
DOROSNIL ALVES MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) : DESAFIOS E 
ENFRENTAMENTOS NA CONSTITUIÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO 

UNIVERSITÁRIA MULTICAMPI 
 
 
 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUC/SP 
2 0 0 5 



DOROSNIL ALVES MOREIRA 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) : DESAFIOS E 
ENFRENTAMENTOS NA CONSTITUIÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO 

UNIVERSITÁRIA MULTICAMPI 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do Título de 

Doutor em Educação: Currículo, sob a orientação 

do Professor Dr. Antonio Chizzotti. 

 
 
 
 
 
 
 

PUC/SP 
2 0 0 5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TD                  MOREIRA, Dorosnil Alves 

 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR): Desafios e Enfrentamentos 
na Constituição de uma Instituição Universitária Multicampi 

 
São Paulo, p. 411, 2005. 
  
 
Tese (Doutorado) – PUC/SP 
Programa: Educação: Currículo 
Orientador: CHIZZOTTI, Antonio 

  
Palavras-chave: Universidade, Universidade Multicampi, Educação Superior, Políticas 
Públicas, Desafios Sociais e Potencialidades Dispersas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BANCA EXAMINADORA 

                   

                 

                 

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo, para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

Tese por processo de fotocopiadoras ou eletrônicos. 

Assinatura:       Local e Data:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 
Ao Dito Onça e Anna Inês; 
Manoel e Joana Rosa de Oliveira; 
Gino e Nina; 
 Tiago, Miucha, Melissa; 
Ludmilla;  
Danúbia e Gabriele; 
Francisco e Doracy; 
 Dorosnilton, Dorali e David;  
a Doralice e Dorothy; as primas-irmã 
Claudelice, Rosemeire e Suely  
Ao amigo José Eduardo de Moura e à turma 
da 1ª série do Grupo Escolar Professor 
Geraldo Zancopé, ano de 1963.  Em uma 
turma de 42 alunos, 38 reprovados e 4 
aprovados, dentre estes o “Zé”; ao 
“Ivanzinho” meu primo-irmão.  
Aos irmãos amazônidas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAN 

 

Ao autodidata Teodolino Souza, sempre atento aos jornais, livros e 

comentários científicos, crítico e comprometido com as grandes utopias; A 

Oscar Massuo Kusano, exemplo de compromisso ético, sempre presente; 

Ao Salomão Correia, ex-combatente, permanentemente combatente 

Orlando Freire, Floriza Bouez, Máximo Villar, Paulo Saldanha, Maria Do 

Carmo Costa Lins, Maria Libety de Freitas, René Frazão, Mauro 

Carneiro, Luciano de Luca, Helena Ruiz, Paulo Saldanha Sobrinho, 

Francisco Oliveira, Donaldo Patrocínio, Marco Aurélio Palácio, Ronaldo 

Aragão, Dona Antonia, Ana Valéria, Raimundinho, amigos “da terra”, 

“filhos da terra” e “novos migrantes” que participaram da educação 

local, do processo de idealização, implantação e construção da 

Universidade na cidade de Guajará-Mirim. 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao meu orientador Antônio Chizzotti  pelo incentivo e liberdade acadêmica; 



Aos professores que compõem a Banca Examinadora ao Dr. Clodomir Santos de Morais, Dr. 

Luis Eduardo Wanderley, Dr. Ladislau Dowbor e Dr. Lauro Morhy  pelas observações, contribuições 

e recomendações no trabalho de qualificação. Aos Professores do Programa de Educação: Currículo a 

Dra. Mere Abromowicz, Dra. Ana Maria Saul, Dr. Alípio Casali, Dr. Marcos Masetto, Dra. Maria 

Malta Campos, Dra. Nora Krawczyk, que possibilitaram a compreensão dos elementos constitutivos da 

prática do pensamento freireano. 

A Carmen Tereza Velanga Moreira, por ser mais do que uma interlocutora de lições de vida; A 

Jacinta Castelo Branco Correia pelo incentivo a expansão e interiorização da universidade. 

Aos mestres inesquecíveis Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Paulo Freire, Maurício 

Tragtemberg, Ubaldo Puppi e Jayme Wanderley Gasparoto; 

Ao reitor da UNIR Dr. Ene Glória, Ao Dr. Celso Ferrarezi. Ao Cirilo e Luzineth  pelo estímulo 

ao programa de capacitação docente da Universidade Federal de Rondônia; 

A Capes pelo apoio financeiro e ao pessoal da PROPEX; Aos alunos, professores e 

funcionários do Campus de Guajará-Mirim, colaboradores participantes da pesquisa; Aos alunos do 

programa de habilitação e capacitação de professores - PROHACAP; Aos amigos doutorandos e 

mestrandos dos programas de Educação: Currículo, de Ciências Sociais, de Educação: História, Política e 

Sociedade e do Programa de Administração da PUC-SP; 

Agradecimento ao amigo Felipe Casaburi com quem aprendi a valorizar as novas tecnologias 

aplicadas à educação e a todos colegas do laboratório de Educação: Currículo da PUC/SP; Ao René do 

Jornal “O Mamoré”; Ao Luis Peres, Edna, Pari, Alexandre, Íris, Socorro, Lurdes Caron, Carlos, 

Ronilson, Hilter, Zuila, Gilvânia, Roberto, Maria Auxiliadora, Loyr, Paulo Medeiros, e Nilo Pires de 

Oliveira; A Maria Cristina Victorino de França; A Tainá e a Iara Quintanília  pelas contribuições; 

Ao Guillermo Arancíbia  que motivou olhares para a América Latina. Ao amigo Lucas de 

Moçambique que me despertou para as singularidades das culturas da África; A Edleuza Maia Tavares 

pela constante motivação e lições de solidariedade; Ao Lourival e a turma do xerox, ao pessoal da APG 

e funcionários da PUC-SP; Ao amigo Mário Roberto Vênere pelo apoio logístico da pesquisa e pelos 

registros fotográficos de momentos importantes; Ao Dorival Menegazzo pela primeira leitura e revisão 

do texto; A Lucélia Tavares pela revisão crítica e participação nos diversos momentos acadêmicos 

vivenciados na PUC. A Ivanira Carvalho Marreiro , pelo apoio e acompanhamento no enfrentamento 

dos desafios da cidade de São Paulo.  

A todos e a todas, muito obrigado. 

MOREIRA, Dorosnil Alves. Universidade Federal de Rondônia (UNIR): desafios e 
enfrentamentos na Constituição de uma Instituição Universitária Multicampi. São Paulo: 2005, 
411 p. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) PUC-SP. 
 



 
RESUMO 

 
 
O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar como a Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) constitui-se como uma instituição universitária multicampi no período de 1982 a 2002. 
Para tanto, analisamos as relações de poder tensionadas entre a instituição universitária e as 
localidades envolvidas. Ao refletir sobre os interesses de grupos presentes nesse contexto 
pretendeu-se registrar as políticas públicas, as reformas e iniciativas no âmbito da UNIR e suas 
respectivas implicações nas cidades em relação aos sujeitos envolvidos. Tendo optado por uma 
abordagem qualitativa , as técnicas de pesquisa incluíram entrevistas, questionários e 
documentos referentes ao processo de interiorização dessa universidade. Os sujeitos da pesquisa 
foram antigos moradores, membros da comunidade acadêmica, professores visitantes, ex-alunos, 
ex-professores e lideranças das cidades do Estado de Rondônia envolvidas. O referencial teórico 
que fundamentou nossa análise abrangeu estudiosos da questão social, da universidade, das 
políticas públicas, da educação e da economia social, na perspectiva crítica, de futuro e de 
emancipação social, dentre os quais podemos citar Chizzotti, Dowbor, Wanderley, Freire, Ianni e 
Morais. Os resultados obtidos apontam para um processo de interiorização dessa universidade 
como conjunto de políticas públicas aplicadas na construção de uma instituição multicampi, 
decorrente da agregação e articulação de políticas e práticas locais que encontrou no entorno 
social os mecanismos de produção e reprodução do conhecimento geradores de conformação e 
contestação. Esses mecanismos foram acionados e dinamizados através da articulação das 
potencialidades dispersas, localizadas no ambiente interno e externo da instituição, que, 
organizadas através da instituição universitária, possibilitaram enfrentar e superar os impasses e 
desafios para o atendimento às necessidades sociais abrangentes e ao desenvolvimento local e 
regional. O esclarecimento dos elementos constitutivos da instituição multicampi revelou limites 
à temporariedade dos interesses individuais manifestados como coletivo e as possibilidades da 
articulação dos interesses individuais na perspectiva de um futuro includente fundamentado em 
pressupostos éticos. Como exemplo de superação e ilustração dos desafios e enfrentamentos 
vivenciados na UNIR (1982-2002) essa pesquisa deu voz a sujeitos desse processo, recuperando 
documentos e apresentando uma universidade multicampi em construção, destacando as raízes 
históricas e projetos em processo de consolidação. 

 
 

Palavras-chave: universidade, universidade multicampi, educação, políticas públicas, 
potencialidades dispersas, desafios sociais. 
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Abstract 

 
This research sought to describe and analyse how the Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) took form as a multicampi university institution between 1982 and 2002. For this 
purpose we perused the stiff authority relationship between the university institution and its 
vicinities. Upon contemplating the interests of groups present therein I sought to record the public 
policies, reforms and enterprises within UNIR and its respective entailment in the cities and in 
respect of the subjects involved therewith. Having chosen a qualitative approach, the research 
techniques included surveys, forms and documents pursuant to the process of interiorization of 
this university. The subjects inherent in the survey were former dwellers, academic community 
members, visiting professors, graduates, former professors and leading members of the cities of 
the Estate of Rondônia. The theoretical reference that grounded our analyses encompassed 
scholars involved with social, university, public policies, educational and social economic issues, 
in the critic, future and social emancipation sphere, amongst which we may quote Chizzotti, 
Dowbor, Wanderley, Freire, Ianni and Morais. The ensuing results evidence a process of 
interiorization of this university as a set of public policies applied to the constitution of a 
multicampi institution, arising from the aggregation of articulations of politics and local practices 
that found in the social realm mechanisms for production and reproduction of knowledge sources 
of conformation and contention. Such mechanisms were stirred up and propelled by means of the 
articulation of disperse potentialities, in and out of the institution, that, organized through the 
university institution, made it possible to endure and overcome the deadlocks  and challenges 
aiming at meeting the thorough  social needs  and the local and regional development. Clearing 
the constituting elements of the multicampi institution revealed temporal limits to individual 
interests collectively manifested and the likelihood of articulation of individual interests for an 
including future grounded on ethic precepts. An example of subsidence and illustration of 
challenges and confrontations seen at UNIR (1982-2002) this research spoke for subjects of this 
process, recovering documents and presenting a multicampi university on course of constitution, 
pointing out its historical roots and projects of consolidation. 

 
 

Key words: university, multicampi university, education, public politics, disperse 
potentialities, social challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelos estudos relacionados às políticas públicas aplicadas nas universidades federais 

brasileiras, esteve presente desde o momento em que cheguei à cidade de Guajará-Mirim, Estado de 

Rondônia, fronteira com Guayaramerim – Bolívia, em 1983. 

 

Foto 001 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Vista Panorâmica da Cidade de 
Guajará-Mirim , 1983. 

 

Nessa época, eu era recém-formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista 

(UNESP, Campus de Marília – SP), oportunidade em que aceitei uma proposta de lecionar a disciplina de 

Sociologia e Antropologia Cultural no Curso de Geografia, da extensão da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), no município de Guajará-Mirim, onde passei a constatar e registrar hábitos, atitudes, costumes 

diferentes. Apesar da fundamentação teórica acerca do etnocentrismo e tipos de preconceitos, foi inevitável 

o choque de opiniões, e logo me envolvi nos conflitos sociais da localidade. Natural e oriundo da cidade de 

Marília, Estado de São Paulo, e com uma formação que valoriza a instituição universitária, estranhei a 

forma indiferente dispensada à questão da educação superior naquela fronteira brasileira. 

A primeira impressão que tive sobre esse município é que tudo ali estava por fazer e que grande era 

o espaço a ser ocupado, na educação, na administração, no poder local. 

Exercendo a função de professor universitário, percebi que a Extensão da UFPA era provisória e 

que logo estaria encerrando suas atividades no município. Paralelamente, acompanhava as notícias acerca 

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que estava nascendo na capital do Estado, cidade de Porto 

Velho. 

Assim, do contato com os alunos, professores e das atividades universitárias realizadas na Extensão 

da UFPA, na cidade, e das discussões com os professores da rede de ensino de 1º e 2º graus1, surgiram os 

primeiros debates acerca das políticas públicas direcionadas às universidades e ensino superior, de modo 

                                                 
1 Conforme LDB 5692/71. 
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permanente, na localidade, e da possibilidade de Guajará-Mirim sediar um Campus Universitário. Participei 

dos trabalhos de organização e reorganização das associações de professores no Estado de Rondônia, 

transformadas mais tarde no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia 

(SINTERO), assim como da reorganização da Associação dos Professores de Guajará-Mirim (APROG), 

que tinha como bandeira de luta, a sindicalização dos trabalhadores em Educação e da implantação de 

cursos de nível superior naquela localidade. 

A chegada dos “novos migrantes”, a partir dos anos 80, diferentemente dos migrantes anteriores, 

representada por colonizadores e profissionais “qualificados” para atender a necessidade administrativa do 

novo Estado, ex-território Federal de Rondônia, que, a partir de 1981, torna-se Estado de Rondônia. Esse 

movimento migratório traz a experiência dos movimentos sociais de outras localidades que reivindicavam 

direitos e lideranças que buscavam espaço político, educacional, empresarial e cultural. 

Dessa forma, a partir de 1981, a cidade enfrentava um problema: a chegada dos novos migrantes, 

profissionais “qualificados” que, do ponto de vista do pensamento conservador dominante ameaçavam os 

postos de trabalho dos “filhos da terra”. Era um paradoxo, ao mesmo tempo em que o Estado buscava em 

todo território nacional motivar a vinda de mão-de-obra para Rondônia, a cidade de Guajará-Mirim sentia-

se ameaçada por essa “gente de fora”, os “forasteiros”, desconhecidos que vinham “tomar” os empregos dos 

“filhos da terra”. 

É nesse momento que começa uma discussão local sobre como qualificar e titular os “filhos da 

terra” como mecanismo de garantir empregos e cargos na localidade e enfrentar o desafio da concorrência 

profissional. 

A minha presença na qualidade de novo migrante, portanto “forasteiro” era polêmica. Era bem 

vindo por ser “qualificado” e por esse fato ameaçava “tomar” cargos e funções preenchidas por critério 

“eminentemente” político, que favoreciam os “filhos da terra“ que eram “desqualificados” para atender as 

novas exigências do Estado, que começava a se constituir como unidade federativa. Basta mencionar o fato 

da presença de funcionários públicos no município de Guajará-Mirim antes de 1929, data de sua 

emancipação, e só no ano de 1986 é implantado o primeiro concurso público, resultado do movimento da 

APROG, época em que fui presidente dessa associação. Assim, só no ano de 1986 a Educação passa a 

contar com a exigência de concurso público para o ingresso de profissionais da educação em Rondônia.  

Como conquista da classe dos professores, nessa mesma data é aprovado o plano, tabela e salários 

que garantiriam o piso salarial aos professores com a seguinte equivalência: onze salários mínimos para os 

professores com nível superior, oito salários mínimos para os professores com licenciatura curta e cinco 

salários mínimos para os professores com o diploma de magistério (2º grau). A minha participação nesse 

processo reivindicatório, manifestações, e momentos de negociações, foi determinante para a reflexão sobre 

as políticas públicas, reformas educacionais e interesses pessoais relacionados às necessidades sociais. 
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Minha trajetória estava vinculada às questões do poder local, aos conflitos decorrentes do processo 

de instalação da UNIR na cidade de Guajará-Mirim, ligada aos problemas educacionais, estaduais e às 

políticas públicas aplicadas no Estado de Rondônia. 

Quais eram as minhas inquietações? Eu desejava entender a falta de vontade política, o desinteresse 

pela contratação de pessoal qualificado, isto é, diplomado. Achava estranho o descaso dos políticos locais 

para com os novos sujeitos e o pouco valor destinado às pessoas que apresentavam propostas de 

desenvolvimento para a referida região. Queria saber por que as políticas públicas anunciadas nos grandes 

centros não chegavam a essa cidade que escolhera para morar e fazer minha carreira profissional. 

Desde o primeiro momento em que chego nessa cidade, me vejo envolvido na questão educacional, 

na sindical com prática permanente no campo do ensino superior. Tal prática me oportunizou lecionar na 

UFPA, participar do processo de interiorização da UNIR lecionando, coordenando e executando projetos; 

chefiando departamentos, participando e presidindo comissões e bancas de seleção de professores, 

coordenando cursos de graduação e especialização e dirigindo o Campus de Guajará-Mirim (1990 a 1992 e 

no período de 1995 a 1999), ano que foi inaugurada a sede própria do referido campus. 

A experiência de dirigente de uma instituição federal de ensino superior nas condições descritas na 

dissertação de mestrado que trata do processo de interiorização da UNIR, na cidade de Guajará-Mirim no 

período de 1982 a 1999, faz-me refletir sobre as políticas públicas aplicadas nas universidades federais 

brasileiras. Entretanto, a interpretação que fazia era pobre e minha base teórica insuficiente para 

compreender e explicar as diversas reações decorrentes das relações entre a sociedade, a instituição 

universitária, os profissionais da Educação e o poder local. 

Em 1984, a APROG, encampou as reivindicações lideradas pelo Movimento Pró-Ensino Superior 

(MOPES) que, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação de Guajará-Mirim (SEMEC), veio 

oficializar, apenas em 1987, os resultados dos grupos de trabalho e comissão de elaboração do projeto de 

curso superior para a cidade. Assim, somente em 1988, é que o curso de Pedagogia seria implantado 

naquele município. Esse período de 1984 a 1988 é marcado por vários embates entre moradores, APROG, 

MOPES e prefeitura, que produziu tensões, conflitos e ações que levaram a abertura de novos cursos e à 

construção do Campus, inaugurado no dia 10 de abril, de 1999. 

Responder sobre quais foram os conflitos decorrentes do processo de interiorização da 

UNIR e questionar porquê o poder local mostrou-se “pouco” favorável ao MOPES, motivou-me 

a fazer um Curso de Mestrado no Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade da PUC-SP. Decorridos dezessete anos de atuação no magistério do Estado 

de Rondônia, nas universidades federais do Pará e de Rondônia e da participação em movimento 

sociais, afastei-me da UNIR, no ano da referida inauguração para cursar o mestrado acima 

citado. 
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Em 18 de maio de 2001, defendi minha dissertação de mestrado com pouquíssimas certezas e 

muitas interrogações, dentre as quais, o porquê da rejeição explícita do referencial e obras do pensamento 

relacionado ao educador Paulo Freire num programa que destina pesquisa no campo da Educação. Outra 

questão: o que fazer com teorias e pesquisas desvinculadas da militância, engajamento e compromisso com 

as mudanças sociais? 

Eu já conhecia alguns pressupostos do pensamento de Paulo Freire, ora participando das palestras 

de Paulo Freire em Campinas (1981), em Marília (1982), em Porto Velho (1997) e, em outras ocasiões, 

participando de atividades promovidas por diversas e diferentes instituições. As linhas do Programa 

Educação: Currículo chamou-me a atenção, principalmente aquela que destina estudos às políticas públicas 

e reformas de Educação no Brasil, coincidente com o tema proposto para a pesquisa ora relatada. Ainda no 

mestrado, que privilegiava outros referenciais teóricos, por conta e interesse pessoal extracurricular, fui 

aluno ouvinte do programa na Cátedra Paulo Freire, nas aulas ministradas pelo professor Miguel Arroyo. 

Nessa ocasião, já manifestava interesse nesse programa de educação2. 

Na condição de pesquisador, procurei resgatar personalidades que fizeram e fazem a educação no 

campo de estudo e no espaço local no qual estou inserido com o comprometimento de ação e reflexão em 

prol de mudanças emancipatórias e transformações sociais. Daí a valorização da pesquisa comprometida 

com a realidade vivida, bem como da valorização dos registros fotográficos como ilustração e 

documentação da pesquisa. 

Entender as políticas públicas de Educação no Brasil consiste no tema da pesquisa de doutoramento 

em Educação, cujo problema decorre da prática vivida, isto é, como a UNIR se organiza e constitui-se numa 

instituição universitária multicampi e quais são as relações decorrentes da presença da universidade nas 

cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-paraná, Rolim de Moura Cacoal e Vilhena, no período de 1982 à 

2002. 

Na histórica das políticas educacionais aplicadas nessa universidade devo destacar as políticas de 

Interiorização e de consolidação dos campi das respectivas cidades e questões levantadas e não respondidas 

na pesquisa realizada anteriormente por ocasião do mestrado. 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido e executado no momento e cenário local onde se destaca 

uma nova utopia; a de transformar as localidades pesquisadas em cidades universitárias. Sonhos e desejos 

                                                 
2 Outro elemento que me motivou a ingressar no Programa de Educação: Currículo decorre das discussões com o 
Professor Clodomir Santos de Morais, cientista social que criou em 1954, o Método da Capacitação Massiva e 
conheceu Paulo Freire na cadeia e no exílio. Com esse professor, venho discutindo a diferença entre educação e 
capacitação. Paulo Freire desvendou a consciência ingênua e possibilitou o entendimento para se chegar à 
consciência crítica. Clodomir de Moraes define a consciência organizativa como aquela que operacionaliza a 
consciência crítica. O mérito do método da capacitação massiva  consiste no movimento e destino de   pesquisas 
acreditando que homens e mulheres, adequadamente organizados respondem por necessidades criadas. Nesta 
direção, observo que ambos os autores tem um compromisso com o “oprimido”, o “lascado” direção que me associo 
e linha de pensamento que acredito, isto é, vincular a pesquisa, os estudos teóricos com a ação, a prática no sentido 
de promover mudanças, transformação em prol do “ser mais”, do novo homem. (FREIRE, 1964) na direção do 
pesquisador engajado e militante (APPLE, 1999). 
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que aparecem no momento em que as políticas públicas para o ensino superior sofrem o impacto das 

reformas neoliberais. Entretanto, quero incluir-me nessa utopia no sentido do “inédito viável” freireano que 

me compromete a realizar novos estudos vinculados aos projetos e desejos de mudanças. Assim, como 

afirma Álvaro Vieira Pinto (1964), “a educação a ser praticada pela liderança revolucionária se faz com co-

intencionalidade”.Tal afirmação encontra sintonia no pensamento de Paulo Freire e de Clodomir Santos de 

Morais, apesar de que o primeiro privilegia a “educação” e o segundo a “capacitação”. Somados aos 

referenciais teóricos assimilados, colaboram para compreensão dos interesses pessoais, reformas e 

movimentos sociais, bem como das políticas públicas e das instituições educacionais.  

Minha visão acerca da pesquisa científica recebe influência da vivência no interior paulista, da 

graduação em ciências sociais, da experiência no Estado de Rondônia e do mestrado em História da 

educação: educação e ciências sociais, e ainda na capital paulista, especificamente na PUC-SP, por conta 

desse doutoramento em Educação: Currículo.  

             O texto dessa tese está dividido em três partes que abrange essa introdução, cinco capítulos e 

conclusão, que além de cumprir o quesito do doutoramento, têm a intencionalidade de servir como base dos 

cursos de introdução à educação, políticas públicas e reformas educacionais. 

 No primeiro capítulo é destacada a história, estrutura e o funcionamento da UNIR a partir da 

construção dos campi, onde cada campus apresenta singularidades e especificidades de localização e 

contribuição no processo de constituição da universidade como instituição multicampi e como instrumentos 

sociais de desenvolvimento regional e de elevação dos níveis de consciência dos sujeitos que fazem a 

história e determinam o poder local. No segundo capítulo apresento considerações iniciais acerca das 

tendências do pensamento da educação relacionadas à instituição universitária e conjuntura internacional. 

Trata-se dos pressupostos teóricos acerca das políticas públicas de educação relacionadas ao currículo, 

cultura, ética, economia, sociedade, movimentos sociais e da instituição universitária como articuladora de 

potencialidades includentes, que colaboram na interpretação dos dados relacionados à educação, 

universidade e a sociedade contemporânea e especificamente na compreensão da UNIR. São discutidos os 

pressupostos e referenciais fundamentados em pensadores que dão base ao pensamento da educação 

moderna e pensadores contemporâneos. O terceiro capítulo apresenta e discute políticas públicas e 

reformas institucionais: políticas públicas de educação, aplicadas no ensino superior e nas universidades; 

Universidade: trajetória, modelos, crises e ajustamento, universidade e reformas institucionais no Brasil, 

universidade, ciência e Estado; universidade e reformas. Apresentamos o cenário da pesquisa onde 

destacamos a expansão da educação superior e da tendência da instituição universitária como grande 

negócio. No quarto capítulo, é destacado o processo de interiorização da UNIR na Cidade de Guajará-

Mirim, no período de 1982 a 2002. No quinto capítulo, é problematizada a questão de como a UNIR 

constitui-se numa universidade multicampi, destacando-se as diversas formas de parcerias e convênios 

como alternativas de políticas públicas aplicadas no processo de interiorização da universidade. A partir de 
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documentos e entrevistas é traçado um perfil dos campi da UNIR (2002), acerca da estrutura e 

funcionamento e de sua articulação com o poder local frente aos desafios e enfrentamentos. Por fim, são 

elaboradas considerações acerca da UNIR e das implicações com os estudos do futuro, da prática-teoria-

prática com base no olhar freireano e das possibilidades de respostas sociais includentes. A partir das teorias 

críticas de educação e da realidade do objeto estudado projetamos apostas de mudanças e transformações 

sociais, onde refletimos sobre os limites da educação como meio de emancipação social, bem como 

discutimos as tendências atuais do ensino superior, a consolidação dos campi da UNIR, as perspectivas de 

implantação de novos campi, a privatização de cursos, o processo de intensificação de parcerias e o processo 

de legitimação das políticas públicas de interesses de sujeitos e governos. A universidade é entendida além 

do tripé ensino-pesquisa-extensão, incluindo “capacitação massiva” enquanto mecanismo de organização 

(articulação de sujeitos, interesses, responsabilidades), conscientização e emancipação social.  

 Como interesse de intervenção social e de universidade comprometida coma inclusão social, 

buscamos contribuição no método da capacitação massiva, associado ao pensamento freireano. Significa a 

soma de métodos e pensamentos na direção da instituição universitária como “guardiã” da memória 

universal; produtora e reprodutora, e articuladora de potencialidades relacionadas às necessidades sociais. 

Assim, reafirmamos nossa convicção na educação, necessária reconceitualização e valorização da 

ética como prática da liberdade política: utopia, ética crítica e estudos do futuro vinculado ao currículo, na 

perspectiva freireana e da emancipação e transformação do indivíduo rumo à sociedade brasileira 

includente, ao mesmo tempo em que alertamos para o risco da banalização dos conceitos, teorias e 

pensamentos. Isso implica na recuperação de práticas e teorias que colaboram no processo permanente de 

conscientização, saindo da consciência ingênua, passando pela crítica e atingindo os mais elevados níveis de 

consciência organizativa onde destacamos a função social da universidade, limites e possibilidades dessa 

instituição milenar em ampliar os espaços da racionalidade e da inclusão social, tornando-se ambiente e 

instrumento de resistência contra as desigualdades e injustiças sociais e melhor compreensão das 

implicações internacionais num contexto atual de globalização e da radicalização do pensamento neoliberal, 

ultraconservador, do fundamentalismo e de supremacia planetária. 

Entendendo a educação como permanente e necessário ato político3. Isso implica em considerar 

esse trabalho vinculado com as demais atividades desenvolvidas na instituição pesquisada e no seu entorno 

cultural, pois trata-se de um procedimento eminentemente revestido de poder, o que aponta para as práticas 

e teorias que ao longo da evolução busca reflexão e compreensão da ação e da intervenção social. A 

educação permite uma formação pró-mudanças sociais; entretanto, a opção e o lado em que me encontro 

                                                 
3 Em 1982, publicamos no jornal “Correio de Marília”  um artigo intitulado “Educação: um ato político” com a 
nossa primeira influência freireana, decorrente de dois encontros com Paulo Freire: a primeira no I COLE – 
Primeiro Congresso de Leitura de Letras da Universidade de Campinas (Unicamp/SP), em 1981 e o segundo na 
Unesp-Marília, em 1982. 
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determina maior ou menor grau de insatisfação e de indignação e só a capacidade de “indignar-se com as 

atitudes e ações excludentes” possibilita acelerar o processo de mudança social includente. 

A convicção na educação exige o estudo do conceito, da experiência, das reflexões críticas e das 

tendências atuais do pensamento educacional e a partir das práticas vividas e de teorias assimiladas permite 

no decorrer da pesquisa realizada entender as vivências pesquisadas com base nos pressupostos teóricos 

refletidos no Capítulo II dessa tese.  Da mesma forma, das descobertas realizadas e das teorias estudadas, 

novas indagações permitem a elaboração de novas perguntas descobertas e esclarecimentos. 

Numa perspectiva histórica, de interdisciplinaridade (práticas e teóricas) e da valorização dos 

sujeitos que desenvolvem papéis nas instituições e nas próprias histórias, ancorada em pressupostos 

filosóficos e das ciências sociais, recorro às teorias críticas da educação com a atenção para o contexto local, 

relacionando os desafios locais às influências regionais e internacionais. 

As cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, por exemplo, recebem os efeitos decorrentes da 

Revolução Industrial da América e da Inglaterra, materializada na construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, conhecida como a “Ferrovia do Diabo”, que marca a passagem de 42 nacionalidades no período 

de 1906 a 1912, das pessoas que fizeram essa história. Hoje, no momento da pesquisa, com a presença da 

universidade nas cidades do Estado de Rondônia e demais localidades brasileiras, pessoas e instituições do 

país recebem influências determinantes dos agentes internacionais, especificamente das empresas 

transnacionais. 

Prática, teorias, interesses pessoais e utopias sociais são permeadas pela presença de um elemento 

constitutivo central na produção e alteração cultural, isto é, do poder. Poder de observar, movimentar-se, 

articular-se, inventar, renovar, libertar, conscientizar, intervir-se e no limite de emancipar-se. Encontra-se 

nas obras de Paulo Freire, alavancas relevantes para a compreensão do problema e das questões dessa 

pesquisa. Pensar na educação como possibilidade de articulação de potencialidades dispersas e de 

comprometimento social e de inovações, implica na atenção e reflexão sobre o currículo e ideologia 

associados à questão do currículo como poder e cultura da sociedade estudada, o cenário, o texto e o 

contexto que mais oculta do que revela as verdades procuradas, entendemos a educação como campo de 

políticas públicas que produz e reproduz culturas. 

 

1 - Definição e Delimitação do Problema da Pesquisa 

 

Entendendo o problema como a questão principal da pesquisa cientifica, interesso-me pelos estudos 

das políticas públicas4 com temas direcionados para as políticas e reformas educacionais aplicadas no 

                                                 
4 Nosso esforço em entender políticas publicas, soma as contribuições de Maquiavel e de Platão: a prática política e 
a  eterna luta pelas utopias. Evidentemente que outros autores colaboram na formulação de um conceito sobre 
política publicas, dentre os quais destacamos, Paulo Freire (dialogicidade), Dussel (Ética), Dowbor (poder da 
articulação das potencialidades local). 
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ensino superior e nas universidades federais. Investigar a organização, trajetória e resultados da UNIR 

implica em problematizar a questão central, qual seja: “como a Universidade Federal de Rondônia se 

organiza e constitui-se numa instituição universitária multicampi, no período de 1982 a 2002?” Na tentativa 

de responder tal questão, demos voz aos sujeitos que fizeram e fazem a história de cada campus 

universitário que no conjunto constituíram tal universidade, como por exemplo, os pioneiros da implantação 

e da construção da universidade no interior do Estado de Rondônia. 

 

 

O problema investigado está inserido no contexto do Estado de Rondônia que compreende uma 

trajetória de 20 anos de tensões, conflitos e ajustamentos decorrentes da presença da instituição universitária 

nas cidades em que a UNIR se faz presente dentre outros fatores determinantes como os três movimentos 

migratórios, citados por Moreira (2001). Ao definir o problema proposto dessa pesquisa, aponto a hipótese 

de que o processo de interiorização da UNIR é fator determinante na constituição de uma universidade 

multicampi e estabelece múltiplas relações entre a instituição universitária e as cidades envolvidas. Nesse 

ponto chamo a atenção para a identidade e poder da universidade frente a cidade, a comunidade e as 

instituições sociais. 

Definido o problema da pesquisa e enfatizada sua questão principal, consideramos necessário o 

desdobramento do problema em duas questões de estudo: a) que impacto a presença da universidade produz 

no poder local e na comunidade de cada cidade contemplada por um Campus Universitário da UNIR? b) 

quais são as relações decorrentes do processo de interiorização da UNIR nas respectivas cidades?  
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Estas duas questões de estudo possibilitaram uma melhor compreensão sobre a trajetória da UNIR e 

como foram estabelecidas as relações com as políticas públicas e as reformas educacionais incorporadas ou 

refutadas pelos campi universitários, permitindo ainda um melhor entendimento sobre como ocorre o 

processo de interiorização e de que forma a Universidade responde às necessidades sociais das cidades do 

Estado de Rondônia. Aqui devo antecipar uma utopia: a criação de um campus universitário da UNIR em 

cada município do Estado de Rondônia. 

O foco dessa pesquisa está direcionado para o processo de interiorização e da construção da UNIR 

multicampi. 

                Foto 002 

 
Fonte: VÊNERE, Mario. Manifesto dos Alunos Pró-construção do 
Campus de Guajará-Mirim no “7 de setembro”. 1992. 

  

A delimitação do problema, “como a UNIR se organiza e constitui-se numa instituição multicampi 

e quais são as relações decorrentes da presença da universidade nas cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, 

Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, está contextualizado no âmbito das políticas publicas e 

reformas educacionais vivenciadas pelas universidades federais brasileiras no período de 1928 a 2002”. 

Trata-se de investigar as ações que foram planejadas e executadas por diversas cidades e 

comunidades para a implantação dos campi universitários da UNIR, nos municípios citados. Como e 

porquê os sujeitos dessas cidades optaram por um processo de interiorização que atende às recomendações 

da política federal de ensino, mas buscam também a participação dos dirigentes e lideranças estaduais e 

municipais (prefeitos, vereadores, governadores, deputados, presidentes de associados e sindicatos) numa 

condição de ingerência5 tolerada e consentida para a implantação de cursos, construção de prédios e 

aquisição e manutenção laboratoriais dos campi. 

                                                 
5 Em 1990, os engenheiros Ramirez e Along Fong foram transferidos para  Guajará-Mirim para acompanhar a 
construção do Campus. Entretanto, foram impedidos  em função da ingerência da prefeitura local, uma vez que 
naquele momento o ônus da construção estava por conta do município. Os pareceres desses engenheiros da UNIR 
eram simplesmente ignorados (Along Fong,2003). 
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Assim, das 52 universidades federais, o interesse está direcionado para a UNIR e das 52 Cidades do 

Estado de Rondônia, a investigação privilegia os municípios que consolidaram localidades os campi 

universitários dessa instituição federal. 

Ao pesquisar a constituição de uma universidade federal, das políticas públicas e reformas 

educacionais num contexto mundial neoliberal, reflexões são necessárias para a compreensão da ação, da 

teoria e prática da realidade e dos resultados, o que implicou no estudo epistemológico e das tendências 

atuais da pesquisas científicas. 

O processo de interiorização6 está presente nas universidades federais, estaduais e municipais 

brasileiras, o que nos remete às possíveis singularidades em cada localidade contemplada por um campus 

universitário. 

Como recorte conceitual, priorizei: educação, políticas públicas, universidade, relacionadas poder 

local, cultura, movimento migratório, ações coletivas e movimentos sociais direcionados para o processo de 

interiorização, das políticas públicas e reformas educacionais aplicadas na UNIR. 

 

2 - Justificativa 

 

A despeito do tema “políticas públicas e reformas educacionais aplicadas nas universidades 

federais” ser, por si só, de interesse científico, eu próprio faço parte da trajetória da UNIR, especificamente 

do processo de interiorização dessa instituição, na cidade de Guajará-Mirim, no período de 1982 a 1999, 

tendo sido membro, inclusive, da comissão dos primeiros movimentos para a implantação do campus 

universitário e de cursos superiores na cidade, 

O envolvimento no ensino superior, nas atividades da instituição universitária e implicações nas 

cidades, bem como a minha participação no processo de discussão de instalação e administração dos cursos 

e dos campi da UNIR possibilitaram-me um acervo documental “sui generis” que registra passos e fatos 

relevantes desse “processo de interiorização” e que possibilita a caracterização dos momentos, dos conflitos 

e dos personagens na construção dessa “política universitária”, que se desenvolveu em Rondônia. 

Entretanto, só após a conclusão do Mestrado em Educação, e na condição de doutorando do 

Programa de Educação: Currículo fui capaz de assumir um posicionamento sistemático que me permitiu, 

como pesquisador, resgatar a memória da instituição, estudar e compreender sua identidade, tangenciando 

cada “campus” universitário, estudando seu processo de instalação, com foco nas políticas públicas e 

reformas educacionais que foram e têm sido determinantes na constituição da UNIR numa instituição 

multicampi. 

                                                 
6 Comparando o processo de interiorização da universidade investigada com outras universidades, constatamos que, 
na UNESP, por exemplo, o processo de interiorização reforça instituição estadual, pública e gratuita. 
Diferentemente, o processo de interiorização da UNIR aponta para uma situação de reforço à política neoliberal e de 
descaracterização da responsabilidade e identidade federal de ensino, pesquisa e extensão.  
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Essa investigação, em função da possibilidade de perda de informações, especialmente quando o 

Estado de Rondônia enfrenta um ciclo migratório inverso ao da década de 80 com muitos de seus agentes 

históricos indo-se de volta aos Estados de origem, deve ser considerado indispensável. Ressalta-se que, 

ainda hoje, esse trabalho pode ser aprofundado pela contribuição valiosa que muitas das pessoas 

espectadoras e fazedoras dessa história, remanescentes em Rondônia, podem dar, somada à possibilidade de 

consulta de outros acervos, além da documentação já sistematizada. 

Quanto ao tema que envolve políticas públicas e reformas educacionais aplicadas na UNIR, 

existem algumas dissertações de mestrado e, no mais, citações esparsas em livros de história regional e 

monografias de conclusões de cursos de graduação da própria UNIR, obras que não alcançaram o rigor 

científico desejado e tampouco permitiram uma visão ampla do objeto de estudo proposto nessa pesquisa. 

Cumpre dizer que não há antecedentes científicos relacionados ao problema aqui definido, qual 

seja: “Como a UNIR se constitui numa instituição multicampi?” 

Esse problema reveste-se de quádrupla importância: A relevância científica, social, institucional e 

pessoal: a) no aspecto epistemológico, permite-nos avaliar, analisar e cotejar os postulados clássicos e 

revisar bibliografias e documentos que se relacionam com o tema e o problema aqui selecionados. Os dois 

trabalhos mais próximos identificados e catalogados são duas dissertações de mestrados (MOREIRA, 1998) 

e (MOREIRA, 2001). A primeira trata rapidamente dos campi de Porto Velho e de Guajará-Mirim. A 

segunda dedica estudo específico ao processo de implantação do Campus de Guajará-Mirim e das 

implicações da instituição universitária na localidade. Verifica-se que a origem do problema da presente 

pesquisa surge como desdobramento do mestrado com direção para o processo de interiorização da UNIR 

enquanto política pública e reforma educacional nas universidades federais brasileiras; b) no aspecto da 

relevância social, permite-nos compreender a dialética social que envolveu jogos de interesses e poder, 

instituição de novos valores, acertos e conflitos. O resultado dessa investigação possibilita à sociedade uma 

análise das relações decorrentes do processo de interiorização e constituição de uma das 52 universidades 

federais brasileiras, o registro da história, estrutura e funcionamento dessa instituição no período de 1982 a 

2002; um relatório sobre as parcerias e contribuições dos envolvidos com a universidade e das contribuições 

da instituição para as comunidades; uma documentação dos fatos e dos conflitos e políticas administrativas 

dos agentes do processo. Têm um valor social expresso na necessidade que as pessoas do Estado de 

Rondônia apresentam na direção do conhecimento acerca da cultura regional, a cultura acadêmica e sobre 

as instituições responsáveis pela formação e desenvolvimento das cidades do Estado; c) nos aspectos 

estruturais, organizacionais e institucionais, possibilita à UNIR, através da análise crítica e da compreensão 

de sua própria história redimensionar suas políticas, seus objetivos e redirecionar seu planejamento. Dessa 

forma, os campi dessa universidade receberão os resultados da pesquisa transformados em sugestões 

alternativas para políticas públicas colaboradoras com o processo de consolidação do ensino, da pesquisa e 

da extensão da UNIR multicampi; d) no aspecto da relevância pessoal, possibilita a confirmação como 
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pesquisador comprometido da educação local, regional, numa perspectiva de compromisso vinculado às 

práticas das ações coletivas e dos movimentos sociais que buscam a inclusão social de forma permanente, 

através da articulação das potencialidades dispersas. 

Tais justificativas, reafirmando, são decorrentes da nossa experiência profissional e trajetória 

acadêmica, das quais a reflexão sobre a teoria e a prática somada a curiosidade epistemológica, levou-me 

àquilo que chamei de “garimpagem acadêmica” – busca nas bibliotecas, nos documentos, nos arquivos de 

pesquisas já realizadas que contemplam o problema e o tema dessa pesquisa. Assim, um retorno aos 

clássicos, às matrizes e às principais correntes das ciências sociais, bem como um diálogo com os autores da 

atualidade, possibilitou uma reflexão sobre a postura do cientista diante do problema a ser pesquisado e do 

contexto que envolve o universo de pesquisa delimitado. Por outro lado, a leitura das teses relacionadas ao 

tema proposto colabora para a contextualização das políticas públicas e do esclarecimento acerca das 

universidades brasileiras, especificamente as federais7.  

O ineditismo da pesquisa aponta para uma realidade ainda pouco estudada quer seja pelo 

isolamento geográfico, condição de instituição periférica ou por falta de pesquisadores disponíveis ou 

interessados nos problemas da região amazônica brasileira. 

As lacunas constatadas no trato científico dos problemas das cidades e especificamente dos campi 

universitários das cidades envolvidas permite a constatação da necessidade de uma literatura que nos 

proporcione a história e a análise da realidade educacional das instituições de ensino superior do Estado de 

Rondônia. 

 

3 - Metodologia: da Pesquisa Qualitativa e dos Procedimentos Metodológicos 

 

Os estudos sobre os diferentes métodos e abordagens científicas apropriadas por diversos 

pesquisadores, assim como a análise das implicações e relações decorrentes das diversas teorias produzidas 

e materializadas nas práticas sociais educacionais possibilitam um olhar rigoroso para o problema da 

pesquisa e respectiva opção metodológica na direção da escolha do método que possa auxiliar no 

movimento da pergunta e da resposta ao tema, problema e questões de estudo da pesquisa. 

                                                 
7 Por exemplo, a tese de doutorado de Maria das Graças Marcelo Ribeiro “Políticas para Educação Superior no 
Brasil dos anos 90: o problema da diversificação das instituições” (1999); Lei de Mara Schmidt “O Ensino Superior 
no contexto das Políticas Públicas: uma experiência de gestão no Estado do Paraná” (1999); José Hilário Castilho, 
“Políticas Públicas e a Práxis Pedagógica na Rede Estadual de Ensino de Segundo Grau de São Paulo” (1994); Edna 
Abreu Barreto “Estado e Políticas Curriculares no Brasil dos anos 90: impactos na realidade paraense” (2000); Sofia 
Lerei Vieira “Universidade Federal nos anos 80: o jogo da Política Educacional” (1990); Miguel Henrique Russo 
“Teoria e prática da Administração Escolar: Confluências e Divergências” (1995); Luis Carlos Assumpção Neves 
“Ensino Superior: expansão, qualidade e recursos” (1978); Ney Cristina Monteiro de Oliveira “A Política 
Educacional no Município de Belém (PA) nos anos 80: os desafios da democratização” (1996), A constituição da 
Universidade Federal de Uberlândia e suas articulações (RIBEIRO, 1995), são trabalhos  que, apesar de não focar 
em nosso objeto de estudo, colaboram  para uma melhor visão acerca das políticas públicas mencionadas. 
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Na busca dos procedimentos aceitos pela comunidade acadêmica encontrei grandes contribuições 

teóricas que nos ajudaram, mas que também acusaram confusões e interpretações equivocadas quando mal 

estudadas, aplicadas ou incompatibilizadas com as realidades investigadas, quando seus pressupostos e 

resultados são ignorados. 

Sobre a evolução histórica da pesquisa qualitativa Chizzotti (2002) enumera e discute cinco marcos 

que sintetizam as transformações e contribuições que ampliaram o campo e o significado da pesquisa 

qualitativa, nos quais são incorporados trabalhos de diversos autores, como por exemplo, Bogdan, Biklen 

(1994); Erikson (1986) Le Compte, Millrory, Preisle (1992); Denzin e Lincoln (2000) que resumiram as 

transformações e progressos da investigação qualitativa no século XX. 

Entendendo a pesquisa qualitativa como uma possibilidade de aproveitamento de várias 

experiências científicas, técnicas, métodos e abordagens pós-estruturalistas, neopositivistas, neomarxistas, 

micro-macro descritivismo, teorias e rituais do drama e da cultura, desconstrucionismo, etnometodologia e 

considerando os resultados satisfatórios obtidos da pesquisa qualitativa realizada durante o curso de 

mestrado (MOREIRA, 2001) além dos estudos sobre a epistemologia da Educação (CHIZZOTTI, 2002) 

realizados com os doutorandos do curso de Educação: Currículo da PUC/SP, esse pesquisador aposta na 

possibilidade da metodologia qualitativa ser eficaz e viabilizar procedimentos para responder o problema da 

pesquisa. 

Ao fazer a opção pela pesquisa qualitativa, o pesquisador, escapa da “camisa de força”, pois está 

oferece a possibilidade da construção de uma teoria que explique as políticas públicas, sua trajetória e 

materialização nas universidades federais, não descartando a necessidade da criação e inovação de métodos 

durante o trabalho de investigação. Sou favorável a iniciativa de autores criativos e inovadores com o devido 

cuidado e ética profissional de valorizar as descobertas e produções já realizadas, o que nos remete a 

afirmação: “Eu sempre trabalhei desta maneira, desenvolvendo minhas próprias teorias e métodos à medida 

que as circunstâncias da pesquisa o exigiram. As idéias sobre métodos de pesquisa que desenvolvi para o 

meu próprio uso algumas vezes deram provas de seu valor como guias ou indicações úteis para pessoas que 

lidavam com problemas semelhantes ou correlatos” (BECKER, 1993, p. 13). 

Tal afirmação permite-nos pensar que o pesquisador, no campo da Educação, pode improvisar 

soluções e instrumentos auxiliares durante o processo da pesquisa. Métodos improvisados e temporais 

ganham a possibilidade do reconhecimento como novos métodos da pesquisa científica. 

Tratando-se do arcabouço teórico constatei que muitos pesquisadores da atualidade dedicam-se a 

questões sociais, educacionais relacionadas aos conceitos citados. Chizzotti (2002), Freire (1981), Dowbor 

(2003), Wanderley (2003), Ianni (2004), Puppi (1979), Oliveira (1981), Silva Jr. (2001), Chauí (1979), 

Tragtemberg (1981), Fernandes (1981), Granjo (1999), Morais (1997) são exemplos de referenciais teóricos 

que se constitui base teórica da abordagem do problema e do contexto da pesquisa. 
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O procedimento conta com a análise dos documentos que deram origem aos campi universitários e 

documentação selecionada – com destaque para os documentos achados na “lixeira” da universidade – no 

processo da pesquisa, questionário, entrevista e o registro da história oral foram considerados ainda, os 

documentos e as transcrições das entrevistas disponibilizadas pela pesquisa anterior (MOREIRA, 2001). 

De acordo com Petitat (1994), a abordagem histórica duplica as possibilidades da descentralização 

e, conseqüentemente, abre caminho para uma compreensão mais profunda dos fenômenos sociais e 

educacionais dos pontos de vistas enfocados. 

Os documentos selecionados constam dos arquivos dos campi nas câmaras de vereadores, 

prefeituras, sindicatos associados e instituições das cidades envolvidas; documentos literalmente achados na 

lixeira do Campus de Porto Velho, considerados “lixo” da UNIR, além do arquivo pessoal. Foram 

privilegiados os documentos que deram origem aos campi, os convênios de parcerias, responsabilidades 

entre a universidade e as cidades; os relatórios de gestão; legislação universitária das duas últimas décadas e 

os planos de ação, metas e diretrizes dessa universidade.  

A opção pelas entrevistas e o registro da história oral deu-se ao interesse em registrar o discurso e a 

memória dos sujeitos mais representativos que participaram, que fizeram e fazem a história de cada campus 

universitário, que constituem a UNIR. 

Quanto ao uso dos questionários foram decisivos para a identificação desses representantes 

entrevistados e importantes para a seleção dos principais conflitos e tensões sociais decorrentes do processo 

de interiorização dessa universidade, assim como foi relevante o registro da história oral daqueles que, por 

motivos pessoais ou não, aderiram aos movimentos sociais, reivindicativos e outras ações que resultaram na 

organização da universidade multicampi. 

Demo (1995) em sua obra “Metodologia Científica em Ciências Sociais”, reconhece pelo menos 

quatro gêneros mais delineáveis de pesquisa: a) “pesquisa teórica, dedicada a formular quadros de 

referência, a estudar teorias, a burilar conceitos” b) “pesquisa metodológica, dedicada a indagar por 

instrumentos, por caminhos, por modos de se fazer ciência ou a produzir técnicas de tratamento da realidade 

ou a discutir abordagens teórica-práticas”; c) “a pesquisa empírica, dedicada a codificar a face mensurável 

da realidade social” d) “a pesquisa prática, voltada para intervir na realidade social, chamada pesquisa 

participante, avaliação qualitativa, pesquisa-ação etc” (DEMO, 1995, p. 13).  

Acreditando que nenhum gênero seja estanque, considerei possível a combinação dos gêneros 

elencados, chamando a atenção para as posturas divergentes quanto a ação e o envolvimento do pesquisador 

no processo da pesquisa. Refletindo sobre a condição de pesquisador, numa postura ativista, Apple (2000) 

questiona a produção acadêmica quando analisa a reforma educacional, além da preocupação metodológica, 

do rigor científico e da consistência teórica, chama a atenção para o compromisso com a militância, com o 

engajamento do intelectual nos movimentos reivindicatórios da sociedade e com as grandes transformações 

sociais pela via educacional: 
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Transformações no senso comum levam tempo e exigem organização e comprometimento; mas elas também 
devem estar conectadas à vida cotidiana das pessoas, que quiseram ser amplamente porque se fundamentam em 
uma posição que pede aos estudos educacionais que parem de se divertir em seus vôos metateóricos que se 
distanciam das realidades que estão sendo construídos em torno de nós. Esse trabalho altamente abstrato pode ser 
importante, mas, ao meu ver, só quando estiver conscientemente conectado a movimentos sociais oposicionistas e 
não simplesmente a status e mobilidade acadêmicas, como boa parte dele atualmente é (APPLE, p. 176). 

 

Essa convicção do intelectual Michael W. Apple extraída do livro “Política Cultural e Educacional” 

(2002) encontra contraponto no pensamento e tendência educacional assumida por Thomas S. Popkewitz 

(1997), que também discute a reforma educacional: 

Meu ponto de vista é de que o trabalho do intelectual sempre enfrenta o problema da relação entre poder e 
conhecimento, mas que os pesquisadores precisam separar o problema das ciências sociais dos movimentos sociais 
imediatos com a finalidade de recuperar a sua posição de personagem crítico da história. 
 

              É fato que Popkewitz (1997) representa uma corrente de pesquisadores que não priorizam um 

engajamento político e um efetivo ativismo, engajamento e militância política-partidária do pesquisador. 

Seu compromisso com a ciência faz acreditar que: 

Essa postura não significa ver o pesquisador como um intelectual que flutua livremente, independentemente de 
qualquer compromisso social ou político. Pelo contrário, estou tomando a posição de que a política da vida 
intelectual tem como base as distinções, as categorias e as visões que estruturam. De fato, minha finalidade ao 
abordar o conhecimento como práticas materiais é a de descentralizar o progresso como uma epistemologia da 
pesquisa educacional, e assim ampliar as arenas de prática democrática e tornar menos possível que o pesquisador se 
considere ele próprio ou ela própria um portador do progresso (p. 16). 

 

Essas duas convicções somam possibilidades, opções e colaborações para as novas investigações. 

Por caminhos diferentes, ambos buscam compreender e explicar a questão educacional e, a divergência 

teórica e metodológica se completa. 

Observados os cuidados acadêmicos, enfatizamos que, mais do que descobrir elementos de 

contradição nos fenômenos estudados, nosso interesse estará voltado para os acontecimentos e significados 

dados pelos sujeitos no processo. É possível somar contribuições das abordagens dialética, fenomenológica 

e etnográfica crítica.  Esse trabalho é qualitativo de cunho etnográfico em que o pesquisador está em contato 

direto com o ambiente de trabalho, buscando grande quantidade de dados, depoimentos e documentos 

estando atento para o processo da pesquisa, retratando sistematicamente a complexidade do cotidiano e das 

relações estabelecidas entre o objeto e o contexto investigado, a fim de aprender o significado que são 

atribuídos aos fenômenos. 

Mantendo o propósito original e fazendo reflexão sobre a instituição universitária pesquisada, 

destacamos o processo de interiorização da UNIR, como determinante na implantação dos campi, 

principalmente para: a) esclarecer as relações decorrentes desse processo; b) identificar implicações e 

tensões no campo de luta delimitado; c) localizar os movimentos sociais8 no período de 1982 a 2002 nas 

cidades e localidades envolvidas; d) constituir um perfil do poder local e da comunidade estudada; e) 

                                                 
8 Os trabalhos de Kowarick (2000), Sherer-Warren e Krischke (1987) relacionados aos movimentos sociais nos anos 
80, colaboram para nossa compreensão acerca desse conceito e sua relação com a interiorização da UNIR, na cidade 
de Guajará-Mirim. 
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descrever e analisar os conflitos decorrentes do processo investigado; f) ações e práticas relacionadas com as 

políticas públicas aplicadas. 

Para conseguir respostas sobre o posicionamento dos grupos antagônicos à idéia inicial da 

universidade na região de estudo, levantei uma série de questões circundantes ao problema investigado, 

procurando detectar como se apresentavam os sujeitos da pesquisa no campo de luta, nos embates, tensões, 

desejos e teimosias dos respectivos sujeitos do processo de interiorização. Considerei que seria importante 

entrevistar e buscar depoimentos dos participantes do processo aqui pesquisado, pois a maioria pertence ao 

local de estudo e muitos dos sujeitos ainda fazem parte da UNIR. 

A facilidade de reunir considerável acervo documental deveu-se ao fato de pertencer a Instituição, 

às diversas representações tanto da comunidade local quanto do Estado Rondônia. A condição e 

preocupação de pesquisador era precisar a análise das informações contidas nessas fontes. Outro desafio 

consistia na necessidade de transcrever e extrair dados significativos e adequados das entrevistas realizadas, 

observando, ainda, a recomendação de Munakata.9 “Definir de modo realista, plausível, quais leituras de 

caráter teórico deve-se dar prioridade para aquém da Biblioteca Universal e que se concentre na 

organização, sistematização e interpretação das fontes escritas, a partir do que poderá averiguar a 

possibilidade de aproveitamento efetivo das entrevistas e do questionário”. E sobre o fato do pesquisador 

fazer parte do universo pesquisado: 

É preciso atentar para a possibilidade de na memória pessoal estar selecionando previamente os temas a serem 
investigados, direcionando-os para uma reconstituição histórica cujo desfecho é, desde já, presumível. Para evitar 
essa contaminação e substituição da pesquisa pela memória deverá manter uma cuidadosa distância metodológica 
com o seu tema (1999). 

 

Nos procedimentos metodológicos foram delineadas três hipóteses: a) os Movimentos Sociais 

determinam a presença da Universidade, participando do processo de interiorização, na elaboração de 

políticas e da construção dos campi; b) o poder local estabelece uma disputa de forças com a Universidade 

para interferir no controle da administração, da produção acadêmica e da própria construção física dos 

campi da UNIR, produzindo conflitos sociais; c) o poder local decide por encampar as idéias de uma 

“universidade” na localidade, bem como a construção de um campus universitário, posição esta antagônica 

a que vinha tomando, até a deflagração do MOPES. A primeira hipótese foi confirmada em parte e os dados 

da pesquisa comprovaram a segunda e a terceira. 

Como ponto de partida metodológico, entrevistei um número máximo de envolvidos com o 

processo de interiorização, reproduzi as cópias de documentos da UNIR e dos órgãos públicos da cidade 

relacionadas com os estudos em ações, quer sejam: 1) escolha das fontes documentais; 2) consulta e 

levantamento de informações nas fontes selecionadas; 3) organização e classificação das informações a fim 

de constituir: a) um conjunto de aspectos a serem contextualizados, permitindo esclarecer de que realidade 

                                                 
9 Munakata (1999), Ao analisar o meu projeto de pesquisa de mestrado apontou alguns riscos para os quais o 
pesquisador  deve estar atento durante uma investigação. 



 30 

se falava: região, escolas, professores, alunos, cursos; b) de acordo com a regularidade das informações um 

conjunto de dados agrupados em categorias a serem trabalhadas pela análise com o aporte teórico 

pertinente. 

Assim, a presente investigação é qualitativa10 .  Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa ou 

naturalística, segundo Bogdan e Biklen, uma vez que envolveu a obtenção de dados descritivos, que obtive 

no contato direto com a situação em estudo, dando mais ênfase ao processo do que ao produto, 

preocupando-me em retratar a perspectiva dos participantes. Tal pesquisa ora apresentada está coerente com 

a posição de Patton (1986) apud Alves (1991), que considera essenciais aos estudos qualitativos: visão 

holística, abordagem indutiva e investigação naturalística. A visão holística trata de compreender o 

significado em função da compreensão das inter-relações que emergem do contexto determinado; a 

abordagem indutiva é aquela em que o pesquisador parte das observações mais livres, permitindo, de uma 

certa forma que as dimensões e categorias de interesse possam emergir progressivamente durante o 

processo de coleta e análise de dados; a investigação naturalística é aquela em que a intervenção do 

pesquisador no contexto observado é reduzida ao mínimo. A autora sustenta que tais características têm 

implicações para a pesquisa, e que estão de acordo com as posições de Bogdan e Biklen, destacando o fato 

de que os autores consideram o pesquisador como o principal instrumento de investigação e a necessidade 

de contato direto e prolongado com o campo, decorrendo daí a natureza predominante dos dados 

qualitativos, que, de acordo com Patton (1986) trata-se de descrições detalhadas de situações, eventos, 

pessoas, interações e comportamentos observados, citações literais do que as pessoas falam sobre suas 

experiências, atitudes, crenças e pensamentos, trechos ou íntegras de documentos, correspondências, atas ou 

relatórios de casos. Nesse sentido, concordo com Alves (1991) especialmente quando parte do princípio de 

que conhecedor e conhecido estão sempre em interação e que a influência dos valores é inerente ao processo 

de investigação. Ora, é sabido que eu, como investigador estou profundamente envolvido com o campo e os 

sujeitos da pesquisa estando imerso no campo da investigação e sendo um reflexo da minha própria 

trajetória acadêmica – política e profissional, na UNIR e no Estado de Rondônia. Esta prática é validada 

pela pesquisa qualitativa aqui desenvolvida, ou seja, a minha interação com os participantes, buscou 

apreender o significado que eles atribuem aos fenômenos que investiguei. Os dados, predominantemente 

descritivos e expressos através - da voz e da palavra - dos sujeitos, estão postos na forma original, procurei, 

igualmente, seguindo a literatura apropriada, a estruturação da pesquisa, destacando: um foco ou design da 

pesquisa não determinado de forma apriorística, uma vez que entendi a realidade como múltipla, 

                                                 
10 De acordo com Bogdan, Biklen (1982) apud Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa apresenta cinco 
características básicas: a)  tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 
principal instrumental; b) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é 
muito maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial pelo pesquisador; e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  
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socialmente construída, não sendo possível apreender o seu significado de modo arbitrário, colocando 

categorias e dimensões a priori.  

Considerei importante, ainda de acordo com Alves (1991), a mínima estruturação dos 

caminhos da pesquisa, considerando o que a autora coloca, e que passo a resumir: a) Ainda que 

sujeito a reajustes, o pesquisador não deve ir para o campo de estudo sem algumas questões em 

mente, inclusive, porque já tem alguns objetivos que deseja perseguir; b) é bem difícil que uma 

teoria, ainda que incipiente, não oriente o pesquisador quando ele vai coletar seus dados, por 

isso, é preferível torná-la pública; c) se o que se deseja é não perder tempo, e, no meu caso, não 

perder de vista as limitações de tempo inerentes a uma pesquisa ao nível de doutorado; deve-se 

focalizar o objeto e colocar critérios para a coleta de dados desde o início, a fim de evitar o 

excesso de dados e a dificuldade de interpretação. Neste caso, admito que colhi dados em 

“demasia”, no entanto, ao longo do processo da pesquisa, tornou-se claro para mim, a 

necessidade de selecioná-los, o que fiz, escolhendo determinadas questões para tal fim, e 

ignorando outras, conforme já mencionei. Da mesma forma procedi com as fontes documentais, 

colhidas quase em sua totalidade no campo, mas selecionadas a posteriori. Quanto às entrevistas, 

reporto-me a Goode e Hatt (1977), que argumentam: 

Nem fidedignidade, nem profundidade podem ser alcançadas, se não tiver em mente, com clareza, que a entrevista é 
fundamentalmente um processo de interação social. Sua finalidade primordial pode ser a pesquisa, mas esta é a 
finalidade para o “investigador”. Para o “entrevistador”, sua base e significado podem ser diferentes. Mesmo se 
ambos têm interesse na pesquisa, o processo de obter informação é tão estruturado pelo seu caráter de interação 
social, que muita atenção é necessária para este aspecto (p. 240). 

 

Os autores enfatizam alguns elementos relevantes que considero fundamentais na interação social, 

como, por exemplo, o insight ou intuição, que compreende, na visão desses autores, a referência que é feita 

no sentido de que algumas pessoas pertencentes ao grupo social, podem ter no que se refere às simpatias e 

aversões. De acordo as pessoas entrevistadas, que não negam a intuição como um elemento importante na 

pesquisa, podem prever com maior precisão o que dirão os outros, e responder mais precisamente ao 

significado desejado. 

É costumeiro sentir, quando se tem uma amizade íntima, que um gesto ou olhar fortuito contém uma mensagem 
completa ou uma história. Entretanto, isto não é comum entre meros conhecidos, o que mostra a importância do que 
pode ser chamado de “indícios subliminares”. Isto é, todos nós traímos as emoções de várias maneiras. À medida 
que nos acostumamos aos amigos, aprendemos, conscientes ou inconscientemente, os pequenos comportamentos, 
que acompanham essas emoções. (...) Para melhorar seu “insight”, o estudante de relações sociais deve tentar 
conscientemente: 1) Desenvolver uma prontidão ao fato de que existem vários indícios subliminares, e que se pode 
aprender a “ler”; 2) Tentar trazer estes indícios ao nível consciente e compará-los aos palpites de outros observadores 
e entrevistadores; 3) verificar sistematicamente as previsões feitas com estes palpites e ver se são corretas. (op.cit., p. 
240) 
 

Estava iniciando essa pesquisa quando fui convidado a lecionar Sociologia Geral, Sociologia da 

Educação, Filosofia da educação, História da Educação e Antropologia da Educação, Gestão Escolar e 

Currículo e Programas nas cidades de: Guajará-Mirim, Porto Velho, Ariquemes, Campo Novo, Buritis, 

Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Alto Paraíso, Candeias do Jamary, Nova Mamoré, Machadinho do 
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Oeste, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé.  Evidentemente que fiz, de imediato, conexões com o 

meu objeto de investigação. Por que não preparar meus alunos para participar de uma pesquisa? Foi o que 

fiz uma vez que o conteúdo programático abrangia os meus próximos procedimentos metodológicos de 

investigação. Ainda, naquelas localidades, onde todos conhecem todos, as relações sociais são mais 

próximas, estando meus alunos aptos a executarem alguns instrumentos, dentre eles, entrevistas, orientados, 

a par das características, objetivos e finalidades da mesma, suas etapas, no bojo das características 

mencionadas acerca da pesquisa qualitativa, com o devido acompanhamento e orientação, as discussões em 

conjunto, a ida sistemática às fontes bibliográficas, enfim, os cuidados inerentes a esta etapa da investigação 

que foram tomadas por mim, enquanto meus alunos aplicavam alguns questionários e/ou entrevistas, 

especialmente com as pessoas que tinham maior acesso e afinidades. O texto de Goode e Hatt (op.cit.) foi 

estudado, discutido, aplicado com as observações de Thiollent (1980), no que concerne à obtenção da 

resposta e ao relacionamento entre entrevistador e entrevistado, que, como afirma Thiollent (op.cit.): 

O relacionamento é visto como comunicação de informação num determinado espaço sóciopolítico configurado em 
formas que variam segundo as populações, os problemas investigados, sua relação com o poder, os grupos e as 
instituições de pesquisa, os interesses que estão em jogo etc. Neste contexto, mais do que a precisão de qualquer tipo 
de medição, o que importa é a pertinência das questões e das respostas formuladas na interação entre os dois pólos. 
Por parte do pólo investigador, a “observação” é essencialmente um questionamento (p.23). 

 

Com este intuito, posso afirmar que vários alunos de meus cursos aplicaram entrevistas e 

questionários aos demais sujeitos participantes da pesquisa, e que tais instrumentos foram discutidos em 

grupo, analisados à luz das teorias disponíveis, sendo que este procedimento não contraria os dispositivos da 

pesquisa qualitativa, conforme aqui expostos e assumidos. Da mesma forma, e com os mesmos cuidados, 

os discentes procederam à transcrição ipsis literis das entrevistas, ficando ao meu encargo, a tarefa final de 

analisá-las, no entanto, contando com algumas observações dos próprios entrevistadores. Paralelamente, 

iniciei uma pesquisa de interesse pessoal, acerca da “História a Educação Rural em Rondônia” a partir de 

relatos dos próprios professores-alunos do Programa Especial de Habilitação e Capacitação para Professores 

Leigos da rede pública de ensino (PROHACAP), uma vez que carregam práticas pedagógicas, multiséries e 

autogestionária singulares, apesar da falta de referenciais teóricos e de teorias educacionais específicas do 

cotidiano do professor rural. Essa experiência tem me possibilitado uma troca de aprendizados, onde ao 

contribuir com teorias acadêmicas aprendo práticas desconhecidas. 

Devo esclarecer que várias entrevistas e questionários foram coletados por mim, e que entraram, no 

processo de discussão com meus alunos, a fim de comparar procedimentos de coleta e análise dos dados, 

afim de até mesmo justificar algumas possíveis incoerências nas questões levantadas nos instrumentos, e 

nas chamadas “questões livres”, nas quais o entrevistado reportava-se livremente as suas memórias. 

Conforme Auguras (1997, p. 29), “não adianta sonhar que, um dia, alguém vai conseguir produzir” aquele 

questionário perfeito, sem possibilidade de “furo”. Além disso, os mesmos estudos mostraram que a própria 

postura física do entrevistado influi nas respostas. 
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4. Dos Sujeitos e das Fontes da Pesquisa 

 

A presente pesquisa contou com os seguintes participantes: antigos moradores das cidades 

envolvidas; professores, funcionários, alunos do campus e diretores e gestores da UNIR; diretores de campi 

localizados nas cidades citadas, parlamentares, prefeitos e governadores do estado de Rondônia, além de 

lideranças comunitárias. 

As fotos, além do efeito ilustrativo, cumpre a função de documentação comprobatória de uma 

instituição federal que surge nas cidades pesquisadas, sem nenhum investimento na aquisição de terreno, 

material de construção, mobília, que documenta o momento em que funcionários “emprestados” de vários 

órgãos (colocados à disposição da UNIR) prestam apoio ao movimento pró-universidade, iniciaram 

“derrubada” e limpeza de uma área “virgem” na periferia da zona urbana da cidade de Guajará-Mirim, 

fronteira com Guayaramerim (Bolívia), na região de abrangência da floresta da Amazônia brasileira.  

                      Foto 003 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Primeira Derrubada e Limpeza no 
Terreno da Construção do Campus de Guajará-Mirim. Da 
esquerda para a direita Pedro (topógrafo), Rivaldo (sev. gerais), Ceará 
(Seagri), Zé de Barros (IBAMA), Elizier (Marítima) e DAM 
(Representante da UNIR), 1990. 

 

Assim, os sujeitos dessa pesquisa que aparecem na foto, podem ser considerados “pioneiros” no 

processo de constituição da UNIR multicampi, numa situação em que participaram mais por entusiasmo do 

que por retribuição salarial. Em 2002, essa paisagem (registrada na foto) deixa de existir, dando lugar aos 

prédios do Campus Universitário da cidade. 

Os antigos moradores têm parentesco com os pioneiros da cidade, adeptos da tradição e do suposto 

“conservadorismo”. Através da presença no local e do vínculo histórico com a construção da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré, com a ocupação dos seringais e da presença dos “Soldados da Borracha” e através 

da relação com a comunidade fronteiriça da Bolívia, foi produzida a cultura da cidade de Guajará-Mirim, 

que a tornou singular diante dos demais municípios de Rondônia. 

Os professores e funcionários participantes trabalham ou trabalharam no campus são funcionários 

vinculados à União (federais), ao Estado (estaduais) ou ao Município (municipais) que “emprestaram” ou 
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“emprestam” sua força de trabalho no campus, com vínculos temporários, através de convênios, e ainda os 

professores que fazem parte do quadro permanente da UNIR, efetivados através de concurso público. Os 

alunos participantes são os que atualmente estudam nos campi da UNIR e ex-alunos desses campi e 

presentes nos momentos iniciais desse processo de interiorização. 

Quanto às lideranças consta na investigação a presença de ex-prefeitos, ex-vereadores, 

representantes das Igrejas, presidentes de associações comunitárias e de organizações não governamentais, 

além de líderes partidários. 

O referencial bibliográfico vinculou-se às disciplinas cursadas e atividades programadas nos 

programas de pós-graduação (Educação: Currículo; Ciências Sociais; Administração; Educação: História, 

Política, da PUC-SP). 

Nos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2002-2004, foram realizadas e transcritas 138 entrevistas, 

contando com a participação dos alunos dos cursos de Sociologia Geral, Sociologia da Educação, História 

da Educação, Filosofia da Educação e Antropologia Cultural ministrados, por mim, naqueles períodos. 

Paralelamente, nos setores da UNIR e da administração estadual na capital do Estado (Secretarias 

de Estado), nos órgãos públicos municipais e federais, além de sindicatos, associações e organizações não-

governamentais, levantei documentação acerca das políticas públicas aplicadas na instituição universitária 

com destaque para o processo de interiorização da UNIR, totalizando 429 peças de documentos11. Destes 

(projeto de implantação dos cursos de Rolim de Moura, Vilhena e Ji-paraná) foram encontrados na lixeira 

da UNIR. 

 Foto 004 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Documentação flagrada na lixeira da UNIR, 
2003.  

 

Os documentos dessa pesquisa foram agrupados em 42 tipos, entre relatórios, estatutos, ofícios, 

memorandos, pareceres, atas, projetos originais de implantação dos campi universitários da UNIR, 

classificados em: a) da origem dos movimentos sociais, b) da origem da política interna da UNIR, c) da 

                                                 
11 Trata-se de documentos emitidos pela APROG, Secretarias, UNIR, Câmara Municipal  dentre outros.  
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origem da política externa à universidade, d) da política municipal, e) da origem dos campi; f) da 

administração do campus e da comunidade acadêmica. 

A elaboração e a aplicação de dois questionários serviram especificamente para o levantamento dos 

principais conflitos decorrentes do processo de interiorização e para as demais questões da pesquisa, como 

forma de cruzamento de dados com as outras fontes.  

Os jornais e revistas consultados referem-se às notícias veiculadas na cidade e no Estado a respeito 

dos principais momentos do processo de interiorização da UNIR, como por exemplo, o anúncio do primeiro 

vestibular, a notícia sobre o lançamento da pedra fundamental e da inauguração de cada campus. 

Fez-se necessário considerar que o volume de material selecionado extrapolou as intenções 

determinadas na presente pesquisa, no entanto, devo enfatizar que servirá para a seqüência dos meus 

estudos e contribuirá para outras pesquisas12. 

Durante o processo da pesquisa algumas categorias foram emergindo: “pioneiros”13, “filhos da 

terra”, “gente da terra”, “gente de fora”, MOPES, “potencialidades dispersas”. 

Procurei encontrar nos documentos a materialização das reivindicações dos movimentos sociais e, 

nas entrevistas, bem como nos questionários, os indícios dos embates e das tensões que geraram conflitos 

durante todo o processo de interiorização da UNIR. 

Os jornais confirmaram os depoimentos e o teor dos documentos selecionados, principalmente “O 

Mamoré”, jornal local, que sempre se posicionou a favor do MOPES e de todo o processo de implantação e 

de construção do campus, os jornais, Diário da Amazônia, O Estadão do Norte, O Imparcial, Alto Madeira, 

dentre outros. 

O tema desta pesquisa foi calcado na experiência e vivência profissional na Instituição e na região 

em foco; nos movimentos organizados (pela valorização do magistério, para a implantação do estatuto do 

magistério de Rondônia-85/86; movimento pró-ensino superior – 83/88) e no comprometimento da ciência 

com a intervenção social, daí nossa aposta na educação como ato político e na universidade como sistema 

de articulação de potencialidades dispersas para conscientização e transformação social, dos sujeitos e do 

poder local. 

Assim, considerei relevante a atenção para a interpretação dos significados das ações observadas e 

registradas, como por exemplo, o trabalho braçal dos servidores à disposição da UNIR por ocasião do 

desmatamento da área doada para construção dos prédios da universidade. 

 

 

 
                                                 
12 São fontes  que possibilitam novos estudos acerca da interiorização da UNIR,  cidade e da Cultura local. 
13 O historiador de Rondônia e da Amazônia, Vitor Hugo, discute o conceito de “pioneiro” e relaciona as principais 
matrizes das famílias que deram origem ao município de Guajará-Mirim. “Os Desbravadores” é uma obra de 
referência. O primeiro volume foi publicado em 1959. São considerados “pioneiros”, aqueles que chegaram durante 
o processo de construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, inaugurada em 1912. 
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           Foto 005 

 
Fonte: DAM. Trabalhadores cerram madeira para a construção do 
primeiro “barracão” do Campus de Guajará-Mirim, em terreno doado 
pela família Wassilakis. Da esquerda para direita João Walderedo Marreiro 
e Manoel de Oliveira, 1992. 

A análise dos dados procurou captar e discutir os elementos constitutivos presentes na relação entre 

a Educação, Universidade e Sociedade, no contexto da cidade “local”, visando flagrar a relação de poder, de 

conflitos e de conciliação, avanços e retrocessos, bem como a consolidação do projeto de ensino superior e 

da construção do campus universitário, no conjunto, a constituição da UNIR, numa instituição multicampi. 

Ao lidar com os dados, outros elementos e questionamentos, afloraram. Foi preciso observar o 

contexto, mas também fazer um retorno e não perder de vista o problema. Para iluminar tais questões, 

recorri a teóricos que permitissem esclarecimentos e possibilidades de outros diálogos. 

Fenelon (1993, p.83) defende a História Social e suas novas perspectivas, a partir da ampliação do 

conhecimento histórico que possibilita a incorporação de novos temas como o urbano, a mulher, a família, a 

infância, a educação enfatizando que a história oral substitui a perspectiva linear de uma história contínua e 

factual e que, para tal, se vale do uso de registros como “novas fontes”, passando pelo crivo do pesquisador. 

A autora afirma, em sua defesa, que embora os historiadores brasileiros tenham chegado tardiamente aos 

debates e às investigações no que diz respeito à historia social, especialmente no campo teórico, acentua que 

a história social trata mais da experiência do que da ação e tem preferência pelos documentos humanos ao 

mesmo tempo em que reconhece o risco do afastamento da compreensão da sociedade em seu conjunto 

para evidenciar o nível do indivíduo ou dos membros de grupos sociais em particular. Tais riscos existem na 

medida em que se pratica a História Social, no entanto, lembrando a matriz inglesa da historiografia “os 

conceitos dos quais participamos não são conceitos, mas problemas, e não problemas analíticos, mas 

movimentos históricos ainda não definidos”.  

Tomando como importante a construção da História Social através da história oral, recorro a 

Thompson (1993) que defende a história oral como uma fonte rica e variada, oferecendo, quanto a sua 

natureza, uma fonte semelhante à autobiografia publicada, no entanto, de muito maior alcance, porque, 

contrapondo-se à esta: 
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os historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e a respeito de que perguntar. A entrevista 
propiciará, também, um meio de descobrir documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam sido 
localizados. A fronteira do mundo acadêmico já não são mais os volumes tão manuseados do velho catálogo 
bibliográfico. Os historiadores orais podem pensar agora como se eles próprios fossem editores: imaginar qual a 
evidência de que precisam, ir procurá-la e obtê-la (p. 25). 

 

Entrevistei os sujeitos que mais de perto fizeram parte da história do processo de interiorização da 

UNIR, reconstruindo o passado, trazendo ao presente aquela realidade complexa, fragmentada e 

multifacetada, pois um mérito principal da história oral é que em muito maior amplitude do que a maioria 

das fontes permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista (THOMPSON, op.cit., p. 26). 

Dar voz aos “filhos da terra” e à “gente de fora”, possibilitou singularidades nas falas daqueles que 

diretamente participaram do processo de interiorização na sua fase inicial: 

a memória permite a relação de representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, desloca estas últimas ocupando o espaço da 
consciência. A memória aparece como força subjetiva, ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora (BOSI, 1987, p. 9). 

 

Das leituras em Petitat, recorro ao que ele discute a respeito da reprodução e produção da escola e 

da sociedade (1984), para o entendimento da instituição objeto deste estudo, que é produzida pela cultura 

local e ao mesmo tempo produz e reproduz outros elementos que vão configurar uma nova cultura local, a 

cultura acadêmica numa situação de fronteira epistemológica e geográfica. 

 

            Foto 006 

 
Fonte: DAM. Primeiro Barracão do Campus de Guajará-Mirim 
construído com a colaboração dos sujeitos da comunidade local, 1992. 

  
 
5 - Pesquisa em Educação: campos de atuação, condição e papel social do pesquisador em educação. 

 

Um dos grandes desafios da pesquisa em educação esbarra no fato de cada ciência constituir-se de 

objetos, métodos, técnicas e instrumentos específicos de pesquisas científicas. Os problemas definidos e 

delimitados, revisão e referenciais teóricos reforçam a condição do pesquisador e das pesquisas decorrentes 

do problema da pesquisa e da opção metodológica. No processo da pesquisa, a forma como o tema e o 
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problema são tratados pelo pesquisador, determina o tipo de conhecimento resultante dos métodos aplicados 

e das análises de dados realizadas. Métodos e técnica colaboram na definição dos tipos de conhecimentos 

empíricos, teológicos, filosóficos e científicos.  

Uma segunda questão pertinente aponta a dificuldade e a necessidade dos estudiosos em educação 

apropriarem-se dos conceitos, categorias de análises e metodologias das ciências sociais14, como por 

exemplo, o conceito de “cultura” da antropologia; de “poder” das ciências políticas, de “sociedade” da 

sociologia; de “produção”, da economia e de diversos conceitos das demais ciências já constituídas, como a 

biologia, física etc. Nessa direção, surge uma terceira inquietação, qual seja, a do comprometimento do 

pesquisador com a ciência e com a militância nos movimentos sociais e ações coletivas na luta contra a 

exclusão social e na prática de intervenção social, o que exige do pesquisador uma identificação e 

posicionamento eminentemente político, isto é, o de conscientizar-se e de revelar-se de que lado se 

posiciona, a favor de quem e com qual interesse. 

Estas três inquietações, associadas à idéia dos estudos e da pesquisa educacional são consideradas 

iniciativas científicas a partir de um tempo e espaço definido e demarcado na história dos movimentos e das 

reformas instituições sociais.  

Entendendo a pesquisa educacional como processo da pesquisa científica e de suas implicações na 

sociedade local e global como decorrência da modernidade, constatamos que esse tipo de conhecimento é 

de data recente.15 

Partindo da modernidade, constatamos uma nova forma de tratar os problemas sociais. Assim, da 

constituição da ordem burguesa e dos efeitos da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e das demais 

convulsões sociais que marcam a passagem do século XVIII para o século XIX, surge a necessidade de 

compreender os novos fenômenos sociais, além das vias empíricas, teológicas e filosóficas. Trata-se do 

aparecimento da ciência e das peculiaridades do tratamento científico dos processos societários, dos fatos e 

                                                 
14 Estudos das ciências sociais e das matrizes das teorias sociais possibilita uma epistemologia da educação 
conectada com a  prática do cotidiano. 
15 O uso da “linha do tempo” com recurso metodológico esclarece o quanto significa três séculos diante da idade  do 
homem na terra. Descobertas feitas na década de 60, que culminaram em 1994 com o fóssil de 4,4 milhões de anos 
encontrado na Etiópia, tornaram o modelo da espécie única obsoleto. Pesquisadores afirmam que, durante um 
período conhecido como “explosão criativa do paleolítico”, a humanidade firmou-se perante as outras linhagens de 
hominídeos. Mesmo com os estudos genéticos que afirmam que o Homo sapiens surgiu há cerca de 200 mil anos, 
somente por volta de 45 mil anos atrás foi desencadeada a revolução nas técnicas de obtenção de alimentos, 
desenvolvimento da linguagem, produção de ferramentas e luta por territórios. Foi logo após a explosão criativa que 
nossa espécie conseguiu entrar no continente europeu. Em um estudo publicado na revista Nature, cientista suecos 
usaram o DNA mitocondrial para provar que a migração da África para a Europa aconteceu há cerca de 40 mil anos. 
Esse período marca o início da chamada “cultura” e o surgimento do que conhecemos hoje por “homem moderno”. 
Esse é o grande acontecimento na história que passou a determinar que o Homo sapiens não mais dependia da 
evolução natural para se desenvolver. A evolução natural não nos impõe mais suas regras. Mudamos o meio como 
nos convém. Quando bactérias nos adoecem, desenvolvemos drogas para matá-las. Se não enxergamos bem, usamos 
óculos e lentes de contato, se a cor deles não nos agrada. Se não somos suficientemente ágeis  apanhar uma galinha, 
vamos até um supermercado e a temos em pedaços. Se não somos suficientemente ágeis para apanhar uma galinha, 
vamos até um supermercado e a temos em pedaços. Assim as ciências em relação a idade do homem  na terra é nova 
e das pesquisas educacionais novíssimas, pois a  novas descobertas, coloca os cientistas na trilha do homem de 6 
milhões de anos. 
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dos fenômenos decorrentes das novas formas de dominação, desenvolvimento e exclusão social. 

Observamos que a maior ou menor atenção à compreensão da física, da química e das ciências biológicas 

favorecem o desenvolvimento, entretanto, sendo desvinculada do fenômeno social das populações 

envolvidas pouco contribui. 

Das várias tentativas teóricas resultantes das reflexões práticas e filosóficas, destacamos o processo 

de desenvolvimento das ciências sociais, cujos métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa dão corpo e 

arcabouço teórico a cada ciência sociológica, econômica, política, antropológica etc. O fato é que as ciências 

sociais surgem para compreender a realidade social e contribuir para ajustes, mudanças, reformas e 

transformações sociais, o que implica também em reforçar e contribuir para a manutenção da ordem 

vigente, da inovação e resistência frente às tensões e conflitos existentes. Dentre muitas contribuições no 

campo da sociologia, antropologia, economia e da política, ciências eminentemente sociais, destacam-se 

dois métodos antagônicos de pesquisa social: a sociologia positivista de Augusto Comte e o materialismo 

histórico de Karl Marx. 

De um lado surge uma ciência que na prática reforça estruturas já constituídas e a própria ordem 

vigente, conseqüentemente uma tradição positivista. De outro, uma ciência comprometida com a 

emancipação da população explorada, dominada e excluída dos benefícios produzidos pela sociedade. 

Pensadores como Comte, Marx, Durkheim, Weber, Adorno, Merton são matrizes do pensamento 

moderno e de influência direta nas políticas públicas educacionais, nas teorias conservadoras, críticas, 

transformadoras ou reformadoras das sociedades e das culturas locais. 

Comte cria a palavra sociologia e concebe essa ciência social como uma física social que deveria 

permitir melhor compreensão e controle do processo e dos fenômenos sociais. Esse tipo de cientista deveria 

desvendar os mecanismos que determinam e sustentam a utopia da “ordem” e do “progresso”; na essência, 

uma ciência que mais defendia a ordem vigente do que acelerava o próprio desenvolvimento, onde as leis, 

as normas e os processos de regulação social se aproximavam do princípio divino de explicação da 

natureza, do homem e da realidade social. Nessa direção cientistas destacam-se pela dinâmica e ação em 

ampliar uma consciência racional materializada no pensamento positivista. 

Marx reúne em sua trajetória prática intelectual, sínteses de diversos pensadores e marca um tempo 

na história da humanidade e especificamente dos partidários do socialismo16. Evidentemente, o socialismo 

abriga divergências a começar pelos utópicos e dos partidários do socialismo científico. 

                                                 
16 O sonho de uma sociedade igualitária, na qual todos tenham franco acesso à distribuição e à produção de riquezas, 
alimenta os ideais socialistas desde seu nascimento, no século XVIII, na sociedade que  emerge da revolução 
industrial e dos anseios de “liberdade, igualdade e fraternidade” expressos pela Revolução Francesa. Socialismo é a 
denominação genérica de um conjunto de teorias socioeconômicas, ideologias e práticas políticas que postulam a 
abolição das desigualdades entre as classes sociais. Incluem-se nessa denominação desde o socialismo utópico e a 
social-democracia até o comunismo e o anarquismo. As múltiplas variantes de socialismo partilham uma base 
comum que é a transformação do ordenamento jurídico e econômico, baseado na propriedade privada dos meios de 
produção, numa nova e diferente ordem social. Para caracterizar uma sociedade socialista, é necessário que estejam 
presentes os seguintes elementos fundamentais: limitação do direito à propriedade privada, controle dos principais 
recursos econômicos pelas classes trabalhadoras e a intervenção dos poderes públicos na gestão desses recursos 
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Proudhon17, Fourier (socialistas utópicos) e Marx e Engels (socialistas científicos18), somam 

contribuições fundamentais que contrapõem a sociologia positivista. Com convicção demonstram que a 

sociedade capitalista não é determinada por leis imutáveis e que, portanto é passível de mudança e de 

transformação. Marx se destaca ao privilegiar a mercadoria e a luta de classe, no processo de produção, 

demonstrando a lógica de uma produção e reprodução ampliada, que na contradição gera os germes de sua 

própria superação. Disso decorre uma tradição marxista que pensa a história a partir dos fatores econômicos 

e de grandes utopias de justiça social. A tendência dessa escola de pensamento moderno é de apostar na luta 

pelo desmascaramento dos fatores que determinam a manipulação de poder e de domínio dos homens na 

direção da sociedade sem classes. Partindo de uma dada mercadoria concreta e de um respectivo problema, 

caberia ao cientista fazer um retorno histórico até o limite e reconstruir sua história. Esse movimento 

“concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações” é um método de apropriação da realidade 

conhecido como materialismo histórico. Desse movimento histórico e da revelação dos fatores 

determinantes das ações, atividades e produções realizadas, o cientista social eleva seu respectivo nível de 

consciência, desenvolve e potencializa o espírito crítico de caráter contestador, transformador, o que 

possibilita, na visão de Plekhanov (1918) melhor compreender o papel do indivíduo na história, e a partir daí 

transformar sua própria história. 

Marx e a tradição marxista apresentam forte influência nos movimentos, reformas e transformações 

sociais entre 1917 (Revolução Russa) a 1989 (derrubada do Muro de Berlim). Provoca o debate acerca dos 

limites do marxismo e das implicações nas desigualdades sociais, pois anteriormente a crença na utopia 

socialista era mais homogênea. 

Dentre pontos relevantes e impactantes, destacamos o caminho para a lógica do socialismo, que 

rompe com a ideologia da classe dominante que postulavam o caráter eterno da história e do poder do 

homem sobre o próprio homem. Encontramos influência direta nos pensadores brasileiros, como por 

exemplo, quando Paulo Freire desenvolve a idéia da “pedagogia do oprimido”, respalda-se no Manifesto do 

Partido Comunista, escrito em 1848, no ponto em que Marx e Engels afirmam: 

                                                                                                                                                             
econômicos, com a finalidade de promover a igualdade social, política e jurídica. Para muitos teóricos socialistas, é 
fundamental também que o socialismo se implante pela vontade livremente expressa de todos os cidadãos, mediante 
práticas democráticas. 
17 Chamamos a atenção para as leituras acerca de Proudhon para melhor compreensão do socialismo e das 
divergências que fazem parte do debate com Marx, principalmente no caso da “filosofia da miséria” e da “miséria da 
filosofia”. As tendências anarquistas surgiram das graves dissensões internas da Associação Internacional dos 
Trabalhadores, ou I Internacional, fundada por Marx. Grupos pequeno-burgueses liderados por Pierre-Joseph 
Proudhon e anarquistas seguidores de Mikhail Bakunin não aceitaram a autoridade centralizadora de Marx. 
Dividida, a I Internacional dissolveu-se em 1872, após o fracasso da Comuna de Paris, primeira tentativa 
revolucionária de implantação do socialismo. 
18 O Socialismo Científico foi desenvolvido no século XIX por Karl Marx e Friedrich Engels. Recebe também, por 
motivos óbvios, a denominação de Socialismo Marxista. Ele rompe com o Socialismo Utópico por apresentar uma 
análise crítica da realidade política e econômica, da evolução da história,  dos indivíduos, das sociedades e do 
capitalismo. Marx e Engels enalteceram os utópicos pelo seu pioneirismo, porém defendem uma ação mais prática e 
direta contra o capitalismo através da organização da revolucionária classe proletária. Para a formulação de suas 
teorias Marx sofreu influências de Hegel e dos socialista utópicos 
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Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o 
opressores e o oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; 
uma guerra que termina sempre, ou por uma transformação revolucionária, da sociedade inteira ou pela destruição 
das duas classes em luta. 

 

Constata-se que ao apropriar-se do pensamento marxista, Freire produz um manifesto da educação 

filiado às convicções socialistas de primeira grandeza. Dessa forma, poderíamos aqui, citar vinculações ao 

pensamento de Marx, pensadores nacionais e internacionais como Florestan Fernandes e Antonio Gramsci, 

respectivamente e os fatos concretos relacionados às reformas e transformações sociais influenciadas pelas 

teorias socialistas. Entretanto, o fato mais relevante está associado à capacidade das práticas subsidiarem 

teorias e dessas o nascimento de novas práticas, e de possibilidades de novas utopias. 

Assim, do confronto da sociologia comteana com o materialismo histórico maxiano, decorrem 

posição ideológica conservadora e convicção ideológica revolucionária, onde cientistas defendem ou 

rejeitam tipos de relações sociais e tomam partido e práticas políticas idealizadas e projetadas de forma 

antecipada às respectivas materializações, isto é, das tentativas de realizações de sociedades utopicamente 

pensadas e desejadas. 

Na tentativa de reunir ambas teorias, contribuições filosóficas e científicas, Max Weber, apóia-se 

nas duas correntes principais do pensamento sociológico para elaborar uma terceira via de compreensão da 

realidade social, produzindo uma nova corrente, escola e tendência das ciências sociais, que possibilite uma 

ciência, neutra, desengajada, que reflita as duas alternativas anteriormente propostas. Constata-se um 

esforço para produzir uma ciência capaz de refletir ao mesmo tempo a concepção conservadora e crítica da 

sociedade. Weber acreditava que com esse procedimento, opondo-se ao engajamento do cientista social nos 

movimentos sociais aumentam as possibilidades da consolidação da verdadeira ciência e da produção do 

conhecimento científico. A separação radical da ciência da política e do conhecimento da ação constitui-se 

em pressupostos da neutralidade científica; neutralidade que se revela incongruente e no próprio Weber a 

impossibilidade dessa tese e da incoerência da proposta com o propositor. 

Para Weber19, o cientista teria como regra, a abstenção permanente dos juízos de valor. Deveria 

garantir a elaboração e produção de dados rigorosos e imparciais aos interessados e aos políticos engajados 

cabia a solução dos problemas concretos e dos interesses a que pertence e que representa. 

Esse pensador, na busca da neutralidade do pesquisador e da própria sociologia como ciência 

neutra, imparcial e apolítica, fracassa na medida em que sua trajetória comprova ambigüidade, quando 

demonstra a vocação e a prática de sociólogo e de político filiado ao poder burocrático de Estado. Torna-se 

complicada a aplicação da neutralidade científica, especificamente quando deparamos-nos com a condição 

política inerente a qualquer sujeito, onde constantemente representa e defende interesses e sempre é sujeito e 

objeto da história contada ou da história em construção. 
                                                 
19 Dentre as várias obras de Weber, destacamos aqui a “Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, onde o autor 
procura tratar cientificamente o problema da religião americana como determinante na cultura de acumulação da 
riqueza e do próprio imperialismo americano. 
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 No campo da educação, encontramos exemplos de convicções opostas materializadas nas obras de 

Apple (mais engajado) e de Popkewitz (menos engajado), que na divergência possibilitam aos novos 

pesquisadores a soma de conhecimentos, metodologias, convicções e possibilidades de apropriação do real 

e da assimilação da dialética do concreto, conforme pressupostos de Karel Kosik.20 

A idéia de neutralidade científica e do desengajamento dos pesquisadores é aprofundada nas 

reflexões de Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse e demais seguidores do pensamento da Escola de 

Frankfurt. De pronto, esse autores são avessos a idéia de unidimensionalização das sociedades modernas, e 

criticam a sociedade capitalista a partir da indústria cultural e buscam compreender a realidade através da 

dialética do esclarecimento reunindo princípios elaborados, principalmente, por Marx e Freud21. Destaca-se 

aqui, a rigorosidade filosófica e científica, onde se procura escapar a qualquer adesão irrefletida e 

inquestionada aos movimentos e estruturas existentes ao mesmo tempo em que se distancia do ativismo 

revolucionário movido por interesse emocionais e irrefletidos. Constatamos que qualquer iniciativa de 

concepção frankfurteana, passa primeiramente pelo processo de reflexão crítica, daí a denominação 

resultante de escola, ação, pensamento e teoria crítica. No limite, busca-se a radicalização da transparência e 

a distância do pesquisador, do objeto da pesquisa na direção da compreensão dos problemas sociais e 

emancipação humana. 

Temos em questão uma quarta alternativa de apropriação de abordagem, concepção de mundo e de 

metodologias em pesquisas sociais, que também não foi poupada de críticas e de alternativas propostas, pela 

geração de sociólogos vinculados à tradição do positivismo lógico. Trata-se de uma quinta corrente das 

ciências sociais caracterizada pelo pragmatismo científico, representada por funcionalistas e teóricos 

sistêmicos como Merton, Buckley, Dahrendorf, Luhman, dentre outros. 

O que faz a diferença desses com os representantes das outras escolas e correntes dos pensamentos 

das ciências sociais é a concepção do cientista como fornecedor de dados e resultados de pesquisas para a 

utilização prática e imediata no planejamento urbano, educacional, econômico, segurança, transportes e na 

mobilização para a solução de problemas de delinqüência, desemprego e de discriminação racial, dentre 

prioridades do poder público. Aqui podemos constatar uma aproximação dos funcionalistas com a idéia 

comteana de “físico social”, que se transforma em algo como “engenheiro social”. Dessa forma e 

consideradas matrizes do pensamento da sociedade moderna, observamos e constatamos a influência direta 

nos estudos e pesquisa educacionais. 

 O pesquisador em educação, formado em educação (pedagogia e licenciaturas da educação), ou 

ainda, aquele que ignora os referenciais teóricos, obras e implicações das ciências sociais, tornam-se 

                                                 
20 Conhecer implica em fazer um “desvio”. 
21 As abordagens de cunho materialistas são somadas aos resultados das pesquisas e descobertas acerca da 
sexualidade, da pulsão e sentimentos de ódio e amor, bem como dos processos de  medo e rejeição  na formação do 
indivíduo onde desejos reprimidos são potencializados na forma de  traumas e guerras. Assim, a forma como 
adquirimos e acumulamos riquezas materiais somadas as  trajetórias sexuais dos indivíduos podem ser 
determinantes nas iniciativas individuais e na constituição dos interesses das pessoas. 
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vulneráveis nos debates e nas produções teóricas acerca da natureza humana e das relações sociais. É 

comum e até necessária a apropriação de conceitos, categorias, instrumentos, técnicas e métodos de 

pesquisa das ciências sociais pela educação engajada e não engajada. Assim, a educação na condição de 

ciência em processo de consolidação busca apoio na história, na geografia, na sociologia, na política, na 

economia, na biologia e em outras ciências consolidadas, simplesmente porque ainda não constituiu o seu 

próprio estatuto, arcabouço teórico e científico, o que poderá, no futuro, minimizar e eliminar as 

possibilidades de banalização de conceitos tão caras às ciências já constituídas. Tal problema de 

identificação cientifica e de campo de atuação tem sido enfrentado por outros sujeitos e fragmentos do 

conhecimento, como por exemplo, a dificuldade da psicologia de tornar-se ciência, e da definição do que 

seja a psicopedagogia, a interdisciplinaridade, a pedagogia da terra e outras novidades contemporâneas. 

Ao motivar a leitura dos clássicos, criamos no espaço acadêmico o princípio de que nem tudo é 

novo e que mesmo as novidades do dia já foram esmiuçadas e aprofundadas por outros pesquisadores e que, 

portanto a originalidade exigida no processo científico remete-nos as literaturas esquecidas, ignoradas ou 

simplesmente desprezadas. 

Das cinco lembranças teóricas, podemos não enquadrar, mas relacionar teorias e práticas dos 

pesquisadores da educação, que filiados e aprofundados nos referenciais teóricos aqui expostos, tem a opção 

de comprometer com a defesa da ordem vigente do local, nacional, internacional; de lutar pela emancipação 

dos dominados, explorados, oprimidos; de distanciar-se dos problemas sociais e contribuir com análise 

neutra, desengajada, desfilada de partidos políticos e de ideologias utópicas; comprometer-se apenas com a 

análise crítico-reflexiva da realidade social; ou ainda, a opção de colaborar na solução prática dos problemas 

sociais concretos. Evidentemente que poderíamos enumerar outras opções, entretanto, demandaria a 

apropriação de outras teorias ou correntes de pensamento, afinal, qualquer um pode apresentar uma 

concepção prática, elaborar uma teoria e propor novas ações práticas de estudos e convivências sociais. 

Minha preocupação está em atentar para o surgimento de novas propostas e descobertas, no entanto, alerta-

se para a necessidade da rigorosa revisão bibliográfica a fim de evitar o risco de apresentar novidades como 

algo novo. 

O aprofundamento de teorias já sistematizadas e de impacto social comprovado pelos fatos sociais 

pode determinar papéis sociais dos pesquisadores em educação enquanto profissionais “conservadores”; 

“revolucionários”; “científicos”; “críticos”; ou, “reformadores”. Essas teorias ajudam na definição de nossa 

condição de pesquisador includente ou excludente e se perguntados de que lado estamos, e a serviço de 

quais interesses estudamos, pesquisamos e trabalhamos, nossas respostas revelam-se “mais” ou “menos” 

convincentes. No limite podemos ter a pretensão de criarmos uma nova teoria que supere as existentes e que 

dê conta de novas possibilidades de posicionamentos e comprometimentos. De qualquer forma, sendo 

influenciados, influenciamos, motivamos sujeitos no processo de inovação, reprodução e de resistência 

cultural das sociedades em que vivemos, que articulamos ou que “manipulamos”. 
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Teorias, ora decorrem de práticas e práticas decorrem de teorias, o que nos leva a questionar a 

práxis cotidiana a partir das questões sociais e nelas o processo que determina as desigualdades sociais e 

identificar nos interesses particulares muitas das respostas que são resolvidas no coletivo que não raras vezes 

mascaram interesses pessoais. Tal reflexão colabora na opção e na ação política bem como na definição de 

problemas emergenciais ou prioritários que merecem tratamento científico, de implementação de políticas 

públicas com visão de futuro, de intervenção social, de produção, de  articulação e construção. 
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CAPÍTULO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR): UMA INSTIT UIÇÃO EM 
CONSTRUÇÃO 

 
          Foto 007 

 
         Fonte: SILVA, J. UNIR em Processo de Construção e Constituição em uma Universidade Multicampi, 1998. 

 

No período de 1995-1998, identificamos nas ações e discursos dos dirigentes da UNIR, uma 

instituição universitária rumo à consolidação de cada campus localizado nas cidades de Porto Velho, 

Guajará-Mirim, Ji-paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena, que apresentam práticas que dão base às 

políticas elaboradas, assimiladas, ou rejeitadas. As iniciativas, ações, estratégias e conjunto de articulações 

de cada localidade fazem a diferença de cada campus e no conjunto, soma esforços na constituição da 

UNIR numa instituição multicampi.  Como documento de referencia, destacamos o Plano de Metas e 

Diretrizes 95-98 da gestão do Reitor Osmar Siena. Entretanto, a distância entre os discursos e as práticas em 

favor da interiorização da UNIR vêm diminuindo a partir de 2002. 
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1. Atuação da UNIR no Estado de Rondônia na Amazônia Brasileira 

 

        Quadro 1: Dirigentes da UNIR em 2002 

 
DIRIGENTE – UNIR – 2002 

 
0l – Ene Glória da Silveira Reitor 
02 – José Pereira Ramos Vice-Reitor 
03 – José Moreira da Silva Neto Pró-Reitor de Planejamento 
04 – Wany Bernadete de A.Sampaio Pró-Reitora de Graduação, Assuntos Comunitários e 

Estudantis 
05 – Jacinta Castelo Branco Correia Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
06 – José Pereira Ramos Pró-Reitor de Administração 
07 – Uda de Mel França Diretora do Núcleo de Ciências Sociais 
08 – Júlio Sancho Militão Diretor do Núcleo de Ciência e Tecnologia 

09 – Zenildo Gomes da Silva Diretor do Núcleo de Educação 

10 – Ana Lúcia Escobar Diretora do Núcleo de Saúde 

11 – Antônio Siviero Diretor do Campus de Cacoal 

12 – Celso Ferrarezi Júnior Diretor do Campus de Guajará-Mirim 

13 – Aparecida Augusta Silva Diretora do Campus de Ji-paraná 

14 – Marilsa Miranda de Souza Diretora do Campus de Rolim de Moura 

15 – Osvaldo Copertino Duarte Diretor do Campus de Vilhena  

 
       Fonte: Pró-reitoria de Administração - PRAD-UNIR 2002.  

 

Na relação acima, verificamos a ausência da “Direção do Campus de Porto Velho”, que apesar da 

sua real existência, legalmente não existe; na prática o Campus de Porto Velho é administrado e está 

vinculado à própria reitoria e Núcleos da UNIR, o que implica na interpretação de duas universidades: uma 

do interior e outra da capital, sendo ambas administradas pela mesma reitoria. As pessoas relacionadas no 

quadro de gestores de 2002 são responsáveis pela implementação das políticas públicas aplicadas – nesse 

respectivo ano - nos campi e nas unidades administrativas da UNIR. Tivemos acesso a esses gestores, onde 

destacamos a reviravolta no poder interno da universidade predominantemente marcado pelas decisões da 

sede em Porto Velho nas décadas de 80 e 90, a partir das pessoas relacionadas e dos fatos e documentos 

pesquisados, parte do poder e controle acadêmico para o interior. 

A influência dos campi do interior do Estado de Rondônia é ampliada e constatada no patrimônio 

físico, nos projetos e estatísticas. Por exemplo, a maioria dos mestres e doutores da universidade, são 

encontrados nos campi do interior, outro exemplo está na quantidade de cursos de graduação e 

especialização localizada nas cidades do interior, a minoria encontra-se na capital. 

A falta de recursos públicos consiste em desafio para os partidários e entusiastas da UNIR 

multicampi. Como resposta, articulação de voluntários e recrutamento de mão de obra “colaboradora” é 

fator motivador para os dirigentes dos campi. 
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            Foto 008 

 
Fonte: DAM. Construção da Guarita do Campus de Guajará-Mirim, 
com tijolos doados por Paulo Zeed, cimento da comunidade e mão-de-
obra do pedreiro Carlinhos, 1998. 

 

Dentre as políticas públicas aplicadas na UNIR e das respostas às necessidades do Estado de 

Rondônia, destacamos a parceria com as cidades e comunidades; no campo da formação profissional o 

PROHACAP e significativo na medida em que esse programa está presente em todos os municípios do 

Estado de Rondônia interveniado pela parceria entre as prefeituras, a Fundação de Apoio Rio Madeira 

(RIOMAR) e UNIR. Ao mesmo tempo em que possibilitou a formação dos professores do sistema de 

ensino do estado e dos municípios, esse programa é o maior referencial de receitas da UNIR. A maioria dos 

alunos paga parte dos cursos através de descontos em folha de pagamento das respectivas prefeituras. 

A opção e o foco nas discussões das políticas públicas, do ensino superior e das instituições 

universitárias está nas pessoas, nos sujeitos que fizeram e fazem a história das instituições sociais, 

programas, projetos, utopias e numa palavra a história das “riquezas” do homem, das quais destacamos a 

produção da cultura acadêmica. Assim privilegiamos a vida das pessoas que disponibilizaram e 

disponibilizam nomes e esforços na direção da construção e renovação de utopias, por isso destacamos 

nomes e sendo oportuno, destacar as vozes e a valorização da memória. Registramos das falas, sublinhamos 

o significado social-econômico-cultural na vida dos docentes e discentes da UNIR.  Entre os interesses, 

desejos, teimosias e conflitos decorrentes das políticas públicas vivenciadas durante os vinte anos da UNIR, 

destacamos o testemunho de Oscar Massuo Kusano (1999): 

especificamente a pró-reitoria acadêmica sempre foi contra o mestrado e o doutorado do Campus de Guajará-Mirim, 
pois em vez de fazer cumprir as recomendações da CAPES, o que fazia? Usava o parecer da CAPES para justificar 
o indeferimento de contratação de pessoal e da liberação de recursos para o programa de pós-graduação do campus 
(1999). 

 

A fala de Kusano refere-se ao exemplo de apenas um dos diversos conflitos entre capital e interior, 

isto é, entre os membros da universidade da sede de Porto Velho e membros da instituição localizados no 

interior, que tentavam dinamizá-la nas cidades através de ações que ultrapassavam as iniciativas do Campus 

de Porto Velho, assim, o processo de interiorização e constituição da UNIR multicampi, encontrou nos 
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próprios membros das instituições ações contrárias a esse processo de expansão universitária com práticas, 

na contramão das orientações da sede e do próprio MEC. 

No ano de 2002, renasce o projeto de fortalecimento do Campus de Porto Velho a partir de idéias e 

práticas de fragilização dos campi do interior, onde constatamos grupos que defendem a extinção dos 

campi, cursos e projetos implementados no interior do Estado. Por exemplo, a tentativa de inviabilização do 

“doutorado em lingüística indígena”, idealizado e coordenado por Jean Pierre Angenot22, responsável pelo 

projeto de mestrado e doutorado do Campus de Guajará-Mirim. Exemplo de sujeito com que os campi do 

interior estabeleceram relações para defender-se das iniciativas corporativistas e dos interesses contrários a 

interiorização da UNIR e na concepção da universidade multicampi. Procedimentos que ocultaram os 

interesses no “monopólio” das gratificações dos cargos da estrutura administrativa e orçamentária da UNIR 

materializada no Campus de Porto Velho. 

Entre 1998 e 2002, a UNIR demonstrou esforços no sentido de ampliar as atividades de pesquisa, 

extensão e pós-graduação, caminho natural de uma instituição que pretende propiciar a geração de novos 

conhecimentos, valorizar a memória da sociedade e contribuir com o desenvolvimento do Estado, na busca 

da condição de uma universidade de amplo alcance no interior de Rondônia. Segundo o reitor dessa 

instituição, o período mencionado: 

forneceu-nos confiança necessária para refletirmos sobre as falhas ocorridas e, em conseqüência do conhecimento 
gerado, optar por novos rumos, sempre fiéis às decisões tomadas em conjunto com aqueles que partilham do 
objetivo de fazer da UNIR uma instituição de referência na região. Como não podia deixar de ser, coerente com as 
práticas de uma administração pública gerencial, a UNIR, mantida com recursos do Tesouro Nacional... torna-se 
imprescindível analisar os níveis de produtividade, eficiência e economicidade do desempenho quantitativo e 
qualitativo da sua vida acadêmico-administrativa, em consonância com os objetivos, diretrizes e metas planejados 
(ENE GLÓRIA, Relatório de Gestão, 2002). 

 

Trata-se de uma universidade que apesar da abertura para a participação, reflexão sobre falhas e que 

deseja novos rumos, enfrenta uma realidade que tem origem vinculada a um tipo de universidade alinhada 

(CHAUÍ, 1999), presa aos ditames do governo federal que nem sempre tem autonomia para determinar a 

rota da universidade brasileira. Nessa fala, o reitor da UNIR, introduz sua prestação de contas ao governo 

                                                 
22 Palavras de Jean Pierre Angenot: “a) minha qualidade de primeiro - e até hoje único - Professor Titular da   UNIR, 
b) minha maior titulação, que consiste em 2 doutorados (“Lingüística Africana, Leiden, Holanda, 1971, “Filologia 
Românica”, Bruxelas, 1975) e em 2 pós-doutorados (“Fonética Acústica”, Mons, 1982; “Fonética Fisiológica”, Aix-
en-Provence, França, 1998), c) 40 anos de carreira universitária em ensino e pesquisa, entre a África, a Bélgica e o 
Brasil, d) uma produção científica com 142 publicações, sobretudo internacionais, e) fui fundador em 1975, do curso 
de Mestrado em Lingüística da Universidade Federal da Bahia – UFBA, f) fui o proponente e fundador do CEPLA e 
do Curso de Curso de Pós-Graduação em Lingüística em Guajará-Mirim (proposta aprovada pelo CONSUN em 
maio de 1995), g) orientador de 7 Doutores em Lingüística (entre os quais 3 docentes da UNIR: Iara Teles, Celso 
Ferrarezi e Maria Cristina de França) e de 33 Mestrandos em Lingüística (entre os quais um docente da UNIR: Oziel 
Marques da Silva), h) fundador e coordenador, de 1985 a 1989, do “GT em Fonética e Fonologia” da ANPOLL, 
i) Pesquisador do CNPq de 1979 a 1996;  j) Professor Visitante em 19 instituições de 10 países diferentes, k) 
participação ativa em 67 congressos e colóquios (29 no exterior e 38 no Brasil), l) pesquisas etnolingüísticas com 16 
línguas tribais diferentes, entre africanas, amazônicas e da Índia, m) membro de 4 bancas de concurso para Professor 
Titular na UNICAMP e na UFSC, e de 2 bancas de Professor Adjunto da UNIR.  
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federal numa atitude submissa cuja linguagem se encaixa exatamente com as palavras-chave usadas para 

fragilizar as universidades federais numa perspectiva de privatização do ensino, quer sejam para demonstrar 

ações e obras realizadas em conformidade com as diretrizes do governo federal, destacando-se o índice de 

qualidade, economia de gastos e de expansão da universidade e de cumprimento às exigências anuais. 

No ano de 2002 a UNIR23 se apresenta como instituição universitária multicampi fundamentada na 

Lei n. º 7.011, de 08 de julho de 1982, sendo considerada uma instituição universitária oficial que integra o 

Sistema Federal de Ensino, tendo sede administrativa e foro na cidade de Porto Velho e atuação em todo o 

Estado de Rondônia, através da sua estrutura multicampi – estrutura que foi modificada após “movimentos-

pró-estatuinte” que resultou na reforma do estatuto, oficializou o processo de interiorização e a implantação 

dos campi da UNIR. 

Detalhes e atalhos históricos foram registrados pelo professor Victor Hugo, estudioso da história do 

Ex-território do Guaporé, Território de Rondônia, atual estado de Rondônia.  

Foto 009 

 
Fonte: SILVA, J. Victor Hugo, Pioneiro nos Estudos e Pesquisas 
Regionais, discurso no cerimonial de inauguração do Campus de 
Guajará-Mirim , 1999. 

  

                                                 
23 O historiador Vitor Hugo, em sua obra “Os Desbravadores”, a qual registra e analisa a história de Rondônia, 
menciona as primeiras tentativas de tornar presente o ensino superior no estado em 1972, por meio de uma extensão 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus, de Bauru, Estado de São Paulo. No entanto, 
após algumas outras tentativas, como as extensões das universidades federais do Rio Grande do Sul, Acre e Pará, é 
criada a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), em 1980, cujo decreto nº 84696, de 
12.05.80, assinado pelo então presidente João Batista de Figueiredo, cria os cursos de Ciências Contábeis e de 
Economia. Assim, no início da década de 80, a FUNDACENTRO era a única instituição de ensino superior 
existente no então Território Federal e atual Estado de Rondônia.Analisando documentos, consta da versão 
preliminar do II Plano Diretor da UNIR, que: a FUNDACENTRO obteve autorização para o funcionamento dos 
cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas pelo Parecer nº 1.672/79 –CFE, aprovado em 
07.12.79 e Decreto nº 84.696, de 12.05.80, publicado no D.O.U. de 13 de maio de 1980, onde o primeiro vestibular 
foi realizado em 1980. As inscrições ocorreram no período de 28 de maio a 13 de junho de 1980, sendo registrado 
555 inscritos para o curso de Administração de Empresas, 441 para Ciências Contábeis e 432 para o curso de 
Economia, totalizando nesse primeiro vestibular da UNIR, 1.428 candidatos inscritos.A aula inaugural ocorreu em 
15 de agosto de 1980 , ministrada pelo Coronel Jorge Teixeira, Governador do Território de Rondônia, nas 
dependências do Instituto Estadual Carmela Dutra, em Porto Velho. 
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A UNIR é dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia 

administrativa e financeira. Enquanto instituição científica é pluridisciplinar de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, lato e stricto sensu, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

desenvolvimento do saber humano, tem como finalidade precípua à promoção do saber científico vinculado 

aos interesses federal, local e do desenvolvimento regional.  No Estado de Rondônia, a UNIR é a única 

instituição universitária pública que desenvolve as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. 

Foto 010 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Prédio da Reitoria da UNIR, antigo Hotel 
de Porto Velho, doado em 1982 no processo de criação dessa 
instituição, 2002. 

 
Atuação da UNIR no Estado de Rondônia cumpre um papel social e responde as necessidades 

sociais localizadas nas cidades ilustradas no mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Mapa do Estado de Rondônia: rodoviário, político e estatístico. Trieste, 2003. 
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Na entrevista do reitor da UNIR (GLÓRIA, 2002) e nos boletins e relatórios divulgados 

pela reitoria, registramos os inúmeros entraves enfrentados pelos dirigentes das instituições 

federais de ensino. É possível constatar, movimentos de resistência, porém, o aparato que 

envolve, fiscaliza e na linguagem administrativa da UNIR “engessa” a instituição, aumenta na 

mesma proporção iniciativas e criatividades para superar os desafios e enfrentamentos da 

universidade, assim: 

 
Por mais de uma vez neste ano, de 2002, vem bloqueando de maneira inconseqüente parcelas do já “minguado” 
orçamento das IFES. A intempestividade de tal prática prejudica a execução de projetos. Entretanto, a UNIR deve 
continuar na implantação do programa de qualidade já iniciado, cujo foco fundamental é a melhoria contínua dos 
serviços para os cidadãos e meio ambiente de sua comunidade. Esta perspectiva impõe, porém, um importante e 
complexo desafio que é a sua “recriação”. Por quê “recriar” a UNIR? Na concepção de arquitetos (estrategistas) da 
gestão institucional, quando várias pessoas na instituição não conhecem com simplicidade a sua razão de ser, não 
sonham o seu futuro e não acreditam em valores vitais necessários para sua existência e pujança, ela precisa ser 
“recriada” (redimensionada) de maneira intensamente participativa (GLÓRIA, 2002). 

 

 

A idéia de “recriação” da UNIR (GLÓRIA, 2002) consiste na identificação de uma 

filosofia institucional que irá nortear seu rumo, seu futuro. Reafirma o magnífico reitor da UNIR: 

“Quatro respostas compõem esta filosofia: qual é a razão de ser da UNIR? por quais valores 

essenciais ela deve se nortear? “qual é o seu escopo futuro” – a “sua visão de futuro” – como ela 

deseja o seu futuro? E finalmente, por que meios ela pretende chegar neste futuro desejado?” 

Fica evidente a ausência de uma política interna que defina o norte da UNIR. Entretanto, o 

conjunto de políticas aplicadas aponta para o fortalecimento da instituição na condição de 

universidade multicampi, pela abrangência dos interesses e maior capacidade de atender as 

necessidades sociais do Estado de Rondônia. Fica constatado o descontentamento dos gestores 

federais com as políticas públicas aplicadas nas universidades federais ao mesmo tempo em que 

demonstram utopias e interesses no sentido de apostar no futuro da instituição universitária. De 

forma otimista, o reitor destaca a importância da razão de ser, dos valores essenciais, da visão de 

futuro e dos meios possíveis para o futuro desejado para essa instituição federal de ensino, 

pesquisa e extensão. Reafirma a relevância de futuro numa perspectiva de que devemos construí-

lo, na concepção de uma instituição articuladora de recursos humanos os quais identificamos 

como potencialidades dispersas. As palavras registradas no relatório de gestão 2002 da UNIR 

incorporam o discurso do compromisso institucional em repensar a universidade, refletir seus 

valores, e na decisão de não esperar, mas antecipar situações “construindo o futuro”. Nessa 

aposta, encontramos ressonância na prática daqueles que labutam no interior, e em cada campus 

universitário: 

Quem não esta acostumado, não faz a mínima idéia e quem trabalha nas grandes universidades na qualidade de 
docente não imagina o que sou ser docente da UNIR no interior do estado de Rondônia – eu chego às 7h30, leio 
memorandos e demais documentos recebidos, atendo telefone, cujo aparelho eu comprei e disponibilizei para esse 
campus; faço atendimento pessoal, elaboro minuta informativa para o diretor e preparo todos os documentos para 
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respectivas assinaturas, listo pedido para a prefeitura, acompanho o diretor até a prefeitura; na prefeitura o próprio 
prefeito pede para que elabore pareceres para Câmara de Vereadores; acompanho a direção até a câmara para 
convencer os vereadores a apoiar nosso pedido; vou para a construção do campus e no caminho paro numa 
constritora para pegar e ajudar a carregar a pedra fundamental do campus. Foi assim desde o primeiro dia que 
cheguei onde passei uma manha empurrando moveis para cá e para lá, bem como fazendo serviço de limpeza; e a 
noite entrava em sala de aula para lecionar disciplinas diversas onde no meu primeiro ano de trabalho lecionei nove 
disciplinas.(CELSO FERRAREZI JR., 2002, referindo-se ao período de 1990 a 1999). 
 

Nesse processo que a opção e decisão coletiva pela construção do campus universitário referente a 

fala de Ferrarezi (2002), motiva a participação através de diversas iniciativas de sujeitos que foram 

contratados pela instituição para exercerem atividades específicas. Assim sujeitos que foram designados 

para um cargo acabaram desenvolvendo múltiplas funções nas localidades em foco. 

No ano de 2002 esses mesmos problemas com a diferença de que cada campus tem um mínimo de 

recursos garantidos no orçamento da instituição. Entretanto, a UNIR enfrenta problema financeiros 

constantemente e toda vez que ocorre um corte de verbas, um bloqueio no processo de compras ou 

contratação, os dirigentes da UNIR do interior se diferenciam dos dirigentes da capital pelo simples fato de 

terem que resolver e não simplesmente assinar memorando solicitando medidas cabíveis. Frente aos 

desafios operacionais, a professora Maria Cristina Victorino de França, eleita como representante do 

campus em 1990, afirma que o recurso da criatividade e do trabalho voluntários, associados aos gastos 

pessoais em favor da instituição tem sido uma constante: 

 

            Foto 011 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Profa. Maria Cristina Victorino de França: 
Primeira Representante da Reitoria, eleita em 1990, do Campus de Guajará-
Mirim, 1994. 

 
 

Aqui quando falta papel eu compro, se falta luz providenciamos motor, combustível e geralmente a sede nem fica 
sabendo, quanto mais Brasília, quanto a professores, já virou rotina a presença de voluntários e professores que dão 
aula pela oportunidade de ganhar experiência como professor universitário; outras vezes, quando o prefeito está de 
“bem” do diretor do Campus, a prefeitura contrata funcionários e paga a conta; caso contrário simplesmente retira 
esses favores. Favores no ponto de vista deles, pois, na verdade, trata-se de obrigações e compromissos assumidos 
pela prefeitura municipal através do convênio UNIR-PMGM 007/88 (MARIA C. V. DE FRANÇA, 1990). 
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A UNIR constitui-se numa instituição multicampi, na medida em que professores decidem sair das 

salas de aulas para a tarefa de construção da universidade no interior do estado de Rondônia. É o caso da 

professora (FRANÇA), dos professores Celso Ferrarezi, José Carlos Cintra, Osvaldo Copertino Duarte, 

Eduardo, Neide Miakawa que foram contratados como professores do quadro permanente da UNIR, e 

imediatamente foram obrigados a desenvolver atividades administrativas como forma de sobrevivência e de 

resistência, no sentido de não perder a autonomia e utopias. O vínculo desses profissionais ao curso de 

pedagogia e especificamente aos cursos de letras teve influência determinante na abertura de curso de letras 

e pedagogia em todos os municípios do interior. O envolvimento e efetiva participação desses professores 

nos movimentos sociais, nas cúpulas do poder local e no âmbito das políticas internas da própria UNIR 

foram determinantes. 

Documentos (boletins dos campi, planos de ação e relatórios de gestão), demonstram ações metas e 

propostas do ensino de graduação, que acompanharam as tendências da educação superior no país. Isto é, 

aumento das atividades sem o respectivo aumento salarial ou da melhoria qualitativa das condições de 

trabalho. Dentre as ações implementadas pela Instituição, merece destaque a expansão da oferta de vagas e a 

estruturação do “Programa de Ensino a Distância”. O aumento da demanda por educação superior ocorreu 

de duas formas: pela ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação existentes e pela oferta de novos 

cursos. No decorrer de 1996 a 2002 ocorreu índice de evolução: 

De 1997 a 2002 a UNIR ampliou o número de vagas oferecidas em 65%, considerando-se exclusivamente as vagas 
oferecidas no Vestibular. Só no ano de 2002 tiveram início quatro (04) novos cursos de graduação, a saber: 
Jornalismo em Vilhena; Engenharia Agronômica em Rolim de Moura; Química e Medicina no Campus de Porto 
Velho”. Cabe salientar a taxa inscrição dos vestibulares como elemento de exclusão acadêmica, que caso eliminado 
possibilitaria checar a necessidade de vagas até então avaliadas a partir da estatística daquele que se inscrevem, 
excluindo, dos dados que servem como base das justificativas para a abertura de novos cursos, uma massa reprimida 
que simplesmente não participa dos concursos vestibulares pela falta de dinheiro para os pagamentos dos 
vestibulares que - 1/3 do salário mínimo vigente. Apesar de normas acerca da isenção, apenas uma restrita minoria 
recebe tal benefício (GLÓRIA, 2002). 

 

Quanto ao processo seletivo de discentes, no início a 1999 essa instituição ofereceu à comunidade 

980 vagas abrangendo todos os cursos que consta no quadro demonstrativo do referido. No ano subseqüente 

verificamos que não houve crescimento quanto ao número de cursos, entretanto, ocorreu um aumento 

significativo nas vagas oferecidas, ou seja, 16,94%. Considerando as dificuldades enfrentadas pelas IFES 

nesse período, a UNIR, pertencendo ao grupo das universidades periféricas, “cresceu em números e 

qualidade” (FERRAREZI, 2004; Campus de Guajará-Mirim). Em 2001 a universidade “oferece um novo 

curso (Física) no município de Ji-paraná, obtendo um aumento de 3,27% no total de vagas oferecidas” 

(SILVA, 2002, Campus de Ji-paraná); entretanto, na avaliação dos membros da equipe da Pró-Reitoria de 

Graduação, “é no ano de 2002 que a UNIR dá o seu maior salto quanto à implantação de novos cursos, 

oferecendo como novidade em seu Vestibular: Agronomia, Jornalismo, Medicina e Química, gerando um 

aumento de 12,23% no total de vagas oferecidas”. 
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A comunidade “interessada” contou com 8.400 vagas, em vários cursos, oferecidas em caráter 

especial, através de programas específicos como o PROHACAP; 150 vagas nos Cursos de Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas para o Programa de Graduação da Policia Militar (PGPM). Assim: 

 

Somados os cursos oferecidos regularmente e os de caráter especial, constatamos nos documentos 
citados, um crescimento de 1.014,29 % nas vagas oferecidas à comunidade no período de 1999 a 2002. 
quanto a expansão das vagas vestibular: em 1997 foram oferecidas 790 vagas; em 1998,810 vagas; em 
1999, 980 vagas; em 2000, foram oferecidas 1.180 vagas; no ano de 2001 foram oferecidas 1.220 e no 
ano de 2002 oferecidas 1.390 vagas (GLÓRIA, 2003).  

  

Sobre a questão da qualidade dos serviços e da produção acadêmica, Ferrarezi (2002) lembra o fato 

de ter criado o Projeto de Qualidade e que a partir dele ações foram realizadas rumo ao diagnóstico 

acadêmico. Sobre esse programa, argumenta o discente Roberto Silva (2004): “O modelo de qualidade 

implementado no campus foi baseado no manual de procedimento da FORD, divulgado como programa 

flexível, operacional, prático e de respostas imediatas às necessidades da cidade”. 

A ação de qualidade a ser destacada, a partir de 2001, foi a realização de um “Diagnóstico 

Acadêmico”, apresentando um levantamento do quadro de dificuldades e potencialidades da UNIR, em 

todos os campi, tal quadro possibilitou a elaboração de um plano de ação que segundo a reitoria, foi 

parcialmente cumprido, em decorrência das dificuldades que demandam recursos financeiros. 

Os gestores da UNIR ao mesmo tempo em que contestaram, recorreram aos sistemas de avaliação 

do MEC. Acreditam que o trabalho empreendido teve saldo positivo, como registra o resultado do Provão 

do MEC, no qual os cursos de graduação da UNIR tiveram seus conceitos melhorados. Os cursos de Direito 

e História de Porto Velho e o curso de Pedagogia de Rolim de Moura com nota (A), que na avaliação desses 

dirigentes “atesta a qualidade dos cursos oferecidos à comunidade, tanto na capital quanto no interior do 

Estado”, “qualidade” discutida no próximo capítulo. 

Para responder a questão de manutenção e equipamentos da universidade, os dirigentes assinaram 

contratos de parcerias com prefeituras, secretarias do Estado de Rondônia, fundações de apoio e ONGS. 

Disso resultou a contratação de professores “temporários”, equipamentos e serviços de manutenção. Por 

exemplo, em 2002 a prefeitura de Vilhena, responsabilizou-se pela reforma local; a de Guajará-Mirim 

banca a folha de pagamento dos servidores de apoio e limpeza do respectivo campus; outras repassam 

recursos para eventos, pagamento de pessoal e manutenção dos campi da UNIR. O primeiro concurso da 

UNIR data de 1988, entretanto os campi universitários apresentam situações diferenciadas em cada cidade, 

como exemplo a seleção, recrutamento e a articulação de pessoas para atender as necessidades dessa 

instituição. 
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            Foto 012 

 
Fonte: DAM. Vigias da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim : 
colocados a disposição do Campus local.. Da esquerda para direita: Édson, 
Ney, Zezinho, Dim, Edmilson e Walderedo, mesmo sujeito que aparece na 
foto 003 cerrando madeira, 1999. 

 

Até 1988, nenhum servidor dessa instituição passa pela experiência de concurso público para 

ingressar na instituição, pois a UNIR nasce e incorpora no seu quadro de servidores, funcionários federais 

de outros órgãos do governo federal, bem como recebeu a título de disponibilidade temporária servidores de 

diversas secretarias governamentais. A partir de 1989, essa instituição deu início ao processo de concurso 

público para a contratação e nomeação de pessoal. No interior do estado a UNIR desenvolveu suas 

atividades, durante período de 1988 a 1989 o ônus com pessoal para implantação dos respectivos cursos 

ficou por conta de cada prefeitura, reservando à UNIR apenas o direito de executar o processo de seleção 

que automaticamente colocava o resultado na mão das prefeituras que realizava contratos temporários, o 

que implicou em constantes conflitos. A partir de 1990 a UNIR contratou os primeiros professores 

concursados para os campi, porém em número insuficiente. Até 2002, as prefeituras apresentam em seus 

balancetes, gastos com pessoal da UNIR. Nesse ano, na impossibilidade de contratação de docentes 

permanentes a universidade realiza concursos públicos para a contratação de substitutos enquanto o MEC 

não autoriza, a contratação de professores efetivos. Entretanto, para atendimento a todos os seis campi, a 

Pró-Reitoria de Graduação publica um edital para seleção de 07 (sete) professores efetivos e 02 (dois) de 

Ensino Fundamental e Médio, com ingresso efetivado em 2003. A fragilidade da instituição fica exposta na 

medida em que a União através dos responsáveis pela manutenção das instituições federais de ensino não 

atende ao mínimo das necessidades. Por outro lado o interesse dessa instituição em contratar professores de 

ensino fundamental e médio, é no mínimo curioso. Assim, a UNIR deve atender às necessidades sociais ao 

mesmo tempo em que enfrentar suas próprias necessidades para o cumprimento de sua função social. 
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2. Comunidade Acadêmica: Diálogos e Participação Política 

  

 Foto 013 

 
Fonte: ANALTO.  Alunos do Primeiro Ano, da Primeira Turma, do 
Curso de Ciências Sociais do Campus de Porto Velho da UNIR, 2005. 
 

Essa instituição tem debatido o tema da participação e da autonomia. Em nosso quadro de 

entrevistados registramos uma política de diálogo com os discentes, intermediado pela Pró-Reitoria de 

Graduação, através de reuniões com os centros acadêmicos e visitas eventuais aos campi; o diálogo é 

estimulado tanto com os Diretores de Núcleos como com os Diretores de Campus, visando o fortalecimento 

institucional desses órgãos no que diz respeito a suas funções, autonomia e diálogos. 

A influência freireana na UNIR, está materializada, no Centro de Vivencia Paulo Freire, inaugurado 

pelo próprio Freire, em maio de 1997, no Campus de Porto Velho.  Assim essa instituição tem sido um 

centro propagador do pensamento freireano, a partir da interpretação e prática das categorias: a autonomia, 

curiosidade epistemológica, dialogicidade, amorosidade dentre outras encontradas na obra freireana que 

aparecem nos discursos e escritos dessa instituição. 

As chamadas “boas” relações com os ministérios, e com a burocracia de Estado tornam-se 

fundamentais. Relatórios da Pró-reitoria de Graduação da UNIR registram: “muito importante, também, 

para a PROGRAD, foi o bom relacionamento estabelecido com a SESU/MEC, através do que se conseguiu 

apoio para a liberação de novas vagas docentes” 

Em depoimento Glória (2002), destaca a reais necessidades da UNIR, especialmente aquelas que se 

referem à parte da estrutura física dos campi e à atuação dos docentes em sala de aula. Ao chamar a atenção 

para as reais necessidades apontadas no Diagnóstico Acadêmico, o reitor da UNIR, destaca duas 

prioridades, quer sejam, primeira a da “estrutura física” dos campi e a segunda a da “atuação docente em 

sala de aula”, que implica no quadro docente disponível e do currículo praticado. 

As políticas públicas identificadas apontam para as iniciativas de parcerias e negociações políticas-

partidárias. Partidária na medida em que, por exemplo, o fato do diretor do Campus de Guajará-Mirim 
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(1995/1999) ter firmado compromisso político participando efetivamente da eleição do Governador Valdir 

Raupp e da Deputada Federal Marinha Raupp (nas eleições de 1994) “em troca” da construção de Blocos 

de salas de aula do Campus de Guajará-Mirim; o que segundo Theodolino Souza (2002) causa 

indignação,“não simplesmente o tipo de negócio, mas o preço a ser pago, como por exemplo, a participação 

desses políticos “a favor do projeto de lei que acaba com o beneficio do 13º salário, eliminando os direitos 

adquiridos dos servidores públicos”. Entretanto, nossa pesquisa confirma o estreito relacionamento entre 

política partidária e a política universitária, onde, quando possibilitam dividendos políticos, investimentos e 

favores são trocados como moeda política e não como atendimento à real necessidade da população. É 

exatamente a política partidária que abrange todo o processo de poder na cidade que na sua especificidade 

local faz a diferença nos resultados alcançados pelas unidades da universidade instaladas nas seis cidades de 

Rondônia. No depoimento de Almir Candury Pinheiro presidente do diretório municipal do PMDB de 

Guajará-Mirim: 

Tenho acompanhado os movimentos de luta dos professores e da própria comunidade para a construção da 
universidade nessa cidade: ora é o prefeito que não ajuda, ora é a reitoria que não se afina com os dirigentes locais, 
brigas internas, e coisas que nem eu entendo; o fato é que na ameaça de fechar o campus todos se juntam e aí tenho 
minha participação: Em 1991 estava no supermercado quando fui chamado pelo diretor da UNIR aqui em Guajará-
Mirim; apavorado, me pedia ajuda política para enfrentar a ameaça do fechamento do campus. Liguei 
imediatamente para o Ronaldo Aragão, então presidente da comissão mista do orçamento da União e marcamos um 
encontro na reitoria; levamos não só o senador Ronaldo Aragão, mas também o Bispo D. Geraldo. Após os 
primeiros dez minutos da reunião e colocada a intenção do senador em favorecer a universidade com as emenda 
parlamentares e trabalhar no sentido do descontigenciamentos dos recursos federais destinados a UNIR, ficou claro 
para a reitoria qual nossa força política merecia consideração. Quando o bispo questionou o reitor se ele iria extinguir 
os cursos e fechar o campus de Guajará-Mirim, a resposta foi automática: “Não, nós temos um projeto específico 
para aquele Campus, Isto é um curso de ciências ambientais” afirmou o magnífico”. Na nossa comitiva política 
estava também o Senador Amir Lando, o atual ministro da Previdência (CANDURY, 2005). 

 
 

  Foto 014 
 

 
Fonte: SILVA J. Candury (Presid. Municipal do PMDB); Valdir 
Raupp (Gov. de Rondônia) e Isaac Bennesby (Prefeito de Guajará-
Mirim), 1995. 

 

Isso ocorre em outras localidades também, e a universidade se constitui mais organizada nesse ou 

em outro campi conforme o poder de pressão e de “barganha política” onde sujeitos e instituições 

envolvidas são contempladas em seus pleitos. Estabelece uma relação de interesses que possibilita o 

atendimento das necessidades nem sempre reclamadas pela sociedade local. Entretanto, quanto aos 
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resultados e respostas as necessidades sociais, constatamos nos documentos e depoimentos que a UNIR 

vem diplomando sujeitos das cidades mencionadas e de outras localidades brasileiras e estrangeiras (alunos 

bolivianos, peruanos etc.) na qual foram diplomados 2.270 alunos nos diferentes cursos oferecidos pela 

instituição, nos 3 últimos anos (1999, 875 alunos diplomados; 2000 789 alunos diplomados; e no ano de 

2001, 606 diplomados), somados os egressandos do interior e da capital de Rondônia (GLÓRIA, 2002). 

A participação dos alunos dos campi do interior é diferente da capital, que além de estudar, participa 

do processo de construção física e de movimentos que não só exigem qualidade, como apresenta e 

executam alternativas desconsideradas pelos alunos da sede da UNIR. Por outro lado, o nível de consciência 

política dos alunos de Porto Velho demonstra capacidade e maior interesse pelos problemas nacionais. Isso 

não significa que os alunos das cidades aqui estudadas não se interessem por esse ou aquele tipo de 

problema brasileiro, esses enfrentam “sentindo na pele” os problemas (ignorados pela sede da UNIR) do 

tipo “pozinho de merda de morcego envelhecida que causa uma coceira insuportável” (Auxiliadora ex-

aluna do Campus de Guajará-Mirim) referindo-se as condições de uma sala de aula (88/99): 

Meu amigo, eu saía do correio direto para UNIR, que funcionava no prédio emprestado do governo do Estado, 
comodatado com a prefeitura e disponibilizado – apenas uma parte – para os serviços de ensino da instituição – esse 
prédio “Durvalina E. Oliveira, anteriormente, ainda no tempo da estrada de ferro, foi um hotel, portanto inadequado 
para o ensino superior, sem falar nas carteiras que na verdade são dos alunos das série iniciais; muito bem; milhares 
de morcegos proliferavam no forro desse prédio e ninguém se responsabilizava pela limpeza, pois nunca era 
identificado aquele que deveria resolver o problema, mais o fato é que com a quantidade merda de morcegos, suas 
fezes eram acumuladas no forro e a noite quando os pombos e gatos lutavam pelo respectivo espaço, provocavam 
uma poeira que escorria pela parede e espalhava-se pela sala, além do cheirinho característico; e foram anos 
suportando aquela insalubridade; entretanto nós estávamos sonhando com o Campus definitivo e na luta pelos 
problemas emergenciais esquecíamos até da coceira. Parece brincadeira, mas foram anos e anos convivendo com 
pozinho de merda de morcego envelhecida que causa uma coceira insuportável (AUXILIADORA 2004). 

 

Fazendo um contraponto com a experiência relatada pela professora Maria do Socorro Costa24 da 

UFPA, pioneira que vivenciou o processo de interiorização nas cidades de Altamira, Marabá, Santarém, 

Castanhal, Cametá, Abaitetuba, Soure, Bragança, Breves – cidades onde essa instituição mantém ‘campus-

pólo-local’, temos a seguinte imagem de que “ o tipo de coisa relata jamais acontece nos campi da UFPA”: 

 

Todo o ônus desde o inicio da implantação dos cursos eram bancados pela universidade; houve um momento onde 
ocorreu um convênio entre a Universidade e o governo do Estado apenas para pagamento de professores que durou 
menos de uns anos, onde os professores eram selecionados pela UFPA, via seleção pública para professores 
substitutos para contratos de dois anos. Quanto aos prédios foram cedidos pelas prefeituras. Quanto a formação 
sempre foi de responsabilidade da UFPA; observando que existia e existe uma política de não ingerência da 
prefeitura, pois o professor é acadêmico e não se mete. Posso te garantir que o professor chegava para “dar aula” 
chega para exercer a função de docência e não ser servidor de limpeza, operacional de serviços diversos. Inclusive 
até a água chega nas mãos dos professores que exigem condição de trabalho numa perspectiva de valorização 
docente e trabalho de qualidade”. Os professores que eram lotados no interior ganhavam diária e a remuneração era 
triplicada. Significa dizer que existia muito dinheiro para a interiorização, o que me faz questionar se não existia 
dinheiro para a interiorização da UNIR, e mais onde foi aplicado o dinheiro do governo federal, como por exemplo, 
os recursos da SUDAM” (SOCORRO COELHO, 09/06/05/2005). 

 

 
                                                 
24 Professora da UFPA, lotada na sede dessa universidade, com experiência no processo de interiorização da região 
norte, autora da dissertação “Política de Interiorização da UFPA e o Banco Mundial”. 
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3 - Da Valorização Docente 

 

Apesar dos constantes desafios enfrentados pelo Campus local, as coisas acontecem na perspectiva 

de futuro: a) formar quadro de excelência, b) implantar um programa de pesquisa para a formação de 

mestres e doutores, c) convênios e parcerias com universidades internacionais, d) participação da 

comunidade nos eventos do campus, d) participação do campus no planejamento e atividades da cidade, e) 

formação de novas lideranças. Em 1996, o professor Osmar Siena (Reitor da UNIR), oficializou a 

aprovação do mestrado e doutorado em lingüística indígena do campus local. 

  Foto 15 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Ato Oficial da Aula Inaugural do Programa 
de Mestrado e Doutorado em Lingüística Indígena da UNIR, 1996. 

 
  Na foto, Dr. Jean Pierre Angenot (idealizador do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Lingüística Indígena do Campus de Guajará-Mirim da UNIR); Jorge Coimbra (Pró-Reitor Acadêmico) 

Prefeito Isaac Bennesby; Osmar Siena (Reitor, oficializando o referido programa), Consulesa Boliviana e 

Chefe do Departamento acadêmico do Campus. 

   Foto 016 

 
 
Fonte: SILVA.J. Celso Ferrarezi Jr: Momento em que defendia sua tese 
de doutoramento em Lingüística Indígena, em Guajará-Mirim, 1998. 
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Em 1998, o Campus de Guajará-Mirim destacou dos demais campi, com a defesa da primeira tese 

de doutorado defendida na UNIR. Essa nos remete a um fato anterior: Em 1990, esse Campus iniciou um 

projeto de valorização docente, onde os incentivos e recursos foram aplicados na qualificação de 

professores, constatando que as primeiras experiências foram realizadas através de cursos de especialização 

e contratação de professores municipais para possibilitar a saída de professores do quadro permanente para 

mestrado e doutorado. Foi o caso da professora Maria Cristina Victorino de França que recebeu parecer 

favorável da direção do Campus que contrariou os pareceres burocráticos e liberou a professora com 

afastamento remunerado: 

Eu fiz meu mestrado em Santa Catarina porque o diretor Dorosnil, na época denominado representante do reitor me 
garantiu que tinha professores pagos pela prefeitura para me substituir, apesar do indeferimento da coordenação de 
cursos; numa visão de longo alcance, assumiu a responsabilidade do meu afastamento. O resultado positivo desse 
processo foi a transferência de uma equipe de pesquisadores do sul brasileiro para a fronteira Brasil/Bolívia UNIR 
que estabeleceu uma política de incentivo à qualificação docente que oportunizou uma evolução significativa no 
contingente de docentes com titulações; a elaboração e execução do projeto de mestrado e doutorado em lingüística 
indígena (FRANÇA, 2003). 

 

Em 1995 foi implantado o plano de metas 95/98 e nele consta as bases para a retomada do 

desenvolvimento da universidade respaldada por um plano de ação que teve a participação efetiva do 

interior garantindo cursos, autonomia e expansão do ensino. Destaca-se o incentivo dado aos interessados 

nos programas de pós-graduação. Assim em 1998, passa a ser marco de início de política sistematizada de 

qualificação e titulação docente. Em 2002 o índice docente de graduados no quadro de professores da UNIR 

é zerado. 

 

Quadro 2: Formação de Docentes 

Grau de Formação 1998 1999 2000 2001 2002 

Graduado 142 75 61 42 0 

Especialista 96 95 99 74 97 

Mestre 78 79 82 113 143 

Doutor 20 15 20 26 54 

Total 336 264 262 255 294 
Fonte: SIAPE Gerencial 

 

  Dentre as políticas aplicadas nos campi da UNIR, destacamos a decisão do 

Conselho de Campus de Guajará-Mirim (CONCEC) que autorizou (1995-1998) a administração do 

campus local a investir a totalidade dos recursos repassados pela prefeitura municipal nas atividades de pós-

graduação. Nesse período o compromisso municipal com o campus local era de 2% do orçamento 

municipal, o que também contribuiu para melhorar o nível de titulação docente. 
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    Fonte: PROPLAN (UNIR) 2002. 

 

Em 2002 O Programa de Pós-Graduação na UNIR registrou quatro (04) Mestrados institucionais, 

dentre os quais dois (02) reconhecidos pela CAPES: Biologia Experimental no Campus de Porto Velho 

(com 24 mestrandos) e o curso de Lingüística do Campus de Guajará-Mirim (com 20 mestrandos). Os 

cursos de Ciências Humanas (com 20 alunos) e o curso de Desenvolvimento Regional (com 28 alunos), no 

ano de 2002 aguardavam o reconhecimento da CAPES. Assim, a UNIR no ano de 2002, contava com 92 

mestrandos, na própria instituição. Destacamos o fato do curso de Lingüística ter sede no Campus de 

Guajará-Mirim e os demais no Campus de Porto Velho, que forma o primeiro doutor em lingüística na e da 

|UNIR, cujo processo merece um estudo a parte. 

Segundo a pró-reitoria de pós-graduação, a gestão 2002, registrou que “38 docentes desta instituição 

concluíram Curso de Pós-Graduação, sendo 15 em nível de doutorado, 21 em nível de mestrado e 02 Pós-

doutorado. Demonstrou que com o objetivo de qualificar os docentes da UNIR em programas de pós-

graduação stricto sensu “UNIR foi contemplada com 18 bolsas de estudo, concedidas pela CAPES, através 

do Programa Institucional de Qualificação Docente e Técnica (PICDT), sendo 02 destinadas ao mestrado e 

16 para o doutorado.” Fica evidente o interesse da universidade na qualificação dos professores ao mesmo 

tempo em que foi constatada a “dureza” e o desinteresse do Ministério de Educação em “facilitar” a vida 

dos docentes das universidades federais. O paradoxo é o governo federal exigir 1/3 de mestres e doutores e 

ao mesmo tempo restringir sensivelmente os investimentos nessas instituições. Entretanto, constatamos que 

iniciativas ações e atitudes na contramão das políticas de restrição, através de articulação local, encontram 

mecanismos para atrair doutores de instituições nacionais e internacionais, colaboradores, que dão 

sustentação a formação de mestres e doutores no Campus de Guajará-Mirim. 
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  Foto 017 

 
Fonte: SILVA. J. Ao centro Celso Ferrarezi Jr, primeiro doutor 
titulado pela UNIR, no Campus de Guajará-Mirim, experiência 
pioneira na pós-graduação dessa instituição universitária , 1998. 

 
 Mário Vênere (2004), enfatiza que através de vários convênios interinstitucionais, “a UNIR valoriza a 

formação docente, evidenciando uma política objetiva quanto à Pós-Graduação com resultados positivos 

dos quais também sou beneficiado sendo mestrando dessa universidade”.Essa afirmação encontra base nos 

relatórios de gestão (2002) da UNIR, indo ao encontro dos resultados como metas atingidas: 

Mestrado Interinstitucional em Geociências e Meio Ambiente, executado mediante convênio com a UNESP de Rio 
Claro, o qual começou suas atividades no 2º semestre de 1999, terminando em meados de 2002, atingindo 100% 
(cem por cento) da titulação dos professores como mestres, com exceção de um dos mestrandos que veio a óbito; 
Mestrado Interinstitucional em “Doenças Tropicais”, realizado em Convênio com o Núcleo de Medicina Tropical 
da UFPA; Mestrado Interinstitucional em “Teoria da Literatura”, executado no Campus de Vilhena em Convênio 
com a UNESP de São José do Rio Preto; Doutorado Interinstitucional em “Desenvolvimento do Trópico Úmido”, 
realizado em Convênio com o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia – UFPA; Doutorado Interinstitucional em 
“Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano”, executado em convênio com a USP; Mestrado 
Interinstitucional em Direito Constitucional UFMG/UNIR atende 09 docentes vinculados ao departamento de 
Ciências Jurídicas, com previsão de término no 1º semestre de 2003 (GLÓRIA, 2002). 

   

Respondendo nosso questionamento sobre as conseqüências das metas atingidas e dos respectivos 

significados para a comunidade acadêmica e para o Estado de Rondônia, o reitor Ene Gloria (2003) afirma 

que dos mestrados institucionais, recomendados pela CAPES, têm-se firmado convênios com várias 

universidades importantes para titular o pessoal da UNIR, entretanto, registra-se o (Relatório de Gestão: 

2002) reduzido número de professores contemplados, o que simplesmente demonstra a falta de prioridade e 

o descaso destinado a instituição universitária brasileira.  

Conforme a pró-reitoria de pós-graduação, a UNIR depende da RIOMAR - Fundação de apoio - 

para respectivos investimentos. Além dos programas stricto sensu, “a RIOMAR gerenciou 15 projetos de 

cursos de Especialização Institucional, sendo 05 Regulares Gratuitos, 02 de caráter finito, financiados pelo 

Ministério da Saúde, 01 de caráter finito em convênio com a Secretaria de Estado de Educação e 07 auto-

sustentáveis. Nesses cursos tivemos 2.304 alunos matriculados”, afirma José Januário (2002). Constata-se 

que a opção por cursos “auto-sustentáveis”, significa a opção de criar “ensino pago” no âmbito das 

universidades federais, que acaba criando formas de exclusão acadêmica, reforçando o processo nacional e 



 63 

global de exclusão social: primeiro não oferecendo novas turmas e limitando o número de vagas; segundo, 

estabelecendo cobrança de taxa de vestibular equivalendo aproximadamente à metade do salário mínimo 

vigente no país, onde a maioria dos candidatos não tem emprego, é assalariado ou endividado; e terceiro, a 

criação e aprovação de cursos auto-sustentáveis pelas coordenações, departamentos e conselhos 

universitários, abrindo e reforçando espaço para a privatização parcial dentro da instituição federal de 

ensino, pesquisa e extensão.. 

A extensão universitária está vinculada a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, 

sendo concretizada através dos Programas, Projetos e demais atividades desenvolvidas pelos Núcleos, no 

Campus de Porto Velho e nos campi situados no interior do Estado, promovendo, continuamente, a 

participação da comunidade acadêmica com cursos, seminários, projetos de extensão, palestras, dentre 

outras atividades25. 

 Quanto aos estágios extracurriculares oficializados, no ano de 2002, a UNIR concedeu vinte e nove 

bolsas26 para Porto Velho, duas para o Campus de Rolim de Moura e duas para o Campus de Ji-paraná. 

Outras formas de estágios são estabelecidas no âmbito do Campus local; muitas ignoradas pela sede da 

UNIR. Por exemplo, no Campus de Guajará-Mirim, vários estagiários trabalharam no Campus desde 1999, 

através do patrocínio da CORPUS, conforme afirma o presidente dessa cooperativa: “Desenvolvemos um 

trabalho social com a UNIR onde mantemos 19 estagiários que estão distribuídos nas secretarias, biblioteca, 

e serviços burocráticos do Campus. Parte da responsabilidade de Porto Velho e da própria união é bancada 

pelo nosso trabalho comunitário”(ALONG FONG, 2001). 

Questionado sobre os cortes e limitação de recursos orçamentários e financeiros, associada às 

necessidades de materiais e de recursos humanos, o Reitor (2002) afirma que a falta de recursos constitui-se 

em obstáculos administrativos e operacionais: 

A proibição de selecionar pessoal foi um dos maiores problemas enfrentadas pela atual administração nos últimos 
quatro anos. Ainda assim, foi possível a contratação de 26 docentes efetivos e 73 substitutos no exercício 2002, 
minimizando um pouco o problema. Outra grande dificuldade que merece ser mencionada é a gestão de pessoal 
técnico-administrativo na UNIR, em razão do número insuficiente para atender a demanda crescente de serviços, 
decorrente do crescimento da instituição, como também pela inexistência de um Programa de capacitação de pessoal 
para atender as exigências atuais no âmbito da Instituição (GLÓRIA, 2002). 

 

Segundo a professora Jacinta Castelo Branco Correia (2002), a UNIR apresenta dados estatísticos, 

onde se constata o decréscimo do pessoal técnico-administrativo ao longo dos últimos anos. Da mesma 

                                                 
25 Programas de TV ESCOLA, no ano de 2002 a UNIR contemplou 162 alunos em Guajará-Mirim; 346 em Porto 
Velho; 61 em Ji-paraná; 101 em Cacoal; 101 em Ariquemes; 110 em Rolim de Moura; 104 em Pimenta Bueno; 219 
em Vilhena. 1213 alunos foram atendidos. Destacamos a participação da UNIR no programa de Alfabetização 
Solidária, em Careiro da Várzea-AM; São Francisco do Guaporé (RO); Costa Marques (RO); Taguatinga (TO); 
Juruá (RO); São Félix do Xingu (PA). Do ponto de vista quantitativo, registra-se um total de l.300 pessoas 
atendidas, e um total de 106 pessoas capacitadas. Segundo o reitor (GLÓRIA, 2002).  
26 Quanto às bolsas concedidas por agente de integração, temos o seguinte: Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE (78); Instituto Euvaldo Lodi – IEL(89); Serviço Social do Comércio – SESC(28); Poder Judiciário(06); 
Advocacia Geral da União(04); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia – SEBRAE(03); 
Banco da Amazônia – BASA(01); Banco Mercantil de São Paulo(01). 
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forma enfatiza a dificuldade no processo de abertura de concurso, em localizar candidatos e dos aprovados 

permanecerem na instituição. 

 

Quadro 3: Técnico-administrativo do quadro permanente da UNIR 

 
Técnico-Administrativo 

 
1999 2000 2001 2002 

296 283 281 278 

                                       Fonte: Proplan, 2002 

  

Constata-se, ano a ano, o decréscimo no processo de contratação dos servidores administrativos e 

docente para o quadro permanente da UNIR. 

 

 Quadro 4: Docentes do Ensino Superior 

 
Docentes 

1999 2000 2001 2002 

265 263 255 294 

                                     Fonte: Proplan 

 

Foto 018 

 
Fonte: SILVA J. Miguel (CONSUN), Dorosnil (Diretor do Campus), 
Zenildo (PRAC) e David Alves Moreira. Banca Examinadora para 
Seleção de Professores da UNIR, 1998. 
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Como exemplo de valorização acadêmica enfatizamos procedimentos que “atropelam” as normas e 

legislação da universidade. É o caso da liberação do professor David Alves Moreira pra fazer um mestrado 

e doutorado em direito apesar de ter sido contratado para atuar no departamento de educação. Na 

responsabilidade da direção do Campus de Guajará-Mirim observa-se que foi priorizada a valorização 

docente e não apenas as necessidades aparentemente inéditas dos departamentos. 

 

4 - Das Bibliotecas, dos Campi e da Editora Universitária da UNIR. 

 

A Biblioteca da UNIR é órgão suplementar que tem como finalidade oferecer suporte 

informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão. Oferece serviços de processamento técnico do 

acervo, consultas, empréstimos, levantamento e orientação bibliográfica e cooperação interbibliotecário. O 

Campus de Porto Velho conta com um sistema de cadastro e controle de empréstimo do acervo, além da 

disponibilização de computadores para acesso a Internet pelos discentes, tendo como principal objetivo a 

pesquisa nos Periódicos da CAPES. Entretanto constata-se a precariedade das bibliotecas dos campi do 

interior em relação ao Campus de Porto Velho. Tem uma origem histórica: os prefeitos de cada cidade se 

comprometeram com a compra livros, investimentos necessários e manutenção das bibliotecas dos campi. 

Registros apontam ações e iniciativas isoladas como a parceria com o Banco de Duplicatas de 

Itajubá (MG) que possibilitou o deslocamento para o município de Rolim de Moura e posteriormente 

Guajará-Mirim, “mais de 10 toneladas de livros”. Sobre esse fato, esclarece, Carmen Moreira (2004): 

 

           Foto 019 

 
           Fonte: ACGM. Visão parcial do Banco de Duplicatas de Itajubá, 1991. 

Era o ano de 1991, e a reitoria ameaçava fechar o campus de Guajará-Mirim alegando que a cidade não oferecia as 
condições necessárias, que a prefeitura não cumpria o convenio etc. Nesse momento, a reitoria queria aproveitar a 
presença da comissão do MEC que estava percorrendo os campi para autorizar ou desautorizar novos cursos e 
respectivos reconhecimentos. Considerando a biblioteca como quesito fundamental, os dirigentes superiores da 
UNIR sabiam da precariedade e apostavam nessa lacuna como motivo a ser considerado pelas avaliadora e 
conseqüentemente acataria o possível parecer negativo para fechar o Campus de Guajará-Mirim e o campus de 
Rolim de moura como estratégia de políticas internas da universidade para concretização do projeto PIQUE - 
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Projeto de Qualidade Educacional. Foi aí que os colegas de Rolim de Moura descobriram Itajubá e nós fomos pelo 
mesmo caminho e durante duas semanas, separando livros que estavam empilhados de várias áreas, temáticas e 
especialidades. Fizemos esse trabalho, eu e o Dorosnil sem contar com a ajuda financeira.Todos os gastos com 
passagens, hospedagem e de alimentação ficou por nossa conta. Foi um trabalho braçal, insalubre, pois peguei uma 
infecção respiratória em função da poeira, ácaros etc., entretanto valeu. A segunda viagem a Itajubá, foi realizada por 
uma comissão de alunos do campus que contou com recursos arrecadados durante uma campanha pró-ensino 
superior para biblioteca do campus. Quando as verificadoras do MEC chegaram, encontraram nossa biblioteca com 
uma quantidade de livros bem superior ao número informado pela universidade. Assim, nesse quesito e nos demais, 
fomos aprovados e os Cursos de Pedagogia e de Letras, para infelicidade dos partidários do fechamento do campus, 
foram aprovados, autorizados e reconhecidos. O mais interessante foi a afirmação de uma das verificadoras da UNB, 
que empolgada disse “isso é uma cidade universitária” 
 

 Os livros selecionados, doação do Banco de Duplicatas de Itajubá foram organizados 

“temporariamente” no prédio da Biblioteca Municipal de Guajará-Mirim e apresentada à Comissão 

Verificadora do MEC como Biblioteca Universitária do campus local. 

 Por outro lado, vinte anos após a sua criação a instituição inaugura a sua primeira editora: Editora 

Universitária da UNIR – EDUFRO, que está localizada no Campus Universitário José Ribeiro Filho, em 

Porto Velho, desde 2002. Cumpre finalidade de editar e “comercializar obras literárias”, científicas e 

culturais.  

 De acordo com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cabe às instituições de ensino superior 

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica gerada na instituição.  

 Com a atuação da EDUFRO, através de sua política editorial, os docentes da Instituição passam a 

ter a possibilidade de publicação de sua produção e, por sua vez a comunidade beneficiada pelo acesso à 

mesma. Até 2003, constatamos 59 títulos publicados e 8 revistas distribuídas da seguinte forma: Caderno de 

Aprendizagem (Campus de Porto Velho); Caderno de Criação (Campus de Porto Velho); Primeira Versão 

(Campus de Porto velho); Revista Instrumento Crítico (Campus de Vilhena); Revista Norte (Campus de 

Rolim de Moura); Revista Práxis Pedagógica (Campus de Porto Velho); Revista Presença (Campus de 

Porto Velho). 

 

 

 

 



 67 

5 - UNIR em Processo de Construção, Consolidação e o Desafio da Expansão Universitária. 

 

Quadro 5: Características Físicas dos Campi 

   Área total Área construída até 1998 Área construída até 2002 
 Município  (Terreno) (Total) (Total) 

   m² m² m² 
 Ji-paraná Campus: 36.123,00 1.861,62 1.861,62 

      

      

 Guajará-Mirim Campus: 196.000,00 1.349,84 1.349,84 

      

      

 Cacoal Campus: 160.000,00 3.111,84 3.111,84 

      

      

 Rolim de Moura Campus: 150.000,00 1.018,00 1.331,20 

      

      

 Vilhena Campus: 124.504,07 1.563,40 1.563,40 

      

      

 Ariquemes C.E.A.D. 12.400,00 0,00 523,18 

      

  Campus: 1.000.000,00 15.864,37 17.426,69 

 Porto Velho     

  Sede Central: 3.000,00 2.590,05 2.590,05 

      

 
TOTAL 
GERAL  1.682.027,07 27.359,12 29.757,82 

           
Fonte: PROPLAN-UNIR: 2002 

 

Todas as áreas onde foram construídas as obras dos campi universitários (nas cidades relacionadas) 

foram doadas por proprietários particulares, onde coincidem na intencionalidade das ações verificadas, o 

interesse na valorização imobiliária do entorno das construções idealizadas, projetadas e executadas. 

Estiveram diretamente envolvidos no processo de doação de áreas e terrenos urbanos: prefeitos, professores, 

alunos, liderança comunitária, pessoas beneméritas, assim como especuladores que obtiveram dividendos 

imobiliários em função da automática valorização de terrenos no entorno de um imóvel considerado 

“universitário”.  

Merece destaque, a inclusão da cidade de Ariquemes na categoria de Campus da UNIR. Podemos 

interpretar tal inclusão como ato político, que oculta a intenção de criar um “fato”, o Campus Universitário 

de Ariquemes (grifo nosso, no quadro da PROPLAN: 2002), que teve sua luta paralela aos demais campi 

instalados, mas não concretizado, ficando à margem da estrutura administrativa e dos respectivos planos de 

metas, até 2002, quando estrategicamente inicia-se um processo de interiorização da UNIR em Ariquemes, 
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que antecipa critérios para a autorização de novos cursos e campi construindo instalações físicas e 

incorporando-as no patrimônio da UNIR. 

O entrevistado, Medeiros (2002) alerta-nos para a influência boliviana, entretanto questiona a 

ausência de interesse da UNIR nas questões de fronteira.  

           Foto 020 

 
Fonte: DAM. Participantes da Banca Examinadora para o primeiro 
concurso público para professores da UNIR. Paulo Soares de Medeiros, 
representante do “segundo movimento migratório”. Segurando a bandeira da 
Bolívia, o pesquisador Argemiro Procópio da UnB momento em que 
atravessava o Rio Mamoré divisa de Guajará-Mirim (Brasil) Guayaramerim 
(Bolívia), 1988. 

 

A equipe de gestores que assinam os relatórios de gestão dos campi, núcleos e que servem de base 

para o relatório final dos resultados constatados no final do ano de 2002 foram unânimes em afirmar que o 

“crescimento da UNIR em decorrência do desempenho e união de todos, docentes e técnico-

administrativos, que trabalharam em função de uma UNIR cada vez melhor, a despeito de se conviver com 

severas limitações”.A falta de melhoria de qualidade e quantidade do acervo bibliográfico; falta de 

laboratórios para atender novas exigências de estágios supervisionados em diversos cursos, 

incompatibilidade dos sistemas de tecnologias de informação e de comunicação entre os sujeitos da 

fronteira (Brasil/Bolívia), são decorrentes dos recursos humanos pouco articulados, além orçamentário-

financeiro inadequados. 

Das palavras registradas pelo magnífico reitor da UNIR, nas considerações finais do Relatório de 

Gestão de 2002, enfatizam “a necessidade da recriação da UNIR” e da instituição como “bem comum da 

comunidade”, cujos “dirigentes devem se portar de maneira corajosa” bem como a necessidade de 

continuar trabalhando pelo fortalecimento da UNIR, para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, 

considerando a situação de fronteira enquanto desafio cultural, econômico, ético. Na situação de fronteira a 

UNIR é registrada uma lacuna no trato com a cultura boliviana e com a cultura curricular, como por 

exemplo, o fato do Campus de Guajará-Mirim apresentar um envolvimento tímido, pouco atuante com as 

iniciativas de educação superior de Guayaramerim (Bolívia). Quando o reitor da UNIR (2002) reporta-se às 
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prioridades da instituição aponta um risco considerável, quer seja, o da exclusão das ações e necessidades 

decorrentes da situação de fronteira Brasil/Bolívia. Deparamo-nos com um problema de fronteira física, 

acadêmica e eminentemente cultural, principalmente levando-se em conta a idéia da necessidade da 

“recriação” da instituição. 

Estes fatores dão importância à necessidade da “recriação” da UNIR, seus dirigentes e demais servidores devem se 
portar de maneira corajosa, criativa e desprovida de qualquer singularidade. Devem lembrar, constantemente, que a 
instituição UNIR é um bem comum da comunidade, pois são aos cidadãos de Rondônia e do Brasil que ela deve 
oferecer qualidade por meio dos serviços prestados. Apesar dos entraves, a sensação de missão cumprida é 
reconfortante, sendo ainda maior o desejo e a constatação da necessidade de continuar trabalhando pelo 
fortalecimento da UNIR, de forma a contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento de Rondônia (GlORIA, 2002). 

 

Constatamos um descuido na prática com as políticas públicas aplicadas nas universidades federais 

em situação de fronteira física geográfica: o fato da UNIR, pouco considerar a política de educação 

boliviana bem como a política econômica, de saúde, dentre outras políticas que afetam diretamente as 

relações das populações fronteiriças. Esse argumento ganhou consistência quando analisamos os eventos e 

programas executados no Campus de Guajará-Mirim que faz fronteira física com Guayaramerim na 

Bolívia, onde é praticamente inexistente a participação de bolivianos em projetos da universidade, apesar da 

cidade ser composta por parcela e influência considerável dos bolivianos. Por exemplo, é comum a 

contratação de empregadas domésticas bolivianas; os serviços de construção civil conta com a maioria da 

mão de obra boliviana e quase cem por cento dos serviços de marcenaria é de domínio boliviano; outro 

exemplo, na esfera política: a primeira dama do município é uma ativista política boliviana. Entretanto, o 

único registro expressivo da presença de bolivianos em eventos acadêmicos e culturais da cidade data de 

1984, por ocasião do curso de “disfunção da aprendizagem” promovido pela APROG em parceria com a 

prefeitura municipal, com a efetiva participação dos professores bolivianos.  

Essa participação tênue da cultura boliviana no processo de consolidação da UNIR, consta do 

depoimento da professora Carmen Tereza Velanga Moreira (2002), que confirma a “desconsideração do 

outro, da cultura (Boliviana) no momento e nas fases de elaboração curricular não só da UNIR como 

também da educação de Rondônia; até a presente data, pouco se fez no sentido de aproximar as culturas 

bolivianas da cultura guajaramirense, brasileira”. Documento (Relatório de atividades 1979-1992/APROG-

SINTERO) confirma que durante as atividades dessa associação no período de 1982 até 1992, apenas um 

evento foi idealizado e executado com a participação de cerca de 50% de cidadãos bolivianos”, 

Nesse processo de construção, consolidação e de expansão universitária nas cidades de Rondônia e 

considerando a função social da UNIR em responder às necessidades sociais das localidades constatamos as 

seguintes reivindicações sociais: 1) emprego, 2) escola com qualidade, 3) diminuir o custo da energia, água 

e alimentação, 4) médicos especialistas nas diversas áreas, 5) moradia, 6) esgoto, 7) combate à corrupção, 8) 

transporte coletivo, 9) curso superior (direito, medicina, informática), 10) participação em reuniões de 

bairro, associações de bolivianos, de mulheres, de seringueiros, de pescadores, de taxistas, de empregadas 

domésticas, de serventes de pedreiros etc; e ainda, 11) atividades de relações binacionais Brasil-Bolívia; pois 
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historicamente, o Brasil tem uma dívida material e moral, portanto uma dívida ética, que pode ser resgatada 

através da universidade. 

A possibilidade da educação e da universidade como campo de articulação de respostas às 

necessidades sociais, implica em considerar nossa reflexão ensaiada no segundo capítulo dessa tese onde 

insistimos na educação como crítica conscientização e processo emancipatório, não no aspecto puramente 

filosófico, mas prático conectado com a realidade social. 

A história do entorno da UNIR tem registrado ações, desejos, tensões, conflitos, onde destacamos a 

presença dos jesuítas, a construção da “ferrovia do diabo”, o “soldado da borracha” e o “novo migrante”, 

que traz a idéia do ensino superior e da universidade como alavanca de desenvolvimento regional. Assim, 

de uma realidade concreta (Karel Kosik - lembrando a Dialética do Concreto), avançamos nossa pesquisa, 

considerando a importância dos documentos e da voz dos sujeitos, assim como procurando compreender o 

papel de cada indivíduo na história estrutura e funcionamento da instituição universitária, observando os 

alertas e contribuições de Plekhanov.27 

Os dados da pesquisa ganham importância na medida em que constatamos repetições de afirmações 

e depoimentos acerca do processo de consolidação da UNIR numa instituição multicampi. Exemplos de 

afirmações repetidas inúmeras vezes: “trabalhávamos e não ganhávamos diárias ou qualquer tipo de 

gratificação”; “pagávamos para ser diretor”, “dependendo do prefeito, todo apoio anterior era retirado do 

campus universitário”; “necessidade de novos cursos”; “poucos participam”; “fizemos mutirão para a 

construção do campus”; “fizemos campanha de arrecadação, bingos e gincanas”, “fomos teimosos”. São 

repetições encontradas nas falas dos diretores e professores envolvidos com o processo de interiorização da 

UNIR. Mais recentemente, a cidade de Ariquemes se mobiliza para conquistar o direito de ter um campus 

universitário, para tanto, esse município antecipou várias etapas a partir da construção (com emenda 

parlamentar), de um prédio no centro da cidade. Assim, questionado sobre o processo de interiorização da 

UNIR, o coordenador do Curso de Pedagogia do Campus de Rolim de Moura, Ivan Benaduce Musa afirma 

que: 

É o prefeito interessado que mobiliza diversos representantes da cidade e procura a reitoria solicitando o pedido de 
um curso; depois, quando não atendido, articula as forças políticas para pressionar a universidade. Tem sido assim 
desde 1982, exceto o município de Guajará-Mirim, cujo poder local representado no executivo municipal não queria 
e lutou contra o movimento pró-ensino superior na cidade. Nesse sentido, consideramos o caso de Guajará-Mirim 
singular. Assim, enquanto o ex-prefeito de Guajará-Mirim, Isaac Bennesby demorou cerca de quatro anos para 
simplesmente assinar um documento-projeto (elaborado pela APROG-SEMEC), que daria início ao processo de 
implantação do primeiro curso superior na cidade, o Prefeito de Ariquemes, Confúcio Moura, destina estrutura 
física, constrói prédio, articula parlamentares no sentido de viabilizar recursos para a universidade e simplesmente 
cria o fato, cria a necessidade da universidade cidade (MUSA, 2003). 

 
A interiorização da UNIR inicia de fora para dentro do poder institucional, como o exemplo do fato 

das lideranças políticas de Ariquemes serem portadoras de influências políticas de interesse dos dirigentes 

                                                 
27 Pertencente à primeira geração de marxistas russos, G. V. PLEKHANOV, é considerado o principal propagandista 
do materialismo histórico e dialético. Segundo Lênin, o que Plekhanov escreveu é “o que há de melhor na literatura 
internacional do marxismo”. 
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da universidade. Nos documentos e relatórios da UNIR (2002) apresentados ao MEC, já aparece o nome da 

cidade de Ariquemes no quadro dos campi universitários dessa universidade, apesar dos conselhos 

superiores não reconhecerem tal fato. 

Na apresentação do PDI 2004-2014, esforços pró-interiorização da UNIR são constatados, onde os 

membros dos conselhos superiores da UNIR apontam relativo interesse à efetiva constituição da 

universidade numa instituição multicampi. Entrevistas com dirigentes e ex-dirigentes federais, com os atuais 

gestores de políticas públicas identificadas nas localidades inseridas no campo desse estudo contribuíram 

para o aprofundamento e esclarecimento do problema da pesquisa. 

 Nosso olhar para os sujeitos e documentos da pesquisa, recorre aos pontos de incoerência e 

paradoxos, tensões e conflitos, resistências e esperanças, otimismo e teimosia dos sujeitos que fizeram e 

fazem as instituições. Pensando nos limites e possibilidades do sujeito “ser mais” no sentido freireano, 

recorremos à pesquisa qualitativa, bem como ao compromisso ético e militância pautada nos princípios de 

inclusão social e de que outro mundo é possível além desse que conhecemos marcados pela barbárie 

(violência e carnificina humana), que prevalece, apesar das novas tecnologias e “desenvolvimento” da 

educação. Educação que questionada pelos frankfurteanos sobre seus limites na formação e no controle da 

violência, da guerra e das atrocidades humanas como Auschwitz, é questionada novamente no caso do 11 

de setembro28. Por outro lado, o espírito freireano reforça a idéia de que educação como ato político provoca 

mudança e Henderson defende na atualidade o pensamento do “novo mundo é possível”. Significa afirmar 

que os depoimentos transcritos das entrevistas realizadas e os documentos pesquisados estão vinculados 

numa rede de práticas e teorias relacionadas com interesses, movimentos coletivos, ideologias assimiladas, 

contestadas, manifestas e latentes. 

As práticas realizadas na universidade sintetizam necessidades respondidas e não respondidas, 

reproduzindo valores e materialidades e por vezes produzindo inovações que nem sempre favorecem a 

sociedade, o que reforça a elitização do conhecimento, a exclusão social e o aparecimento dos efeitos 

perversos. As instituições de ensino superior representam a condução das políticas de educação voltadas 

para o ensino superior, pesquisa e extensão, e que tal condução se define por uma estrutura formal, a 

concepção de gestão do bem público participativa, transparente, orientada para resultados e preparada para 

responder às demandas sociais.  

                                                 
28 O evento de 11 de setembro, segundo Octávio Ianni (2003) é um tipo de acontecimento que assinala 
continuidades, descontinuidades, rupturas e reorientações, progressos, glórias e desilusões. Assim, “ na vida dos 
povos e nações, bem como de indivíduos e coletividades, ocorrem acontecimentos que assinalam o possível e o 
impossível, o evidente e o inexplicável. Em alguns casos, o acontecimento assinala nitidamente que termina um 
processo, uma época que se inicia algo desconhecido, podendo ser não só surpreendente, mas terrificante e 
entusiasmante. É provável que tenha sido assim: em 1942, quando Colombo deu a notícia de que chegou do outro 
lado do mundo, logo corrigida por Vespuccio, anunciando o novo mundo; 1789, quando ocorre a notícia da queda 
da Bastilha; em 1917, quando os  bolchevistas tomam o Palácio de Inverno de São Petersburgo; e em 11 de 
setembro, quando as imagens mundialmente mostradas (em chamas) as torres gêmeas do World Trade Center, em 
Nova York, e um dos ângulos do Pentágono  em Washington desabando”. 
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O desafio das políticas identificadas e analisadas é o de elevar o padrão dos serviços prestados pela 

UNIR, bem como ampliar o campo de abrangência. Numa visão de conjunto, o desafio da instituição 

universitária brasileira é acentuado com a comprovação de que apenas a minoria das cidades brasileiras 

contam com a presença de universidades. Dos 5.561 municípios, 71% não oferecem oportunidade local 

para cursos de nível superior (MEC: 2005); assim a expansão desses cursos enquanto desafio das 

universidades federais encontra na universidade multicampi a política alternativa que tem dado certo no 

Estado de Rondônia. Trata-se de necessidades da sociedade que requer uma visão de futuro dos gestores de 

políticas públicas includentes. 

A proposta para a formulação e implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), na 

perspectiva do Planejamento Estratégico, foi identificado em vários momentos da instituição onde 

destacamos o PDI de 1982, PIQUE de 1991, o Plano de Metas e Diretrizes de 1994-98 e o PDI 2004-2014 

(PE). 

Segundo o Pró-reitor de planejamento da UNIR, Osmar Siena (2004) considera o PDI-UNIR é 

considerado “como um conjunto integrado: Planejamento Estratégico - PE, Plano Plurianual – PPA, Lei 

Orçamentária Anual - LOA e Plano de Ação – PA”.   Verifica-se a busca da participação como fundamento 

dos estudos do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIR (PDI-UNIR) para um horizonte de 8 anos. 

A crítica imediata que podemos fazer destina-se ao prazo que caracteriza a necessidades de iniciativas 

urgentes. Nessa direção, o reitor (2002) afirma que “a missão da UNIR é de produzir conhecimento 

humanístico, tecnológico e científico articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as 

peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a 

transformação social”.A palavra missão carrega o sentido de compromisso dos dirigentes que colaboram 

com iniciativas e ações institucionais pró-interiorização. Existe uma preocupação com a expansão da UNIR 

através dos campi em se: 

Consolidar-se como uma Universidade multicampi que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de 
excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência 
nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da 
sociedade (GLORIA, 2003). 

 

A utopia de desenvolvimento integral do homem e da transformação da sociedade nos instiga a 

rever os conceitos de desenvolvimento humano e de transformação da sociedade. Da sociedade que 

vivência o entorno e Vincula-se a cultura acadêmica decorrente da invenção e consolidação da universidade 

na cidade; da sociedade brasileira que está representada nas localidades estudas e que recebem influência 

constante do local e do global, através da tradição e da força da mídia internacional. Ao tratarmos da 

universidade e da sociedade, delimitando num ponto da Amazônia, o Estado de Rondônia, constatamos a 

renovação de utopias e da crença no poder da universidade frente aos desafios atuais e como instituição 

social é capaz de dar respostas às necessidades e contribuir no processo de conscientização das implicações 

internacionais. 
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O problema estratégico identificado no processo de interiorização e de constituição da UNIR 

enquanto universidade multicampi, não está nos campi do interior, mas no Campus de Porto Velho, onde as 

decisões são aprovadas e legalizadas em última instância. Entretanto, podemos destacar as seguintes 

políticas: atuação junto ao MEC reunindo as forças (bancadas políticas) dos Estados do Norte, inclusive 

buscando intercâmbio com instituições nacionais e internacionais; articulação política junto aos 

parlamentares e governo federal; articulação política e convencimento, juntamente com as universidades do 

norte; oficinas de trabalho com todos os docentes, técnico-administrativos e representantes discentes junto 

aos Núcleos e Campi; proposta de reorientação de oferta de cursos. Quanto às prioridades mencionadas e 

desafios imediatos, afirma Glória (2002) para 

 a necessidade de implantar intranet, sistema de comunicação informatizado e sistema de informações gerenciais na 
UNIR; intensificar parcerias com outros órgãos públicos e com a representação pública; estreitar relações de 
universidades semelhantes e articulações com representações políticas para obter tratamento diferenciado; 
alternativas de financiamento por meio de projetos a serem apresentados à entidades de fomento, nacionais e 
internacionais com parceria da iniciativa privada que tem interesse na região, buscando diminuir o impacto dessas 
imposições à instituição; articulação com organizações nacionais e internacionais, públicas ou privadas para 
viabilizar o pleno funcionamento da UNIR; integrar os Campi através de linhas de pesquisa e seus grupos e 
implantação de sistema de informação; articular com os representantes de Núcleos, Campi, Pró-Reitorias e órgãos 
suplementares, para tomadas de decisões; articular junto ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) a 
elaboração de projeto para qualificação de pessoal; contratar pessoal docente e técnico-administrativo em quantidade 
suficiente; buscar o envolvimento da bancada política do Estado e pressioná-la para atuar junto ao MEC para a 
contratação de recursos humanos. 

 

Das discussões do cotidiano e na relação com as políticas aplicadas, os representantes da 

administração da instituição são atropelados por problemas “domésticos” e necessidades mínimas que se 

distanciam das grandes utopias. Assim todo o planejamento é realizado em função do imediato, numa visão 

de futuro que não ultrapassa o (limitado) alcance previsto no PDI-2004-2014. Verificamos preocupações do 

tipo: levantamento qualitativo e quantitativo da força de trabalho disponível; em produzir e difundir 

informações atualizadas (de recursos humanos); e de políticas relacionadas ao projeto pedagógico da UNIR. 

Verifica-se o interesse dos gestores em estimular um programa de Qualificação Interna, com recursos a 

serem captados junto a instituições nacionais e internacionais, utilizando meios tecnológicos apropriados e 

disponíveis, preferencialmente por meio das linhas já adotadas pelo Governo Federal; promover a 

participação em cursos e programas de Educação Continuada; desenvolver o projeto de qualificação em 

nível de graduação para técnicos com ensino médio; desenvolver projeto de qualificação técnica em nível de 

mestrado/doutorado para técnicos; desenvolver cursos de capacitação interna e externa para os técnicos 

administrativos; definir linhas prioritárias de pesquisa e consolidar os respectivos grupos; integrar os campi 

através de linhas de pesquisa e seus grupos, implantação de sistema de informação e definição dos 

respectivos pólos de pesquisa; promover oficinas de trabalho com todos os docentes, técnico-

administrativos e representantes discentes junto aos Núcleos e campi; definição de pólos e respectivas linhas 

de pesquisa; definir, por parte dos departamentos, das linhas prioritárias de pesquisa em consonância com as 

linhas da UNIR e consolidar os respectivos grupos através de elaboração de projetos capazes de captar 

recursos; assinar convênios, parcerias, assessorias, intercâmbios. É do interesse da UNIR (GLÓRIA, 2002) 
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fortalecer o compromisso com Governo do Estado, com a bancada parlamentar para a consolidação da 

UNIR e implantando a Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO) criando um 

Fórum Permanente entre ciência e tecnologia do Estado. Constatamos ainda, o interesse em consolidar a 

UNIR como referência acadêmica da Amazônia Ocidental através de programas e de estudos relativos a 

essa região. Como estratégia de ação, reitera o reitor: 

Nosso objetivo é criar um programa de avaliação institucional; Estimular programa de Qualificação Interna e 
implantar programas informatizados para avaliação do curso, atuação docente e discente. Implementar e consolidar 
grupos de pesquisa para que no prazo de 8 anos a UNIR tenha o seu quadro docente composto por mestres e 
doutore. Convênios, Parcerias com órgãos como FINEP e Fundações. Aprimorar o ensino, pesquisa e extensão.  
Intervir no processo de implantação da FAPERO GLÓRIA, (2002). 

 

Quanto às políticas aplicadas e direcionadas para os campi no sentido de promover a interiorização 

e da consolidação da UNIR multicampi, constatamos iniciativas na direção: 

definir, a área de atuação de cada unidade acadêmica e consolidar, em cada campus do interior até 2 cursos de 
graduação. Promover seminários com a participação docente e comunidade. Promover oficinas de trabalho com 
todos os docentes, técnico-administrativos e representantes discentes junto aos Núcleos e Campi. Criar campus 
urbano em Porto Velho, além de ampliar em 10% ao ano a área física, bem como dotar salas de aula e laboratórios 
de instrumentos adequados e suficientes para o desenvolvimento das ações (GLÓRIA, 2002). 

 

Verifica-se que na fala do reitor aparece a questão do Campus de Porto Velho, que na prática 

funciona como “universidade” e não como unidade da instituição universitária. A consolidação da UNIR 

numa instituição multicampi encontra dificuldades na estrutura e funcionamento dos Núcleos Entretanto, 

constatamos a relevância desses núcleos, desvinculados do Campus de Porto Velho e ligados diretamente à 

estrutura da reitoria como responsável pelas diretrizes de gestão, elaboração, aplicação e de avaliação de 

políticas aplicadas em todos os campi da universidade. 

Nosso interesse é qualitativo, entretanto os números despertam a nossa atenção na medida em que 

marcam um pioneirismo nas atividades universitárias na Amazônia, espaço singular em que a natureza 

ecológica vem sendo modificada. Consideramos relevantes e determinantes os interesses pessoais dos 

sujeitos que participam das ações coletivas e participam da burocracia, da gestão pública e dos espaços de 

decisões de elaboração, aprovação e implementação de políticas públicas que contribuem para a 

consolidação dos campi existentes; a política de implantação de novos campi, bem como a ação de 

privatização da universidade. As questões decorrentes do problema da pesquisa e dos elementos 

constitutivos da história, estrutura e funcionamento da UNIR na “forma” multicampi, apontam novas 

utopias a partir de experiências e teorias que encontraram sucesso no cotidiano e que contribui no processo 

de inclusão social. Diretrizes e subsídios para políticas factíveis; remete-nos ao método da capacitação 

massiva e alternativa da universidade autogestionária.  

Temos a convicção que aumentamos nossa capacidade de produzir perguntas, problematizar temas, 

problemas, bem como a necessidade de coragem, liberdade e opção para ações e comprometimento com a 

inclusão social. Daí a importância dos recursos da história como “luz” e “linha do tempo” numa perspectiva 

infinita, porém com fatos datados, contextualizados, que nos exigiu conhecimento de base empírica, 
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teológica, filosófica e científica de problemas propostos. Entendemos que a universidade acelera e contribui 

com a ciência e para a consolidação dos projetos das localidades abrangentes. Apesar do recente 

desenvolvimento no Brasil, a instituição universitária abrange todas as regiões do país e em Rondônia, a 

universidade vem cumprindo seu papel social qualificando, titulando e capacitando mão de obra para 

atender as necessidades sociais. A UNIR multicampi pode contribuir na melhoria qualitativa de vida 

educacional, cultural, da saúde e bem-estar dos indivíduos, como “articuladora de potencialidades 

dispersas”. Saber articular as potencialidades das localidades e saber administrar o tempo - preocupação 

constante de Dowbor (2004), no sentido de que o tempo é o único recurso não renovável - aproveitar as 

oportunidades e organizar os diversos talentos dispersos entendendo esses como “potencialidades” exige-

nos uma prática adequada da gestão do tempo, que ganha destaque na atualidade marcada pelo processo de 

inovação tecnológica da informação e da comunicação que criam novas necessidades, como, por exemplo 

“mercadológicas” bem como aceleram o desenvolvimento de políticas públicas capazes de alterar a cultura 

local e a ética dos indivíduos, sujeitos e objeto da história, que ao longo da trajetória da humanidade cumpre 

um papel e de sua “grandeza”, como lembra-nos Plekhanov (2005): 

O grande homem é grande não porque suas particularidades individuais imprimiam uma fisionomia individual aos 
grandes acontecimentos, mas porque é dotado de particularidades que o tornam o indivíduo mais capaz de servir às 
grandes necessidades sociais de sua época, surgidas sob a influência de causas gerais e particulares (...) É 
precisamente um iniciador, porque vê mais longe que os outros e deseja mais fortemente que outros, resolve 
problemas científicos colocados pelo curso anterior do desenvolvimento intelectual da sociedade, indica as novas 
necessidades sociais criadas pelo desenvolvimento anterior das relações sociais e toma iniciativa de satisfazer a estas 
necessidades. 

 

Cada sujeito mencionado merece um capítulo à parte e sugere possibilidades para novas 

investigações, são portadores de prática e de teoria sobre a UNIR, que vivenciaram e que muitos ainda 

vivenciam a condição de pioneiro, nos espaços pessoais, sociais e institucionais. A partir desses, 

encontramos outras, personalidades com informação e conhecimento acumulado que podem ser 

compartilhado e socializado. A instituição universitária cumpre o paradoxo da conservação e da inovação 

científica onde elementos da cultura são questionados e conceitos atualizados. Na condição de portadora da 

memória da cultura e do conhecimento acumulado, a UNIR responde as necessidades de Rondônia gerando 

quadros de especialistas e aperfeiçoando profissionais das diversas áreas para o desenvolvimento da região 

Norte do Brasil contribuindo com cultura acadêmica. E como responde as necessidades? Através da 

universidade multicampi onde o acesso é ampliado e a participação do poder local de cada cidade fortalece 

os princípios universitários valorizando-os através de investimentos e de parcerias com a comunidade, a 

cidade e a sociedade envolvida. Possibilita aos interessados a assimilação, da importância da 

interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da complexa utopia do saber e da necessidade de “ser mais”. 

A formação de quadros reivindicados e necessários exige dos sujeitos da instituição consciência e diálogo 

com os representantes das diferentes correntes teóricas e da prática política vivida. 
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          Foto 021 

 
Fonte: SILVA, J. Valdir Raupp : percorre o Estado de Rondônia com um 
discurso de campanha política que elege o tema da UNIR multicampi como 
prioridade de governo, 1998. 

 

Por outro lado, do ponto de vista cultural, localizamos no local o interesse da participação dos 

“filhos da terra” nos eventos promovidos pelos “novos migrantes” e vice-versa, como por exemplo, no 

lançamento do livro “Dias Férteis” do professor Osvaldo Copertino Duarte, na cidade de Guajará-Mirim, 

em 1986. 

       Foto 022 

 
Foto: ACGM. Em destaque o Senhor Antônio Melhem Abichabki, 
representante de uma das famílias pioneiras e tradicionais de Guajará-
Mirim, prestigiando o lançamento do livro “Dias férteis”, recebendo o 
autógrafo de Osvaldo Copertino Duarte, autor da obra e novo migrante, 
evento promovido pela APROG, 1986. 

 

O desafio da expansão da UNIR multicampi se encontra nas lideranças locais como papel 

fundamental de interação social e da valorização cultural. Nesse sentido, consideramos relevante e 

necessária reflexão e o aprofundamento acerca da educação, sociedade e universidade. 
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CAPÍTULO II 

 

EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
E IMPLICAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO MULTICA MPI. 

 
 

Foto 02329 

 
Fonte: DAM. Elizier, Zé de Barros, Raimundinho e a equipe de desmatamento para a construção do barracão inicial da 
construção do Campus de Guajará-Mirim, no terreno “doado” pela família Wassilakis, no km 1,5 da BR 425; área atualmente 
incorporada ao patrimônio da UNIR, 1990. 
 
 
 
1 - Refletindo sobre a Educação, Universidade e Sociedade. 
 

A UNIR constitui-se numa universidade multicampi e responde às necessidades sociais 

estabelecendo as relações no local materializadas em práticas de participação social. 

  Como é possível produzir políticas públicas na direção da educação de qualidade, comprometida 

com a vida e capaz de colaborar na luta contra a exclusão e desigualdade social, a partir da presença da 

universitária? Essas questões implicam em uma abordagem acerca do pensamento da educação, da 

                                                 
29 A foto ilustra as atividades que antecederam o lançamento da pedra fundamental, um momento de utopia dos sujeitos que 
apostam na educação e universidade como mecanismos de articulação de potencialidades dispersas para a superação dos desafios 
locais que encontraram um ponto, uma direção e materializaram desejos e projetos incluindo na cultura local a cultura acadêmica e a 
descoberta de novos valores. 
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universidade e da sociedade contemporânea e dos limites e possibilidades da articulação das potencialidades 

dispersas30. Implica ainda na exegese das teorias da educação. 

A reflexão sobre educação relacionada à instituição universitária e ao ensino superior 

contemporâneo aponta à “qualidade”. Assim, remete-nos a conceitos do ideário da Qualidade Total31 e de 

sua aplicação no contexto neoliberal materializado nos diversos exemplos de flexibilização da educação 

brasileira, que se respalda nas determinações do mercado, manipulado pela empresas transnacionais, como 

por exemplo, a consolidação do império americano e da utopia neoliberal. Esse conceito foi aplicado na 

UNIR em 1991, através da tentativa da aprovação do Projeto Integrado de Qualidade Educacional (PIQUE) 

que sintetizava a visão de uma universidade com os campi concentrando áreas de conhecimento e o 

princípio de aproveitamento de recursos dispersos numa mesma área de abrangência geográfica. Apesar de 

não ter sido implementado, provocou conflitos e reações no interior do Estado de Rondônia, acelerando o 

processo de interiorização da UNIR. 

Essa experiência e vivência aponta-nos uma visão pessimista acerca da compatibilização entre a 

educação de qualidade e a relação de sujeitos-clientes. É o caso da UNIR, que no processo de interiorização, 

apresentou elementos constitutivos da universidade multicampi preocupado primordialmente na presença 

da instituição na cidade, independente da opinião da comunidade sobre os cursos e atividades projetadas 

pela instituição, no período de 1982 a 1988. Primeiro não há indícios nem depoimentos que aponte o 

currículo como prioridade ou tema privilegiado no âmbito das discussões e projetos de interiorização dessa 

universidade; segundo: não existiu a preocupação com a qualidade. Nos primeiros momentos da 

interiorização da UNIR, a instituição não contou com nenhum programa de pós-graduação e os professores 

iniciaram um processo de aperfeiçoamento e qualificação acadêmica onde a idéia de doutor ainda se 

                                                 
30 No processo de articulação das potencialidades dispersas são considerados: primeiro a existência biológica dos 
desejos; segundo os interesse sociais decorrentes da formação do indivíduo e terceiro, as influências do contexto 
cultural, que colaboram, que  pressionam e determinam ações individuais e coletivas. 
31 O modelo da qualidade total chega à UNIR como mais uma das promessas da modernidade capitalista. Abrange 
três tendências: a primeira é o modelo japonês de pensar a qualidade, praticado no início da década de 60. Seu eixo 
era ferramental. A ênfase estava centrada na disponibilização de ferramentas e procedimentos simples e racionais 
para a tomada de decisão que passava pela dimensão cartesiana, cultura japonesa, necessidades prementes de 
exploração e os paradigmas da época. Todo o problema da mercadoria recebia um olhar especial da inspeção para a 
uniformidade da produção, com a meta específica de ausência de defeitos. A segunda tendência de modelo de 
qualidade é focar o “cliente” Com o aparecimento da figura do comprador menos consumidor, as atenções são 
direcionadas para o sujeito que compra e paga alguma coisa. Assim satisfazer o novo perfil do cliente exige novas 
ações além de concentrar energia organizacional. Os conceitos de conformidade, adequação e serviços são 
vinculados a uma filosofia e gestão de bem; o conceito de qualidade foi ampliado e passou a ser considerado como 
atendimento das necessidades e expectativas do cliente da educação que selecionado, produz exclusão. A terceira 
tendência do modelo de qualidade aponta-nos para experiências comprometida com o impacto social e a qualidade 
de vida. Nessa discussão alguns autores, como Peter Bishop (2003), Ladislau Dowbor (2002), Hazel Henderson 
(2001), enfatizam que na nova sociedade em processo de consolidação, não haverá, mais lugar para o trabalhador 
sem dignidade. O trabalhador deverá ser pensado nos limites e possibilidades de uma ética e economia 
comprometida com a vida, o que exige uma educação humanista e articuladora das novas tecnologias do 
conhecimento e das múltiplas matrizes formadoras do indivíduo e da sociedade.  
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confundia com a mesma idéia de “doutor” do século XIX descrita em “Os Meus Romanos”32; terceiro: não 

existe uma política de inclusão social no sentido da luta pela justiça social contra a globalização capitalista. 

A partir de 1991, a universidade apresenta um projeto de qualidade (PIQUE) que retomado em 

1995, levou a UNIR a aprovar o plano de metas 95/98, que apesar de priorizar o conceito de qualidade, 

buscou sua efetiva concretização sob o espírito da política neoliberal, o que compromete o conceito de 

qualidade uma vez que ignora uma parte considerável da sociedade. O avanço da qualidade total é 

dinâmico, é local, é parcial, é limitado na medida em que o sujeito revela seu individualismo, egoísmo, 

monopólio e totalitarismo. Entretanto a filosofia da qualidade total transforma-se em estratégia na busca da 

excelência como ponto central dos negócios e atividades organizacionais. As empresas “devem” oferecer ao 

cliente um produto que só pode causar impacto positivo se for resultado de uma filosofia comprometida 

com o social, decorrente da gestão que sendo excelente permitirá mais satisfação à sociedade. Tudo isso 

parece “muito simpático”, quando manifestado pelos consultores e efeitos da mídia. Entretanto, entendemos 

uma educação de qualidade, quando essa é capaz de responder às necessidades sociais numa perspectiva 

ética, necessária para repensar a própria economia como produto de uma sociedade emancipada, que tenha 

ultrapassado as fases da conscientização: “ingênua” “crítica” e da consciência “organizativa”. 

A questão ética rumo a prática da emancipação, libertação e a favor da vida aparece como tema 

central no final do século passado e início do século XXI.  Do Vaticano aos diários e revistas mais distantes 

publicam-se matérias destacando e evocando a ética como pilar, instrumento de revalorização do indivíduo, 

da vida e da sociedade, entretanto, escândalos contábeis e financeiros envolvendo algumas poderosas 

empresas americanas como Enron, World-Com e Arthur Andersen, e de outro lado à existência da miséria 

social, impõem uma luta, prudente radical contra qualquer fonte de geração de exclusão social. 

O debate sobre a ética e a economia ganha destaque, pois no mundo das necessidades existe uma 

corrida para a apropriação dos bens materiais e nessa corrida a racionalidade oferece braços da 

irresponsabilidade, insanidade e disputa a qualquer preço pelos espaços e exemplares da produção mundial, 

e nesse processo a instituição universitária cumpre um papel fundamental que nem sempre prioriza ou 

privilegia o “social”. A quem interessa a ética e de que ética precisamos para o fim das injustiças sociais? 

Enrique Dussel (2002, p. 13), refletindo sobre a ética e suas implicações no processo de globalização e 

exclusão social, possibilita-nos um caminho para uma “Ética da Libertação”. Desafio contemporâneo que 

recupera debates sustentados por Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci, dentre outros, comprometidos com 

as vítimas dos sistemas produzidos pelas sociedades. 

                                                 
32  BINZER, Ina Von. Os meus Romanos: alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. São Paulo:Paz e 
terra, 1982. 
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Dussel desconstrói modelos e possibilita-nos uma nova interpretação dos sistemas éticos na história 

mundial. Seu compromisso com a vida remete-nos a grandes utopias e principais tendências do pensamento 

educacional, implicações internacionais e possibilidades da inclusão social através da educação de qualidade 

que pressupõe a valorização da ética como comprometimento na luta pela vida caracterizada por satisfação 

material e cultural, o que nos leva ao questionamento dos limites e possibilidades da educação como 

transformação social33. São questões que apontam na direção da educação como mecanismo e processo de 

produção, reprodução, resistência, rompimento, mudança e transformação, quando respondidas e 

respaldada pela prática reflexiva, base da Teoria Crítica da Educação (TCE)34, o que implica em tornar claro 

o discurso manifesto de defesa e da convicção no papel do intelectual comprometido com uma educação 

militante rumo a justiça social que busque no processo de inclusão social a possibilidade de compartilhar 

todos os bens de serviços e materiais produzidos. No processo de articulação de sujeitos interessados na 

instituição includente, o propósito de responder as reais necessidades das sociedades fica inviabilizado se 

desconsiderada a ética a renovação das grandes utopias e os níveis de consciências35 que possibilitam uma 

visão ampliada da realidade.  

Analisando autores que criaram teorias que causaram impactos sociais, que produziram obras e 

influenciaram gerações de estudiosos, privilegiamos Dussel, Freire, Apple e Giroux, no sentido de 

compreender as questões educacionais discutidas, ampliando o dialogo e contrapondo com Durkheim, 

Popkewitz dentre outros clássicos do pensamento educacional. 

Destacando a tese que defende a educação como ato político e como possibilidade de mudança nos 

indivíduos que passam pelo processo de formação educacional, chamamos a atenção para o paradoxo de 

que existindo possibilidades, também existem limites que cercam e atravessam os processos educacionais, 

constituídos pelas forças culturais, materiais manifestados nos interesses, desejos, ações e movimentos 

sociais.  

As reflexões de Dussel, acerca da história das eticidades apontam para uma ética da libertação 

fundamentada na vida, com um olhar além do eurocentrismo e historicamente a partir dos vitimados e 

excluídos contribuindo para a compreensão da teoria crítica da educação na luta pela emancipação do 

indivíduo e da transformação social. 

Uma reflexão sobre a Teoria Crítica da Educação implica em relacioná-la com a prática 

educacional, com o papel do intelectual na produção do conhecimento e com os autores relevantes na 
                                                 
33 Numa perspectiva freireana, Luiz Eduardo Wanderley, defende a tese de “educar para transformar”:  educação 
popular – Igreja católica – Política no movimento de Educação de base (MEB) – 1961-1965, trabalho apresentado 
ao Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1982. 
34 TCE: Teoria Crítica da Educação, desenvolvida  a partir dos anos 60.  
35 Nosso entendimento sobre a questão da consciência, busca embasamento teórico em Álvaro Vieira Pinto, Paulo 
Freire e Clodomir Santos de Morais. Olhares a partir da filosofia, educação e da teoria da organização contribuiram 
para o entendimento dos limites dos níveis de consciência onde a passagem da  consciência ingênua para a 
consciência crítica está clara, entretanto é muito polêmica e complexa a passagem da  consciência  crítica para 
consciência organizativa exemplificada e testada no Método da Capacitação Massiva (1954) de Clodomir Santos de 
MORAIS. 
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produção de teorias sociais, educacionais não perdendo de vista com o que acontece no mundo do trabalho, 

tema desenvolvido por Ladislau Dowbor36. Significa entendê-la como mecanismo de esclarecimento e de 

renovação de utopias decorrentes de práticas e de outras teorias. Ao destacar obras e autores, recuperamos 

reflexões que influenciaram a educação a partir da modernidade. Significa afirmar que várias matrizes do 

pensamento educacional são decisivas na produção de novas obras.  Evidentemente que limites e 

possibilidades das teorias educacionais críticas frente à nova conjuntura internacional, principalmente após 

11 de setembro37, garantem amplo espaço para a indignação e a utopia do pensamento freireano, resistência 

girouxiana e a convicção de Apple da necessidade do intelectual enquanto sujeito comprometido com os 

movimentos e transformações sociais. 

Sobre a condição do intelectual ativista, Apple (2000) questiona a produção acadêmica quando 

analisa a reforma educacional, além da preocupação metodológica, do rigor científico e da consistência 

teórica; chama a atenção para o compromisso com a militância, com o engajamento do intelectual nos 

movimentos reivindicatórios da sociedade e ainda pelo compromisso com as grandes transformações 

sociais pela via educacional conectadas à vida cotidiana das pessoas. Essa convicção de Apple38 encontra 

contraponto no pensamento de Thomas S. Popkewitz39, que discute a reforma educacional vinculado aos 

pesquisadores que não priorizam o engajamento político e ativismo do pesquisador. Entretanto, por 

caminhos diferentes e na divergência se completam. 

Enrique Dussel coloca-se diante da história e prática educacional, exemplifica o ato de coragem na 

construção de uma ética da libertação a partir de três inversões: primeiro, de contrapor ao eurocentrismo e 

                                                 
36 DOWBOR, Ladislau. É autor de numerosas publicações, dentre as quais destacamos: Formação do Terceiro 
Mundo, O que é Capital ? Aspectos Econômicos da Educação,  Introdução ao Planejamento Municipal, ed. 
Brasiliense;  Formação do Capitalismo Dependente no Brasil, O que é o poder local?Informática e os Novos 
Espaços de Conhecimento, Descentralização e Governabilidade, Educação Tecnologia e da Globalização ao Poder 
Local,  A Reinvenção do Futuro,  Os Desafios da Globalização, A Reprodução Social. 
37 Consideramos o ataque  terrorista ocorrido em ll de setembro de 2001, contra os EUA, como data paradigmática, 
que marca um período de imperialismo americano declarado, explicita, de uma potência que não admite 
concorrência e que reconceitualizar os conceitos de “Bem e Mal”, mercado e direito à vida. Nesse sentido, 
procuramos contextualizar o processo educacional, a formação do indivíduo e a relevância das TCE frente aos novos 
desafios postos pela nova ordem ditada pelos EUA bem como pela especulação financeira e empresas transnacionais 
que aproveitam o momento para excluir muito mais do que incluir os indivíduos do planeta no “bolo” da produção 
de bens e serviços. 
38 APLLE, Michael. É professor da Universidade de Wisconsin-Madison (USA), onde dirige o Centro Professor 
Jhon Bascom  de Estudos de Currículo, Instrução e Política Educacional. Seus estudos  e teorias  tem base  na sua 
trajetória com experiência de professor primário e secundário e na presidência de associação de professores. 
Atualmente trabalha com governos, educadores, associações e grupos de resistência em muitos países  em favor da 
democratização, enfatizando os perigos da  nova força  reacionária e  produtora de desigualdades e injustiças sociais, 
o que ele  tem denominado de  neoconservadores e de  nova direita. 
39 POPKEWITZ, Thomas S. Professor da Universidade de Wisconsin-Madison (EUA), considera que o 
conhecimento é prática política e por isso as idéias pedagógicas dividem e diferenciam os educandos e os 
educadores. O conhecimento disponível e dominante na sociedade nos “normaliza”, à medida que nos sentimos 
obrigados a respeitá-lo. Da mesma forma o conhecimento usado na escola guarda efeitos de poder, geralmente 
imperceptíveis, que reproduzem o sistema vigente. No livro intitulado, “Reforma Educacional: uma política 
sociológica – poder e conhecimento em Educação” (Porto Alegre: Artes Médicas, 1997), Popkewitz demonstra um 
interesse numa nova epistemologia social onde destaca  nas reformas educacionais a relevância das questões de 
poder subjacente. 
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deslocar a Europa do centro das atenções e explicações históricas e filosóficas, onde mostra a alternativa de 

um novo mapa e refaz o movimento migratório, econômico, político e cultural; segundo desloca a ética do 

campo formal para a materialidade, pensando na ética como vida, afirmando que seu trabalho e desafio, 

“trata-se de uma ética da vida, isto é, a vida humana é o conteúdo da ética, no sentido de uma ética de 

conteúdo material” (DUSSEL, 2002, p. 93). Projeto de uma ética da libertação que requer um exercício da 

crítica ética vinculada à teoria crítica de educação; terceira, a inversão é a história lida a partir dos excluídos, 

da preocupação com a pobreza, riqueza, latifúndio, elementos constitutivos do processo de exclusão social. 

Isso implica no questionamento de como a UNIR responde as necessidades sociais e compreende a Ética e 

Economia40. 

Tratando-se das tendências atuais, constatamos que a educação vem assimilando os efeitos 

mercantis e transformando-se no grande negócio do século XXI. A educação estabelece relação com a 

gestão do conhecimento, com os avanços tecnológicos da informática e da comunicação entre a escola e a 

comunidade que ganha destaque e responsabilidade, pois o estágio atual do poder do conhecimento 

reproduz novos desafios complexos e pouco conhecidos que afetam a potencialidade do processo 

democrático, flexibilizando valores, conquistas e reforçando o processo de exclusão. Constatamos uma 

expansão quantitativa do ensino superior, uma diversificação de estruturas institucionais, de programas, 

tipos e formas de estudos e ainda, uma tendência atual para as dificuldades financeiras do empresariado da 

educação e do alunado assalariado. Tais tendências têm orientado medidas, por exemplo, da UNESCO 

(1999), por três conceitos determinantes: relevância, qualidade e internacionalização.41 Nesse processo a 

UNIR se insere onde surgem grupos de professores que defendem a RIOMAR (Fundação de apoio da 

universidade) como base na privatização da UNIR. 

Educação, um produto em que o cliente que compra a informação na ilusão de comprar 

conhecimentos aparece como tendência significativa no meio educacional. É comum cartaz anunciando 

produtos educacionais42 como encontros, palestras, conferências, cursos etc, transformando o educando em 

comprador de informação para “garantir emprego”. Essa nova tendência apresenta duplo desafio, de um 

lado exige políticas públicas compatíveis com a realidade e programa de governo, de outro, o 
                                                 
40 Nesse início de século, observamos um modismo na utilização do conceito de ética e economia para dar 
sustentação às propagandas, projetos e ações das universidades e instituições e organizações de serviços 
educacionais com base na qualidade, como elemento decisivo e determinante no mercado educacional. Entretanto, 
chamamos a atenção para a complexidade desses termos e da maneira pueril de como vem sendo tratado pelas 
grandes empresas mercantis. 
41 Tarso Genro. Ministro da Educação no Governo Lula (em 30 de maio de 2005) destaca o esforço do governo ao 
debater  a reforma universitária que busca  “contemplar o sistema educacional na sua totalidade. O financiamento 
das instituições federais de ensino, a qualidade e a ampliação de vagas são os eixos principais da proposta, que, 
segundo o ministro, é fruto do mais intenso e sistematizado debate ocorrido no país sobre o tema e compreende o 
universo da educação como um bem público que atende a sua função social por meio das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão”. Assim, fica enfatizado o financiamento, a qualidade e ampliação de vagas como eixos 
principais da reforma universitária influenciados pelas  políticas internacionais.  
42 A educação como obrigação do Estado e meio de justiça social, é transformada em  produto vendido. Como 
mercadoria, constitui-se num grande negócio.  Agora, os cursos e serviços educacionais apresentam taxas de 
inscrição, aparecendo nos cartazes e  nos meios de comunicação como valor de  “investimento”. 
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comprometimento daqueles que estudam, pesquisam as questões educacionais e têm a chance de socializar 

conhecimentos a favor da população envolvida. Isso nos leva a repetir a interrogação de Apple (1997): 

“educador, trabalhador em educação, professor, intelectual, de que lado você está?” Essa interrogação 

remete-nos ao referencial teórico, práticas e compromissos dos sujeitos no sentido de melhor compreender a 

realidade social e especificamente a função social da universidade relacionada com as tendências do 

pensamento educacional. 

 

2 - Tendências do Pensamento Educacional a partir da Modernidade43 

 

Se considerarmos a nossa produção cultural, somos herdeiros de referenciais teóricos ocidentais, 

assim podemos entender como marcos da inauguração do pensamento Moderno o “Discurso do Método”, 

de Descartes, a “Didática Magna” de Comenius e “Emílio” ou “Da Educação”, de Rousseau. A partir destes 

trabalhos, a história registra vários pensamentos, às vezes muito distintos. Neste texto elegemos alguns 

destaques e nominamos pensadores que contribuíram para o pensamento educacional moderno e do final do 

século XX, priorizando teorias educacionais, que causaram impacto e foram transformadas em tendências 

adotadas conforme a realidade e o contexto de cada época. 

A “Pedagogia Moderna” nasce na época de Descartes44, marcada por uma nova tentativa de 

desvendar o real. A grande questão nela colocada consiste em buscar a certeza das coisas, saber e procurar 

entender se o bom senso é a regra: “por que existe tanto erro no mundo?” Descartes não confiava nos 

sentidos: conhecer implica descobrir coisas novas. Portanto, a idéia de conhecimento como repetição deve 

ser rompida. Em seu trabalho, encontramos as regras da evidência, da análise, da síntese e da enumeração. 

Já em Comenius, temos uma tese central de que a escola45 não é somente um lugar de instrução, 

mas de educação. Este filósofo julga possível ensinar tudo a todos e cria um método baseado na natureza, 

admitindo processos diferentes para letras e artes, ciências, costumes e piedade. Deve-se partir do fácil para 

o difícil, do geral para o particular; ensinar tudo para a utilização atual e no sentido atual; ter clareza e ordem 

em tudo: ensinar pelas causas, daí a necessidade da demonstração e do predomínio da síntese sobre a 

                                                 
43 É  importante distinguir a modernidade do modernismo e da modernização, entendendo o primeiro conceito como 
tempo projeto e paradigma filosófico, social e científico; a idéia de modernismo está associada a ações e 
movimentos relacionados à arte, literatura e a música. 
44 Antônio R Damásio. Contesta a afirmação “Penso, logo, existo”. Para contestar o eixo do pensamento de 
Descartes, enfatiza que uma pessoa incapaz de sentir será incapaz de tomar decisões com base na racionalidade. 
Sentimentos  emoções   consistem em percepções  diretas dos  estados corporais que atuam como elo entre o corpo e 
a consciência. Assim, constatamos ousadia dos pesquisadores estabelecer possibilidades de contrapontos de leituras 
e desafios no sentido de desmontar teorias, convicções consideradas clássicas e invulneráveis, o que significa dizer 
que toda a afirmação e defesa de idéias  já nascem  direcionadas para a crítica necessária. 
45 A questão curricular, o ideal de inclusão e de justiça social está presente na obra de Comenius. A análise  dessa 
obra e do contexto em que foi produzida revela a importância direcionada aos conceitos de ousadia, transgressão e o 
ideal de educação para todos, conceitos que aprofundados numa perspectiva crítica contribuem para o 
esclarecimento do processo de formação e educação dos sujeitos. 
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análise. Justifica o seu trabalho como princípio de caridade e escreve por amor a Deus. Ao examinar com 

cuidado os erros pedagógicos de sua época, considera a importância da educação, verifica a necessidade de 

uma reforma educacional e propõe soluções para a educação. Acredita que o homem deve buscar a vida 

eterna. Através da erudição, dos bons costumes e da religião, o homem torna-se conhecedor das causas, 

senhor de si mesmo e modela-se à imagem de Deus. Comenius buscou inspiração nos Evangelhos. 

Desenvolveu a idéia de que tudo parte de Deus e de que tudo se dirige a Deus, tornando o seu trabalho 

essencialmente uma obra cristã. Propõe um lugar específico para ensinar, fora dos castelos e dos mosteiros 

ao que vai chamar de “escola”: o lugar dos alunos, dos professores e do livro didático. É importante 

enfatizar a lógica da Idade Média, cuja sociedade é entendida como realidade tripartite: clero, nobreza e a 

plebe. Quanto pensa em ensinar tudo a todos, está reforçando a idéia da igualdade entre os homens. 

Em Lutero, encontramos a ousadia e a interpretação da Bíblia que possibilitou uma nova leitura da 

realidade. O simples fato de saber ler, a Bíblia e interpretá-la permitiu às pessoas comuns, elaborar 

questionamentos. A reforma de Lutero e de seus seguidores obrigou a Igreja Católica Romana a posicionar-

se através da Contra-Reforma. A questão da qualidade está relegada em segundo plano, pois a prioridade 

está na quantidade de sujeitos que devem ter acesso a educação. 

Outro pensador relevante é Rousseau, que chama a atenção para a degeneração de sua época, 

considerando que tudo é vulnerável à corrupção. Questiona o progresso, acredita que a origem da 

degeneração do indivíduo e da sociedade está no processo de civilização humana e que, quanto mais longe 

da natureza, mais coisas inúteis o homem produz. Para esse autor, cada sujeito deve ser natural, totalmente 

despojado. O homem basta a si mesmo. É dotado de razão, na medida que sabe escolher o que é bom. 

Interessado na educação escreve “Emílio”, que faz parte das obras clássicas do pensamento pedagógico 

segundo o qual a educação é um fim em si mesma. Rousseau pensa em um ambiente ideal para desenvolver 

as potencialidades. A felicidade deve ser o momento de formação. A idéia de educação está vinculada à 

felicidade presente. Um contraponto como pista para o movimento do livre pensar rumo a felicidade através 

de atitudes educacionais está, entre retornar ao estado da natureza rousseana, na busca do “bom selvagem” 

ou no caminho oposto, isto é avançar ao máximo “além do bem e do mau” numa perspectiva 

nietzscheana.46 

Outro pensador no campo educacional, Condorcet, é considerado o último dos filósofos do 

Iluminismo. Ele apoiou e participou da Revolução Francesa, onde apresentou um projeto de educação 

vinculado a idéia de um sistema nacional de educação. Segundo seu pensamento, as opiniões devem atingir 

o grande público e conquistar as massas; deve-se formar a opinião pública e centrar o ensino do latim como 

instrumento de eloqüência. Acreditava no progresso das luzes, sendo que o sucesso da humanidade era 

                                                 
46 Friedrich Nietzsche. Apesar de não dedicar estudos específicos no campo educacional, é considerado precursor do 
existencialismo, da filosofia analítica e da psicanálise. Ao criticar atitudes, ações, sujeitos, e fenômenos, as 
instituições sociais, coloca em xeque pensamento e teorias educacionais, colaborando significativamente para o 
desenvolvimento da teoria crítica, inclusive da teoria crítica em educação. 
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determinado pelo Iluminismo (cultura, arte, conhecimento). Sonhava com uma língua universal, 

possibilidade de grande comunhão do planeta sem diferenças. Pensava em uma escola para homens e 

mulheres, levantando a questão do voto feminino e defendendo o livro para a maioria. Ainda, afirmava que 

era preciso livros especiais para ensinar. 

Em Hebart, a educação tem como tarefa o esclarecimento das realidades e do pensamento. 

Encontramos a ênfase no “interesse” como condição indispensável para o aprendizado. Esse autor pensava 

a realidade relegando as contradições para segundo plano. 

Entre socialistas preocupados com a educação, destacam-se Saint-Simon, Roberto Ower, Charles 

Fourier e Etiene Cabet, dentre outros que, diante de um mundo caótico e injusto, apontam suas soluções. 

Em todos os socialistas, a proposta de educação está vinculada à idéia de como chegar à utopia.47 No 

pensamento utópico48, encontramos a expressão do desejo de felicidade.  

A presença de Karl Marx49 é fundamental para a compreensão das tendências educacionais. Esse 

propôs a revolução para mudar a sociedade, pois caracterizava a força capaz de mudar tudo ao mesmo 

tempo. A educação não pode ser considerada como fator determinante de mudança e transformação social. 

Ele foi o tipo de pensador que apresentou alterações em seu pensamento: voluntarista que pensa que o 

homem deve romper com sua inércia para transformar o homem de ponta a ponta; economicista e 

“mecanicista” acreditando que as coisas vão acontecer independentemente da vontade dos homens. Esse vai 

encontrar na sociedade a lógica das relações de produção que provocam o surgimento das contradições cuja 

conseqüência principal é a Revolução Social, a solução está na revolução.  

A partir do pensamento marxista, surge a corrente reprodutivista de Althusser, Bourdieu e, no 

Brasil, a corrente histórico-crítica de Demerval Saviani, enfatizando a escola como serviço da 

transformação. São exemplos de teóricos que influenciaram a leitura crítica entendendo a escola e o 

processo educacional como mecanismo de reprodução social e conseqüentemente a reprodução do capital e 

do modo de produção social, cultural e dos valores atribuídos a quantidade e qualidade educacional. 

Apresentam abordagem estruturalista observando que a idéia de estrutura aparece como determinante 

enquanto sistema, isto é, estrutura enquanto sistema colocando os sujeitos sociais dependentes e 

                                                 
47 Martin Buber. Segundo o autor, no livro “O Socialismo Utópico” (1986), a utopia requer uma doutrina, uma ação, 
um projeto e uma experiência. Exemplos das marcas do socialismo utópico: a exigência da máxima autonomia, a 
idéia da ação social espontânea, máximo de cooperativismo. Do embate entre o socialismo utópico com o socialismo 
científico, a possibilidades de crítica social é ampliada, principalmente com a idéia contraponto no sentido de 
integrar a teoria com a prática, isto é, aquilo que Marx chamou de  práxis. 
48 Utópico, no sentido de realizar integralmente e maximamente todos os nossos desejos, abre um leque de 
possibilidade que favorece a reflexão crítica rumo a uma teoria crítica da educação. A importância da utopia  está no 
processo motivador que é desencadeado a partir do fato da constatação de sinais que mostram uma antecipação do 
possível, que permite-nos vivenciar a esperança e apostar nos projetos de intervenção educacional  includente. 
49 Marx, Engels e Lênin são grandes matrizes da concepção de um  socialismo cientifico, como meio para uma 
sociedade do reino da liberdade. Estão convictos  que ó uma revolução é capaz de transformar o mundo,  onde os 
ideais de justiça social são  certezas prévias. Sobre isso, Dussel (2002), nos alerta para o fato de que tudo é possível 
desde que haja factibilidade. 
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determinados pelos sistemas institucionais. Esses sujeitos se apóiam em Marx para contrapor as análises e 

abordagens funcionalistas e conservadoras, privilegiando estudos sobre o modo de produção capitalista e o 

conceito de reprodução. São influenciados pela forma de pensar a história de Marx e Engels com a 

preocupação de entender uma época marcada pelo desenvolvimento e o fortalecimento das relações de 

produção industrial capitalista e suas implicações nos tipos de regulação social numa época em que não 

houve limites para o grau de exploração e ausência de políticas sociais. Sobre a sociedade: o olhar de Marx 

para a classe operária e os conflitos decorrentes da luta de classe entre proletários e capitalistas: o olhar de 

Althusser para a potencialidade das instituições sociais enquanto aparelhos ideológicos. 

Na tendência dos estudos “reprodutivistas” Bourdieu analisou como a escola serve a modalidade, 

ao equilíbrio e a integração de novas gerações, cidadania mercado e trabalho. Apresenta a tese de que a 

relação educativa garante a imposição e reprodução da cultura. Desenvolve o conceito de capital cultural 

como um “vale”, um bem. A cultura é identificada como um bem que tem valor e possibilita ao indivíduo 

ser reconhecido. Fez sua análise a partir da idéia de reprodução e da comunicação de massa sendo o seu 

foco a cultura e, sua questão central, como ocorre a reprodução dessa cultura, observando que a tal cultura é 

um elemento de dominação e que a escola é a instituição principal da reprodução da cultura dominante. 

Nesse processo o capital cultural acaba determinando na escola quem tem e quem não tem êxito ou sucesso 

escolar. A escola incrementa o capital cultural dominante, isso significa dizer que não dá para comprar 

conhecimento e que ter capital econômico não garante ter capital cultural na direção de um processo de 

ocultamento, da violência simbólica e da convicção de que não há neutralidade na educação institucional e 

que um processo de seleção está presente em todas as etapas da vida escolar; saber nem sempre é poder. 

Entretanto, constatamos a falta de compreensão dialética no processo de reprodução que tem no próprio 

sistema a contradição. 

O olhar de Gramsci50 para o papel do intelectual e da própria educação na formação da sociedade. É 

a idéia de somar elementos constitutivos de diferentes teorias possibilita a produção de novas tendências e 

teorias mais esclarecedoras da vida humana. 

É importante destacar que após 1945, enormes contradições e acordos passaram a ser questionados 

e realizados. Entre o capitalismo e o socialismo, surgiu a alternativa da social democracia na condição de 

terceira via para realizar reformas rumo ao bem estar social. Apesar das previsões de comportamento da 

                                                 
50 Gramsci remete-nos para o compromisso na luta contra as desigualdades sociais e trabalhando a questão 
educacional destacou a importância da demonstração da factibilidade como trabalho necessário para uma nova 
prática em favor dos excluídos, oprimidos, vitimados. Assim, tais sujeitos precisam contar com a solidariedade  dos 
indivíduos capazes de  reorientar a sociedade, aqueles que denominou de intelectuais orgânicos. Gramsci nos alerta 
para o fato do sujeito que toma o poder não significa que vai mandar, comandar e ter o poder de decidir. É 
necessário ter a noção do estado ampliado no âmbito público e privado e que é através das instituições políticas que 
é possível construir uma crítica ao sistema, enfatizando que a relação se dá pela contradição. Está preocupado com a 
força da hegemonia, em “esclarecer o povo”, no sentido freireano de ser mais, aposta na possibilidade de construir 
uma contra-hegemonia com a participação da classe operária. É necessário trabalhar a educação com rigorosidade, 
dedicando reflexões sobre a importância dos intelectuais no processo de formação, uma vez que entende a escola 
como espaço privilegiado para desenvolver a consciência. O trabalhador só terá possibilidade de “governar” se tiver 
educação da elite. 
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classe trabalhadora é complexo o entendimento das pessoas que se posicionam contra aquilo que fere seu 

próprio interesse. A contribuição de Gramsci enfatiza que não é só o mecanismo de infra-estrutura e 

superestrutura que determina, mas a forma como as pessoas são educadas, assim como os sujeitos pensam 

num contexto e determinada época é que faz a diferença e determina mudanças. Verifica-se que o poder de 

forjar mentalidades para dominar uma classe trabalhadora associa-se à idéia de “aparelho ideológico de 

Estado” aliado à necessidade de construir no pensamento do indivíduo. O sucesso da revolução e das 

reformas passa pelo processo que é anterior a construção da necessidade dessas mudanças, construindo uma 

consciência desse processo revolucionário.  

Giroux chama nossa atenção para a necessidade da prática da resistência e Apple para a existência 

de um currículo oculto, ambos apostam no poder cultural e na cultura como mediadora das práticas 

educacionais. Seus escritos apresentam influências declaradas do pensamento freireano.51 Está presente no 

debate a política da massificação contra o processo de desigualdade social e o conceito de esperança 

trabalhado por Paulo Freire, no sentido de conscientizar o oprimido de sua condição de excluído e da 

possibilidade de sua inclusão social. A teoria de resistência vem somar na luta contra o processo de 

hegemonia e reprodução do sistema capitalista. É no espaço e no movimento da contradição existente no 

capitalismo que encontramos elementos para a resistência, comprometimento com a militância e 

engajamento no sentido da inclusão social.  

Observamos que ao privilegiar o plano da infra-estrutura, Althusser colaborou e contribuiu com o 

olhar freireano que busca o plano da superestrutura a partir desse contraponto. Ao trabalhar o conceito de 

aparelhos ideológicos do Estado, Althusser vinculou o seu pensamento às obras de Gramsci que fala em 

aparelhos hegemônicos de estado. Entretanto, Althusser tem um entendimento sobre a instituição enquanto 

aparelho de dominação e não de hegemonia. A existência desses aparelhos ideológicos relaciona-se ao 

Estado que segundo Polantzas52 é dominado pela burguesia, mas num segundo momento reflete uma 

correlação de forças, tensões e conflitos sociais. Esse tipo de abordagem reflete luzes na análise dos 

problemas da pesquisa acerca do poder local que em certo momento é contra a presença da instituição 

universitária e posteriormente apropria-se dos méritos da consolidação do campus na cidade, 

transformando-os em dividendos políticos partidários. 

                                                 
51 As contribuições freireanas estão presentes e estabelecem diálogo com estudiosos da educação numa perspectiva 
crítica. O pensamento de Paulo Freire  apresenta um processo ético crítico, que segundo Dussel (2002, p. 427), 
remete-nos a “posição propriamente ético-crítica e intersubjetivo-comunitária do sujeito histórico no processo de 
conscientização de denuncia e anúncio de Paulo Freire, em  situação de uma sociedade oprimida na periferia do 
capitalismo mundial.” 
52 Nicos Polantzas é referência obrigatória nos estudos cujos temas relacionam-se com  o conceito  de “Estado”, 
onde destacamos a obra intitulada “O Estado, o Poder, o Socialismo”, dentre muitos que publicou. 
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Esses autores e respectivas teorias colaboraram para o entendimento da instituição universitária e 

especificamente a UNIR como um espaço de conflito e não de simples reprodução da cultura, por exemplo, 

a produção da cultura acadêmica no local. 

É importante contextualizar a preocupação de Althusser com a fragilidade democrática das décadas 

de 60 e 70. Nesse período, acrescenta-se ao pensamento marxista, a idéia do Aparelho Ideológico de Estado 

que influência os sujeitos. Primeiro a família entra no mundo através da socialização primária que garante a 

transmissão de valores. Segundo, a escola possibilita a todas as crianças cumprir a função social de 

reprodução social. Associa tal processo ao âmbito político como garantia de êxito do capitalismo. Suas 

análises estão focadas para fora da escola, na relação com o entorno escolar, tendo como base fundamental, 

a teoria de Marx. O contexto da obra de Althusser é marcado pela crença no comunismo como respostas às 

desigualdades sociais, na ideologia do proletariado e na aposta do controle da produção pelo proletariado. 

Pensa na escola dentro do marxismo. Ele falou da França e para os franceses num contexto que a sociedade 

moderna substitui a família e a igreja pela escola. Importa compreender os pensadores em educação 

observando de onde fala, como e com o qual propósito dirige as suas palavras. É importante lembrar que 

com a Revolução Francesa o poder da igreja é substituído pelo poder do Estado. Althusser recorre em 

Gramsci para as análises dos limites do espaço democrático, enfatizando a insistência desse autor na 

importância do espaço da organização social e da condição humana. 

Uma outra reflexão mostra que a teoria de resistência lida com as contradições de classe, gênero e 

raça que não explica só pelo conceito de classe social.  

Em Paulo Freire observamos que toda educação é poder político, um projeto social onde aparece 

um horizonte de hegemonia curricular, de resistência e opressão curricular.53 É importante enfatizar que na 

teoria critica existe um pressuposto de desconfiança de base. Assim é necessário olhar cuidadosamente para 

o objeto de estudo em função da contaminação e nos possíveis equívocos nas formas de captação da 

realidade. 

Avanços constatados a partir da teoria crítica e das contribuições realizadas a partir de Althusser e 

Bourdieu mostram que o motor da compreensão do funcionamento da educação é a contradição e o 

conflito, daí a importância do método dialético54 que explica as contradições às forças e as tendências que se 

opõem. 

                                                 
53 Antônio Flávio Moreira apresenta em seus trabalhos questões sobre currículo e políticas  educacionais numa 
perspectiva dos estudos críticos da educação. Esse autor brasileiro alinha-se e reconhece as contribuições dos 
trabalhos de Michael Apple para o desenvolvimento de uma teoria curricular crítica no Brasil, testemunho manifesto 
(Fórum Educacional, 1990, p. 46, 73-83). 
54 Ver e distinguir o materialismo dialético e o materialismo histórico em Karl Marx, que é inspirado em  Hegel para 
o aprofundamento do seu entendimento sobre o conceito de dialética. 
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Consideramos relevante a “definição de educação” e a influência de Durkheim, que prioriza a 

educação como objeto de estudo, conforme o texto “A Educação como Processo Socializador: Função 

homogeneizadora e função diferenciadora”55,trabalho que consta do livro “Educação e Sociologia”. 

A educação não é, pois, senão o meio pelo qual ela prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da 
própria existência... A educação é a ação exercida pelas gerações que não se encontram ainda preparadas para a 
vida social; tem objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 
reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine. 

  

 Aponta para uma questão complexa, isto é, para o processo em que o indivíduo submete-se frente 

as exigências educativas. Ele chama a atenção para as vantagens de uma sólida cultura intelectual, 

lembrando que a ciência enquanto espírito crítico, durante muito tempo, foi considerada perigosa. Por outro 

lado, lembra esse pensador: 

Os homens não desejam a ciência senão na medida em que a experiência lhes tenha demonstrado que não podem 
passar sem ela. Ora, no que concerne à vida individual, ela não é necessária. Como Rousseau já dizia, para satisfazer 
às necessidades da vida, a sensação, a experiência e o instinto podem bastar, como bastam aos animais. Se o homem 
não conhecesse outras necessidades senão essas, muito simples, que tem raízes em sua própria constituição 
individual, não se teria posto no encalço da ciência, tanto mais que ela não pode ser adquirida senão após duros e 
penosos esforços. 

 

A idéia desse pesquisador remete-nos ao fato da organização social, na sua origem ser simples e que 

na medida em que evolui tornou-se complexa. Essa complexidade exigiu do conjunto de indivíduos da 

sociedade a descoberta de caminhos dentre os quais despertou-se para o conhecimento cientifico: 

O homem não veio a conhecer a sede do saber senão quando a sociedade sentiu que seria necessário fazê-lo. Esse 
momento veio quando a vida social, sob todas as formas, se tornou demasiado complexa para poder funcionar de 
outro modo que não fosse pelo pensamento refletido, isto é, pelo pensamento esclarecido pela ciência. Então a 
cultura cientifica tornou-se indispensável; é a razão pela qual a sociedade a reclama de seus membros e a impõe a 
todos, como um dever. 

 

Numa direção funcionalista, de raiz positivista e movimento de ordem e progresso da sociedade 

esse autor insiste na idéia da conservação dos “bons” costumes e de compreender o fato social. 

A crítica que se faz a Durkheim prende-se ao fato da sua teoria não ter interesse em mudar o destino 

do mundo e sim em “conservar” a estrutura da sociedade tal qual existe. Através da educação, a nova 

geração recebe conhecimento e formação para a manutenção das regras sociais. Essa idéia conservadora de 

educação encontra-se nas reflexões e recomendações desse autor. Entretanto, seu desejo de contribuição 

para uma sociedade é relevante na medida em que tem influenciado gerações de estudiosos da educação e 

sociedade. 

Desejando melhorar a sociedade, o indivíduo deseja melhorar a si próprio. Por sua vez, a ação exercida pela 
sociedade, especialmente através da educação, não tem por objeto, ou por efeito, comprimir o indivíduo 
amesquinhá-lo, desnaturá-lo, mas ao contrário engrandecê-lo e torná-lo criatura verdadeiramente humana. Sem 
dúvida, o indivíduo não pode engrandecer-se senão pelo próprio esforço. O poder do reforço constitui, precisamente, 
uma das características essenciais do homem. 

 

                                                 
55  Está publicado no livro “Educação e Sociedade”, organizado por Luís Pereira e Marialice Forach (1964) 
considerado como trabalho fundamental para entender o conceito e a dinâmica da educação. 
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Sobre isso, Alain Touraine (2002) nos alerta para expectativas dos sujeitos que enfrentam desafios 

imprevisíveis, uma vez que se antes tínhamos certezas, agora, a idéia de sociedade é renegada onde um 

processo de desnacionalização fragiliza as ações sociais direcionadas, ora apontadas por Durkheim ou 

acreditadas pelos socialistas. Paralelamente, todos os esforços dos sujeitos interessados no progresso ou na 

emancipação esbarram em elementos constitutivos dos processos societários não previstos por matrizes 

positivistas. Assim o esforço próprio do sujeito atual não garante participação e nem a inclusão social. 

Na trajetória do pensamento da educação, identificamos tentativas de contestar a realidade 

educacional na Didática Magna de Comenius; apesar de discreta e a presença de centenas de vezes da 

palavra Deus, esse pensador escapou da inquisição, comprometendo sua obra em nome e por amor a Deus. 

Entretanto avança e apresenta um currículo inovador e um lugar (escola) para o encontro do aluno, 

professor e do livro didático. Aqui, localizamos uma das primeiras grandes utopias da relação homem, 

escola, educação e esclarecimento, isto é, a utopia da educação para todos. Por outro lado, e de outra forma 

as leituras de Rabelais56 apontam potencialidades “subversivas” no campo educacional, que descarta a 

relevância de “Deus”, principalmente do “Deus Católico” da época. Entretanto, na modernidade, será nas 

teorias de Marx que os autores e pensadores da educação vão buscar contribuições para refutar o 

pensamento positivista e conservador. 

Privilegiando estudos educacionais Durkheim defende a idéia de que a educação deve ser analisada 

como processo social, o que nos leva a enfatizar que esse autor pensa na educação e estuda as reações 

decorrentes utilizando abordagens sociológicas a partir do seu próprio método aplicado nas ciências sociais, 

isto é, embasado nas “regras do método sociológico”. Esse pensador destaca a educação como função 

homogeneizadora e diferenciadora da sociedade, entendendo que o fato social está na realidade investigada, 

vivida, conhecida. Definiu o fenômeno decorrente das relações, tensões e conflitos sociais como fato social 

constituindo-se num princípio básico de análise social. Pensou no fenômeno educacional como fato social 

                                                 
56 François Rabelais (1494-1553) um dos maiores romancistas do mundo, pois o conjunto de sua obra é considerado 
pelos especialistas em literatura, a primeira “obra-universo”, assim como Mallarmé, no século XIX e o irlandês 
James Joyce, no século XX. Nascido na  província de Touraine, perto de Chinon, na França,  foi frade franciscano, 
posteriormente passou para a ordem dos beneditinos.Filho de um advogado do rei, estudou medicina na Faculdade 
de Montpelier, exerceu a medicina em um hospital em Lião. Publicou seus primeiros livros em 1532, entre eles 
versões dos clássicos da medicina ocidental como Hipocrates, e também, o primeiro volume do que chamou de 
“bobagens”, “Horríveis e medonhos feitos e proezas do muito renomado Pantagruel”, além do “Pantagruelino 
Prognóstico”. Essas obras alcançaram grande êxito, antes de serem proibidas pela Sorbonne, Rabelais tornou-se, 
assim, um grande nome em Paris. Em 1534, publicou com grande êxito, “A vida inestimável do grande Gargantua”, 
pai de Pantagruel, e novamente foi proibida pela Sorbonne. Como frade viaja pelo interior da França e mais tarde 
trabalhando como médico viajou entre a França e Itália, adquirindo, assim, grandes conhecimentos dos costumes e 
formas do falar do povo, suas lendas, seus dialetos, que veio influenciar toda sua obra. Foi um critico medieval. 
Como médico Rabelais conhecia muito bem as funções alimentares da defecação; como escritor usou muito bem 
este conhecimento, pois seus gigantes Gargantua e Pantagruel, tinham apetites imensos e gostavam de mesas fartas e 
bebedeiras, além de falar sempre do baixo corporal. Os livros de Rabelais, usa os mais diversos recursos literários: 
falas ilógicas, nomes inventados, qüiproquós, confusões sintáticasetc. Quebrando todas as regras sintáticas, fazendo 
um verdadeiro carnaval. Conforme Bakhtin,  a única lógica que Rabelais segue é a “Lógica Carnavalesca”. Rabelais 
inventou muitas palavras, muitas, ainda hoje, são usadas no vocabulário francês. Uma palavra interessante que ele 
inventou foi: sorbonagro, mistura de Sorbonne e “onagro” (asno). Rabelais morreu como vigário em 1553, na cidade 
de Meudon. 
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presente nas sociedades, defendendo a idéia de estudar e compreender a educação, sem implicar em 

mudanças estruturais. A sociedade é um grande “organismo”, sendo tarefa do Estado controlar a educação e 

recrutar educadores, onde deve ser introduzida a moral e cívica, perpassando por todos os conteúdos. 

O cenário do início do século XIX57 é o espetáculo da pobreza. A questão social aparece na 

pobreza, fome, doença e no espaço urbano. Nessa época, o discurso do urbanismo cruza com a medicina. 

No Brasil, por exemplo, temos o bairro de Higienópolis, como exemplo de alternativa contra a sujeira e a 

pobreza. Em Londres e Paris, aparecem às cidades jardins, cuja idéia geradora seria a de contemplar o 

trabalhador, o operário. É o surgimento de uma série de saberes: criminologia com a condição social, 

antropologia etc. 

Nesse contexto, a Igreja não pode ficar de fora e, diante desse movimento e espetáculo de pobreza, 

assume que tem que se posicionar e se contrapor ao socialismo. O Papa58 enfatiza que os socialistas são 

contra a propriedade, logo, os socialistas são contra o trabalhador. Sendo contra a propriedade, acabam com 

o sonho do trabalhador de fazer poupança e comprar coisas. Essa questão social é monopolizada pela Igreja. 

Só ela pode dar à população calma, resignação, tolerância, boa vontade, diálogo e o saber negociar. A Igreja 

passa a defender, então, o direito do trabalhador partilhar da propriedade. Passou a recomendar um salário 

justo, propôs que o Estado devesse ficar do lado dos mais fracos, apresentando a seguinte lógica: em 

primeiro lugar a família, que é a sociedade natural, em segundo lugar a Igreja, que é sobrenatural, e em 

terceiro lugar, o Estado, a sociedade menor.  

Mas o pensamento da Igreja não foi indiferente às modificações históricas. A partir do 

quadragésimo ano das Encíclicas “Rerum Novarum”, o grande inimigo passou a ser o liberalismo59. É 

preciso regulamentar as relações internacionais. Existe um certo consenso de que o liberalismo sozinho não 

consegue resolver os problemas do mundo. É preciso estabelecer limites para o egoísmo. Observa-se que, 

na medida em que o capitalismo se desenvolve, tudo cai na ordem do mercado. A Igreja mostra a 

importância de criar o espírito associativo para cuidar dos interesses coletivos e defende que a melhor forma 

é aquela que engloba patrões e empregados. O Estado deve reconhecer os sindicatos. A sociedade deve 

organizar-se em função das corporações comandadas pelo Estado. Constata-se que a Igreja defende uma 

proposta corporativa. Organiza-se no sentido de acabar com as lutas de classes e conter o socialismo. 

Reivindica o direito de educar e de que o Estado deva favorecer investimentos educacionais, mas, não deve 

                                                 
57 Cenários e contextos históricos colaboram decisivamente para a compreensão dos objetos de estudos. Assim 
consideramos relevantes recuperar e destacar momentos históricos relacionados a pensadores que impactaram o 
pensamento educacional. 
58 Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, em 15 de maio de 1891 se posiciona contra o socialismo. Em 17 de maio 
de 2001, Igreja Católica apóia  a iniciativa de rede de cursos de  Ética e Economia, como estratégia de contrapor a 
doutrina neoliberal e efeitos perversos do capitalismo (Encontro do  Papa com cientistas sociais). 
59 Doutrina com  pressupostos econômicos e políticos na direção de uma ordem espontânea do mercado, direito 
natural à propriedade privada, divisão internacional do trabalho, combate às corporações, poder político limitado, 
concorrência (seleção natural e determinismo social), ataque às políticas sociais, combate às regelações do Estado 
nacional, economia de mercado, superioridade do setor privado sobre o público, democracia limitada, o Estado 
como administrador da justiça, combate ao crescimento demográfico. 
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interferir na educação. Manifesta-se contra a educação de meninos e meninas juntas, contra ao ensino de 

educação sexual e contra o modernismo pedagógico. O bom mestre é o católico, isto é, o “praticante 

católico”. Não admite professores socialistas, nem ateus.  Segundo a Igreja, nesse momento, a fé não precisa 

temer a ciência. Quanto à educação física é preciso ter cuidado, é um “negócio perigoso”. 

Essa instituição chega, finalmente, à conclusão de que os católicos têm que ganhar espaço, ficar 

mais perto dos pobres e combater o “inimigo” no local, na prática, no chão da fábrica60. Essa instituição, no 

final do século XX destaca e privilegia o conceito de ética e economia numa perspectiva de contrapor aos 

efeitos perversos do neoliberalismo.  

Em Dewey, a escola é um objetivo em si mesma. Com um pragmatismo caracterizado por uma 

filosofia sem a metafísica, a educação tem que dar resultados devendo ter utilidade e provocar satisfação 

imediata. A Escola Nova é a possibilidade de superar a Escola Tradicional. A grande questão desse 

pensamento educacional é reproduzir o que existe, mas reproduzir melhor. A escola deve ser o local onde a 

democracia é preparada. 

A educação sempre esteve presente no contexto dos modos de produção e das organizações dos 

povos, portanto, dos sonhos e das grandes utopias. No final do século XX e início do século XXI, ao discutir 

a educação e a política econômica enfrentamos o fenômeno do neoliberalismo.  Com os pressupostos e 

princípios da utopia neoliberal, o mundo do capital, da especulação financeira e das empresas transnacionais 

aposta no mercado absoluto, radicalizando os pressupostos liberais de Adam Smith. Apesar das “boas 

intenções”, apontadas pelos porta-vozes da doutrina neoliberal, a lógica mercantil é fragilizada, onde o 

mercado passou a ser reduzido a manobras complexas de dominação e produção de exclusão social. Isso 

nos leva a questionar, onde ficou a lógica mercantil que pregava o bem-estar-social? Torna-se complexo 

pensar no social enquanto políticas públicas em função da minimização do Estado, pois na medida em que 

esse transfere seus serviços e responsabilidade para a esfera privada, fica comprometida a participação 

social. 

Em “Armadilha Neoliberal”, Petras (1999, p.14) afirma que “um elemento chave na reestruturação 

neoliberal é a mobilidade do capital: de uma região geográfica a outra, de um setor da economia a outro, do 

trabalho intensivo ao capital intensivo”. Isso acaba gerando um fenômeno transitório do trabalho, além da 

esterilização das poupanças nacionais denunciada por Ladislau Dowbor. Para tomar conta e apropriar-se do 

capital, ações independentes da valorização da ética é posta em prática, onde, por exemplo, Mosung (2002) 

destaca o “desejo” como mecanismo e artimanha do capitalismo “mercantilizar” tudo, agora de forma 

                                                 
60 Atualmente a Igreja Católica desenvolve vários projetos de aproximação popular e de  estratégia de poder e 
influência global. Por exemplo vem  encampando  o projeto de uma rede de curso de Ética e Economia a ser 
implantado no planeta, como mecanismo de enfrentar o neoliberalismo e desenvolver ações em favor dos excluídos 
e contra  a ganância manifesta e oculta no processo de globalização. 
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acelerada os serviços educacionais, paralelamente colocam em discussão o debate da ética e da economia na 

formação das pessoas desse mundo. 

O fato é que enquanto debates intermináveis ocupam as mentes “brilhantes” da academia, a utopia 

neoliberal manifesta sinais de sua consolidação, produzindo o desemprego estrutural e ocupando todos os 

espaços públicos, privatizando a propriedade coletiva em troca daquilo que Rifkin (2003) denominou de “A 

Era do Acesso”, para alguns privilegiados, conformados ou cooptados. 

Manheim chama a atenção para a planificação das economias e identifica-se como herdeiro de 

Weber e Hegel. Por outro lado, Schultz, considera o homem como recurso humano submetido às regras da 

contabilidade. A teoria do capital humano vai subsidiar a doutrina para as reformas na educação. 

Ao contextualizar a Guerra Fria, a Comissão Econômica para América latina (CEPAL)61 mostra 

que a teoria da dependência apresenta um problema estrutural, tal teoria aponta a educação como elemento 

de desenvolvimento que exige a tarefa do planejamento. É preciso que o Estado direcione o fluxo da 

economia. A educação assume a tarefa de preparar quadros técnicos, pessoais qualificados e criar uma nova 

estrutura de emprego para a recolocação de trabalhadores. 

Com o acordo MEC/USAID, pensa-se, no Brasil, em criar escolas para o desenvolvimento através 

de universidades técnicas e da reforma do ensino fundamental e médio. A partir desse momento, a educação 

passou a ser considerada “um serviço qualquer”. Tal serviço, em função da dependência, não pode gerar 

desperdício. 

Echevarria vai mostrar que a transformação social corresponde à ascensão social daqueles que 

merecem. O progresso técnico admite a pessoa, acesso ao progresso e à tecnologia para ser aplicada na 

própria educação. 

Ao chegarmos à tendência atual das políticas públicas aplicadas na educação, qual é a conclusão 

dos neoliberais? “Chega de planejamento, vamos deixar tudo para o mercado”. O Governo FHC foi um 

bom exemplo de indução à resignação social, já que admitia a existência de uma parcela da população que 

não tem mais jeito. Haverá emprego, mas para o pessoal qualificado. De qualquer forma, a classe dos 

excluídos está consolidada. Assim, diante desse quadro, como as universidades federais respondem a esses 

desafios sociais? Nessa linha de pensamento, o mercado é quem sabe o que é útil. O que serve hoje, 

provavelmente não servirá amanhã. Nesse contexto, emerge a universidade corporativa, mercantil, dentre 

outras, que vem se adequando às dinâmicas do capitalismo. Constatamos, hodiernamente, o abandono da 

ética, no sentido da preservação da vida. Só se estabelece quem tem “competência” e já não importa o 

“caráter”, e um “salve-se quem puder”. Conclui-se que a escola, não acompanhou as transformações 

                                                 
61  Destacamos o pensamento de Celso furtado no âmbito da CEPAL como alternativa  para o enfrentamento do 
subdesenvolvimento e esforço para a formação do  pensador local, denso e global, comprometido com um projeto 
nacional através de uma cultura pública engajada. 
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históricas e, portanto, o Estado deve sair da escola, da universidade e deixar por conta do mercado62 quem 

tem que mandar na educação é o “freguês”. Assim, como “enlatados” e “refrigerantes”, o mercado deve 

oferecer o maior número de marcas possíveis, para os consumidores de informação e de “educação” 

A esperança depositada no governo do presidente Lula, enfrenta as práticas neoliberais que 

confundem as atitudes e as próprias divergências daqueles que sucederam FHC. Um dos grandes desafios 

impostos pelo mercado consiste na especulação financeira e nos objetivos das empresas transnacionais, o 

que implica em conhecer autores que inspiram novas tendências no campo da educação, de estudos críticos. 

Dentre as vinte obras mais importantes no campo da educação, do século XX é destacado o 

trabalho intitulado Ideologia e Currículo (APPLE, 1979), onde somos instigados a direcionar nossa reflexão 

para questões ocultas que perpassam entre a ideologia, a cultura e o currículo da instituição pesquisada. 

Assim, conforme Apple63 

Para se adquirir discernimento, compreensão, da atividade desenvolvida por homens e mulheres em um período 
histórico específico, é preciso que se parta do questionamento daquilo que lhes é inquestionável. Como diria Marx, 
não se aceitam as ilusões de uma época, as apreciações, baseadas no senso comum das atividades intelectuais e 
programáticas (embora sejam sem dúvidas importantes); o investigador deve, antes, situar essas atividades em um 
campo de ação mais amplo de conflito econômico, ideológico e social (1982, p. 26). 

 

Ao examinar a contribuição da nova sociologia e dialogando com os autores citados, denuncia a 

existência de uma “promiscuidade” entre a ideologia, cultura e currículo, bem como os movimentos 

hegemônicos e contra hegemônicos e suas implicações nas desigualdades sociais na construção e 

manutenção das políticas sociais. 

Dentre os vários temas abordados destacamos “A Exportação da Culpa”, que significa um processo 

que está ocorrendo em todo o mundo, onde os grupos econômicos poderosos tomam decisões, interferem 

na vida das pessoas e colocam a culpa nas escolas. Por exemplo, ao transferir fábricas para outros lugares 

por motivos econômicos, dizem que naquele lugar não há mão-de-obra especializada porque a instituição 

escolar não a prepara. Apple (1996), nos alerta para o fato de como esses problemas são “exportados” para a 

escola, enfatizando que é preciso estar atento para as histórias de sucessos em situações difíceis. Acredita 

que é possível trabalhar com um currículo e uma pedagogia voltada para a transformação social, superando 

a desilusão, a passividade e encontrar aliados na comunidade local, com práticas para um processo de 

rearticulação local que consistem em tema central nas obras de Ladislau Dowbor. 

                                                 
62 “Educação como negócio” está  na pauta de discussão da  Organização Mundial do Comércio (OMC). A idéia é 
enquadrar o ensino como serviço dentro das normas da OMC. Essas discussões no âmbito dessa organização, 
começaram na IV Reunião Ministerial da OMC, realizada em Doha, no Catar, em novembro de 2001. 
63 Michael Apple desenvolve seu pensamento ancorado nos diálogos com Marx, Schultz, Wittgenstein, Merleau-
Ponty, Gramsci, Marcuse, Horkheimer, Williams, Gerth, Habermas, Dewey, Rugg, Counts, Bode, Huebner, 
McDonald, Kliebard, Mann, Bernstein, Young, Freire, Whitty, Dale, Bourdieu, Chomsky, Beane e Selden, Enguita, 
Torres e Santomé, dentre muitas influências determinantes no pensamento e produção desse autor. Ao lado de 
intelectuais como Chomsky, Zinn, Said, Greene, Harrington, que teorizam a partir da prática vivida de intervenção 
na luta pela  justiça social.  
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 Nesse contexto, a prática docente na UNIR demonstra que nem todos são progressistas, do ponto 

de vista político ou cultural, os grupos dominantes transferem a culpa e responsabilizam a instituição pelos 

problemas sociais, dando mais trabalho aos professores, ao mesmo tempo em que se reduzem os recursos, 

salários e benefícios. É preciso promover a formação contínua, para que o professor tenha esperança e uma 

consciência crítica, o que exige uma formação que desenvolva as habilidades práticas para lidar com 

situações difíceis.  

 A formação de professores e do indivíduo deve ser contínua numa perspectiva emancipatória. É 

possível fazer muita coisa no sentido de resistir, ousar e transformar participando de encontros e fazendo 

parte de organizações contra os ataques neoconservadores que segundo Apple, tentam retirar do currículo as 

conquistas sobre as culturas locais. É necessário mobilizar as pessoas no local na região para exigir maior 

tempo escolar64 para crítica e propostas sobre as ações e suas reformulações.  

Importa destacar a importância dos conceitos educacionais e a evolução da própria teoria 

educacional como determinantes no processo de criação, implantação e consolidação das instituições 

sociais. A instituição universitária avança em função da formação dos seus membros constituintes e, a 

formação mínima ou máxima implica nos possíveis movimentos educacionais identificados ao longo da 

história da própria educação, daí a necessidade do desvio – recomendado por Kosik (1979) – para melhor 

compreender o objeto da pesquisa, da instituição e suas relações sociais, bem como a necessária atenção 

para o saber o que vem de fora, o saber das formas culturais dominantes.  

Consideramos relevante analisar o currículo oculto que os sujeitos aprendem na televisão e que os 

levam a confiar somente no que vem de fora e não no saber local. Apropriar-se das ferramentas 

educacionais e tornar-se crítico a ponto de subverter o saber dominante e ser capaz de ser resistente às 

armadilhas do poder consiste em elementos fundamentais de sustentação a teoria crítica de educação. 

Dominar a linguagem, compreender como os “meios” manipulam, de quem é a mensagem veiculada e por 

que estão sendo vendidos como platéia cativa para o capital e, principalmente, tentar criar um saber contra-

hegemônico, utilizando a televisão para o domínio crítico da linguagem da mídia e da especulação 

financeira e da voracidade das empresas transnacionais, consistem no grande desafio da atualidade. Implica 

em diferenciar a ciência da tecnologia e de ambas o ato de “como” se apropriar da produção cultural. 

Quanto a cultura local, Apple (1996) rejeita a idéia de uma cultura universal, pois se trata de uma 

posição neoconservadora. Entende que a instituição educacional não consiste em ensinar uma cultura 

universal, observando que exames nacionais fazem parte da aliança entre neoconservadores e neoliberais 

em defesa de um currículo nacional. Esclarece a existência da cultura dos oprimidos nos materiais didáticos 

foi uma conquista que exigiu muita luta e ação de movimentos sociais progressistas. A idéia de um clamor 

                                                 
64 Dowbor. Defende a idéia de reservar , garantir no currículo escolar, um dia da semana para o contato dos alunos 
com as indústrias, hospitais, empresas e instituições da localidade e a partir desses contatos, estabelecer discussões 
em sala de aula. Enfatiza a relevância da práxis no sentido de integrar a teoria a prática. 
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em favor de uma cultura universal é um retrocesso nos EUA, porquê evoca um passado mítico de 

exploração, de racismo, de ralações patriarcais consistindo num mito de pensar em idealizações desse 

passado.  Nessa direção, Apple, enfatiza que os neoconservadores argumentam que é preciso uma “cultura 

comum”. Tratando-se da polêmica entre cultura universal e cultura local, é preciso ter cuidado para não 

endeusar o local uma vez que nele há elementos de senso comum, mas há elemento de mau senso. Há 

partes da cultura local que precisam ser preservadas, ensinadas e incorporadas ao saber legítimo, que não 

podem ser negadas, com o cuidado para que não sejam reforçadas as opressões e repressões. 

Nossa tarefa consiste em descobrir os elementos progressistas da cultura local que dão forças às 

pessoas e organizar um currículo com base neles (APPLE, 1996). Caso contrário, o currículo será alienante. 

Se o currículo não estiver vinculado às experiências vividas das pessoas e a sua língua, suas histórias, sua 

cultura e só cotidiano serão um fracasso, pois as conexões devem se feitas entre o poder local (DOWBOR, 

1994) e o global. Entretanto, o local não é independente da cultura de massa, há influência da mídia e 

modelos conforme estudos realizados por Adorno e Horkheimer.65 

Nas análises de Apple temos a convicção de que é completamente contraditória a cultura de massa 

porque ela pode conter elementos progressistas e que a “Direita” quer expurgar. A “Cultura Local” contém 

elementos de “bom” e “mau” senso, um processo dialético. É preciso considerar o processo de acumulação 

e distinguir a quem os conhecimentos foram negados e garantir aos grupos oprimidos as habilidades e 

saberes para serem mais valorizados, Apple (1996 p. 15). 

Giroux (1986), discute a dialética de opressão e transformação como base de uma pedagogia 

radical, associada à compreensão profunda dos processos culturais sociais ideológicos e políticos, e que visa 

essencialmente à resistência, distanciando-se tanto do idealismo subjetivista quanto do objetivismo 

mecanicista. Esse autor aborda a “teoria e discurso crítico” discutindo a teoria crítica e prática educacional, 

escolarização e política do currículo oculto e reprodução, resistência e acomodação no processo de 

escolarização e a possibilidade da educação avançar para além das teorias da reprodução social e cultural, 

apontando estudos neomarxistas que tomam os conceitos de conflito e resistência como ponto de partida 

dessa análise. Acredita que as teorias de resistência e de suas críticas a educação possibilita o 

desenvolvimento de uma teoria crítica da escolarização. Sua obra apresenta idéia de emancipação humana e 

o papel da educação, capaz de formar pessoas para a sua própria libertação, não e apenas de reprodução 

sociocultural, mas como espaço de contestação e luta, isto é, o contraditório marcado por luta e 

acomodação.  A pedagogia radical é uma forma de política cultural. Argumentando acerca de Bakhitin diz 

que: 

 

                                                 
65 Em Dialética do Esclarecimento, esses autores apresentam o conceito de “indústria cultural” para contrapor o 
conceito de “cultura de massa”. Essa leitura, associada às preocupações de Apple, Giroux e Freire, acerca da 
importância do âmbito cultural, ampliam  possibilidades de compreensão da realidade investigada. 
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O trabalho de Bakhitin é importante porque considera o uso da linguagem como um ato eminentemente social e 
político, ligado às formas como mos indivíduos definem o significado e constroem suas relações com o mundo, por 
meio de um diálogo contínuo com os outros. Como teórico da diferença, do diálogo e da expressão multivariada, 
Bakhtin enfatiza corretamente, como um imperativo moral e epistemológico, a necessidade de se entender a 
constante luta entre os vários grupos a respeito da linguagem e do significado. Desse modo, aquele autor aprofunda 
nossa compreensão sobre a natureza da criação, fornecendo subsídios para a analise de como as pessoas concebem 
valores e operam a partir de diferentes níveis do discurso. Ele também faz notar o significado pedagógico do diálogo 
crítico. Isto é, considera tal diálogo como uma forma de criação, desde que o mesmo fornece o meio e dão 
significado às múltiplas vozes que constroem os textos ‘construtivos da vida diária, social e moral. 

 

Relacionando o pensamento de Paulo Freire ao pensamento de Bakhitin: 

Paulo Freire estende e aprofunda o projeto de Bahkitin. Como aquele teórico Freire oferece a possibilidade para a 
organização de experiências pedagógicas em formas e práticas sociais que falam para desenvolver modos - mais 
criteriosos, dialógicos, questionadores e coletivos. No entanto a teoria da experiência em Freire está enraizada em 
uma visão da linguagem e de cultura na qual o diálogo e o significado fortemente unidos a um projeto social que 
enfatiza o rimado político. A partir daí, a noção de fortalecimento social e pó é definida como central para a luta 
coletiva por uma vida sem opressão ou exploração (GIROUX, 1992, p. 80). 

 

Esses autores citados argumentam que a pedagogia crítica deve começar com a celebração dialética 

da linguagem, a qual encontra expressão em um discurso que integra a análise crítica a ação socialmente 

transformadora, assim, fornecem um modelo pedagógico que começa com problemas baseados nas 

experiências concretas da vida e da prática diária, construindo modelos teóricos que contribuem para a 

compreensão da cultura, educação, ideologia relacionada com a complexa teia de relações entre cultura e 

poder, bem como a identificação de espaços de contestação. Giroux66 aborda a pedagogia radical como 

ponto de partida na natureza contraditória da escolarização e como possibilidade de condições para uma 

nova esfera pública. Percebe-se aqui a influência de Habermas. 

Acredita que o papel dos educadores radicais é essencialmente, de estabelecer condições 

ideológicas e materiais para capacitar sujeitos oprimidos a reivindicarem suas próprias vozes. Lembra os 

valores e práticas que promovem a coragem cívica defendida por Agnes Heller, além de resgatar os 

conceitos de ideologia e cultura, para além do idealismo e do estruturalismo determinista. 

A concepção de pedagogia de resistência na obra de Giroux recorre ao pensamento freireano, 

discutindo a sua noção de alfabetização crítica, mas como um cenário teórico no qual analisa a importância 

da educação de dar uma resposta crítica às necessidades dos oprimidos, sem ignorar sua cultura, linguagem, 

enfim, suas identidades e subjetividades. Observa que Freire tem um enfoque original na perspectiva crítica, 

porque enfatiza a transformação das relações entre dominados e dominadores em contextos históricos. 

Como é que nós tornamos a educação significativa, crítica e como é que nós a fazemos crítica, a fim 

de torná-la emancipatória? Para responder questões e provocações no campo da educação Giroux 

argumenta que a noção de teoria crítica tem duplo significado. Em primeiro lugar, refere-se ao trabalho de 

certos membros da Escola de Frankfurt, que busca avaliar as formas emergentes de capitalismo em conjunto 

com as forças de dominação que as acompanham. O que há de comum também é a tentativa de todos os 
                                                 
66 GIROUX. Os trabalhos do autor apontam para a necessidade de denúncia da proletarização do magistério e da 
importância de repensar a natureza do trabalho e da prática do intelectual. Adepto de uma política educacional e 
intelectual de intervenção, aposta na idéia de uma pedagogia radical fundamentada na ética da libertação. 
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seus membros de repensar e reconstruir radicalmente o significado da emancipação humana, o que os 

diferem do marxismo ortodoxo. Aqui se localizam Adorno, Horkheimer, Marcuse e Habermas. Em 

segundo lugar, a teoria crítica refere-se tanto a uma “escola de pensamento” quanto a um processo de crítica. 

Um de seus pontos centrais é o compromisso de penetrar o mundo das aparências objetivas para expor as 

relações sociais subjacentes, isto é, expor as relações sociais que tomaram o status de coisas ou objetos. 

Romperam com as formas de racionalidade encontradas em Marx e Engels e marxistas ortodoxos que 

subordinavam a consciência e a ação humana aos imperativos das leis universais. Argumentaram contra a 

supressão da consciência e da cultura na história enfatizando o pensamento crítico que tem como 

característica a luta pela auto emancipação e pela mudança social. 

Os membros dessa escola foram orientados para uma interconexão entre a vida econômica da 

sociedade, o desenvolvimento psíquico do indivíduo e as transformações no âmbito da cultura e isso até 

hoje representa um desafio para as teorias de educação social. As idéias dos frankfurteanos e posteriormente 

as freireana assume relevância nas reflexões de intervenções sociais de Giroux e demais produtores da teoria 

crítica da educação. Ao referir-se aos professores como intelectuais67, enfatiza que as análises devem 

oferecer as bases teóricas para que o trabalho docente seja encarado de modo crítico e potencialmente 

transformador. Para uma pedagogia crítica, as escolas devem ser definidas como esferas públicas 

democráticas e os professores como intelectuais transformadores para que haja um trabalho conjunto de 

emancipação social. Todo discurso precisa ser engajado de forma crítica em contextos específicos, seja na 

sala de aula ou na sociedade, mais ampla, na luta contra a exclusão social. 

Em tempo de globalização capitalista, a teoria de educação crítica ajuda-nos compreender a força da 

educação no processo de transformação social. A prática cotidiana nos oferece possibilidades de intervenção 

e participação nas ações e movimentos sociais, quer sejam de direita ou de esquerda. Nesse campo de luta 

múltiplos interesses o currículo como tema problematizador, de conformação e transformação social ganha 

centralidade como mecanismo de esperança no plano ideológico e instrumento de mudança no campo das 

práticas educacionais. Assim, os teóricos da educação crítica colaboram, por exemplo, na identificação dos 

elementos constitutivos do currículo emancipatório68 e das respectivas implicações no processo de 

transformação social que vem ocorrendo na sociedade.   

 

 

                                                 
67 Giroux trabalha com quatro categorias de intelectuais: intelectuais transformadores, críticos, adaptados; 
hegemônicos (Escola Crítica e Política Cultural, Cortez, 1992). Por meio dessas categorias ele analisa a função 
social dos educadores na condição de intelectuais. 
68 O currículo emancipatório torna-se aglutinador de forças e experiências, trajetórias de vidas, diferenças e 
diversidades culturais, onde as questões de controle são colocadas pela base social, comunitária e global, 
destacando-se o espaço local. Isso permite conhecer  melhor, abre possibilidade para o fenômeno da organização 
social, que produz inovação das forças produtivas e da consciência individual e coletiva capaz de  conservar, 
avançar, mudar, transformar e emancipar idéias sujeitas e objetos do conhecimento. As idéias  de currículo 
emancipatório  estão presentes no pensamento e obras de Ana Maria Saul e Mere  Abromowicz. 
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3 - Sociedade Contemporânea e Efeitos da Globalização Capitalista.  

 

A sociedade de “aparências” apresenta fenômenos excludentes, visíveis e desmascarados na relação 

do homem com o trabalho. Refletindo sobre a sociedade atual e no que acontece no mundo do trabalho, 

Ladislau Dowbor (2001) afirma que: 

O principal motor das transformações é seguramente a revolução tecnológica que vive. A revolução atual não é mais 
de infra-estruturas como ferrovia ou telégrafo, ou de máquinas como o automóvel e o torno, mas de sistemas de 
organização do conhecimento. É a própria máquina de inventar e de renovar tecnologias que esta sendo 
revolucionada. Isto gera um deslocamento acelerado das formas como nos vinculamos com o processo de mudar o 
mundo. 

 

Esse autor chama a atenção para a redefinição de conceitos e valores denunciando um processo de 

desregulação e desarticulação social que colabora decisivamente na produção de desigualdades sociais, 

assim continua afirmando que: 

Muda o próprio conceito de trabalho. A priori, fazer mais coisas com menos esforço não parece um problema, e sim 
uma solução. No entanto, nas ausências das mudanças institucionais correspondentes, a tecnologia termina por 
privilegiar minorias, e gerar exclusão e angústia na maioria. A mudança nas tecnologias muda as dimensões 
espaciais do trabalho, na medida em que as finanças, o comércio, os diversos “intangíveis” que hoje assumem tanta 
importância, como publicidade, advocacia, gerenciamento à distância, circulam nas “ondas” do novo sistema de 
informações (TCI – Tecnologias de Comunicação e Informação) em segundos, fazendo, por exemplo, uma 
secretária que trabalha em Washington perder o emprego para uma secretária que vai fazer o mesmo trabalho via 
computador, a partir da Índia. Uma vez mais, como frente à globalização de uma parte da economia não se 
desenvolveram as correspondentes capacidades mundiais de política econômica, setores inteiros da economia de um 
país podem ficar inviabilizados por produtos importados incomparavelmente mais baratos, ou a poupança 
arduamente acumulada de uma sociedade pode evaporar sob o impacto de algumas iniciativas de especulação 
financeira. É importante lembrar que o processo caótico de globalização que sofremos gera regras únicas para 
realidades desiguais, confrontando economias onde se trabalha 12 horas por vinte centavos à hora, com outras onde 
se trabalham 7 horas com remuneração de 20 dólares por hora, para mencionar só esse fato (DOWBOR, 2001.). 

 

Observamos que a mudança das tecnologias influi na elaboração do currículo educacional, pois 

muda as dimensões espaciais do trabalho, altera o comportamento social produzindo novos valores e novas 

culturas. É o caso, por exemplo, da contextualização acima citada que encobre um currículo que produz 

opressores e oprimidos em pleno terceiro milênio. A teoria crítica de educação colabora no sentido de 

desvelar questões ocultas nesse processo social de grandes transformações no mundo do trabalho 

internacional. Isso implica em refletirmos a dinâmica no campo econômico, na “arquitetura financeira” 

remete-nos, na emergência dos novos paradigmas.69  Nas últimas décadas novos olhares são direcionados 

para a valorização do currículo enquanto mecanismo de produzir mudanças, transformações e justiça social 

embasado por teorias reprodutivistas e críticas da educação, que avança para além da quantidade, à 

qualidade da educação. A valorização do diálogo, da curiosidade epistemológica, da afetividade, da 

humildade e do compromisso político possibilita o “currículo emancipatório”. Um currículo que contempla 

tais valores pode ser o contraponto para os desafios apontados por Dowbor quando esclarece o que acontece 

                                                 
69 Pensar em novos paradigmas implica na discussão da modernidade e da pós-modernidade e desvendar  no 
processo de  os elementos constitutivos  da novidade e das novas utopias. 
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com o trabalho e enfatiza os efeitos perversos da conjuntura atual marcada pelo neoliberalismo e pela 

especulação financeira que afeta as atividades produtivas. Veja o exemplo mencionado por Dowbor (2003): 

O processo se tornou, no conjunto, relativamente simples. O dinheiro que você aplicou no banco lhe rende, se você 
um pequeno poupador como eu, cerca de 10% ao ano. O banco aplica esse dinheiro em títulos do governo a 22%. O 
governo por sua vez, remunera esse título com dinheiro público, ou seja, com os seus impostos. Como 22% menos 
10% são 12%, você está remunerando o banco, via governo e por meio do imposto, 10% ao ano para que ele tenha o 
seu dinheiro. Trabalhar com o dinheiro dos outros desta maneira, para o Banco, é realmente muito agradável.   

 

Situação decorrente de ações de princípios ideológicos competitivos onde a marca do currículo 

confunde-se com a formação para a competição. Na relação do currículo com a conjuntura neoliberal, as 

práticas educacionais geram o processo de exclusão e inclusão social. O compromisso na luta contra as 

desigualdades sociais passa a ser tarefa de todos. Assim, na perspectiva desse autor, podemos exemplificar o 

processo econômico e dívida financeira: 

Como sabemos, boa parte das dívidas é denominada em dólares. Isto significa que se o dólar subir, os especuladores 
donos destas dívidas poderão receber mais. Os países pobres, do chamado terceiro mundo, não tem como imprimir 
divisas. Apenas podem estocar reservas, conseguidas através de um superávit na balança comercial (o que supõe que 
possamos ultrapassar o protecionismo dos países ricos), esperar investimentos externos, ou contrair mais 
empréstimos no exterior. Naturalmente, quanto mais o país precisa de divisas para equilibrar as suas contas, maior 
será a reticência da chamada comunidade financeira internacional – fundamentalmente um grupo de especuladores 
de Walt Street – em emprestar, a não ser naturalmente, que o país assegure uma remuneração muito suculenta, o que 
significa juros altos, com todas as conseqüências que vimos. O país pobre tem reservas limitadas. O Brasil tem 
reservas da ordem de 3 bilhões de dólares, a Argentina algo como 10 bilhões. Para comparar um especulador médio 
de Edward Jones maneja, segundo o Business Week, 255 bilhões de dólares, médio a Merril Lynch algo como 1 
trilhão de dólares. Joseph Stiglitz premio Nobel da economia de 2001, explica o processo de forma meridiana, 
usando o exemplo concreto de uma operação na Tailândia..  

 

Dowbor chama a atenção para os perigos da especulação financeira70 como grande eixo da 

produção de problemas sociais a partir da esterilização da poupança local e nacional. E o que as 

universidades vem fazendo sobre isso? Alerta-nos para um processo de ampliação da miséria global, 

apresentando exemplo real de apropriação de capital: 

Um especulador pede um empréstimo de um bilhão de dólares aos bancos tailandeses, em moeda local. Como se 
trata de um grande investidor internacional, o banco local ficam encantados. Com este bilhão, o especulador sai 
comprando dólares no mercado. Vendo o dólar sumir do mercado, outros banqueiros e especuladores locais 
também passam a comprar dólares, cuja cotação sobe vertiginosamente. Depois de um tempo, o especulador 
revende parte dos dólares para pagar o empréstimo local, e sai com um lucro liquido de 400 milhões de dólares para 
cada bilhão empatado. Não produziu nada, não precisou movimentar um centavo seu e como o controle do 
movimento de capitais é pecado mortal na doutrina do que Stiglitz chama apropriadamente de “fundamentalistas do 
mercado”, o dinheiro sai do país. O especulador não precisou sair de Manhattan.  

 

Tal afirmação nos remete à idéia de um currículo que seja constituído por elementos contrapostos 

aos desafios sociais materializados nas dívidas externas e nas apropriações indébitas de capitais e de 

trabalho humano. Isso requer vontade política e nos faz pensar numa questão relevante: como transformar 

as boas idéias resultantes de um currículo emancipatório em políticas públicas e sociais num contexto 

                                                 
70 Relacionar as teorias educacionais aos movimentos e sujeitos do mundo produtivo e da prática cotidiana das 
relações de trabalho possibilita aos estudiosos das questões educacionais, maior aproximação da realidade vivida, 
fazendo do campo educacional, um leque de possibilidades mais concretas. 
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transnacional e assimétrico?  Ora, sujeitos sem formação humanista não percebem os malefícios que vem 

causando constituindo-se na cumplicidade permanente do processo de exclusão social. A inclusão social 

requer resistência, tolerância, teimosia, compromisso social, daí a necessidade de que caminhar e ultrapassar 

consiste em níveis de consciência analisados por pensadores freireanos. Um processo de formação exige a 

opção pelo engajamento nos projetos de intervenção social e participação nos movimentos sociais, na 

elaboração das políticas públicas, respaldado por um processo de avaliação formativa que contemple o 

respeito, a afetividade, a sintonia, o olho no olho entre educando e educador, nas relações interpessoais, e na 

ênfase da individualidade das ações emotivas e dos desejos em situações subjetivas. 

A democracia avançou ao mesmo tempo em que as contradições exigentes são decorrentes de um 

sistema capitalista que privilegia o lucro e ignora seus efeitos perversos que atinge não somente os pobres, 

mas também os ricos e poderosos que são obrigados a gastar fortunas e produzir um processo de auto-

exclusão tentando distanciar-se da marginalidade criada; contradição do capitalismo. Por outro lado existe 

um espaço na sociedade, no campo do saber onde a presença do currículo e a prática de um currículo 

emancipatório transformam-se em possibilidades para novos rumos. As leituras de Freire contribuem para a 

compreensão das reflexões apontadas por Dowbor e para realidade caracterizada por uma educação que 

busca um currículo capaz de enfrentar as desigualdades e injustiças sociais, ao mesmo tempo em que o 

cenário educacional é o da educação como grande negócio; dos sujeitos que se apropriam 

“descaradamente” dos espaços públicos. 

A Teoria de Educação Crítica, a Ética da Libertação e o currículo como instrumento de produção, 

reprodução e resistência, possibilitam questionar os limites de controle e manutenção da ordem vigente, 

normas e regras sociais impostas e determinadas pelos donos do poder. Entretanto, as instituições de 

educação constituem-se também em mecanismos de possibilidades de inovação, mudança, transformação e 

emancipação social. 

Abordando o tema da educação a escola cumpre a função de aparelho ideológico do Estado. É 

importante reafirmar que Althusser fala da sociedade francesa numa conjuntura específica, daí a dificuldade 

de transplantar modelos de análises para realidades diferentes. Esse autor parte da idéia da reprodução, tema 

aprofundado por Bourdieu.  

Se por um lado Durkheim tinha pensado na escola como lugar da reprodução do conhecimento e da 

qualificação para diversos papéis da educação como processo socializador e com função homogeneizadora 

e diferenciadora, Althusser localiza nessa mesma educação o lugar do fortalecimento da classe dominante. 

Ambos não analisam o currículo, entretanto este colabora para a sustentação da tese da reprodução, da 

conservação das regras sociais através dos aparelhos ideológicos do Estado. Evidentemente que outros 

autores colaboram na elucidação da educação como campo de produção e reprodução do conhecimento 

apontando, por exemplo, os fatores culturais abordados por Bourdieu e Passeron, Raymond Williams, 

Tomphsom e outros. Cotejar os escritos de Durkheim com os de Althusser contribui na compreensão de 
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duas matrizes do pensamento sociológico que influenciam as reflexões educacionais e no limite 

materializaram-se nas alternativas de capitalismo e socialismo e modos de produção dicotomizados na 

modernidade. 

Nessa discussão o currículo aparece como objeto de estudos a partir da nova sociologia ganhando 

bastante terreno nos anos 60. Tais reflexões ganham centralidade principalmente nas obras de Paulo Freire, 

Apple, Giroux, destacando-se aqui a grande influencia do pensamento freireano com a publicação da 

“Pedagogia do Oprimido”. As relações entre práticas, teorias críticas educacionais e o pensamento freireano, 

colaboram para melhor compreensão da educação enquanto mecanismo de emancipação e transformação 

social. Pesquisadores e educadores testemunham a favor da validade das teorias e práticas apontadas por 

Paulo Freire, por exemplo: 

Paulo foi nosso amigo, um homem maravilhoso que inspirou toda uma geração de educadores críticos. Ele foi um 
pedagogo que ampliou nossas percepções do mundo, alimentou nosso desejo, iluminou nossa consciência das 
causas e conseqüências do sofrimento humano, e a consciência da necessidade de desenvolver uma pedagogia ética 
e utópica para a mudança social (TORRES, 2000). 

 

Nessa perspectiva de mudança social, encontramos elementos constitutivos do processo de 

formação que fazem parte dos projetos que tentam mudar o paradigma econômico onde a “competividade” 

e a economia mercantil é substituída por uma economia onde todos ganhem, pensamento liderado pela 

economista americana Hazel Henderson.71  

Sobre a importância do pensamento e a influência do pensamento e da obra de Paulo Freire“o 

criador da pedagogia do oprimido é uma figura emblemática que criou um impacto nos ambientes 

acadêmicos, teorias críticas e metodológicas, não ultrapassado por qualquer intelectual que empregue 

perspectivas educacionais críticas no mundo (Ibidem, p. 23). Essa afirmação é um contraponto que 

desqualifica a afirmação de quem não considera Paulo Freire como produtor de teorias que tem impacto na 

história da educação. 

Ao concordar com a relevância das categorias freireanas, Apple (2000) considera o diálogo como 

um método que deve estar relacionado com a prática, com o processo de aprendizagem e com o 

compromisso político de luta contra as injustiças sociais. Entretanto, é importante assinalar que “os diálogos 

podem nos capacitar, mas também podem provar o contrário” (Ibid, 2000, p. 26). Nas matrizes do 

pensamento freireano constatamos a influência frankfurteana e a utopia da felicidade.72 A humildade 

                                                 
71 HENDERSON faz uma crítica à globalização especulativa, que ocorre à custa dos empreendimentos e das formas 
de vida locais e defende o uso do pensamento sistêmico e de uma abordagem mais holística como caminhos para a 
ruptura com o pensamento econômico convencional, preso a uma visão estreita de mercados e de PIB. Possibilita 
uma visão panorâmica das mudanças necessárias para uma nova economia global que promova a justiça e a 
sustentabilidade. Participa do movimento atual que valoriza a solidariedade, a espiritualidade e o amor na vida 
cotidiana como alternativas para minimizar os problemas sociais. 
72 Em trabalho mais atual, Giannetti (2002), oportuniza um debate acerca do tema  “felicidade”. Esse tema consta da 
obra intitulada: “Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização”, publicado na editora Companhia das Letras, 
2002, entendendo a felicidade como aquilo que é importante na vida, relacionando esse pensamento a idéia de 
desejo como fator determinante no processo da informação e do conhecimento. 
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exemplificada na prática freireana aparece como preocupação: “o perigo no ser humano é a arrogância, é 

você pensar que tem a chave da realidade. Ela é essencialmente perigosa para as pessoas que se acham 

críticas” (Ibidem, p. 4). 

Gadotti (2001) argumenta sobre o reconhecimento internacional da obra de Paulo Freire, afirmando 

que a validade universal da teoria e da práxis desse educador está ligada, sobretudo a quatro intuições 

originais: lº) ênfase nas condições gnosiológicas da pratica educativa; 2º) defesa da educação como ato 

dialógico; 3º) a noção de ciência aberta às necessidades populares; 4º) o planejamento comunitário e 

participativo. 

Na foto abaixo, destacamos duas personalidades que conviveram com Paulo Freire (Moacir Gadotti 

e Clodomir Santos de Morais): 

         Foto 024 

 
Fonte: GUIMARÃES, Lucélia. Relançamento do Dicionário da 
Reforma Agrária (MORAIS 2005). Da esquerda para direita Moacir 
Gadotti, Clodomir Santos Morais e Dorosnil Alves Moreira, 2005. 

 

Gadotti chama a atenção para a potencialidade do método Paulo Freire que mantém distância da 

educação tradicional e tecnicista, que produzindo inovações educacionais. Aponta passos para melhor 

compreender o método e a própria realidade. Ler educação como ato de produção de reconstrução do saber 

é pensar a educação como prática de liberdade. As interpretações e testemunho desse autor alcançam as 

preocupações com o princípio de sustentabilidade e das considerações acerca do planeta e dos novos 

desafios mundiais. Outros testemunhos reforçam o mérito de Paulo Freire, como por exemplo, a crítica que 

Morais faz ao processo de conscientização através da educação. 

Recorrendo, lendo e interpretando outros autores que se alinham ao pensamento freireano, 

chamamos a atenção para o destaque de Giroux, onde afirma que: 

 

Sempre senti que qualquer contribuição que eu fizesse para a pedagogia crítica era muito modesta comparada a 
outras contribuições na área. Eu associo a pedagogia crítica ao trabalho de Paulo Freire, e penso que todas as pessoas 
que entraram nessa área tiveram que de alguma forma começar por ele, gostando ou não. Não obstante os defeitos 
teóricos iniciais de Paulo especialmente no que diz respeito a gênero, a questão é que ele deu ao termo uma 
importância política que não existia até o aparecimento do seu trabalho (Ibidem, 2000, p. l23). 
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Giroux faz questão de enfatizar a relação do pensamento teórico com a intervenção na práxis, 

concordando com Freire rumo ao projeto social e teórico. Rumo ao currículo emancipatório os autores 

elencados e comentados dão suporte teórico e prático alternativo para um currículo possível que pode 

colaborar com o processo de inclusão social. Alerta-nos para os complexos desafios que segundo Apple são 

ocultos e que Dowbor, sem mencionar, possibilita melhor visão para o contexto em que tal currículo pode 

ser viabilizado no sentido de minimizar a exclusão e massificar a inclusão, eliminando a pobreza material e 

intelectual do planeta.  

A escola continua sendo uma instituição moderna produzindo sujeitos para os diversos papeis 

sociais cumprindo as funções identificadas por Durkheim. Possibilita um espaço oportuno para o processo 

de reprodução, mas também de tensões, conflitos, resistências, reformas, mudanças e transformações. A 

implicação teórica de Althusser ainda encontra algumas razões e validades, pois a escola também cumpre 

um papel ideológico, porém, abre espaço para resistência conceito analisado por Giroux, que nos permite 

afirmar que a escola reproduz, mas também produz culturas. Sendo um espaço de luta, e um campo de 

conflitos sociais e de interesses sociais, a escola enquanto instituição pode colaborar na formação 

emancipadora, na medida em que trabalhadores e profissionais da educação optarem pela participação, 

militância e engajamento a partir do pensamento freireano.    

 A luta, resistência, engajamento, espírito crítico e compromisso com a inclusão social são 

elementos indispensáveis para conjugação de esforços que tem esperança e aposta na capacidade humana 

de romper os obstáculos e enfrentar os desafios impostos pela mundialização do poder transnacional e da 

especulação financeira que transforma a própria instituição educacional em matriz de consciências ingênuas 

e acomodadas. Nesse desafio a Teoria Crítica da Educação surge como possibilidade de levar os sujeitos, da 

consciência ingênua para a consciência crítica, condição mínima para se pensar em qualidade. 

Essa nova tendência da educação encontra no currículo um espaço ideal para síntese, direção e 

execução de ações inovadoras capazes de vencer as injustiças sociais e na educação a grande utopia da 

inclusão e da emancipação social. Apesar das estratégias para facilitar respostas às necessidades sociais, o 

fenômeno de felicidade é sempre individual, daí a necessidade da pesquisa educacional ser vinculada às 

outras áreas do conhecimento, o que nos remete ao conceito de práxis, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. O aprofundamento desses conceitos e das teorias críticas de educação amplia as 

possibilidades para formulação de políticas públicas includentes.  

Os estudos das teorias educacionais que enfatizam a consciência crítica como pressuposto de 

compreensão e intervenção na realidade rumo as grandes transformações sociais, contribui no 

enfrentamento dos novos desafios decorrentes da era do conhecimento, da informação, das novas 

tecnologias e de suas implicações do capital e financeiro.  
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As contribuições de Dussel possibilitam uma reconstrução das eticidades subsumindo construções 

realizadas e elaborando novas ferramentas pra compreender a realidade a partir do olhar dos vitimados pela 

exclusão decorrente do processo de globalização onde a educação freireana é referência na busca de uma 

qualidade educacional que supere o entendimento limitado da qualidade como mero requisito mercantil. É 

possível uma ética da libertação que se fundamenta na vida, ancorando-se na materialidade manifesta da 

cultura do indivíduo, da sociedade a que pertence. As contribuições teóricas dos autores mencionados são 

decisivas na produção de um currículo que possibilite uma educação de qualidade. Os referenciais teóricos e 

a maneira como teorias são disseminadas e assimiladas são determinantes na formação e articulação das 

potencialidades dispersas. Processo que recebe influências das práticas das políticas públicas que no 

propósito de ser includente, historicamente comprovam-se também excludentes.  

 

4 - Educação e implicações sociais após o 11 de setembro. 

 

Apesar do impacto, o 11 de setembro é mais uma referência dentre um conjunto de fatos que coloca 

os indivíduos em risco de sobrevivência.  

Ao longo da história o homem acumulou experiência passando pelo poder da “força”, da “astúcia” 

e agora caminha para o poder da “confiabilidade”(Hoyos, 2005), poderes presentes na educação 

independentemente das influencias culturais e que potencializam sujeitos e esses as instituições sociais. Na 

intenção de provocar o debate acerca das potencialidades da educação no processo da tolerância, 

convivência social e paz mundial, Adorno e Horkheimer escrevem o texto “Educação após Auschwitz” 

onde demonstra a impossibilidade das inovações pedagógicas e teorias educacionais controlar intolerâncias 

e guerras, Adorno afirmam que: 

A reflexão a respeito de como evitar a repetição de Auschwitz é obscurecida pelo fato de precisarmos nos 
conscientizar desse elemento desesperador, se não quisermos cair presas da retórica idealista. Mesmo assim é preciso 
tentar, inclusive porque tanto a estrutura básica da sociedade como os seus membros, responsáveis por termos 
chegado onde estamos, não mudaram nesses vinte e cinco anos. Milhões de pessoas inocentes – e só o simples fato 
de citar números já é humanamente indigno, quanto mais discutir quantidades – foram assassinadas de uma maneira 
planejada. 

 

Theodor W. Adorno sugere que as condições sociais objetivas que empurraram a humanidade à 

barbárie já são a barbárie, e não somente seus resultados mais terríveis. A “educação contra a barbárie” 

exige, uma crítica radical dessas mediações objetivas e subjetivas pressupostas, que, segundo nossa 

compreensão, aponta para o caráter fetichista da sociedade, da mercadoria, do processo formativo pelo 

trabalho social abstrato e o atual caráter da ideologia. Por outro lado, contra a resignação, aponta para a 

constituição de uma “imanência fora da imanência” da “abstração real” do trabalho social e da forma-valor. 

Do contexto vivenciado pelos sujeitos durante os conflitos e guerras mundiais – analisados por Adorno – até 

os ataques as torres gêmeas americanas em setembro de 2001, algo sugere que a educação vem sendo 
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fragilizada no papel e responsabilidade de formar sujeitos civilizados, alegres, includentes, numa palavra, 

“felizes”.  

Os efeitos de 11 de setembro e a implicação na formação de mentes e culturas remete-nos para 

sinais postos pelo futuro: dos riscos da supremacia americana e dos propósitos neoliberais que tentam levar 

ao extremo as idéias liberais, radicalizando, por exemplo, o conceito e o alcance do mercado, entendendo-o 

como mercado absoluto, onde a propriedade passa a ser considerada integral e ilimitada o que de pronto 

justifica a “Doutrina Bush” e a própria utopia do Império Americano. Assim, os neoliberais acreditam nas 

políticas internacionais que pregam a globalização social, o combate aos sindicatos, o Estado mínimo, o 

mito de que a pobreza é culpa dos pobres. Através das agências internacionais de financiamentos, 

“orientam”, os países para a privatização das políticas e para o combate do Estado do Bem-Estar Social. A 

regulação é realizada e supervisionada pelas organizações multilaterais (G-8, OMC, BM, FMI). O mercado 

é considerado o regulador de todas relações sociais, onde a fabricação de desejos não respeita culturas, 

éticas, nem limites.  

Nessa nova fase do capitalismo, constata-se a aceleração no processo de exploração e acumulação 

de capital, a criação de necessidades de consumo que transforma o desejo em mercado. Aqui temos uma 

grande armadilha educacional: a importância dada ao estudo como fator de formação é substituído pelo 

desejo de comprar um pacote oferecido por uma escola qualquer que tem um bom comercial na TV. A idéia 

da educação de qualidade está associada ao mercado, no sentido de oferta e procura de produtos necessários 

para vida pragmática, contrapondo-se as “maravilhas neoliberais”, Jung Mo Sung (2002, p.86), desenvolve 

reflexões sobre ética e economia, onde a própria Igreja Católica, lidera movimento pró-ética e economia. 

A economia sem o controle rigoroso da ética pode fazer dos homens seus escravos. Como conciliar a racionalidade 
ética, visando instaurar os valores morais essenciais à racionalidade econômica, que, por sua própria natureza, visa à 
troca, regulando-se por critérios de eficácia e rentabilidade. Ora, o Concílio Vaticano II, especialmente em Gaudium 
et Spes, destacou vigorosamente a responsabilidade dos católicos frente as coisas deste mundo. Daí se originou a 
multiplicação dos documentos episcopais concernentes aos problemas da vida social, da economia e do 
desenvolvimento (RAMON SUGRANYES DE FRANCH, 2002, p. 100). 
 

A questão central nesse diálogo é o comprometimento da igreja além da fé, que remete os fiéis a 

compreender a economia na sua forma e dinâmica, principalmente no entendimento de como a vida 

humana é afetada pelas políticas e manifestações econômicas. Destacamos aqui Frei Carlos Josaphaf Pinto 

de Oliveira, que chama a atenção para a importância da economia na dinâmica das necessidades e trabalhos 

cristãos. Verificamos, posturas divergentes, entretanto, existe um fato comprovado no 1l de setembro, a 

despolitização do povo americano, que se constitui em manifestação da utopia neoliberal. De repente, 

acontece uma “desgraça” e ninguém entende, apesar da imagem em tempo real.  

A nossa aposta consiste numa política educacional que privilegie as instituições educacionais com 

um currículo emancipatório, daí a importância da universidade participativa, multicampi, includente, atenta 

para o local, mas “antenada”, na realidade dos fatos externos à localidade. 

Refletir sobre as políticas públicas aplicadas nas escolas, universidades, elaborar e implementar 

políticas educacionais nos dias atuais implica em focar as práticas e compreender os significados das ações 
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governamentais conectadas nas múltiplas formas de extensão e incorporação das políticas das empresas 

transnacionais, do capitalismo financeiro.  

Responder como a UNIR se constitui numa instituição universitária multicampi, remete-nos à 

análise da conjuntura nacional, do neoliberalismo e da contextualização das relações internacionais. Isso nos 

permite identificar no ataque terrorista “11 de setembro”, em seus antecedentes e nas pressões decorrentes, 

referencial histórico e geográfico que colabora para uma reflexão sobre as ações e reações entre povos e 

nações que acabam influenciando e mudando os rumos das pessoas, no contexto da nova arquitetura 

financeira e do impacto do avanço tecnológico.  

Ao enfatizar as políticas públicas, uma primeira questão torna-se central, isto é, qual a relação entre 

os desdobramentos dos ataques contra o império e supremacia americana e as políticas públicas aplicadas 

nas instituições sociais? Responder essa questão implica na busca da compreensão dos significados 

decorrentes da crise da supremacia americana, ao mesmo tempo em que se torna necessária à identificação 

de antecedentes históricos.  

A trajetória e a evolução dos povos está marcada por tensões, conflitos, revoluções e 

transformações sociais materializadas em conhecimento, documentos e monumentos apropriados pela 

investigação científica. Assim, questionamos as “potencialidades dispersas” encontradas nas localidades, o 

avanço das inovações tecnológicas e das dificuldades em responder às necessidades sociais. Essas questões 

apontam para uma necessária reflexão sobre a história, trajetória, evolução, ocupação territorial e formas de 

organização e produção social.  

O avanço tecnológico de cada sociedade faz a diferença e amplia as distâncias entre as diversas 

culturas conhecidas, ao mesmo tempo, em que o fenômeno da globalização capitalista e dos instrumentos 

globalizantes aproxima os povos. Por outro lado às análises das grandes revoluções tecnológicas permitiram 

mudanças no processo da investigação científica e da compreensão dos fenômenos sociais. Significativas 

colaborações encontram-se nos escritos de Thomas Khun, Marx, Huberman, que numa visão de conjunto, a 

revolução científica - descoberta da pólvora, invenção da bússola e da imprensa, a apropriação do capital 

como fatores determinantes na luta de classes, e ainda os detalhes históricos - tratados por esses autores, 

ampliam nossa visão da realidade. 

Emaranhado de datas e acontecimentos entrelaçam fatos históricos. Num “único dia”, o mundo 

sintetizou certezas e incertezas acumuladas ao longo da vida, afirmação que nos remete a idéia de 

complexidade trabalhada por Pedro Demo (2002), bem como a polêmica entre modernidade e “pós-

modernidade” onde o embate teórico produz divergências no pensamento da comunidade intelectual. 

Na modernidade, muitas promessas foram cumpridas, algumas em excesso, entretanto muitas não 

foram cumpridas. Wanderley (2003)73 afirma que a pós-modernidade irrompe como crítica e alternativa 

                                                 
73 Curso de Teoria Sociológica, ministrado pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo Wanderley (2003), abordando o tema da 
modernidade e da pós-modernidade, as utopias liberais e neoliberais com destaque para as utopias marxistas. 
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destacando que “na reflexão dessa temática, várias questões se colocam para as ciências sociais, crise de 

paradigmas emergentes, racionalidade instrumental versus racionalidade substantiva, objetividade e 

subjetividade, local e global, transdisciplinaridade, refletividade, risco entre outras”. Assim, vivemos num 

horizonte de perplexidades e incertezas, objetos de estudos de David Harvey, Boaventura de Souza Santos, 

Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Alain Touraine, Boris Frankel e Anthony Giddens.  

Das datas paradigmáticas é importante lembrar que após 1945, com a divisão do planeta em blocos 

capitalista e socialista, ocorreu a chamada Guerra Fria que instaurou uma disputa geopolítica, militar e uma 

corrida “armamentística” que levou os EUA à categoria de potência hegemônica do planeta. Dos cinemas 

de Hollywood ao consumo da Coca-cola, isto é, de toda a indústria cultural analisada por Adorno e 

Horkheimer, autores que colaboram para o entendimento da dialética do esclarecimento (1999), os 

americanos sendo beneficiados pela Segunda Guerra Mundial e posteriormente pela queda do Muro de 

Berlim (em novembro de 1989), consolidou-se como supremacia do planeta. Cabe ressaltar que esse poder 

pode ser identificado pelo olhar marxista, foucaulteano, frankfurteano e até mesmo do senso comum. 

Entretanto, a supremacia americana oculta para os próprios americanos, ações antidemocráticas e sua 

influência mundial que submeteu a maioria da humanidade às condições miseráveis de fome e ódio, que 

pode ser mais bem compreendida se somarmos a psicanálise de Freud, o materialismo dialético e as novas 

abordagens da cultura e do multiculturalismo; caminho acadêmico próximo dos críticos da Escola de 

Frankfurt. 

 Dessa forma localizamos os “11 de setembro” de 2001 como um “mal-estar” generalizado na 

sociedade, materializado nas ações dos “heróis” para alguns e de “terroristas” para outros. A situação de 

descontentamento individual e social relacionada aos efeitos decorrentes das grandes guerras mundiais foi 

objeto de pesquisas de Adorno, Freud, assim como a preocupação de várias correspondências entre 

intelectuais e pensadores interessados no desconforto social, como por exemplo, as cartas entre Freud e 

Einstein sobre o “porquê da guerra”. Questionamos como os sujeitos transformam-se em heróis da “guerra 

santa” e da “luta contra o mal” num contexto de terror74, terrorismo e de possibilidades revolucionárias. 

Esses sujeitos materializaram aquilo que muitos consideraram impossível, isto é, a vulnerabilidade do 

capitalismo americano. Instalou-se, portanto uma crise da supremacia norte-americana apontando para um 

novo papel dos EUA nos planos sociais, políticos, econômicos, culturais e militares que produziram uma 

nova geografia do mundo. 

Octávio Ianni (2002) ao discutir esse tema, alerta-nos para a necessidade de responder “qual os 

limites do lucro e o que é lucro e o que é roubo”, questões que provocam profundas reflexões, mas que se 

                                                 
74  A temática do “terror” ganha corpo e espaço na mídia internacional, logo após o ataque terrorista de 11 de 
setembro, de 2001 aos símbolos máximos do capitalismo contemporâneo - às Torres Gêmeas e o Pentágono. 
Entretanto, nas aulas de (Estudos do Futuro, do programa de pós-graduação em administração, de iniciativa do Prof. 
Ladislau Dowbor, 2003), Otavio Ianni, professor convidado, nos alertou para a possibilidade daquilo que 
popularizou-se como terror e terrorismo, ter um significado oculto e revolucionário: condição-limite de resistência e  
de reação à condição americana de supremacia planetária, global. 
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tornam difíceis de responder ao depararmos com a conjuntura e a facilidade que desvios culturais e 

alterações na ética ganham espaço e são assimiladas. 

Entender as políticas públicas educacionais no contexto em que se destaca o 11 de setembro - 

transformações do novo controle da produção e da fluidez da informação - remete-nos a autores e estudos 

das políticas internacionais75. O que mudou no planeta após “11 de setembro”? Até que ponto a reação 

frente à crise da supremacia norte-americana altera as políticas públicas e sociais? Importa destacar as novas 

faces do capitalismo e fazer um balanço das novas configurações geoestratégicas em torno do conceito 

“conflitos assimétricos”76 e questionar qual a relação da UNIR, com esses fatos. Aparentemente nenhuma, 

entretanto, se fizermos uma leitura de mundo, não como fatos, causas e conseqüências, mecânicas e 

hierarquizadas, mas como fatos em rede e conceitos intrínsecos, conectados, relacionados, interdependentes, 

vinculados, percebemos que, por exemplo, o governo atual tem insistido numa reforma universitária que 

seja capaz de valorização da universidade pública. O ministro Tarso Genro (2005) afirma que “a 

universidade pública tem um papel estratégico na construção de um novo projeto de desenvolvimento, que 

permita o crescimento sustentável com justiça social”, verifica-se que existe uma consciência do valor e do 

papel social da instituição universitária, que nessa direção, suas metas ficam inviabilizadas se fragmentada e 

desconectada da realidade local e do sistema de informação global.  Por exemplo, 33,9 bilhões de dólares 

foram aplicados como reforço orçamentário do sistema de escuta em serviços e tecnologia77 de 

sensoriamento capaz de ouvir qualquer conversa. Esses acontecimentos influenciam as políticas de 

educação e as universidades sofrem o impacto da supremacia americana e de suas respectivas políticas 

externas e de dominação do universo conhecido.  O local mesmo na condição de “isolado” recebe o 

impacto global (GODOY, 2002). 

Quanto América do Sul e a sua relação com os EUA destacam o grande interesse pela Amazônia78.  

                                                 
75 Destacam-se (Octávio Ianni, Reginaldo Nasser, Luis Pingueli Rosa, José Maurício Bustani, José Arbex Jr, Renato 
Urtis, Coronel Geraldo Lesbet Cavagnari Filho, Roberto Godoy, Leonardo Trevisan, Luiz Gonzaga Belluzzo, 
Francisco de Oliveira, Luis Eduardo Wanderley, José Eduardo Faria, Antônio Corrêa de Lacerda, Maria Adélia de 
Souza e Ladislau Dowbor). Esses autores com pontos de vista diferentes possibilitam uma contribuição 
interdisciplinar e uma radiografia das articulações planetária, do papel geopolítico e econômico dos países e da 
influência das grandes empresas transnacionais, bem como compreender os caminhos e os descaminhos projetados 
pela governança planetária. Possibilitam ainda, constatação de como as universidades se encontram desarticuladas 
das informações e das dinâmicas. contemporâneas. 
76  Geraldo Lesbati Cavagnari Filho (2002) ao refletir sobre essa temática, destaca os aspectos básicos dos conflitos 
assimétricos. Ao fazer um balanço das novas configurações geoestratégicas do conceito “conflitos assimétricos” e 
das mudanças no plano da luta antiterrorista e antidrogas como justificativas e intervenções militares em escala 
planetária esse autor, chama a atenção para as preocupações do governo americano no empenho da manutenção de 
sua invulnerabilidade e capacidade de aniquilamento sumário de qualquer inimigo.  
77 Godoy(2002) cita o volume das incursões aéreas no Afeganistão que chegou a 74 mil incursões com a 
participação de 174 mil combatentes. Para demonstrar a força americana basta refletir sobre os 600 aviões de ataque 
e nos 400 aviões de vigilância eletrônica que estiveram presentes no Golfo Pérsico, as vésperas da “Guerra no 
Iraque”. A desproporção militar causa perplexidade e aponta alerta para o perigo e conseqüência de qualquer 
condição de supremacia. No confronto verifica-se o espaço de vida do terrorista que em nome da guerra santa 
produz eventos imprevisíveis.  
78 Os americanos já controlam o Peru, Equador, Colômbia e o norte da Argentina. Qual é a relação e a implicação do 
Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAN) no processo de reorganização americana e qual a relevância e 
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Trevisan (2002) enfatiza que “a ação dos economistas na sociedade atual exerce a função 

semelhante a do médico, lembrando que mais do que um médico, um economista inconseqüente elimina 

populações”.Afirmação na direção das contribuições de Enrique Dussel, quando defende uma nova ética, 

bem como para o próprio tema da ética e economia da população vitimada. Podemos observar diariamente 

as manipulações das bolsas e ações no mercado financeiro que vem causando verdadeiro desastre social. A 

venda de ilusão tem sido uma constante nos últimos tempos. Ao lado da especulação financeira, o sonho do 

dinheiro rápido já não convence. A utopia neoliberal e a arquitetura financeira atual encontram-se 

“trincadas”, apesar de estar longe de estar quebrada. Um exemplo dessa afirmação encontra guarida nos 

setores de esquerda brasileira que repentinamente alia-se com a direita, com as agências internacionais, 

transnacionais e com o império americano, como o exemplo do “Lulinha paz e amor” que com uma 

trajetória e doutrina “radical” transformou-se em “simpatizante” do governo militar e das elites financeiras. 

Uma questão interessante é a seguinte: gestores do Banco Central Americano não acreditam na 

política monetária para gerar desenvolvimento, o que significa dizer que nada pode ser feito para evitar a 

bolha no sistema capitalista; uma segunda questão enfatizada por Trevisan (2002), aponta para a 

impossibilidade de resolver os problemas atuais simplesmente manipulando a política monetária. Conclui 

que é chegada a hora de parar de mexer no “balcão de ilusão”; o que nos exige consciência crítica, 

organizativa, fundamentada na ética. 

Um ponto a destacar num cenário pós “11 de setembro” é o fato do FMI ser questionado sobre sua 

capacidade de suporte financeiro. Desde que foi criado em 1944 percebe-se que não deu conta de socorrer 

todas as falências e quebradeiras bem como equacionar uma “nuvem numerária” de 15 trilhões de dólares 

(TREVISAN, 2002). Isso nos leva a questionar sobre nosso futuro. Tais fatos apontam para uma reforma 

interna no FMI que busca atualizar seu papel cenário internacional. 

Para Dowbor (2002), a sociedade para sobreviver entra na economia informal, ilegal à nova ordem 

institucionalizada pela picaretagem, pirataria e organizações ilegais que oferecem todos os tipos de 

mercadoria a preços incompatíveis com aqueles praticados pelas redes de lojas e comércio formal, o que nos 

leva a refletir sobre “quem na verdade está roubando mais”, o que nos obriga a uma reflexão crítica de 

conceitos e valores, por exemplo, o significado de “roubar” e “levar vantagem”. 

Dessa forma verificamos que em tudo há interesse mercantil, tudo vira negócio e a meta passa a ser 

em identificar o bom negócio na saúde, educação, na guerra. No caso brasileiro os governos insistem em 

apostar na estabilização econômica ancorada na especulação mundial o que no mínimo tem sido 

responsável pelo desemprego estrutural. 

                                                                                                                                                             
implicações da base de Alcântara? Como fica a soberania brasileira diante da presença física e militar no território 
nacional. Trevisan (2002), Belluzo (2002), nos alerta para o perigo das ações fundamentadas nas doutrinas mal 
interpretadas ou equivocadas por economistas responsáveis pelas políticas públicas. Tais estudos vêm refletindo 
sobre o papel dos sistemas de avaliação da confiabilidade e das propostas de uma nova arquitetura financeira 
internacional como fato e era de decepção. Nesse sentido, Hobwsbawm contribui para melhor compreensão do 
sistema financeiro e dos limites da ganância capitalista.   
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Se for fato que a política econômica cuida e analisa o risco, é fato também que a paciência tem 

limites e a história já provou isso.  A organização mundial do comércio é um espaço que deve ser ampliado. 

Tal afirmação remete-nos a Dowbor que acredita valer a pena reclamar, assim como refletir sobre a 

organização do planeta. As novas formas de organização não diferem muito das trajetórias históricas dos 

grandes impérios. Por exemplo, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) como mais um 

instrumento americano para fazer cumprir os interesses dos EUA, da sua supremacia79 e da condição do 

novo império romano em pleno terceiro milênio. 

O nível de desinformação que gera uma sociedade vulnerável aos efeitos perversos da globalização, 

onde recebemos “pacotes” de informações produzidas por interesses excludentes. O que sabemos sobre a 

China, a Índia, países que juntos somam um terço da humanidade?  Sobre o próprio Iraque e Oriente Médio, 

sabemos só aquilo que é autorizado e disponibilizado pela mídia.Vários autores apontam os perigos da 

desinformação e das políticas excludentes, como por exemplo, o projeto da ALCA80, que tem implicações 

manifestas e ocultas no processo de consolidação das universidades. 

Discutindo sobre o 11 de setembro de 2001, o que mudou? Chico Oliveira (2002), em debate sobre 

esse tema enfatizou “contra o império, a ambição americana e as condições impostas por um lado e aceita 

de outro pelos súditos, chego à conclusão que não temos forças sociais e sinto terminar esta palestra de 

forma broxante” (11/09/02). Relacionando a universidade ao tema aqui discutido, Wanderley (2002) nos 

alerta para a evasão de cérebros brasileiros que será acelerada se for concretizada a ALCA na forma 

proposta. Entretanto, mais otimista, afirma que “ resistir é preciso”. É interessante destacar múltiplos olhares 

                                                 
79 Para aprofundamento sobre o tema da supremacia americana consultar: DOWBOR, Ladislau; IANNI, Octávio; 
ANTAS JR., Ricardo Mendes (2003). Organizam o livro Estados Unidos: a supremacia contestada, privilegia 
artigos de Antonio Corrêa de Lacerda, José Arbex Jr., José Eduardo Faria, Leonardo Trevisan Luiz Eduardo W. 
Wanderley, Luiz Pinguelli Rosa, Pedro Jacobi e Renato Ortiz. 

80Francisco de Oliveira (2002), aponta exemplos práticos de políticas que reforçam as desigualdades e injustiças 
sociais.  Afirma que os EUA tornaram-se a nova Roma onde toda a produção do planeta deve ser destinada e 
remetida ao Estado americano. Alerta-nos para o  problema da inexistência do voto-cidadão, da ameaça à soberania 
nacional, pois comprovamos hoje o interesse americano na transferência de julgamentos e questões de direito para 
além das fronteiras nacionais, daí a relevância da educação de qualidade nos enfrentamentos. Outro fato é a compra 
das empresas nacionais e a invasão ideológica materializada nas quinquilharias, serviços, cinema e automóveis nos 
quatro cantos do país. É nossa cultura sendo moldada da forma como foi previsto por Gramsci, o americanismo vem 
envelopado em bens que forma a nova cultura. Os frankfurteanos também falaram nessa invasão cultural utilizando-
se do conceito de “indústria cultural”, destacando cultura como mercadoria. É importante pensar nesse projeto de 
“livre” comércio, a possibilidade concreta dos países membros serem “engolidos” pelo Estado americano.  

Segundo Luis Eduardo Wanderley (2002), a ALCA deve ser relacionada ao impacto da expansão política, 
econômica e militar. Entender o objetivo dessa área de livre comércio implica em refletir sobre o processo 
tecnológico, o destino manifesto e a opção pela democracia e nos EUA como representantes do “bem” contra o 
“mal” (terrorismo e seus aliados). Constatamos que o  “Consenso de Washington” é para valer: a privatização é a 
grande meta, cuja prática é visível até nas lideranças da esquerda nacional. 

A proposta da ALCA  aponta ambição econômica  para cerca de 800 milhões de habitantes. Chamamos a atenção 
para a  questão do currículo que as universidades brasileiras e especificamente as universidades federais estão 
aplicando nos cursos de graduação e pós-graduação no sentido de preparar os indivíduos para esse enfrentamento.  
A dificuldade brasileira nesse contexto e conjuntura geopolítica e financeira é a falta de quadro, equipes e pessoas 
capazes de dominar habilidades e competência para negociar bem e a favor do Estado Brasileiro na mesa com os 
representantes da arquitetura financeira mundial.  
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para o planeta após “11 de setembro”. É necessário ter clareza quanto ao papel geopolítico e econômico 

desempenhado pelas grandes empresas transnacionais, tanto no plano de controle de grandes setores 

econômicos, como de controle sobre acesso à informação e a novas dinâmicas de especulação financeira 

além do controle de patentes e do direito à propriedade intelectual. É necessário relembrar a pergunta de 

Theodor Adorno e Max Horkheimer: “e a educação após Auschwitz?”, numa versão atualizada: e a 

educação após 11 de setembro?  

José Eduardo Faria numa abordagem mais jurídica aponta para uma mudança do paradigma onde a 

localidade, isto é o poder local é conduzido por grupos internacionais. Números registram, “50 bilhões de 

dólares movimentados pelas empresas transnacionais na década de 80 chegando no ano 2000 à cifra de um 

trilhão de dólares” (FARIA, 2002). A expansão das empresas nas duas últimas décadas e o novo papel 

desempenhado pela economia assusta e desafia o poder de controle social. 

O que determina a mudança do paradigma em 2002? A existência de um conjunto empresas 

transnacionais com a capacidade de movimentar trilhões de dólares, manipulando exportações mundiais. O 

movimento decorrente desse complexo empreendedor e empresarial transnacional oculta fraudes e 

corrupções que geram crise de confiança levando as pessoas a questionarem o modelo econômico e 

refletirem sobre a ética e governança corporativa. Como conseqüência temos a quebra do fluxo do capital, 

surgimento do Euro como resposta à supremacia do dólar americano e a emergência de novas políticas 

(como, por exemplo, a da China). Constatamos a desnacionalização das empresas nacionais. As grandes 

marcas que muitas das vezes produzem nada vendem e negociam quantidade e variedade de produtos do 

planeta. Caráter antiético desse processo é o fato da desconsideração pela valorização da vida, favorecendo 

o individualismo, o monopólio, a concentração de riquezas, o fortalecimento da doutrina neoliberal. 

Lacerda (2002) vê na crise estrutural elementos constitutivos das mudanças ocorridas nos últimos 

30 anos: a) fluxo do capital, b) financiamento do capital, c) flexibilização e transferências das decisões na 

lógica capitalista81. 

Quanto à tecnologia flexível permite o deslocamento de mão-de-obra para países que não tem 

Estado de direito cuja exploração do trabalho é determinada pelo poder do capital transnacional. 

Constatamos que está em curso a dissolução do direito e da democracia, o que faz refletir sobre a 

financeirização do capital como conseqüência desse novo paradigma.  

Exemplo da crise do Estado de direito pode ser verificado no volume da emissão de medidas 

provisórias nos governos Sarney, Collor, Itamar, FHC e no governo do presidente Lula, gerando conflitos 

no poder judiciário em função das interpretações e mandatos judiciais; que distorcem o poder legislativo; 

colocam em xeque os poderes constituídos e produzem retaliações nas instituições.  

                                                 
81 A lógica da economia é a lógica (do 2+, 2-), isto é mais segurança e mais ganho em menos tempo com menor 
risco. Essa lógica ganha destaque com o avanço tecnológico e a era do conhecimento.  
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A nova ordem social após a criação do FMI em 1944 demonstra questões interessantes: a 

volatibilidade do capital, a questão da concorrência principalmente na definição de padrão de telefonia 

celular e da tv digital cujo padrão tecnológico garante mercado cativo (APPLE, 2000). 

Outra questão bastante atual é o poder informal, da ilegalidade onde existe um Estado paralelo com 

ênfase ao tráfico generalizado. Veja casos como “Fernandinho Beira-Mar”, bem como trabalhos na linha de 

“O Brasil no mundo da drogas”(PROCÓPIO, 1999). 

O poder das empresas transnacionais coloca em xeque o tradicional direito público e a própria teoria 

política e teoria do direito. Essas têm seus próprios atos constitucionais e tribunais de justiça. Paralelamente, 

a empresa do tráfico também legitima e pune e executa conforme padrões internos das organizações do 

crime, emergindo o desafio do “entreguismo” e do “calote”.  

Quando se fala em estabilidade, além da vulnerabilidade das condições sociais temos as opções do 

dólar ou do euro, o que está longe de representar tranqüilidade e estabilidade socioeconômica. O movimento 

especulativo tomou conta do planeta e agora se projeta com as mais perversas condições.  Quem “lucrou” 

com os ataques ao Iraque e aos demais inimigos do “bem”? 

Na “arquitetura financeira” projeta-se uma taxa de impostos sobre as transações financeiras. O 

prêmio Nobel Joseph Stiglitz82 defende esse imposto como forma de diminuir as diferenças. O que está em 

jogo é a supremacia dos EUA. Basta verificar o fato dos americanos possuírem 31% do PIB do mundo, 

controlando 25% da produção do planeta. 

Quanto ao Brasil, é fato sua “incompetência” na negociação e assinatura de contratos, o que nos 

leva a refletir sobre a formação dos nossos quadros dirigentes e representantes nas diversas negociações 

internacionais. Cabe aqui um alerta acerca do papel da universidade na formação de pessoal para respectiva 

responsabilidade contratual internacional. Saber negociar no mundo globalizado e estabelecer condições 

favoráveis pode evitar péssimos contratos e coisas do tipo como o “Apagão 2001” e desacertos no governo. 

Nas questões pós “11 de setembro” inserem-se as preocupações ambientais que também ocultam 

interesses das mega-empresas produtoras de lixos e do aquecimento global. De um lado o G-7 e do outro o 

G-77, isto, é aqueles países excluídos do grupo dos sete que agora somam oito. Por que geralmente os EUA 

evitam assinar os termos ambientais como, por exemplo, o Protocolo de Kioto? O que está por trás do 

tratado da eliminação da dioxina, do protocolo da carta-transgênico. Será que a recusa das assinaturas e do 

alinhamento ambiental é simples “miopia” ecológica dos produtores de poluição e sujeira global? 

A geógrafa Maria Delia de Souza (2002) trata o impacto sobre as políticas ambientais mundiais e 

sobre o aquecimento global com radicalidade. Critica os ambientalistas românticos, alertando para a 

importância da geografia e dos equívocos praticados pelos militantes e defensores do direito ambiental 

simplesmente pela ignorância geográfica. Segundo a geógrafa “independentemente dos EUA serem hoje o 

                                                 
82 Joseph, Stiglitz. Depois de ganhar o Prêmio Nobel pela teoria das dessemetrias da informação, apresenta um 
balanço sobre como o FMI aliado ao departamento norte americano do Tesouro e Wall-Street, leva as economias 
mais fracas à quebra. 
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principal responsável pela emissão de gases poluentes, odiado por boa parte do planeta, o ‘11 de setembro’, 

numa perspectiva de Milton Santos, significa o grito dos lugares”, e nessa afirmação Souza (2002) apresenta 

a hipótese de que não existe questão ambiental e que a matematização desse problema é uma desgraça, pois 

possibilita o discurso oportunista e a consolidação do governo homogêneo no movimento ambiental. 

Entende a universidade como legitimadora do movimento ambiental apesar da falta de sustentação teórica e 

acadêmica, pois os inúmeros trabalhos de teses e doutoramentos nessa área fragiliza cada vez mais este 

conhecimento.  

Nesse contexto qual é o sentido da UNIR no local de atuação e em relação a essa conjuntura 

internacional? A universidade alia-se ao interesse hegemônico do mundo e pouco discute esse problema 

com firmeza. Entendemos que se faz necessário um pacto ético além dos movimentos contra a ALCA, FMI 

e organismos considerados e identificados como exploradores. A compreensão da educação como ato 

político e campo de articulação das potencialidades dispersas com perspectiva de futuro são pressupostos 

para o movimento de consolidação da universidade multicampi includente. 

 

5 - Função social da universidade frente aos novos eventos 

Foto 025 

 
           Fonte: DAM.  Vista da entrada do Campus de Rolim de Moura, 2005. 

 

A condição de universidade periférica impõe iniciativas para o enfrentamento dos desafios sociais 

geográficos, econômicos, culturais no processo de interiorização da UNIR. 

Refletindo sobre os pressupostos teóricos da educação, analisando as tendências do pensamento 

educacional e a relevância da teoria crítica da educação no contexto contemporâneo constatamos 

convicções acerca do potencial da educação como ato político e prática de liberdade. Entretanto limites e 

possibilidades dão margem para compreendermos a educação como campo de articulação de 

potencialidades dispersas, onde as teorias “educacionais” colaboram na formação dos sujeitos e da 

influência desses nas instituições. 

Lauro Morhy (2004) ao organizar estudos sobre a “Universidade no Mundo” chama a atenção para 

leituras acerca da “universidade em questão” que possibilita uma radiografia da instituição universitária no 
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Brasil, na Argentina, no Chile, em Cuba, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Grã-Bretanha, na 

França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Finlândia, na Áustria, na Espanha, no Japão, na China, na 

Índia, no Irã, na África, na Nigéria, numa perspectiva de futuro. Possibilitando uma visão de conjunto, esse 

autor afirma que: 

A universidade ocupa lugar central no mundo do conhecimento e, portanto, no panorama global da sociedade do 
conhecimento. Não poderiam então ficar imunes às mudanças que estão acontecendo, sobretudo a partir dos últimos 
30 anos. Realmente essas instituições precisam mudar sempre. Universitas semper reformanda (p.13) 
 

A universidade determina situações principalmente pelo fato de legitimar vontades, desejos, 

invenções, descobertas e inovações. As universidades federais como braço de um governo submisso às 

políticas públicas neoliberais fragilizam-se, por exemplo, quando desenvolvem praticas e políticas 

aparentemente resistentes ao projeto neoliberal. Entretanto é campo privilegiado para a articulação das 

potencialidades dispersas no sentido do desenvolvimento local. Caminhamos para um pacto ético rumo ao 

conhecimento a partir dos costumes e do lugar onde a história se faz divulgadas ou não pela mídia 

internacional. Ao apropriar-se desse conhecimento a universidade dissemina e “carimba” legitimidade. Tal 

capacidade não acompanha a incapacidade da universidade em assimilar as mudanças em tempo real e 

captar o processo do lugar, pois como é possível planejar por mais de um segundo se tudo “virou incerteza 

globalizada?” 

A dimensão do lugar pode ser materializada, por exemplo, nas fotos de Sebastião Salgado, e nessa 

tese nas fotos de Mario Roberto Vênere83; mas quem tem o interesse em ver? E diante do talento da formal, 

colorido, alegre, vivo, triste, esquisito, enfim expressões individuais e coletivas, quem tem sensibilidade e o 

interesse em compreender? Além do lugar, do econômico, da cultura, importa compreender o mundo da 

política. Na contextualização dos acontecimentos atuais ancorados nas teorias que negam as certezas da 

modernidade, existe uma certeza histórica, às vezes camuflada, declarada: a certeza da maioria pobre. Os 

fatos, fenômenos relacionados às “múltiplas determinações”, contribuem para a compreensão das políticas 

públicas aplicadas nas instituições federais de ensino e nas relações decorrentes do impacto, assimilação e 

resistência às políticas públicas. 

A UNIR, diante dos novos desafios, torna-se alvo de questões problematizadoras no sentido de 

rever o papel social e o compromisso com a população local e regional, muito mais do que a idéia de uma 

instituição voltada para a abstração e na direção do universo, distante das práticas diárias das pessoas que 

lutam para viver. 

As teorias educacionais descoladas da realidade que se transforma, independentemente dos desejos 

da comunidade acadêmica, requer articulação com outras contribuições científicas, filosóficas e empíricas. 

Entretanto o conjunto de pensamentos educacionais engajados em movimentos sociais ilumina focos de 

interesses sociais onde uma práxis no sentido emancipatório ultrapassa a fronteira da utopia na medida em 

que as ações intervencionistas partam da realidade local. Constatadas as necessidades sociais, apontadas 

                                                 
83 Fotógrafo interessado no registro da cultura da Amazônia, docente da UNIR, sujeito e fotógrafo dessa pesquisa. 
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pelos sujeitos vitimados, fazedores da história e pertencentes ao poder local, criam-se possibilidades de 

maior inclusão e menor injustiça social. Afinal, lembrando as palavras iniciais de Ladislau Dowbor, no 

prólogo do primeiro volume “A Reprodução Social” (2002, p. 7). “Não há grandes mistérios quanto ao que 

queremos como sociedade: a tranqüilidade no relacionamento social, o sentimento de participar 

criativamente das coisas que acontecem, a liberdade moderada pelas necessidades, a paz do amor, o 

estímulo do trabalho, a alegria de rir com os outros, o realismo de si mesmo”. 

A questão que fica, até então “mal” respondida, é a seguinte: com tantas teorias educacionais, com 

as contribuições das reflexões de pensadores citados, como pode ser possível viver prudente, num constante 

movimento de ações para uma vida decente? Essa é a nossa grande utopia onde caminhamos, a partir do 

desejo de conhecer nossa localidade, nossas instituições universitárias, locais e espaço do nosso trabalho e 

suas implicações nos sujeitos e nas necessidades da sociedade. Uma sociedade que pelo simples fato de 

conviver com tanta miséria e miseráveis, torna-se simplesmente indecente (DOWBOR, 2002, p. 147). No 

debate da educação, da universidade e das grandes utopias presentes na sociedade, as utopias socialistas, 

liberais e neoliberais, são vinculadas aos desejos subliminares dos detentores dos poderes determinantes e 

condicionantes das ações sociais. Frente ao conjunto de transformações que toma conta do planeta e que vão 

além das mudanças tecnológicas de comunicação e informação, consideramos a educação como área 

fundamental e a universidade como sistema importante no processo de articulação entre o mundo da 

instituição educacional e o entorno da cultura e poder local.  

O entendimento da ética como o direito à vida humana no currículo oficial e da coerência prática 

alimenta nossa utopia de educação de qualidade e emancipatória capaz de motivar as grandes 

transformações sociais ainda não realizadas. Contrapõe-se inevitavelmente a utopia neoliberal que defende e 

produz espaço mercantil na área da educação, tornando-a instrumento e mecanismo de privatização, e no 

limite constituindo-se em educação como grande negócio. Nessa direção, estudos sobre o futuro da 

educação tornam-se necessários, pois estamos antevendo situações e problemas que serão resolvidos só se a 

educação for tratada como desafio que exige qualidade que possa produzir relações simétricas, afetivas, 

onde o compromisso social seja caracterizado por um fundamento ético, isto é, pela valorização da vida e da 

vida do outro, pois dele depende cada ser humano. Cabe aqui um alerta no sentido de compreender a 

qualidade em educação não como um fim em si mesma, mas relacionada e articulada com todos os 

seguimentos capazes de produzir conhecimento e formação. A qualidade84 inspirada nas empresas, não 

podem simplesmente ser transplantadas para o sistema educacional. Sua relevância está na inspiração e na 

prática da produção de mercadorias e relações de trabalhos. Da mesma forma, um alerta sobre o discurso da 

                                                 
84 A “qualidade” como critério mercantil ganha destaque nos anos 90 e amplia-se nesse inicio de século, na mesma 
proporção em que a crise no sistema educacional nos remete para uma tomada de decisão rumo a conscientização do 
poder de nosso capital cultural frente aos novos desafios propagados pelo conhecimento oficial. É impossível  falar 
em qualidade sem falar em quantidade, pois enquanto houver um excluído do processo de apropriação da produção a 
idéia de qualidade estará comprometida. 
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“qualidade” como nova retórica conservadora deve ser focada no campo da educação. Estamos diante de 

armadilhas excludentes, onde a discussão da “qualidade” ética, responsabilidade social no mundo dos 

negócios “invadem” o campo da educação e das políticas públicas. Mais do que a relação da qualidade para 

competitividade e rentabilidade, importa vincular o futuro da sociedade ao fundamento ético, daí a 

contribuição dos estudos críticos pára uma ética da libertação, nesse momento de exclusão, desigualdades e 

injustiças sociais. 

Os princípios de eticidades e exemplos conhecidos sinalizam o dever ético de luta permanente por 

uma educação de qualidade, que seja constituída através de um currículo que privilegie as teorias do 

presente e do passado e priorize estudos do futuro no sentido de criarmos novas utopias, como por exemplo, 

o “futuro do trabalho e a economia do hidrogênio”, de Jeromy Rifkin; o “futuro da economia e da 

sustentabilidade”, de Hazel Henderson; os diálogos de Fritjof Capra; o “futuro da humanidade”, de Bárbara 

Max Hubbard e o “futuro da educação”, de Peter Bishop, futuristas que pensam na qualidade, no sentido da 

satisfação como possibilidade da inclusão social rumo a transformação a partir da intervenção social - 

articulando potencialidades dispersas - na realidade atual vivida e das contribuições teóricas citadas, muitas 

das quais produzidas e reproduzidas no âmbito das universidades, relacionadas com as políticas e formação 

do indivíduo e da sociedade. 
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CAPÍTULO III 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS, UNIVERSIDADES, REFORMAS INSTITU CIONAIS E 
EDUCACIONAIS: 

TRAJETÓRIAS, MODELOS, CRISES E AJUSTES. 
 

Foto 026 

 
Fonte: VÊNERE, Mário.  Manifesto dos Alunos de Pedagogia e Letras em 07/09/1991, reivindicando a construção do Campus 
Universitário de Guajará-Mirim . Movimento que contribui para a organização de grupos e iniciativas para a elaboração de políticas 
públicas aplicadas na UNIR, 1991. 

 

1-Políticas Públicas e Reformas Aplicadas na UNIR 

 

Ao relacionar as políticas públicas85 com a instituição universitária brasileira, buscamos práticas e 

elementos teóricos para reflexão acerca dos procedimentos utilizados para a aplicação das reformas de 

Estado e de suas implicações na trajetória das instituições federais de ensino superior (IFES), 

especificamente na UNIR. Tais políticas aproximam-se do conceito de política que se torna complexo, não 

só pelo caráter polissêmico, mas principalmente pela história e trajetória dessa palavra tão cara aos clássicos 

                                                 
85 Entendemos as políticas públicas como ações referentes ao “consenso” em torno de necessidades que são 
diagnosticadas e que se pretende satisfazê-las com um programa concreto de ação proposto pelo governo, pelo 
Estado ou um grupo que intervém para enfrentar crises, implementar mudanças ou atender as demandas e 
necessidades sociais; e como tal, designa os produtos da ação governamental, tais como, programas, reformas,ou 
ações e decisões imputáveis às autoridades políticas constituídas. 
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e estudiosos da filosofia e da ciência política, como é exemplificado na tese de José Correa Leite (2005), 

intitulada “As invenções da Política: sobre a existência da política e suas transformações”. 

As políticas públicas, políticas de governo e políticas sociais, expressam interesses e estratégias 

destinadas ao controle e ao enfrentamento dos problemas sociais que afetam a saúde, a educação, o sistema 

de transporte e demais prioridades de um governo e legitimada pela sociedade. Tal legitimidade é 

materializada em contratos sociais, constituições, leis, decretos e múltiplos documentos que regulam, 

mantêm a ordem e a conformidade, até que conflitos, tensões, reivindicações e crises nas instituições 

passem a exigir reformas estruturais que são utilizadas como instrumentos das políticas públicas para 

alcançar as mudanças desejadas, priorizadas pelos grupos, movimentos sociais ou idealizadas pelo 

interesses pessoais.  

Nesse sentido, podemos estudar as propostas de reformas educacionais como tentativas de alterar a 

legislação e provocar novas práticas educacionais expressas nas Leis de Diretrizes e Bases, nas portarias, 

resoluções, medidas provisórias, decretos e todos os documentos que instrumentalizam as reformas de 

Estado no âmbito da educação e demais campos de atuação do governo.  

Na década de 90, a questão da reforma do Estado foi tão importante que ganhou um ministério no 

primeiro mandato no governo FHC o Ministério da Administração e da Reforma do Estado - MARE. 

Entretanto, não se trata de uma ação original, pois tal política interna extrapolou nossas fronteiras 

direcionadas para o movimento que fez avançar e aperfeiçoar o sistema capitalista e reforçou o modelo da 

política neoliberal com os efeitos perversos da globalização capitalista. 

 A modernidade produziu e registrou dois grandes paradigmas de transformação social, sendo o 

primeiro a revolução que foi pensada para ser exercida contra o Estado, e o segundo, o reformismo, 

paradigma que acabou por dominar os países centrais estendendo-se a todo o sistema mundial (SANTOS, 

2000). Frente às crises, o Estado se transformou em objeto da reforma e a reforma do Estado constituiu-se 

na face oculta do reformismo e de sua respectiva crise. Da mesma forma, Estados que foram resultados das 

grandes revoluções recorreram também ao reformismo como condição de êxito e consolidação de suas 

políticas sociais de governo. Nessa discussão, o Consenso de Washington representou, nas décadas de 80 e 

90, o braço político do capitalismo. 

 No limiar do século XXI o que se tornou consenso foi o “Dissenso” de Washington. As reformas 

localizadas e identificadas devem ser relacionadas com os Estados nacionais, com as reformas 

contemporâneas, com a crise do reformismo, com o Estado reformável, com o terceiro setor, bem como 

com a experiência do Estado do Bem-Estar Social. 

A modernidade produziu os “Estados nacionais” que, uma vez reformados, prometiam esperanças e 

certezas, não encontradas até o passado recente; nem mais prometidas nos dias atuais. O conjunto de 

incertezas delimitou a chamada “pós-modernidade”. 
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Dessa forma, no momento em que foi criada, a UNIR, prometia algumas certezas, como, por 

exemplo, a possibilidade da instituição universitária transformar-se numa alavanca de desenvolvimento 

regional, e conseqüentemente a implementação da pesquisa e do avanço tecnológico nessa localidade da 

região amazônica, além da formação de mão de obra especializada. As grandes interrogações, crise 

universitária somada as demais crises dos diversos campos de atuação do Estado, remetem-nos a uma 

questão fundamental: “como as instituições universitárias têm sido criadas, instaladas e reformadas?” 

Responder tal questão implica a localização da instituição universitária no tempo e no espaço. Constata-se 

que diferentemente da escola que é produto da modernidade, a instituição universitária é medieval, atravessa 

a modernidade e dá sinais de sobrevivência nos novos tempos, onde muitos intelectuais denominam de 

“pós-modernidade”. 

 

2 - Universidade: Trajetória, Modelos, Crises e Ajustes. 

 

Tratando da questão universitária verificamos que a universidade medieval foi institucionalizada 

apoiada no trabalho artesanal dos copistas e tradutores. 

A corporação de professores ou estudantes aparece como base da instituição universitária criada a 

partir do século XII. Desde essa época o corporativismo, a autonomia e a liberdade acadêmica são 

elementos essenciais necessários para a compreensão da universidade. Nessa direção afirma Trindade 

(1999): 

A nova instituição estrutura-se, originalmente através de corporações de professores (Paris) ou de estudantes 
(Bolonha) e as “repúblicas” de estudantes estrangeiros, organizadas por país de origem, chamavam-se “nações”... 
certos conflitos deram origem a novas universidades, tais como Orléans, Pádua e Cambridge, a partir de cisões em 
Paris, Bolonha e Oxford. Os três campos de formação que marcam a origem das universidades medievais são 
sucessivamente a Teologia (Paris), o Direito (Bolonha) e a Medicina (Montpellier, sob a influência de Salermo e da 
cultura árabe). A universidade medieval se constitui de duas formas ou, espontaneamente (consuetudine) ou por 
bula papal ou imperial. Segundo alguns analistas, aqui termina a fase espontânea da criação das universidades e elas 
passam a ser o produto de estratégias de papas ou imperadores. 

 

As universidades têm origem e formas participativas diferentes86, ora através de associação de 

interesses populares, ora na autoridade do Papa, na autoridade do Estado, que atualmente amplia-se o 

espaço para o “mercado”. O poder acadêmico, a cultura acadêmica na origem nasce para uma minoria. 

Entretanto, é da natureza da universidade ser critica, inovadora e de tendência à expansão, que: 

dá-se ao longo dos séculos XII e XIII na França (Toulouse), Inglaterra (Oxford, Cambridge) e Itália (Siena, Pavia, 
Nápoles), Espanha (Salamanca, Valencia, Valladolid) e Portugal (Coimbra). Com a criação da universidade se 
Vallodolid, o Rei Afonso, o Sábio, estabelece a primeira legislação universitária elaborada por um Estado...para uma 
formação teológico-jurídica que responde às necessidades de uma sociedade dominada por uma cosmovisão 

                                                 
86 No caso da Universidade Federal de Rondônia, a diferença ocorre no processo de consolidação da instituição: 
primeiro, tem origem no município de Porto Velho. Esse momento, sua origem está vinculada ao poder do Estado e 
a influência do Cel. Jorge Teixeira que afinado com a política do governo militar, tem seu pleito atendido pelo 
presidente João Batista de Figueiredo. Entretanto no processo de expansão e interiorização da universidade, 
constatamos a  presença dos movimentos sociais, que pressionaram a autoridade da instituição a levar os cursos e a 
estrutura da instituição para os municípios de Guajará-Mirim, Ji-paraná; Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena, que 
hoje são contemplados com os campi universitários. 
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católica; com uma organização corporativa em seu significado originário medieval; e preservando sua autonomia 
face ao poder político e à igreja institucionalizada local. (TRINDADE, 1999, p. 12). 

 

Numa visão de conjunto dos campi que formam a UNIR, distinguimos as necessidades sociais e a 

própria relação das cidades com a instituição universitária através de maior influência católica nos campi de 

Guajará-Mirim e Porto Velho e da protestante nos campi de Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. 

A importância de compreender os elementos constitutivos das necessidades sociais e da implicação e do 

papel social dos indivíduos envolvidos nas instituições medievais, modernas e contemporâneas, como o 

caso da UNIR, remete-nos para o fato de que a Igreja teve um papel determinante na produção e invenção 

de necessidades ao mesmo tempo em que atua no âmbito da instituição universitária como instrumento de 

atendimento as suas próprias necessidades e interesses de controle e dominação. Tal poder está migrando 

para esfera das corporações transnacionais. Nessa trajetória verifica-se que: 

Desde o século XV as sociedades européias vão viver sob o impacto de transformações que começam a mudar o 
perfil da universidade tradicional, através de um logo processo de transição para a universidade moderna do século 
XIX (...) O desenvolvimento das universidades de Florença, Roma e Nápoles e da academia da Neoplatônica serão 
centrais para o fim da hegemonia teológica e o advento do humanismo antropocêntrico... O humanismo não atingirá 
com a mesma força a universidade de Paris, que se mantém fiel as suas origens, mas o acontecimento mais marcante 
será a fundação do Collège de France por François I (1530). A universidade que realiza esta transição para o 
humanismo sem romper a tradição medieval é Luvain (1415), situada (...) entre a civilização francesa e a alemã. 

 

O encontro de culturas e de iniciativas canalizam-se na direção da consolidação das instituições 

universitárias. O movimento migratório é determinante na constituição da UNIR numa universidade 

multicampi. Na experiência européia, verificamos que a troca de experiências entre a cultura alemã e a 

cultura francesa privilegiou a geopolítica que influencia até hoje diferentes e diversas culturas que: 

Torna-se um importante centro do renascimento literário na Europa, que vai influir nas universidades inglesas, 
primeiro em Oxford e depois em Cambridge, onde Erasmo de Rotterdam ensina grego e se doutora em 
teologia...Um traço novo, porém que aparece na evolução da universidade alemã no século XIX é, com o 
desaparecimento do feudalismo o controle progressivo das universidades pelos poderes dos príncipes. Essa 
tendência, iniciada no século XV e concluída no início do século XVI, estabelece um dos padrões da universidade 
européia: são instituições doravante vinculadas ao Estado e este processo se acentuará com a Reforma Protestante... 
A Reforma e a Contra-Reforma introduziram um corte religioso radical entre as universidades. A reforma 
protestante luterana, com seus desdobramentos calvinistas e anglicanos, rompe com a hegemonia tradicional da 
Igreja (p.13). 

 

Trata-se de um movimento importante, a reação católica como um fenômeno de resistência frente 

as políticas e conjunto de inovações típicas da renascença e do iluminismo, onde as instituições 

universitárias cumprem um papel político e: 

A vida intelectual do século XVI vai ser marcada por esses dois vastos movimentos que determinam o futuro da 
Europa.. A ação de Lutero a partir de Wittenberg, no centro geográfico da Alemanha se espalha por todo território 
(salvo a Baviera e a Bohêmia), gerando as primeiras universidades desde 1544 (Leipzig, Tubingen, Marburg, 
Koenigsberg e Iena). A divisão dos protestantes, porém, favorece a reação do catolicismo, especialmente através da 
Companhia de Jesus (...) A Contra-Reforma teve no Concílio de Tentro seu norte renovador que encontrou na 
Espanha formas variadas de inovação: o Barroco, a mística, a filosofia e literatura nacional. A ação dos jesuítas 
amplia o campo universitário da Contra-Reforma na Alemanha, França, Países baixos e Itália, especialmente com a 
criação da universidade gregoriana, em Roma (1533)... Para além do humanismo renascentista, da Reforma e da 
Contra-Reforma, o último elemento é a nova relação universidade e ciência, que vai ter um novo impacto. (Ibidem, 
1999, p. 13). 
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A questão da universidade relacionada com a ciência se vincula às descobertas da física, astronomia 

e da matemática no século XVII: 

Até o século XVII, o cientista não tem um papel especializado na sociedade, mas a partir daí desencadeia-se uma 
mudança profunda n sistema de valores e normas universitárias, reconhecendo-se, não sem conflitos, a legitimidade 
de uma atividade relacionada com as ciências em geral... A entrada das ciências nas universidades vai alterar 
irreversivelmente a estrutura da instituição, limitada anteriormente às ciências ensinadas nas faculdades de medicina 
e artes sob a denominação de ‘filosofia natural’... A Itália desempenhará um papel central nesse processo. A pressão 
fora da península Itálica era menos forte, porque nem Kepler nem Copérnico eram acadêmicos e as ciências 
experimentais vão ainda retardar em quase um século a sua inserção nas universidades... Na Itália, porém, as 
condições eram muito favoráveis para o desenvolvimento das ciências físicas experimentais e da astronomia, com 
Galileu, professor de Pisa e Pádua (1592) ou do matemático Torricelli, na Universidade de Florença. Com o 
renascimento artístico, começa também a crescer o interesse pelos estudos de anatomia em Pádua, Bolonha, Pisa e 
Roma...O desenvolvimento da universidade renascentista resulta de uma profunda transformação, a partir do século 
XV, decorrente da expansão do poder real, da afirmação do Estado nacional e da expansão ultramarina. A 
universidade, como instituição social haverá de se transformar abandonando, mesmo nas que se alinham na Contra-
Reforma, seu padrão tradicional teológico – jurídico – filosófico. A universidade renascentista se abre ao humanismo 
e às ciências, realizando a transição para os diferentes padrões da universidade moderna do século XIX (Ibid, 1999, 
p. 13). 

          

Como surge o modelo da universidade estatal? Quais são os antecedentes determinantes que 

possibilitam as reformas das universidades no contexto da modernidade?  

O contexto societário que engendra a universidade moderna se faz sob forte impulso do desenvolvimento das 
ciências do Iluminismo e do Enciclopedismo que no plano político e social, encontrará seu leito nos efeitos radicais 
da revolução de 1789, dentro e fora da França. ..O século das luzes se inicia sob a influência de Newton, que 
assegura às universidades inglesas um avanço científico proeminente. O movimento científico e experimental se 
difunde por todos os países e universidades, desde a Universidade de Moscou fundada em 1755, até a de Coimbra, 
renovada pela reforma pombalina de 1772, passando pela Universidade de Gottingen, na Alemanha sob a influência 
de Leibniz, pelas Universidades de Upsala na Suécia, Edimburgo na Escócia e Nápoles e Catânia na Itália.... A 
França ficará em atraso pela resistência do racionalismo cartesiano, e especificamente na Universidade de Paris, 
embora as ciências experimentais se desenvolvam em regiões geograficamente periféricas: Estrasburgo, Reims, 
Montepellier, Caen e Pau. Apesar da resistência da universidade, a Academia evolui pela ação renovadora dos 
enciclopedistas... com o Plano de uma universidade Russa, elaborada por Diderot para Catarina II, todas as reformas 
das universidades preconizam estudos mais aprofundados de ciências naturais e física... Para além das ciências que 
se institucionalizam nas universidades tradicionais e novas, se abre um padrão diferenciado na relação com o 
Estado... Por um lado, as universidades inglesas articulam-se com os colégios e dobram entre 1700-1750 suas 
anuidades, tornando-se acessíveis apenas à nobreza e à alta burguesia e criam vínculos estreitos com o parlamento, 
mantendo-se fora do âmbito estatal (p.15) 
 

Uma vez expostos tais antecedentes, as universidades cumprem um papel político é apropriada pelo 

governo no processo de reconstrução nacional; assume a condição como mecanismo estratégico de 

formação de quadros políticos e técnicos comprometidos com a ideologia de expansão territorial e de 

manutenção do poder nacional: 

 

Os rendimentos das universidades e liceus permitem a introdução do ensino gratuito, autorizado em 1719, com a 
redução dos salários dos professores, contra qual se opõe os enciclopedistas, temerosos da negligência dos mestres. 
Com a expulsão dos jesuítas da França (1762), inicia-se o processo de estatização do ensino superior pela 
Revolução e o Império... As universidades, pois, não seguem o modelo único e a história da universidade, a partir 
do século XVII, se confunde, em grande medida, com as vicissitudes das relações entre ciência, universidade e 
Estado. As novas tendências da universidade caminham em direção a sua nacionalização, estatização (França e 
Alemanha) e abolição do monopólio corporativo dos professores, e se inicia o que se pode denominar de ‘papel 
social das universidades’ com o desenvolvimento de três novas profissões de interesse dos governos: o engenheiro, 
o economista e o diplomata (Ibidem, p. 15).  
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Como referência histórica, as transformações sociais realizadas na França, colaboraram para 

delimitar os períodos das instituições universitárias a partir da presença e de personagens históricos que 

utilizaram a instituição universitária como poder de expansão e manutenção de poder, caso típico constatado 

no período napoleônico: 

Após a Revolução Francesa, a universidade napoleônica rompe com a tradição das universidades medievais e 
renascentistas e organiza-se, pela primeira vez, subordinada a um Estado nacional. Num contexto de hegemonia e de 
expansionismo francês, Napoleão, 1806, a universidade imperial, subdividida em Academias, que se configura de 
forma inovadora, designando um ‘corpo encarregado exclusivamente do ensino e da educação pública em todo o 
Império’. Trata-se de uma corporação, mas uma corporação criada e mantida pelo Estado, tornando a educação um 
monopólio estatal. A universidade napoleônica e suas Academias se estendem aos Países Baixos e a Itália. A 
Universidade Napoleônica torna-se um poderoso instrumento para criar quadros necessários...mecanismo - chave é 
o poder do governo de nomear os professores, assistido por um conselho, porque o Imperador quer um corpo cuja 
doutrina esteja ao abrigo das pequenas febres da moda; Que marche sempre quando o governo dorme e que seja 
uma garantia contra as teorias perniciosas e subversivas da ordem social, num sentido ou noutro (Ibidem, p. 16). 

 

A concepção de uma instituição universitária fundada sobre o princípio das propostas de pesquisa e 

no trabalho científico desinteressado associado ao ensino, amadurece sob o impulso do Estado. Segundo 

Trindade (1999), com a nomeação de Humboldt, em 1809, para o departamento dos cultos e da instrução 

pública do ministério do interior: 

A nova universidade se organizava não através das faculdades isoladas napoleônicas, mas de forma integrada, 
através das Faculdades de Medicina, Direito e Filosofia. A hegemonia metodológica do ‘seminário alemão’, nascido 
em Halle e Gottingen, torna-se a pedagogia integradora dos exercícios filosóficos, históricos e orientalistas, em que o 
sincretismo religioso preponderou sobre o confessionalismo protestante ou católico... O movimento iniciado com a 
Universidade de Berlim produz a recuperação progressiva das universidades alemãs entre 1810 e 1820, dentro de 
uma concepção de universidade que se estrutura pela indivisibilidade do saber e do ensino e pesquisa, contra a idéia 
das escolas profissionais napoleônicas. Resta referir que a fundação da Universidade de Londres como uma 
universidade livre, em 1828, por um grupo de liberais tem como resposta a criação do King’s College (Londres), em 
1831, sendo que Oxford e Cambridge se opõem a que a nova universidade seja construída por carta real. De um 
compromisso entre as duas partes, em 1836, se constitui como corporação de direito público a nova universidade de 
ensino e pesquisa sobre a influência de Berlim e que vai desencadear reformas nas duas universidades tradicionais 
em meados do século XIX... Estabelecem-se assim as matrizes da Universidade moderna estatal ou pública, 
influenciando a dinâmica das universidades na Europa e nas Américas, cuja dinâmica até nossos dias traz para o 
centro da instituição universitária as complexas relações entre sociedade, conhecimento e poder (p. 17). 

 
A Universidade firma-se na constante e complexa busca do conhecimento, com os conceitos 

fundamentais do século XX, isto é: 

A complexa problemática – universidade, sociedade, conhecimento e poder – têm seu ponto crítico nas novas 
relações entre ciência e poder. Tanto mudaram os paradigmas científicos como suas relações com o Estado e a 
sociedade, a partir de sua eficácia em termos econômicos e militares. Da mesma forma, as universidades inseridas na 
produção científica e tecnológica para o mercado ou para o Estado, tanto nas economias capitalistas como 
socialistas, ficaram submetidas a lógicas que afetaram substantivamente sua autonomia acadêmica-científica 
tradicional (...) Uma análise histórica mais detalhada mostraria, por exemplo, que na França revolucionária, após a 
fase em que os ‘aristocratas do saber’ são perseguidos durante o Terror e a Academia de Ciências e a própria 
universidade são fechadas, a ciência é reabilitada. Um minucioso livro sobre o período, do historiador da ciência 
Jean Dhombres, comprova que nesse período se assiste ao ‘nascimento de um novo poder’ (...) Tanto nas sociedades 
industriais avançadas quanto nas universidades, a ciência e sua organização tornou-se um problema eminentemente 
político... A ciência perdeu a inocência apocalíptica de Hiroxima e, mais recentemente, com as inquietantes 
perspectivas de militarização do espaço. Na sociedade moderna seria ingênuo imaginar que o sistema científico se 
organiza e se desenvolve de forma autônoma. (Ibidem, p. 18). 

 

É com esse espírito que encontramos no Brasil um sistema de ensino que entende a instituição 

universitária como além da condição de guardiã da memória universal e produtora do conhecimento, de 

sustentação ao projeto de identidade nacional. A UNIR, também surge com esse propósito. Criada em 1982, 
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carrega princípios e práticas da reforma de 1968 e do autoritarismo militar, entretanto, assimila os “ventos” 

dos movimentos sociais na luta pelos direitos e pela cidadania. Nesse processo de transição democrática, 

essa instituição nasce reformada e sua produção ainda reflete propósitos autoritários. Quando chega às 

cidades no âmbito de sua influência e responsabilidade, reforça o processo democrático e na condição de 

poder acadêmico, legitimado e falando em nome da ciência, transforma-se em centro político de decisões 

contra os interesses dominantes, criando possibilidades de novas lideranças portadoras do conhecimento 

científico.  A ciência e a própria universidade estão submetidas ao jogo de poder. Na medida em que a 

ciência também está submetida ao jogo do poder, transforma-se, não só num instrumento nas mãos dos 

detentores dos poderes econômicos e políticos, mas também no invólucro ideológico de todo sistema 

político avançado. 

Refletindo sobre as políticas contemporâneas, partir dos anos 60, verificamos uma expansão dos 

países capitalistas centrais que se esforçam para explorar as relações entre ciência, tecnologia e produção 

materializadas na economia japonesa, americana e nas potências européias. Nos anos 70 a sociedade 

mundial enfrenta a crise do petróleo, período que registra pouco desenvolvimento econômico e os primeiros 

sinais de incertezas no contexto da modernidade, onde a indústria pesada entra em crise afetando a indústria 

automobilística e eletrônica. Nesse processo, constatamos o início da era da microeletrônica, da 

automatização e da robotização da sociedade “pós-industrial” e o aparecimento de um tipo de pesquisa 

científica hipergeradora de poder, capaz de aumentar ainda mais o poderio daqueles que já eram poderosos.  

A dependência da ciência em relação ao Estado mudou radicalmente no “pós-guerra”, 

especialmente pela estreita interação entre ciência básica e a ciência aplicada voltada para a utilização civil 

ou militar. Nos EUA, com a Guerra da Coréia e do Vietnã, o eixo tecnológico militar mais avançado passou 

a apostar no Pacífico. Sem os financiamentos federais maciços nas universidades de maior prestígio, não 

teria havido o elo entre pesquisa e tecnologia, especificamente na área da informática que viabilizou o terror 

do ‘vídeo game’ da Guerra do Golfo. O Vale do Silício, com as mais avançadas empresas de informática 

concentradas, na Califórnia, não teria se tornado o pólo mais dinâmico do mundo sem financiamentos 

associados à Guerra Fria e à conquista espacial87. 

 Para responder as questões acerca dos desafios da Universidade, questionamos a função das 

ciências sociais e aplicadas na complexa relação entre o poder, a ciência, a sociedade, as crises sociais e a 

sociedade atual. Este tema: 

 

                                                 
87 O livro sobre a “Universidade de Stanford e a Guerra Fria” tem um capítulo intitulado ‘Stanford vai à guerra’, 
onde está descrita essa relação complexa entre a Universidade, seus departamento das áreas científicas e 
tecnológicas e os financiamentos governamentais para o desenvolvimento de pesquisas. Como observa Frederico 
Mayor, diretor geral da Unesco (1999), “o sucesso da ciência tornou as relações entre a comunidade científica e o 
Estado mais complexas que antes, mostrando a contradição entre os cientistas que dependem crescentemente do 
Estado mas não querem ser governados por ele e os governos que querem planejar a pesquisa e orientá-la para os 
setores economicamente mais promissores”.  
 



 125 

É abordado por Brunner e Sunkel, num livro intitulado Conocimiento, Sociedad y Política, no qual afirmam que os 
pesquisadores sociais recolhidos em seus domínios tradicionais de produção – departamentos ou centros de pesquisa 
– se encontra cada dia em maior desvantagem com relação aos analistas simbólicos que cumprem as mesmas 
funções em novos domínios (consultorias privadas, assessoria legislativa, agências de análises e organismos 
internacionais)...‘valoriza o serviço final mais do que o conhecimento’... Os autores consideram que esse novo 
quadro de ‘globalização do mercado de analistas simbólicos’ cria novas formas de financiamento em expansão e 
torna obsoletas as formas ‘que no passado permitiam o desenvolvimento das universidades’, uma vez que as 
atividades acadêmicas de pesquisa social acadêmica parecem não ingressar no circuito efetivo de sua utilização’ e 
‘muito menos nas áreas de decisão dos assuntos relevantes’. Assim, as complexas relações entre conhecimento e 
poder interpenetram a sociedade contemporânea em todos os níveis da esfera pública ao mercado, recolocando uma 
questão central de natureza ética (Ibid,, p. 20). 

 

A trajetória da universidade como resultado de políticas públicas e como produto de esforços 

corporativistas e de interesses pessoais nos possibilita estabelecer relações com as inúmeras reformas 

propostas implantadas, assimiladas e rejeitadas. O que de fato podemos observar nos jornais e nos artigos 

científicos, na televisão é um novo tipo de crise na instituição universitária que interessa ao próprio governo 

federal de cada país da América Latina. Trata-se de uma crise generalizada, provocada, cuja intenção é 

apresentar um novo modelo de universidade mais afinada ou adaptada à conjuntura atual.  Daí surgem as 

reformas que são direcionadas no sentido de garantir mecanismos seletivos de financiamento da pesquisa 

científica quer seja social, básica ou aplicada, restringindo à universidade a sua função tradicional de formar 

profissionais polivalentes para o mercado. Esse novo modelo deve responder às necessidades ditadas pelo 

mercado, portanto, funcional para serviços indispensáveis e utilitários.Tal modelo, cujo propósito é 

institucional, torna mais seletiva a pesquisa científica. Aponta uma tendência de submeter a universidade à 

expansão descontrolada do privado; a universidade nas mãos do mercado nacional e internacional com a 

mínima interferência dos Estados nacionais. No caso da UNIR, constatamos a explícita preocupação em 

viabilizar a instituição universitária como “vendedora de serviços diversos”.Entretanto, existem sujeitos e 

movimentos de resistência à política neoliberal. 

 

3 - Universidade e Instituições Universitárias no Brasil 

 

As universidades federais brasileiras têm origem no século XIX. A soma de informações e estudos 

realizados sobre a estrutura e funcionamento podem ser encontrados em Rossato (2000), Buarque (1989), 

Wanderley (1989), dentre outros. 

 O desenvolvimento da universidade atravessa a idade média, sendo anterior a idéia de “escola” 

contemporânea, tal como conhecemos, organizada em sistemas de ensino fundamental, básico e superior. 

Assim, segundo Luis Eduardo Wanderley: 

Herdeiras das instituições do mundo greco-romano, as universidades foram assumindo uma forma específica no 
contexto religioso do Oriente islâmico e do ocidente cristão. Na época feudal existiram os chamados studia 
generalia, lugares freqüentados por estudantes vindos de todas as partes. Para terem o direito de ensinar ou de 
conferir graus, eles precisavam uma licença do Papa, do rei ou do imperador. A excelência de algumas grandes 
escolas, no fim do século XII, extrapolava suas dimensões locais. Os estudantes, professores e clérigos desfrutavam 
de privilégio e imunidades, tais como proteção contra prisão injusta, permissão para morar em segurança, direito de 
interromper os estudos, proteção contra extorsão em negócios financeiros etc. dentre os studia generalia mais 
conhecidos destacaram-se os de Paris, Bolonha, Nápoles, Oxford. Segundo algumas fontes, a palavra universitas foi 
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originariamente aplicada às sociedades corporativas escolásticas e, provavelmente no decorrer do século XIV, o 
termo passou a ser usado à parte, no sentido exclusivo de uma comunidade de professores e alunos, e cuja existência 
corporativa houvesse sido reconhecida e sancionada pela autoridade eclesiástica ou civil. Outras fontes indicam a 
influência da cultura árabe e a instituição de El Azhar, no Cairo (ano de 970), na fundação da escola de medicina de 
Salermo, na Itália, no século XI. Naquelas escolas o centro era o ensino do Direito, mas, posteriormente ao Concílio 
de Latrão, o núcleo passou a ser a teologia (1994, p. 15 e 16). 

 

Segundo esse autor, será sob o influxo e a disseminação das idéias liberais que ocorre a busca da 

integração entre o ensino e a pesquisa. Nessa perspectiva é criada a universidade de Berlim, no ano de 1810. 

A partir dessa referência, podemos relacionar a universidade ao processo de desenvolvimento econômico, 

social conforme especificidade cultural de cada localidade, observando que todas acabam servindo filhos 

privilegiados. Movimentos e tensões sociais, conflitos e reformas, apontam a emergência de reivindicações 

e luta da classe média pelo direito ao espaço universitário e pouco a pouco a universidade se transforma no 

lugar apropriado e reservado para conceder a autorização e a validade do exercício das profissões através do 

reconhecimento de títulos e diplomas. 

 Nosso sistema de ensino superior está vinculado à história da instituição universitária, bem como 

aos interesses pessoais e sociais de influência portuguesa que dificultou ao máximo a materialização da 

utopia universitária em terras brasileiras. Entretanto, “algumas instituições mantém até hoje a configuração 

de instituição que congrega a reunião de um número x de faculdades; outras mais modernas já nasceram de 

forma mais integrada”. Da tradição universitária, alguns traços são marcantes na idéia de universidade: 

comunidade, imunidade e universalidade (1994, p. 18). 

Criada em 1982 sob as idéias de um projeto nacional a UNIR nasce reformada, com uma legislação 

decorrente da reforma de 1964 orientada por políticas do governo militar. A instituição foi criada com o 

propósito de impulsionar o desenvolvimento regional e modernizar o Estado de Rondônia, território federal 

até 1981. Teve como primeiro reitor: Euro Tourinho Filho. 

           Foto 027 

 
          Fonte: DAM.  Euro Tourinho Filho, Primeiro Reitor da UNIR, 1997. 
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Essa instituição é engajada no regime militar; é dependente e alinhada ao sistema federal, uma 

universidade também financiada por recursos internacionais, objeto de tensão social e de interesse 

internacional na região amazônica. 

O processo de interiorização que ocorre nessa universidade dá origem a inúmeros conflitos 

(MOREIRA, 2001). Constata-se a opção pela execução do projeto de interiorização pautado no 

estabelecimento de convênios, parcerias e mutirões considerados como iniciativas na contramão das 

políticas públicas e das reformas aplicadas nas universidades federais sendo, dessa forma contra-reformas. 

Assim, é necessário considerar que a modernização da UNIR e a execução das atividades financiadas pelas 

agências internacionais cumprem o mesmo papel do atual desmonte das universidades federais financiadas 

pelos próprios patrocinadores.  

O trabalho de Cunha (1986), entre outros, registram reflexões sobre a gênese e desenvolvimento do 

ensino superior. No caso específico das reflexões acerca das universidades federais destacamos as obras 

intituladas Universidade Reformada (1988) e a Universidade Temporã (1986). Da história e das reformas 

das instituições88, destacamos outros elementos constitutivos da cultura que determinam os rumos e os 

novos rumos.  

Segundo o entrevistado Theodolino Souza, muitas vezes, não nos damos conta das origens e das 

razões das reformas, entretanto percebemos que movimentos sociais canalizam ações coletivas em busca de 

mudanças: 

As mudanças que desejamos nos exigem ações desafiadoras. É preciso desvendar os problemas e conhecê-los em 
profundidade. Mudanças não surgem do nada, por movimento mágico ou porque esse ou aquele sujeito 
simplesmente quer. pelo contrário; mudar ou transformar uma sociedade significa gerar um contexto promissor 
onde o ser humano seja valorizado como ser incluso totalmente na economia, na sociedade e cúmplice beneficiado 
pela produção material e por serviços de ‘qualidade’.(2004). 
 

É importante lembrar as preocupações dos homens que fizeram e fazem a história das culturas. Por 

exemplo, no contexto dos problemas contemporâneos, personalidade como a de Álvaro de Vieira Pinto 

colabora para o surgimento do Instituto Superior Brasileiro - ISEB, criado em 14 de julho de 1955, vindo 

este a se tornar relevante, pois possibilita a centralização da discussão do problema da “consciência” como 

                                                 
88 Para melhor compreensão da história e das múltiplas relações sociais, destacamos o caráter do “personalismo 
exagerado” e o tipo de colonização do Brasil, que segundo Antônio Cândido, tal personalismo provém da frouxidão 
das instituições e da falta de coesão social (1967). Esse personalismo encontrado na formação do povo brasileiro 
deve ser entendido histórica e sociologicamente, o que permite identificar as nossas origens na Península Ibérica, 
cujas relações sociais são marcadas pela ausência do princípio de hierarquia e a exaltação do prestígio pessoal com 
relação ao privilégio. Esse traço cultural, bem como a repulsa dos nossos colonizadores pelo trabalho regular e as 
atividades utilitaristas, constitui-se em tema fundamental da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 
cujos estudos apontam para a compreensão da nossa incapacidade secular de separarmos a vida pública e da vida 
privada, principalmente pelo fato do colonizador português ter usado do recurso da intimidade e do cunhadismo para 
expandir e integrar a população brasileira (Darcy Ribeiro, 1999).Essa estratégia de integração e dominação é 
expressa na mestiçagem brasileira. Assim, o estudo das obras de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, 
Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, colaboram para a análise da forma como a população brasileira 
recebe, assimila, encampa as reformas impostas desde a instalação da colônia, do império, da república, da nova 
república e nos dias atuais, nos quais a conjuntura neoliberal exige e determina mudanças estruturais e as ações dos 
dirigentes e Estados Nacionais. 
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mobilizadora da realidade nacional, o que significa entender a consciência como instrumento eficaz da 

aceleração das transformações em curso no país: 

a consciência crítica tem por marca dominante à objetividade. É, por definição, a representação empírica, mas suas 
correlações causais e circunstanciais. A atitude fundamental dessa consciência é a certeza que a anima, de estar 
refletindo em si um mundo existente fora dela, constituindo por fenômenos submetido a leis universais” (PINTO, 
1960, p. 16.). 
 

Tratando-se das questões vinculadas aos movimentos sociais e sobre a alteração do real e da 

percepção ampliada das coisas, afirma Vieira Pinto: “Para apreciar a ocorrência efetiva das transformações, 

é conveniente observar a amplitude dos seus efeitos na consciência popular e o modo pelo qual as alterações 

da realidade vão determinando a mudança qualitativa na percepção das massas” (1960, p. 17). Vieira Pinto, 

defendendo a idéia de implantação de uma universidade na cidade, acompanha a tese de que só a presença 

da instituição no local já produz impacto que ultrapassa os limites da localidade. As mudanças necessárias 

para a inclusão da cidade e do Estado de Rondônia no mundo globalizado encontram na instituição 

universitária, mais do que uma simples instituição social de mudanças e alterações culturais, além da 

contribuição histórica e sociológica, necessária à compreensão filosófica da “pesquisa científica”, do 

conhecimento e das teorias e da própria cultura, o que nos indica as palavras escritas na obra “Ciência e 

Existência”: 

A pesquisa científica constitui em tema a cuja consideração o homem de ciência em geral e o pesquisador em 
particular, não podem deixar de se preocupar. Qualquer que seja o campo de atividade a que o trabalhador científico 
se aplique, a reflexão sobre o trabalho que executar, os fundamentos existenciais, os fundamentos sociais e as 
finalidades culturais que o explicam, o exame dos problemas epistemológicos que a penetração do desconhecido do 
mundo objetivo suscita, a determinação da origem, poder e limites da capacidade perscrutara da consciência e tantas 
outras questões desse gênero, que se referem ao processo da pesquisa científica e da lógica da ciência, não podem 
ficar a parte do campo de interesse intelectual do pesquisador, que precisa conhecer a natureza do seu trabalho. 
(Idem, 1969, p. 3). 

 
Esse pensador mostra que a natureza do trabalho é elemento constitutivo da realidade individual do 

pesquisador e que a ciência pode tornar-se um instrumento de libertação do homem e de seu mundo. 

Matizamos a necessidade do conhecimento acadêmico, na direção da geração de emprego e renda, e do 

fenômeno da exclusão social, para entender como é possível às reformas estruturais superarem os desafios e 

problemas sociais.  

Tratando-se do conhecimento acadêmico, privilegiamos a instituição universitária que nos últimos 

anos vem passando por um processo de fragilização institucional e de prioridade relegada a segundo plano 

explícita nos dois mandatos do governo FHC. Quanto ao processo de reformas, nossa preocupação consiste 

na identificação das políticas públicas que se vinculam aos interesses localizados, mas que sofrem as 

influências mercantis que extrapolam o poder local. As reformas presentes na agenda do governo FHC 

foram, no passado, preocupações de personalidades históricas, como por exemplo, a de Rui Barbosa que 

dedicou trabalho na reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instituição pública 

brasileira. Naquele contexto, buscava-se a formação do “homem republicano”, inspirado nas teorias 

externas de forte influência positivista. Constatamos que parte considerável do homem republicano está à 

margem da sociedade e muitos perdem a condição e identidade de cidadão.  
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Na atualidade a tentativa é de formar “agora” o homem neoliberal conformado com a dinâmica da 

globalização capitalista e da exclusão social. Aqui, os teóricos assumem um papel fundamental. São 

intelectuais do próprio governo federal que assimilam e participam de políticas públicas internacionais e 

assumem a autoria das políticas públicas brasileiras. Tratam com frieza a questão da empregabilidade, da 

equidade e da “naturalidade” do desemprego. Essas teorias respaldadas nas ações dos nossos dirigentes, 

durante o governo FHC, não chega de forma externa, pelo contrário, é síntese de reflexão e teorização dos 

próprios governantes (SILVA JR; SGUISSARDI, 2001). 

Marilena Chauí (2001), faz uma exegese sobre a universidade brasileira, a partir de 1970 até a atual 

crise por que passa a instituição universitária. Ao refletir sobre a educação e universidade na sociedade, esta 

autora considera: 

as marcas da sociedade colonial, escravista, ou chamada cultura senhorial, a sociedade brasileira é marcada pelo 
predomínio do espaço privado sobre o público...é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos: Nela as 
relações sociais e intersubjetivas, são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior 
que obedece. As diferenças e as simetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação 
mando-obediência. O outro jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações, entre os 
que julgam iguais, são de parentesco, isto é, de cumplicidade; e, entre os que são vistos como desiguais, o 
relacionamento toma forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação, e quando a desigualdade é muito 
marcada, assume a forma de opressão (p. 13). 

 

Essa análise nos remete à idéia da presença de micropoderes na sociedade brasileira, cujo 

autoritarismo da família amplia-se até as instituições sociais, passando pelo trabalho e pelo comportamento 

diário nas ruas, nas praças e espaços culturais e institucionais: 

O autoritarismo social opera pela naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que há 
naturalização das diferenças étnicas, postos como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, das diferenças 
religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas as formas visíveis de violência; as diferenças são postas 
como desigualdades e, estas, como inferioridade natural ou como monstruosidade. Ao mesmo tempo nossa 
sociedade vem fascinada pelos signos de prestígio e de poder, como transparece no uso de títulos honoríficos sem 
nenhuma relação com a possível pertinência de sua atribuição (sendo o caso mais corrente, o uso de “Doutor”89, 
quando na relação social, o outro se sente ou é visto como superior). E na manutenção da criadagem doméstica, cujo 
número indica o grau de prestígio, status etc (Ibidem, 2001, p. 16). 

 

A produção de uma ideologia autoritária materializa nos exemplos e práticas de desigualdades: “Os 

partidos políticos são clubes privés das oligarquias regionais, arrebanhando a classe média em torno do 

imaginável autoritário (a ordem) e mantendo com os eleitores quatro tipos de relações: a de cooptação; a de 

favor e clientela; a de tutela e a relação da promessa salvacionista ou messiânica”.(Ibid, 2001). Assim as 

camadas populares reproduzem o imaginário político messiânico-milenarista enquanto a classe dominante 

governante faz perpetuar a idéia naturalística, isto é, a reprodução do direito natural e do poder divino, o que 

aponta uma reprodução positivista.  

                                                 
89 Ina Banzer descreve o sentido do tratamento de “Doutor” no Brasil, na carta do dia 27 de maio de 1881: “O Dr. 
Rameiro veio buscar-me. Não sei porque o chamam de “doutor” e duvido muito que ele próprio saiba encontrar a 
razão desse tratamento. A única explicação verossímil seria a de que todo o brasileiro bem colocado na vida já nasce 
com direito a esse título, o que em parte me parece uma falta de modéstia; mas diante da realidade, seria estúpido 
exigir que eles o fossem conquistar à custa de estudos tão difíceis quanto desnecessários”(consta do livro “Os meus 
Romanos”, publicado no Brasil  em 1956). Observamos que só a partir do governo FHC é exigido o título de 
“doutor” para o preenchimento  dos cargos de diretores e reitores das universidades federais brasileiras.  
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Constatamos o interesse em bloquear as iniciativas populares, bem como a tentativa de 

responsabilizar os sindicatos e os movimentos operários pela crise nacional. Isso ocorre no interior 

brasileiro, como por exemplo, as ameaças do prefeito de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia; no 

episódio das reivindicações MOPES, no período de 1984 a 1987, como descreve Medeiros em seu 

depoimento: 

No ano de 1984, a prefeitura não tinha nenhum interesse na universidade, e nós iniciávamos um movimento na 
comunidade para pressionar o executivo a assinar o projeto de implantação de curso superior na cidade e 
acreditávamos que a estratégia era a mudança imediata da representante da SEMEC, pois na nossa bandeira de luta, 
constava a eleição de secretario e não mais a nomeação, entretanto tudo isso não tinha a simpatia do prefeito. Então 
prefeito Isaac Bennesby, convocou uma reunião no seu gabinete para ameaçar a diretoria da APROG. No momento 
em que chegamos, ele mal esperou nossa acomodação na sala e foi logo dizendo: vocês vão ter que acabar com esse 
negócio de quere trocar a secretária de educação, pois eu sou o prefeito aqui; não quero saber de reunião de vocês 
denunciado meu secretariado disso ou daquilo; e se não acabar com isso, eu vou demitir os professores Dorosnil e 
Carmen que são estaduais, mas a responsabilidade é da prefeitura, e a Judite Sales, Paulo Medeiros e Lilian Ferreira, 
que são federais, e, portanto eu não posso demiti-los, baixo uma portaria de transferência e mando para o Cabixi 
(25/06/04). 

 

Segundo esse entrevistado, membro da APROG e do MOPES, e funcionário federal do ex-território 

nacional de Rondônia, o autoritarismo desse prefeito tinha explicação na cultura local, “bairrista e de 

cumplicidade com a política clientelista. Sua afirmação encontrava reforço e sustentação na comunidade 

local em função da manipulação política”. 

O fato das pessoas viverem em situação abaixo da linha da pobreza, da economia monetária e o 

capital brasileiro determinarem todas as ações do governo, dos serviços terceirizados ganharem prioridade 

nacional e servirem de ponte para a economia privatizada e a privatização das empresas estatais fortalecem 

as políticas excludentes. Se compreendermos a lógica capitalista e as dinâmicas do capitalismo atual, 

perceberemos que a razão da existência universitária é melhor compreendida se compreendemos sua função 

social. Significa dizer que as explicações acerca da UNIR desvinculadas da lógica capitalista e de sua 

trajetória histórica tornam-se inócuas.  

A ciência e tecnologia são forças produtivas e o monopólio capitalista do conhecimento e da 

informação. Os países centrais, ao mesmo tempo em que aceleram o processo e ampliam a informação, 

centralizam e ocultam o conhecimento O capitalismo atual rejeita a presença estatal no mercado e nas 

políticas sociais e os direitos civis ou políticos desaparecem enquanto garantias postas desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial, onde os Estados regulavam o mercado e apresentavam objetivos explícitos em 

promover investimentos nas políticas de direitos sociais. Hoje, o Estado amplia sua capacidade e 

transformação em órgão de negociação, em “balcão de barganha” que está conectado com o centro 

econômico cujas presenças do FMI, do Banco Mundial e das agências multilaterais apostam na estabilidade 

econômica através do corte do déficit público. 

A distinção entre o primeiro e o terceiro mundo deverá ser substituída pela existência em cada país, 

de uma divisão entre a riqueza absoluta e a miséria absoluta, isto é, em cada país haverá o primeiro e o 

terceiro mundo. Assim o capitalismo atual apresenta uma nova forma de acumulação de capital: 
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Caracteriza-se pela desintegração vertical da produção, tecnologias eletrônicas, diminuição dos estoques, velocidade 
na qualificação e desqualificação da mão-de-obra, aceleração da produção, do comércio e do consumo pelo 
desenvolvimento das técnicas de informação e distribuição, proliferação do setor de serviços, crescimento da 
economia informal.... A esse conjunto de condições materiais esboçando aqui corresponde um imaginário social que 
busca justificá-las (como racionais), legitimá-las (como corretas) e dissimulá-las (como formas contemporâneas da 
exploração e dominação). Esse imaginário é o neoliberalismo como ideologia. Seu principal subproduto é a 
ideologia pós-moderna para a qual o ser da realidade é a fragmentação econômico social e a compressão espaço-
temporal, geradas pelas novas tecnologias de informação pelo percurso cotidiano do capital financeiro através do 
planeta (Ibidem, 2001). 

   

O século XXI apresenta-nos o cotidiano determinado por um alto grau de incerteza e violência 

institucionalizada que é admitida e tolerada pelo mercado nacional e internacional. A educação do indivíduo 

passa a ser constituída pela insegurança, dispersão, pelo medo da destruição do patrimônio histórico, da 

memória e do direito de reivindicar, (no Estado onde o direito do cidadão transforma-se em serviço 

disponível e vendido ao cliente e o ato de reivindicar torna-se coisa do passado). Cresce o fanatismo onde as 

religiões orientam o sujeito às formas místicas e fundamentalistas. Veja o caso do ataque aos EUA, do “11 

de setembro”, considerando como “evento terrorista”. Entretanto Octávio Ianni, questiona: “isso que estão 

chamando de terrorismo, não será uma prática revolucionária?” 

Essa ideologia não contempla o modelo de universidade calcada nos princípios da reforma 

universitária de 196890 e sugere perguntas: como as universidades respondem as atuais necessidades sociais, 

como contribuem no processo de enfrentamento ao neoterrorismo e que tipos de reformas colaboram na 

direção de organização includente, da paz e felicidade das relações interpessoais. 

Entender as reformas atuais de âmbito interno exige a dupla compreensão das reformas 

correlacionadas anteriores e simultâneas às mudanças constatadas no dia-a-dia de nossa comunidade. Isso 

impõe uma outra pergunta para onde caminha a UNIR. Isso nos remete à reflexão sobre o itinerário da 

instituição que se desdobra em diferentes tipos e pontos comuns desde sua origem até a atualidade: 

A modernização do ensino superior conforme o figurino norte-americano e o aumento do controle configura as duas 
faces da universidade brasileira em reforma, nos primeiros anos de vigência do regime militar... Com a 
modernização do ensino superior pretendia-se colocar a universidade a serviço da produção prioritária de uma nova 
força de trabalho requisitada pelo capital monopolista organizado nas formas estatal e privada ‘multinacional’... Com 
essa finalidade, desenvolveu-se o ensino em nível de pós-graduação e toda ênfase foi dada aos cursos de ciências 
(exatas?) e da tecnologia, bem como de ciências econômicas, nas quais se ensinavam umas das línguas oficiais do 
poder... Essa modernização visava, ademais, criar condições racionais (melhor diria Tayloristas) para o atendimento 
da crescente demanda de ensino superior pelos jovens das camadas médias, a qual se expandia acionada pelo 
processo de monopolização, induzido por sua vez, pela política econômica.... Não houve um projeto expresso em lei 
que desencadeasse esse processo de modernização/controle. Ele foi, primeiramente, assinalado em algumas 
instituições, com destaque para a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Universidade do Brasil. Depois, foi estendido a todas as universidades federais. (decretos – leis n. 56/66 e 252/67) 
para em 1968, atingir todas as instituições de ensino superior -Lei n. 5440 (CUNHA, 1988, p. 317). 

 

                                                 
90 Cunha (1988) apresenta a tese da Universidade calcada nos modelos americanos com a conveniência da 
burocracia da ditadura do regime militar pós-64 e pelo interesse e respaldo dos administradores educacionais da 
década de 40, como mecanismos de modernização e democratização do país. Isso aponta a possibilidade de analisar 
a oficialização dos convênios MEC/USAID, não como imposição, mas como  iniciativa de educadores brasileiros 
que ocuparam papel central no poder governamental dos poderes especificados. Assim, 1968 constitui-se ano de 
referência da reforma universitária brasileira, do vestibular classificatório e das provas de múltipla escolha, do ciclo 
básico; do regime de créditos, dos departamentos, da pós-graduação. 
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 Ao destacar a lei nº 5440/68, Luiz Cunha chega a seguinte conclusão: 

Essa lei, apesar dos vetos do presidente Costa e Silva, continha um dispositivo absolutamente revolucionário, se 
levarmos em conta a gênese e o desenvolvimento do ensino superior brasileiro, em termos institucionais... Negada a 
existência de universidades pelos colonialistas, pelos ilustrados do império e pelos positivistas da República, o ensino 
superior brasileiro atravessou séculos suportado por faculdades isoladas. Descontando as tentativas frustradas, foi só 
em 1920 que três faculdades foram reunidas para gerar a Universidade do Rio de Janeiro, inaugurando um padrão 
até hoje o mais freqüente de gênese de universidade.  
 

Essa mesma trajetória, onde a universidade é negada à comunidade local, independente das 

necessidades sociais, em função da cosmovisão das autoridades locais e donos dos “currais eleitorais”ao 

entenderem a instituição universitária como centro de formação crítica e antagônica aos interesses 

patrimoniais localizados, autoritários e antidemocráticos, é identificada no período de 1982-88 no Campus 

de Guajará-Mirim. Constata-se um exemplo de prospecção negativa onde os sinais postos pelo futuro 

indicavam aos “filhos da terra” que a consolidação da instituição universitária colocava em risco o fim das 

práticas tradicionais de ocupação territorial e de exploração social.  

Cunha (1988), observa ainda que o Conselho Federal de Educação91, pressionado pelos agentes do 

mercado, facilitou a fragmentação do ensino superior.  Admitindo a influência da presença americana nas 

decisões das universidades brasileiras, nos alerta que: 

O aumento do controle governamental sobre a universidade foi conseguido por diversos meios, em tudo estranhos 
ao celebrado paradigma norte-americano. A introdução dos órgãos oficiais de espionagem...extinção da cátedra 
vitalícia, sem embargo das vantagens que representou para a expansão e a melhoria do magistério, tiveram também 
o efeito de dissolver o poder dos catedráticos na nomeação dos professores assistentes e de facilitar o desligamento 
dos professores, por não propiciar a formação de lideranças institucionais...a multiplicação dos órgãos que deveriam 
opinar sobre as questões mais simples e mais complexas (colegiados de curso, comissões de departamento, 
congregações, conselhos etc.) ocupava os professores em múltiplas comissões, nem sempre conclusivas, resultando 
numa cascata de pareceres que permitiam tanto impedir a realização de qualquer mudança como, paradoxalmente, a 
tomada de medidas executivas por instancias superiores para posterior referendo (p. 323). 

 

Refletindo sobre a gestão universitária nesse período verificamos que as escolhas dos reitores e até 

mesmo dos diretores de unidade são feitas pelo chefe do executivo: 

A elaboração das listas de candidatos a reitor e a vice-reitor, no caso das universidades oficiais, já não seria 
atribuições exclusivas dos conselhos universitários, mas destes em conjunto com os demais colegiados superiores, 
inclusive dos conselhos de curadores, nos quais tinham assento os representantes do Ministério da Educação. Em 
conseqüência, os colégios eleitorais eram constituídos predominantemente, de pessoas escolhidas pelo Poder 
Executivo e pelos próprios reitores, aumentando de muito a probabilidade de inclusão de pessoas de confiança do 
regime militar nas listas sêxtuplas: era o círculo fechado da reprodução do regime autoritário no âmbito da 
universidade, do qual poucas escaparam (p. 324). 

   

É dispensada atenção especial à importância do Rudolph Atcon92 e do convênio MEC/USAID 

acerca da difusão da idéia de privatização. 

                                                 
91 A complacência do Conselho Federal de Educação propiciou a multiplicação das faculdades particulares, sem que 
delas fossem exigidas condições adequadas em termos de instalações, bibliotecas, laboratórios e, principalmente de 
professores.  
 
92 Foi esse consultor que segundo Cunha (1988), articulou reitores de universidades para que organizassem uma 
sociedade civil sem ligação com o MEC. O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, criado em 1966, 
desempenhou, graças ao dinamismo de seu secretário executivo Rudolph Atcon (até 1968) e seus sucessores, um 
eficiente papel mediador entre a fonte do poder político (o MEC), a fonte dos recursos econômicos (a USAID), a 
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No esforço de localizarmos o norte da universidade brasileira, verificamos que o primeiro processo 

de interiorização e expansão encontra-se no campo de lutas entre a estatização e a privatização num 

contexto de fortíssima influência da globalização capitalista, onde ganha espaço a visão de mercado: a coisa 

pública, como um negócio qualquer. 

Centrando a nossa atenção na trajetória da UNIR e tomando como base o tripé itinerário homem – 

conhecimento – verdade, acompanhamos tanto a fragmentação do homem, como do conhecimento quanto 

da verdade. Trindade (1999), chama atenção para a dimensão temporal da instituição universitária 

enfatizando quatro períodos: 

do século XII até o Renascimento, é o período da invenção da Universidade em plena Idade Média. Nesse período 
se constitui o modelo da universidade tradicional, a partir das experiências precursoras de Paris e Bolonha, que se 
implanta por todo território europeu sobre a proteção da igreja romana... O segundo começa no século XV, época 
em que a universidade renascentista recebe o impacto das transformações do capitalismo e do humanismo literário e 
artístico, que floresce nas repúblicas urbanas italianas e se estende para os principais países da Europa do centro e do 
norte e sofre também os efeitos da Reforma e da Contra-Reforma... A partir do século XVII, marcado por 
descobertas científicas em vários campos do saber e do Iluminismo do século XVIII, com a valorização da razão, do 
espírito crítico, da liberdade e tolerância religiosas e o início da revolução industrial inglesa, a universidade começa a 
institucionalizar a ciência numa transição para os modelos que se desenvolverão no século XIX...O quarto período, 
que institui a universidade moderna, começa no século XIX e se desdobra até os nossos dias, introduzindo uma nova 
relação entre Estado e universidade (p. 11). 

 

Demonstra que, paralelamente ao processo de consolidação dessas universidades, o ideal 

universitário acompanha o movimento de expansão territorial e comercial: 

Enquanto se desdobrava na Europa à implantação de uma rede de universidades em todas as suas latitudes - da 
Península Ibérica à Rússia e do sul da Itália aos países nórdicos – a universidade aporta nas Américas. Os 
conquistadores transplantam para o Caribe, no início do século XVI, a primeira universidade inspirada no modelo 
tradicional espanhol e as colônias norte-americanas da costa Atlântica, após enviarem seus filhos, entre 1650 e 1750, 
para estudar nas universidades de Oxford e Cambridge, copiam o modelo dos colégios ingleses adotando-os, a partir 
de 1636, em Cambridge (Harvard), Filadélfia, Yale e Princeton e Columbia. Cabe observar que há um padrão 
marcadamente diferenciado no ensino superior da América Latina. Na América espanhola, a universidade se 
implanta logo após a conquista e, até fins do século XVII, existe uma rede de 12 instituições de norte a sul do 
continente. A primeira é a de 1538, em Santo Domingo na América Central e, em 1613 é fundada pelos jesuítas a 
sexta universidade, situada em Córdoba, na Argentina. O modelo espanhol transplantado não é somente o da velha 
Universidade de Salamanca, mas sobre tudo Universidade de Alcalá, atual Complutense, até fins do século XVII, 
domina o padrão tradicional das faculdades de teologia, leis, artes e medicina (Ibidem, 1999). 

 

No Brasil, a preocupação com a questão universitária é de data recente, uma vez que a universidade 

se institucionaliza no século XX: 

Embora tenha havido escolas e faculdades profissionais isoladas que a precederam desde 1808, quando o príncipe 
regente, com a transferência da Corte para o Brasil, cria o primeiro Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia - 
universidade ‘Temporã’ na expressão de Luís Antônio Cunha - somente se organiza tardiamente, a partir da década 
de 20 de nosso século. Como observa Anísio Teixeira, o Brasil esteve fora do processo universitário quando o tema 
principal do debate, no século XIX, era a nova universidade, devotada à pesquisa e à ciência (Ibid, p. 12). 

 

                                                                                                                                                             
fonte de saber (a Universidade de Houston) e cada universidade brasileira. Graças a essa mediação, centenas de 
reitores e administradores universitários brasileiros foram aos EUA observar como funcionavam os modelos que 
queriam copiar, e dezenas de consultores norte-americanos vieram para trazer, em conferências e seminários, suas 
experiências com aqueles mesmos modelos.   
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Não sendo prioridade durante o período colonial, não o foi no império, na república e nas palavras 

do ministro Paulo Renato, do governo FHC, fundamental deve ser o ensino básico. Evidentemente, atende o 

compromisso neoliberal expresso no documento “Educação para Todos”, no encontro de cinco à nove de 

março de 1990 em Jomntien, na Tailândia, conforme a afirmação: “em 1994 foi realizada a Conferência 

Nacional para Todos que definiu as metas incorporadas ao Plano Decenal de Educação para Todos. Quando 

assumimos o governo, em 1995, deixamos muito claro que o nosso compromisso era implementar aquelas 

metas definidas a partir de Jomntien” (PAULO RENATO, 2000, p. 7). 

Essa afirmação consta da carta desse ministro que introduz o trabalho do MEC/INEP intitulado 

Educação para Todos: avaliação da década organizada pelo CEMPEC (2000). Aponta para a continuidade 

das políticas públicas para a educação assumidas nos governos de Collor, Sarney e FHC. Dessa forma, 

podemos compreender o discurso dos responsáveis pela educação nacional e o descaso frente as 

reivindicações dos professores e servidores das universidades federais que, utilizando-se do recurso da 

“greve geral” e paralisação das atividades são praticamente ignorados. 

O país aceita a influência americana e do Banco Mundial naquilo que eles mandam, aconselham e 

determinam, mas são incapazes, por exemplo, de repetir no Brasil a decisão do presidente Clinton que 

priorizou a educação superior como questão de segurança nacional. 

 Propostas dessa natureza, de matriz capitalista, que se vincula ao princípio popular do “faça o que 

eu mando, mas não faça o eu que faço”, isto é, ao mesmo tempo em que copiamos coisas americanas 

andamos na contramão das práticas mais rigorosas de política interna da matriz do capitalismo atual. 

Tratando-se da universidade e da reforma educacional, estabelecemos relações e atenção com o 

contexto do cenário educacional do final do século XX e do início do século XXI. Começamos por destacar 

o processo constituinte que produziu a Constituição Federal de 1988 que oportunizou o debate e a garantia 

de direitos sociais reivindicados pelos movimentos sociais das décadas anteriores. Considerada a década da 

redemocratização da sociedade brasileira, é referência e marco da reorganização dos movimentos sociais 

que se materializam em ações das entidades e instituições como a Associação Nacional dos Docentes de 

Ensino Superior (Andes), da Central Única dos Trabalhadores (CUT); do Partido dos Trabalhadores (PT), 

da transformação da Confederação de Professores do Brasil (CPB) em Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE). Em Rondônia, destacamos a ARP, APROG. Nesse contexto, 

identificamos como referência desta década de 80, a última fase do processo de transição “negociada” do 

governo militar para o governo civil, restabelecimento das eleições diretas e no voto secreto. 

A década de 90 apresenta movimentos contraditórios explícitos expondo os direitos sociais 

reconquistados e o novo projeto político-econômico para o Brasil. No palco do “teatro” nacional, 

patrocinado pelas agências nacionais, a trajetória e os efeitos das ações do governo Collor de Melo 

manifestam-se na urgência de reformas do Estado em busca de colocar o país na modernidade. Seus 

sucessores, em especial no campo das reformas, encontram em FHC o principal porta-voz das reformas 
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internacionais neoliberais no terreno brasileiro com um acréscimo, colocar o país na “pós-modernidade”. É 

no governo Collor de Mello, que surge um projeto educacional consistente nos termos das orientações dos 

organismos internacionais como o Banco Mundial, o Unicef e a Unesco. 

A justificativa da política educacional brasileira é o “atraso” comprovado pelas estatísticas 

educacionais. Como proposta, financiamentos da educação através dos empréstimos internacionais são 

garantidos mediante o compromisso de priorizar a educação adotando o lema “educação para todos” que, 

mais do que um simples lema é o compromisso, é o ato de adotar e seguir a cartilha das agências 

internacionais e dos países centrais sobre as políticas públicas para o terceiro mundo. O governo FHC que 

não só deu continuidade ao projeto Collor de Mello como consolidou os propósitos anteriormente 

assumidos, agora reforçados no governo do presidente Lula; cenário onde os talentos das emissoras de 

televisão se transformam em garotos e garotas de propaganda das políticas públicas, trabalhadas pelas 

“agencias de publicidade” ou “marqueteiros”. 

Merece atenção e estudos mais rigorosos é o processo de discussão e aprovação da LDB nº 

9394/96, que encontra na personalidade de Darcy Ribeiro a competência necessária para colocar e 

interpretar o termômetro na tensão provocada pelos choques dos múltiplos interesses que no campo de luta 

nenhum grupo ganharia ou perderia sozinho. Dessa forma, no jogo e na correlação de forças, Darcy Ribeiro 

merece destaque. Tal cenário revela a preocupação “legal” para as reformas que seriam aceleradas e 

implementadas no governo FHC, através das medidas provisórias, da regulamentação dos artigos aprovados 

e da execução da legislação pró-modernização entendida aqui como sinônimo de privatização das empresas 

estatais. Apesar do estilo nacionalista do governo Itamar Franco, o projeto neoliberal ganha força em função 

da pressão das agências internacionais que monitoram os empréstimos principalmente o Banco Mundial e o 

FMI. Nessa direção o MEC acelera as discussões rumo ao projeto do Plano Nacional de “Educação para 

todos” e envolve várias entidades representantes do sistema educacional, buscando um ajuste social. Apesar 

das interferências internacionais no plano do governo Itamar, registrou-se mais respeito aos princípios 

democráticos. 

No período de 1995 a 1998, a UNIR apresenta um plano de metas, decorrente dos princípios do 

PIQUE, direciona políticas internas para o “fortalecimento da interiorização da UNIR, porém, ainda não 

direcionada para consolidação da universidade multicampi”. 

 No primeiro mandato do governo FHC observamos o desenho de uma política governamental que 

assume todos os pressupostos da Escola Reformista-Liberal. Fernando Henrique Cardoso93, revela-se nos 

primeiros discursos sua opção pelos movimentos e opções anteriormente combatidas, como por exemplo, a 

sua negociação com Antônio Carlos Magalhães e seu pacto com os países “imperialistas” e a submissão do 

                                                 
93 Destacamos o seu veto, no mês de outubro de 2001 ao projeto de lei que o deveria  incluir o ensino de sociologia 
no ensino básico. O que significa questionar, o que justifica um sociólogo, vetar o ensino da “sociologia” no sistema 
educacional nacional? Essa observação  é relevante  no  cenário  da educação e que merece um capítulo à parte.  
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governo ao mercado internacional. A partir de 1995 constatamos a redução de direitos sociais dos 

trabalhadores assalariados. Como exemplo, os servidores federais e os professores das universidades 

federais entram em greve e têm salários bloqueados. 

 As reformas educacionais são dinamizadas como redução do Estado e do financiamento em 

projetos sociais. Temos a aceleração do processo de privatização das empresas estatais rentáveis. A via de 

financiamento público encontra estrutura e responsabilidade do BNDES. Existe uma preferência pelo 

capital financeiro volátil para a compra de estatais por multinacionais estrangeiras. Todo sistema bancário é 

privilegiado; a presença das organizações sociais é determinada e incentivada pelo governo, significa dizer a 

transferência de responsabilidade do Estado para um tipo de terceirização que obedeça à lógica do mercado. 

Marca dos governos e que ganha destaque nos mandatos de FHC, é o ato de legislar por medidas 

provisórias. Da educação exige-se novo padrão educacional no âmbito da administração escolar e no campo 

pedagógico, o que implica analisar três diretrizes fundamentais, a efetivação de ações para democratização 

do acesso e da permanência dos alunos na escola, a qualidade de ensino, e a competência na gestão 

democrática. Assim, democratização do acesso, qualidade e gestão democrática constituem-se no eixo que 

norteia as políticas públicas. 

Dividindo a década de noventa em dois períodos, até 1994, percebe-se a importância da cidadania e 

a preocupação com os direitos sociais. No início de 1995, registramos a discordância acerca das prioridades 

sociais. A questão central passa pela discussão de gestão democrática e do próprio papel do Estado e das 

instituições sociais. O Governo Federal “vende” a imagem da educação brasileira, fixando a idéia de que o 

Brasil não tem mais problema de atendimento da demanda e que os recursos investidos em educação são 

suficientes, entretanto milhões de brasileiros não são atendidos pelo sistema apesar do FUNDEF. Nessa 

questão o governo Lula, em junho de 2005 aprova o FUNDEB o que amplia o alcance do FUNDEF, 

entretanto não contempla “todos”. 

Frente às reformas educacionais, o documento da Unesco, referente à conferência mundial realizada 

em Paris no dia 5 de outubro de 1998 aponta os cenários da educação superior na América Latina. Vale 

destacar a divergência central entre a UNESCO e o Banco Mundial, pois a UNESCO enfatiza que o Estado 

tem um compromisso irrenunciável de investimentos estratégicos de longo prazo no Ensino Superior, como 

acontece nos países centrais. Por outro lado, a América Latina apresenta mudanças, influenciadas pelo 

Banco Mundial, que considera o financiamento estatal das universidades uma forma regressiva de 

distribuição que favorece aos grupos de renda mais alta. 

A universidade tem sido considerada como responsável pela credibilidade das propostas das 

reformas governamentais, o epistêmico vem assumindo papel fundamental no processo de legitimação das 

reformas no âmbito nacional e internacional. 

Nos meios acadêmicos amplia-se o interesse pelas novas mudanças decorrentes das políticas 

educacionais. O governo federal tem como referencial o movimento acadêmico e o respaldo científico, a 



 137 

universidade como âncora das práticas realizadas expressa no processo de legitimação das políticas 

públicas. Estudo sobre a educação escolar no contexto das novas políticas educacional tem priorizado temas 

como os conteúdos curriculares, a formação docente, os sistemas nacionais de avaliação, de financiamento, 

as novas tendências da pesquisa educacional, os paradigmas em educação etc. 

O cenário em que ocorrem as políticas públicas, as reformas de ensino e as respectivas mudanças 

têm sido pano de fundo para discussões substantivas em torno dos fenômenos educacionais e preocupações 

que leva Popkewitz (1997) a defender a reforma “como parte do processo de regulação social” cujo 

interesse está relacionado: 

Em primeiro lugar, é o de entender a reforma com um objeto das relações sociais mais do que aceitá-la como 
produtora de verdade e como progressista. Isso acarreta uma preocupação com as interrupções e quebras históricas e 
as rupturas na escolarização. A estratégia da epistemologia social, então, é mais do que um método conceitual. Em 
segundo lugar, é o de construir uma filosofia social e uma teoria social que neguem ao intelectual uma posição 
conclusiva na produção de mudança. 

 

Percebe-se o propósito do autor em desafiar o lugar comum e o senso comum dos membros da 

academia. Isso nos remete à afirmação de que a autonomia: 

Não deve funcionar de forma a destruir o compromisso ou exacerbar o desencantamento com o mundo. Ela deve 
levá-los a reconhecer que a autoridade sobre os símbolos sociais é parte da luta na produção do mundo. A pesquisa 
educacional e os seus pesquisadores fazem parte das práticas políticas em luta. Aqueles que tem autoridade para falar 
e o que é reconhecido como discurso são elementos importantes na construção e na reconstrução da sociedade. 

 

Ao defender tal postura Popkewitz recorre a Foucault, enfatizando que: 

O problema político essencial para o intelectual não é o de criticar os conteúdos ideológicos supostamente ligados à 
ciência ou assegurar que a sua própria prática científica esta acompanhada pela ideologia correta, mas sim 
estabelecer a possibilidade de constituir uma nova política da verdade. O problema não é de mudar a consciência das 
pessoas ou o que se passa em suas cabeças, mas o regime político, econômico, institucional de produção de 
verdade... A questão política, para resumir, não é um erro, uma ilusão, uma consciência ou ideologia alienada; é a 
própria verdade (FOUCAULT, citado por BOVÉ, 1989, p. 237, apud POPKEWITZ, 1987, p. 260). 

 

Ao mesmo tempo em que constatamos divergências teóricas metodológicas quando cotejamos o 

pensamento de Popkewitz com os estudos de Apple, percebemos a possibilidade de somar duas matrizes de 

pensamentos para melhor compreensão das reformas atuais. Segundo (Apple 1998), “nos EUA a ‘reforma’ 

de maior relevância é a aceitação das escolas como locais de competição pelo lucro. Uma nova versão do 

‘texto’ desempenha papel crucial na transformação neoliberal”. Enquanto Apple foca as práticas 

observamos que Popkewitz valoriza o discurso das reformas, o que entendemos dois movimentos que se 

completam para a análise da questão da reforma.  

Analisando a situação brasileira e especificamente o caso da reforma de Estado e de ensino, 

Sguissardi e Silva Jr. trabalham o tema da reforma dedicando atenção especial nas teses defendidas tanto 

por organismos multilaterais quanto por órgãos de governo brasileiro e das instituições universitárias, isto é, 

teses do MARE, MEC e do NUPES, órgãos que vem endossando e subsidiando as propostas reformadoras. 

Essas teses referem-se a: 
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crise da educação superior brasileira, isto é, sua incapacidade de absorver toda demanda e de preparar 
adequadamente profissionais para o mercado decorreria, dentre outros fatores, do modelo universitário adotado 
desde a Lei 5.540/68 (lei da reforma universitária), numa palavra, do modelo de universidade de pesquisa (modelo 
humboldtiano), que seria excessivamente unificado e caro, somente sustentável e em condições cada dia mais 
precárias pelo poder (fundo) público. O conhecimento propiciado pelo ensino superior deve ser visto cada dia mais 
como investimento produtivo, garantias de ganhos comparativos consideráveis para os que dele possam vir a dispor, 
bem privado ou mercadoria de interesse individual negociável no mercado das trocas, disto decorrendo, portanto, a 
recomendação de que o Estado, enfraquecido pelo déficit público, gradativamente se afaste (ainda mais) da 
manutenção desse nível de ensino. A educação, mormente superior, seria um serviço público não exclusivo do 
Estado competitivo, disto resulta a proposta (mais do que recomendação) constante do Plano Diretor de Reforma de 
Estado do atual governo de transformação das Instituições Federais do Ensino Superior (IFES) em organizações 
sociais, além das propostas do MEC de nova matriz de financiamento e de autonomia das IFES – incluindo os 
contratos de gestão – até a retomada, no executivo e no legislativo da bandeira do ensino pago no ensino superior 
público ao menos para aqueles que podem pagar... conforme o surrado argumento dos que não vêem no saber mais 
que simples mercadoria ou valor de troca (SGUISSARDI, 1999). 

 

 Francisco Oliveira ao prefaciar a obra “As novas faces da Educação Superior no Brasil”, de Silva Jr. 

e Sguissardi (2001), observa que o conjunto dos pré-supostos teóricos e metodológicos presentes no 

diagnóstico e na formulação de propostas sobre a reforma do Estado e da educação superior, formam uma 

colcha de retalhos, cujos pedaços se contradizem a cada momento; o capitalismo já dispensa a própria 

ideologia, a cidadania é reduzida a uma mera clientela, ainda que privilegiada. As intervenções teóricas de 

Oliveira expressam as contribuições de outros autores que colaboram para pensar os problemas localizados 

na escola sem desvincular as implicações e os estudos acadêmicos das instituições universitárias e do ensino 

superior, assim, os estudos pós-graduados em educação não deve ignorar as faces da educação superior e as 

relações determinantes que tem implicações na organização da instituição, na reforma curricular, na 

formação profissional no financiamento e avaliação educacional. Com a crise dos anos 80 registramos uma 

“redução dos investimentos nas universidades”. O modelo que ganha referência nacional tem matriz na 

Inglaterra: 

Ao assumir o governo, Thatcher deixou bastante claro o que pensava das universidades: ineficientes, 
desperdiçadoras do dinheiro público, incapazes de adaptar-se às necessidades da indústria e do comércio. A partir 
de então deveriam esforçar-se duramente para serem cada vez mais independentes, como as privadas. Por exemplo, 
teriam que competir no mercado por mais alunos, mais convênios de pesquisa e outros serviços que lhe aportassem 
recursos. A gestão deveria ter como modelo as empresas de negócios: racional e eficiente. Os financiamentos das 
pesquisas estariam estreitamente vinculados à avaliação, cujos indicadores valorizavam claramente as instituições 
que se mostravam mais empreendedoras e oferecia mais serviços para um maior número de clientes. Houve uma 
considerável redução do número de professores. De maneira semelhante ao que ocorreu nas indústrias antes das 
privatizações as universidades foram reorganizadas; o pessoal foi reduzido, enquanto o trabalho dos remanescentes 
aumentou, em nome da maior eficiência (SOBRINHO, 2000).  

      

No contexto da redução de recursos, a UNIR é implantada em Rondônia, com perspectiva de 

expansão limitada ao entorno da capital. As iniciativas de interiorizar essa universidade dependeu de 

recursos de outros setores da sociedade. Apresenta um modelo próprio, singular onde destacamos o fato de 

que os sujeitos que entram nessa instituição como servidores, professores e alunos tem a missão de construir 

o ambiente, participando das execuções compartilhada com os grupos organizados. 
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           Foto 028 

 
Fonte: ACGM. Participantes do Planejamento e Construção da UNIR 
em Porto Velho. Da esquerda para direita Maurílio, Persival e Rodrigues,, 
1998. 

 

Verifica-se que enquanto o processo de interiorização contava com recursos das parcerias e 

mutirões para viabilizar a contratação de professores, carteiras universitárias adequadas, materiais de 

consumo etc, o governo diminuía os recursos previstos para as universidades. 

O principal elemento dessa privatização consistiu na redução dos recursos públicos. O governo sustentava que as 
universidades estatais deveriam estar estreitamente vinculadas aos interesses da indústria e do comércio e estes por 
sua vez precisavam contribuir mais significativamente para a manutenção da educação superior, oferecendo 
dinheiro, bolsas e recursos para pesquisas. Foi criado um sistema de avaliação, predominantemente como revisão de 
resultados, e estreitamente vinculado ao controle dos processos gerenciais e ao planejamento racional. Um efeito 
previsível, que acabou ocorrendo, é que os provedores de recursos exigiam receber de volta benefícios de seu 
investimento. Isso interferiu nitidamente na política de pesquisa, na seleção dos objetos e na metodologia. A 
pesquisa deveria então se adaptar aos itens, aos resultados esperados e ao tempo próprio da indústria. A vinculação 
com a indústria produziu uma queda no número de estudantes de humanidades, artes e ciências sociais, em geral 
menos valiosas ao mercado, provocou a super valorização da formação para os empregos e a priorização das áreas 
científicas e tecnológicas. Da mesma forma, muitos pesquisadores teóricos formam levados a mudar o foco de suas 
investigações para questões relacionadas a elaboração de produtos (SOBRINHO, 2000). 

 
Constatamos uma atividade que se desvalorizou e deixou de ser atraente para os jovens onde as 

bibliotecas se tornaram desatualizadas e os laboratórios não foram renovados. As novas faces da 

universidade no Brasil “tenderiam a aprofundar a apartação social entre a minoria incluída e a maioria dos 

cada vez mais excluídos da sociedade, da informação e do conhecimento” (SILVA JR. e SGUISSARDI, 

2001). Entretanto, Sobrinho (2000), afirma que a universidade tem uma função “irrecusavelmente” pública, 

que: 

Infelizmente, por um lado pelo menos até o momento, os fatos recentes vem confirmando essa hipótese. As novas 
faces da educação superior brasileira estão ficando com a cara de instituições de outra natureza, mais parecidas com 
as empresas, disputando espaços num campo minado de intensa e perversa competitividade e de aceleradas 
mudanças. Felizmente, por outro lado, a história é dinâmica e a universidade é uma das instituições sociais mais 
criativas e com maior poder de regenerar-se e gestar o seu próprio futuro. Seu maior desafio é talvez ser uma 
instituição necessária e competente para a construção dos processos e das condições de maior inclusão e justiça 
social (Ibidem). 
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Observando o movimento de mudanças nas ações e nos conceitos acerca do público e privado, das 

formas de privatização, direcionamos para o modelo da privatização americana, o que nos permite 

compreender as políticas que envolvem investimentos. 

 A universidade é impactada em toda sua estrutura, ao mesmo tempo, em que o Estado utiliza-se 

dos recursos das reformas para manter sua governabilidade. Em nome da tal governabilidade, a opção pela 

adesão às políticas públicas internacionais e recomendações para os países do terceiro mundo, nossas 

universidades e ensino superior ficaram em segundo plano.  

Refletindo sobre a reforma percebemos que esta pretende modernizar e racionalizar as atividades 

estatais. Dentre muitos conceitos propagados e que causa indignação destacamos o conceito de 

flexibilização, o que significa em sua essência o fim de direitos conquistados na luta diária dos 

trabalhadores. Assim, os serviços não exclusivos do Estado estão: 

 incluídas a educação, a saúde, a cultura e as utilidades públicas, entendida como ‘organizações sociais’ prestadoras 
de serviços que celebram ‘contratos de gestão’ com o Estado... a reforma tem um pressuposto ideológico básico: o 
mercado é portador de racionalidade sócio-política e agente principal do bem-estar da república. Esse pressuposto 
leva a colocar direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no setor de serviços definidos pelo mercado. 
Dessa maneira, a reforma encolhe espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali 
onde isso seria previsível – nas atividades ligadas à produção econômica – mas também onde não é admissível – no 
campo dos direitos sociais conquistados (CHAUÍ, 1999). 

 

Na trajetória das universidades federais, identificamos a UNIR como uma instituição alinhada numa 

situação de fronteira geográfica e cultural com uma estrutura organizacional multicampi, que foi 

influenciada pelo governo militar e pela reforma de 1968. Segue sua trajetória assimilando as influências do 

MEC, principalmente pelo fato de estar vinculada à União. Assim, tem dificuldade em resistir aos impactos 

das reformas direcionadas para seu interior: funcional, estrutural e acadêmico. 

No período de 1982 até 2002, registramos na UNIR dados que demonstram a transferência de 

responsabilidades da União para os campi, organizações públicas e privadas deixando claramente uma 

abertura para um tipo de privatização das universidades federais. Em 1982, a UNIR apresenta um total de 

400 matrículas, 200 professores, 200 técnicos administrativos e servidores bancados pela União. Em que 

pese a transferência de recursos internacionais, a responsabilidade e o ônus da implantação dessa instituição 

na face inicial era 100% da União, Inclui aqui todo serviço de manutenção, investimentos em equipamentos 

e em estruturas físicas e laboratoriais. Em 1999, temos cerca de 10 mil alunos, 520 professores, 410 

servidores administrativos distribuídos em 6 campi. A partir do processo de interiorização, na ausência de 

recursos federais, os dirigentes com iniciativas próprias passaram a promover campanhas, convênios, 

parcerias, mutirão, o que levou a contratação de professores, construção de prédios, abertura de cursos, 

implantação de biblioteca e laboratórios com ônus para as localidades, prefeituras, associações e fundações.  

A cada iniciativa e ação realizada nos campi para respectiva consolidação, mais responsabilidade 

assume a comunidade local e menos compromisso é identificado na relação da União com a UNIR. Muitas 

ações e investimentos das comunidades foram ignorados pelos dirigentes do MEC. Esse fato desperta 
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algumas iniciativas como, por exemplo, a idéia de municipalizar serviços educacionais que foram instalados 

durante o processo de interiorização da UNIR. 

As ações coletivas e os movimentos direcionados para a implantação desses Campi são de 

resistência às diretrizes do sistema federal de ensino e de movimento de contra-reforma. Primeiro, o próprio 

estatuto que concebeu a UNIR restrita a Porto Velho com estrutura para um “único” campus. A idéia de 

multicampi é posterior e determinada por múltiplas iniciativas que extrapolam as diretrizes do MEC (ações 

da APROG, ARP, MOPES, prefeituras, partidos políticos e outros são decisivos no processo de 

interiorização e expansão da UNIR). Segundo o depoimento de Along Fong (2003) e os dirigentes 

localizados na sede da UNIR, não apoiavam o projeto multicampi pelo fato dos interesses relacionados ao 

poder de manipulação e benefícios das 91 funções gratificadas da UNIR, que teria que ser dividida com os 

outros campi, na hipótese pela opção da interiorização.  

As reformas buscam uma regulação social. Nesse contexto a crise da universidade brasileira não 

impede a apropriação da produção acadêmica pelos reformadores. As questões relacionadas a crise 

financeira, a elite acadêmica, a produção acadêmica suscitam estudos e pesquisas educacionais94.  

O acesso à educação superior está restrito a cerca de 10% da população da faixa etária apropriada, 

Ristoff  (1999). Esse autor lembra nos que: 

 a educação superior é uma atividade de funções múltiplas. Os EUA, em especial o estado da Califórnia, mais do que 
ninguém decidiu tornar estas múltiplas funções donas de territórios específicos. Em 1960, o plano mestre para a 
educação superior da Califórnia definiu um sistema hierárquico tripartite: o sistema UC; o sistema elite do estado 
(UCLA, UC Berkeley, San Diego, UC Davis etc.). Estas universidades têm ensino, pesquisa e extensão, mestrados, 
doutorados, enfim, são o que em geral entendemos por universidades de verdade, instituições promotoras dos 
objetivos tradicionais de disseminação e do avanço das artes e das ciências e de seu direcionamento para a cidadania 
e a melhoria da qualidade da vida da nação.  

 
Não é por acaso que orientações e recomendações são aprovadas. Elas expressam políticas de 

“segurança nacional”. Expressão da “necessidade de garantir o avanço econômico e desatrelado do 

conhecimento, das necessidades do Estado, em geral ditadas por projetos de desenvolvimento de governos e 

pela demanda de mão-de-obra altamente qualificada e das necessidades do indivíduo ditadas pelo seu 

desejo e pelo seu direito de investir em si” (Ibidem, 1999). 

Apesar da diferença entre ensino superior e universidade, o funcionamento dos três níveis de 

educação numa mesma escola, nos leva a pensar na relação escola e ensino superior quando estudamos a 

escola como objeto. Percebemos a insistência das comunidades acadêmicas na idéia de uma instituição 

universitária como guardiã da cultura da ciência e da arte onde exigem autonomia e desatrelamento 

utilitaristas de mercados e governos. Por outro lado, os governos buscam implementar seus projetos de 

desenvolvimento com o respaldo das universidades. Na ponta encontramos os excluídos do sistema, que 

acreditam na educação como a grande oportunidade de mudança de vida. 

                                                 
94 A Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura - UNESCO (1998) apresenta a Suécia 
como campeã em investimentos em educação com cerca de 2200 dólares por habitante.Os EUA totalizam cerca de 
14 milhões de estudantes matriculados no ensino superior, o que equivale a cerca de 55% da população entre 18 e 24 
anos. Enquanto no Brasil esforça-se totalizar aproximadamente 2 milhões de estudantes universitários 



 142 

As políticas públicas aplicadas nas universidades federais são articuladas no sentido de perceber a 

legitimidade e a diversidade dos interesses em jogo na busca por formação superior e continuada, ações e 

projetos de desenvolvimento e democratização do acesso ao conhecimento. Ristoff (1999) enfatiza que o 

governo precisa perceber que o avanço das ciências deve seguir caminho próprio e que por mais que a 

educação possa ser do interesse de indivíduos ou grupos, o interesse maior do Estado deve prevalecer. 

Assim, chama a atenção para a necessidade do financiamento e dos recursos investidos no ensino superior: 

No contexto da crise financeira brasileira, esta é uma questão complicada de sugerir, mas é difícil de imaginar que se 
possa retirar as universidades do acostamento, fazê-las acelerar rumo ao avanço científico e tecnológico, ou ainda, é 
difícil de imaginar a democratização do acesso nos níveis internacional de uma educação superior de massas, sem 
que tenhamos um orçamento compatível...é fundamentalmente uma decisão política – uma decisão que se exige... 
clareza, honestidade, audácia e fervor patriótico ( Ibidem). 

  

 Na conjuntura e desafios da crise financeira buscam-se justificativas para negar os serviços 

essenciais da universidade e do sistema de ensino superior federal: 

O pressuposto da reforma do Estado é o assim chamado ‘colapso da modernização’, ou o declínio do Estado de 
bem-estar que deve receber a ação racionalizadora trazida pela economia política neoliberal nascida de um grupo de 
economistas, cientistas políticos e filósofos, entre os quais, Popper e Lippman que, em 1947, reuniu-se em Mont 
Saint Pélerin, na Suíça, a volta do austríaco Von Hayek e do norte-americano Milton Friedman. Esse grupo opunha-
se encarniçadamente contra o surgimento do Estado de Bem Estar de estilo Keynesiano e social-democrata e contra 
a política norte-americana do New Deal, navegando contra a corrente das décadas de 50 e 60, o grupo elaborou um 
detalhado projeto econômico e político no qual atacava o chamado Estado Providência com seus encargos sociais e 
com a função de regulador das atividades do mercado afirmando que esse tipo de Estado destruía a liberdade dos 
indivíduos, e a competição sem as quais não há prosperidade (CHAUÍ, 1999). 

 

Compreende que essas idéias permaneceram congeladas até a crise capitalista dos anos 70, baixa 

das taxas de crescimento econômico e as altas taxas de inflação. A partir daí as idéias do grupo de Hayek, 

Friedman e Popper são assimiladas segundo o entendimento de que a tal crise seria decorrente do poder 

excessivo dos sindicados e do movimento operário que haviam pressionado por aumentos salariais e 

exigido o aumento dos encargos sociais do Estado. Teriam, dessa maneira, destruído os níveis de lucro 

requeridos pelas empresas e desencadeado os processos inflacionários “incontroláveis”. Assim, frente aos 

problemas sociais apresentam as seguintes propostas frente: 

um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e movimentos operários, para controlar os dinheiros públicos e 
cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia; um Estado cuja meta principal deveria ser 
a estabilidade monetária, contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego necessário industrial de 
reserva que quebrasse o poderio dos sindicatos; um Estado que realizasse uma reforma fiscal para incentivar os 
investimentos privados, e, portanto, que reduzisse os impostos sobre o capital e as fortunas aumentando os impostos 
sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o consumo e o comércio; um Estado que se afastasse da 
regulação da economia, deixando que o próprio mercado, com sua racionalidade própria, operasse a desregulação; 
em outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal sobre o fluxo 
financeiro, drástica legislação antigreve e vasto programa de privatização. O modelo foi aplicado primeiro no Chile, 
depois na Inglaterra e nos Estados Unidos, expandindo-se para todo mundo capitalista (com exceção dos países 
asiáticos), e, depois da ‘ queda do muro de Berlim’, para o Leste Europeu. Esse modelo político tornou-se 
responsável pela mudança da forma da acumulação do capital ‘acumulação flexível’ e que não havia sido prevista 
pelo grupo neoliberal. De fato este propusera seu pacote de medidas na certeza de que abaixaria a taxa de inflação e 
aumentaria a taxa do crescimento econômico. A primeira aconteceu, mais a segunda não porque o modelo 
incentivou a especulação financeira em vez dos na produção; o monetarismo superou a indústria.(Ibid, 1999). 
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A partir dos fatos explicitados e cotejados com outros estudiosos do neoliberalismo e da 

globalização capitalista podemos entender que a partir do modelo aplicado nos países citados podemos falar 

em capitalismo “pós-industrial”, ainda afirmar que é esse o modelo com os devidos ajustes monetaristas que 

foram adotados pelo governo brasileiro para a definição das políticas públicas e da reforma do Estado 

brasileiro. 

Com a atenção aos conceitos e vocabulário neoliberal, na questão da autonomia, enfatizamos o da 

“flexibilização”, definido por Chauí da seguinte forma: 

‘A flexibilização’, por seu turno, é corolário da ‘autonomia’. Na linguagem do ministério da educação, ‘flexibilizar’ 
significa: 1) eliminar o regime único de trabalho, o concurso público e a dedicação exclusiva, substituindo-os por 
‘contratos flexíveis’, isto é, temporários e precários; 2) simplificar os processos de compra (as licitações), a gestão 
financeira e a prestação de contas (sobretudo para proteção das chamadas ‘outras fontes de financiamento’, que não 
pretendem se ver publicamente expostas e controladas); 3) adaptar os currículos de graduação e pós-graduação às 
necessidades profissionais das diferentes regiões do país, isto é, às demandas das empresas locais (aliás, é sistemático 
nos textos da reforma referentes aos serviços a identificação entre ‘social’ e ‘empresarial’); 4) separar docência e 
pesquisa, deixando a primeira na universidade e deslocando a segunda para centros autônomos de pesquisa... A 
qualidade, por sua vez, é definida como competência e excelência cujo critério é o atendimento às necessidades de 
modernização da economia e desenvolvimento social; e é medida pela produtividade, orientada por três critérios: 
quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e qual o custo do que produz. Em outras palavras, os 
critérios de produtividade são quantidade, tempo e custo, que definirão os contratos de gestão. 

 

No “atendimento às necessidades de modernização da economia e desenvolvimento social”, 

encontramos a desvalorização do “social” na própria ordem das palavras que compõem a referida 

justificativa, o “social” vem antecedido por um “e”, o que significa que existem outras prioridades antes do 

social. Essa crítica tem fundamento nas observações de Wanderley (1999) quando discute o tema da 

questão social e das desigualdades sociais.  

Quanto ao lexo da reforma praticada no governo brasileiro, destacamos: 

 é inseparável da definição da universidade como ‘organização social’ e de sua inserção no setor de seus serviços não 
– exclusivos do Estado. Ora, desde o seu surgimento (no século XVIII europeu), a universidade sempre foi uma 
instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade 
e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e 
estruturadas por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A 
legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da idéia de autonomia do saber em face da religião e 
do Estado, portanto, na idéia de um conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, 
tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua transmissão. Por isso mesmo, a universidade 
européia tornou-se inseparável das idéias de formação, reflexão, criação e crítica (Ibid). 
 

Aponta na universidade um caráter fundamental de comprometimento com a cidadania e com o 

processo de democratização e de inclusão social, apesar da natureza elitizante dessa instituição: 

a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da idéia de democracia e democratização do 
saber: seja para realizar essa idéia, seja para opor-se a ela, a instituição universitária não pôde furtar-se a referência à 
democracia como idéia reguladora, nem pôde furtar-se a responder, afirmativa ou negativamente, ao ideal 
socialista... Que significa, então, passar de condição de instituição social à de organização social? Ou, para usarmos 
o vocabulário preciso da Escola de Frankfurt que significa passar da condição de instituição social à de entidade 
administrativa? O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do 
e para o capital, convertendo tudo em mercadoria destinada ao mercado e por isso mesmo produz um sistema 
universal de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes ou na troca de 
mercadoria pela mediação de uma mercadoria, o dinheiro como equivalente universal....a administração é percebida 
e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de um conteúdo particular, e que, por seu 
formalismo, são aplicáveis a todas as manifestações sociais. Uma sociedade de mercado produz e troca 
equivalentes, e suas instituições são, por isso mesmo, equivalentes também. É isso que se costuma batizar de 
‘tecnocracia’, isto é, aquela prática que julga ser possível dirigir a universidade segundo as mesmas normas e os 
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mesmos critérios com que se administra uma montadora de automóveis ou uma rede de supermercados (Ibidem, p. 
216 a 218). 

 

A eficácia e o sucesso da universidade dependem de sua particularidade. Isso significa que a 

instituição tem a sociedade como seu princípio, sua referência normativa e valorativa, enquanto a 

organização social tem apenas a si mesma como referência num processo de competição com outras 

instituições que fixaram os mesmos objetivos. A instituição se percebe inserida na divisão social e política e 

busca definir uma universalidade que lhe permita responder às contradições impostas e produzidas.  

Como foi possível passar da idéia da universidade como instituição social a sua definição como 

organização prestadora de serviços? Qualquer desvio nos remete ao capitalismo. A forma atual do 

capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da 

produção, da dispersão espaço-temporal do trabalho, da destruição dos referencias que balizam a identidade 

de classes e as formas das lutas de classes. A sociedade ‘aparece’ como uma rede móvel, instável, efêmera 

de organizações particulares definidas por estratégias privadas, competindo entre si. Sociedade e natureza 

são reabsorvidas uma na outra e uma pela outra porque ambas deixaram de ser um princípio interno de 

estruturação e diferenciações das ações naturais e humanas para se tornarem, abstratamente, “meio 

ambiente”, e ‘meio ambiente’ instável, fluido, permeado por um espaço e um tempo virtuais que nos 

afastam de qualquer densidade material; ‘meio ambiente’ perigoso, ameaçador e ameaçado, que deve ser 

gerido, programado, planejado e controlado por estratégias de intervenção tecnológica e jogos de poder. A 

permanência de uma organização depende muito pouco de sua estrutura interna e muito mais de sua 

capacidade de adaptar-se ao meio.  

A passagem da universidade da condição de instituição à de organização insere-se nessa mudança geral da 
sociedade, sob os efeitos da nova forma do capital, e ocorreu em três etapas sucessivas, também acompanhando as 
sucessivas mudanças do capital. Numa primeira etapa tornou-se universidade funcional, na segunda, universidade de 
resultados; e na terceira, operacional. No caso do Brasil, essa sucessão correspondeu ao ‘milagre econômico’, dos 
anos 70, ao processo conservador de abertura política dos anos 80 e ao neoliberalismo nos anos 90. Em outras 
palavras correspondeu às várias reformas do ensino destinadas a adequar a universidade ao mercado... A 
universidade funcional, dos anos 70, foi o prêmio de consolação que a ditadura ofereceu à sua base de sustentação 
político ideológica, isto é, à classe média despojada de poder. A ela foram prometidos prestígios e ascensão social 
por meio do diploma universitário. Donde a massificação operada, a abertura indiscriminada de cursos superiores, o 
vínculo entre universidades federais e oligarquias regionais e a subordinação do MEC ao Ministério do 
Planejamento. Essa universidade foi aquela voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão-
de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. Adaptando às exigências do mercado, a universidade 
alterou seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de 
trabalho... A universidade de resultados, dos anos 80, foi aquela gestada pela etapa anterior, mas trazendo duas 
novidades. Em primeiro lugar, a expansão para o ensino superior da presença crescente das escolas privadas, 
encarregadas de continuar alimentando o sonho social da classe média; em segundo lugar, a introdução da idéia de 
parceria entre a universidade pública e as empresas privadas.  
                            

           Verifica-se que essa universidade dos anos 80 chega a Rondônia com influências determinantes do 

regime militar. Enfatizamos que o governador desse Estado, nesse momento histórico, é o Coronel Jorge 

Teixeira que viabilizou junto aos Ministérios da União as medidas cabíveis no sentido de criar a UNIR. A 

introdução da idéia de parceria e de transferência de responsabilidade federal para outros, passa a ser 

considerada e praticada a partir de 1987/88, quando essa universidade assume o compromisso de expansão 
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e de interiorização transferindo o ônus para as prefeituras interessadas na presença da universidade nas 

cidades, apresentada como pública e portadora de resultados: 

A universidade operacional, dos anos 90, difere das formas anteriores. De fato, enquanto a universidade clássica 
estava voltada para o conhecimento, a universidade funcional estava voltada diretamente para o mercado de 
trabalho, e a universidade de resultados estava voltada para as empresas, a universidade operacional, por ser uma 
organização, esta voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos. Em outras 
palavras, a universidade está virada para dentro de si mesma, mas, como veremos, isso não significa um retorno a si 
e sim, antes, uma perda de si mesma... Regida por contratos de gestão, avaliadas por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia 
organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada por 
normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em 
microorganizações que ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 
intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o aumento insano de horas-aula, a 
diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e 
congressos, a multiplicação de comissões e relatóriosetc. Virada para seu próprio umbigo, mas sem saber onde este 
se encontra, a universidade operacional opera e por isso mesmo não age. Não surpreendente, então, que esse operar 
co-opere para sua contínua desmoralização pública e degradação interna (Ibidem). 

  

Reforçando a idéia da influência e das adaptações sofridas pelas universidades como ações 

decorrentes do processo neoliberal, decorrente da crise do Estado e associada à crise capitalista da década de 

70. A universidade e o capitalismo estão associados de tal forma que em qualquer discussão teórica e das 

práticas, relações entre a economia capitalista e as respostas dadas pelas universidades decorrentes das 

reformas ocorridas em função das crises acidentais ou provocadas que justificam as constantes reformas 

propostas na educação.  

No âmbito das universidades federais podemos caracterizar o capitalismo atual como um modo de 

produção que gera um tipo singular de desemprego, que deixa de ser acidental e passa a ser considerado 

estrutural95. Valores são sufocados pela própria dinâmica capitalista que na lógica do “lucro” possibilita 

alienação aos efeitos perversos desse modo de produção. Verificamos que: 

 

A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas deixando de ser mero suporte do capital para se converter em 
agentes de sua acumulação. Conseqüentemente, mudou o modo de inserção dos cientistas e técnicos na sociedade 
porque se tornaram econômicos diretos, e a força e o poder capitalista encontra-se no monopólio dos conhecimentos 
e da informação; Diretamente da forma Keynesiana e social-democrata que, desde o fim da segunda guerra, havia 
definido o Estado como agente econômico que regula mercado e agente fiscal que emprega a tributação para 
promover investimentos nas políticas de direitos sociais, agora, o capitalismo dispensa e rejeita a presença estatal não 
só no mercado, mas também nas políticas sociais, de sorte que a privatização tanto de empresas quanto de serviços 
públicos também se tornou estrutural. A idéia de direitos sociais como pressuposto e garantia dos direitos civis ou 
políticos tende a desaparecer, pois o que era um direito converte-se num serviço privado regulado pelo mercado e, 
portanto, tornando-se uma mercadoria acessível apenas aos que tem poder aquisitivo para adquiri-la.(Ibid, 1999). 

      

 
                                                 
95 O  capitalismo opera por inclusão de toda a sociedade no mercado, mas por exclusão Essa exclusão se faz não só 
pela introdução da automação, mas também pela velocidade da rotatividade da mão-de-obra; os sindicatos perdem 
poder e a pobreza absoluta aumenta. O monetarismo e o capitalismo financeiro tornam-se o coração e o centro 
nervoso do capitalismo; a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando  o dinheiro; a produção não mais se 
realiza sobre a antiga forma fordista das grandes plantas industriais, ao contrário, por fragmentação e dispersão de 
todas as esferas e etapas da produção, com a compra de serviços no mundo inteiro; espalha-se a fragmentação do 
trabalho em tarefas terceirizadas, os grandes estoques de produtos duráveis são substituídos pelos descartáveis de 
pequena duração.  
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A ciência vem legitimar políticas públicas, inclusive as excludentes, e nesse processo a instituição 

universitária também é responsabilizada. Constata-se o interesse no campo educacional como objeto 

mercadológico e das preocupantes implicações na garantia dos direitos adquiridos pela sociedade. Nesse 

contexto, pesa a força das novas corporações: 

A transnacionalização da economia reduz o Estado nacional a um órgão de negociação e barganha nas operações do 
capital, não se definido mais como soberano e como enclave territorial para o capital. Esse, agora, dispensa as formas 
clássicas do imperialismo (colonialismo político-militar, geopolítica de áreas de influênciaetc.), de sorte que o centro 
econômico, jurídico e político planetário encontra-se no FMI e no Banco Mundial. Estes operam com um único 
dogma, ao qual os Estados nacionais estão submetidos: estabilidade econômica e corte do déficit público (Idem, 
2001). 

   

A nova forma de acumulação do capital é numa realidade que afeta diretamente as políticas 

públicas, o ensino, a universidade e demais campos de atuação do governo e dos Estados Nacionais. 

Colabora ainda para a noção de ideologia “pós-moderna”, que corresponde a convivência com a 

insegurança, com o medo, com a dispersão, com o sentimento do efêmero e por um período que vem sendo 

marcado pela incerteza, dos valores e dos desejos da reivindicação. Movimento onde percebemos sujeitos 

“acomodados” e “adaptados” aos mais variados tipos de violência urbana e rural, relacionados a fragilidade, 

omissão e ao desmonte das instituições universitárias. 

O retorno às origens da universidade e ao movimento universitário nos permite entender o processo 

de criação, avanços e retrocessos, o que possibilita condições para identificar os fatos determinantes de 

reformas e de contra-reformas da própria UNIR, entendendo aqui, por exemplo, o estatuto original dessa 

universidade como forma, o projeto PIQUE como reforma e o processo de interiorização dessa 

universidade como política de contra-reforma, apesar do resultado apontar contribuições significativas para 

o processo de privatização das universidades federais brasileiras.  

Na mesma direção, o plano de metas e diretrizes da UNIR 1995 a 1998 e os convênios assinados 

entre diretores locais e instituições nacionais e internacionais são exemplos considerados como contra 

reforma, pois se trata de maior espaço e poder conquistado pela representação do interior, isto é, dos campi 

da UNIR. Conforme o III Projeto Norte de Interiorização, de 15 de agosto de 1997, elaborado pelas 

universidades federais da região Norte (UFBA, UNIFAP, UFAM, UFMA, UFMT e UNIR) o Plano de 

metas da UNIR (95/98) buscou uma reordenação das atividades acadêmicas através de políticas de 

interesses dos campi do interior. Nesse documento destacamos: 

1. CACOAL – são oferecidos atualmente os seguintes cursos: Matemática, Pedagogia, Administração, Ciências 
Contábeis e Direito. Propõe-se suspensão das entradas regulares para os cursos de Matemática e pedagogia e a 
implantação dos cursos de Economia e Secretariado. 
2. GUAJARÁ-MIRIM – são oferecidos atualmente os seguintes cursos: Pedagogia, Letras, e Administração. 
Propõe-se a suspensão das entradas regulares para os cursos de Pedagogia e Letras e a implantação dos cursos de 
Ciências Sociais, Contábeis, Economia e Direito (observando que o curso de Ciências Sociais será a base para o 
Programa de Mestrado e Doutorado em Lingüística Indígena do Campus de Guajará-Mirim). 
3. JI-PARANÁ – são oferecidos atualmente os seguintes cursos: Física, Letras, Matemática e Pedagogia. Propõe-se 
a suspensão das entradas regulares para os cursos de Letras e Pedagogia e implantação dos cursos de Engenharia, 
Informática e Estatística. 
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4. ROLIM DE MOURA – são oferecidos atualmente os seguintes cursos: Educação Física, História, Letras e 
Pedagogia. Propõe-se a suspensão das entradas regulares para os cursos de Letras e Pedagogia e implantação do 
curso de Agronomia.  
5. VILHENA – são oferecidos atualmente os seguintes cursos: Ciências, letras e Matemática. Propõe-se a suspensão 
das entradas regulares para os cursos de Comunicação Social e Informática. 

   

Entendendo o artigo 60 da Constituição Federal como legitimador, orientador e legalizador das 

reformas, o processo de interiorização da UNIR, ao transferir as responsabilidades da União para os 

Estados, onde os municípios produzem movimentos que caminham na contramão das diretrizes federais, 

reforçam a perda de identidade “federal” dos campi interiorizados. 

As prefeituras municipais e os parceiros da UNIR ao resolverem os problemas de responsabilidade 

federal, como por exemplo, contratação de professores, pagamento de honorários, compra de equipamentos 

e material de consumo, instalação de biblioteca etc., ocorre uma descaracterização da instituição diante do 

poder local. Assim, no Caput do Artigo 60 e parágrafo único, do Ato das disposições Transitórias da 

Constituição da república federativa do Brasil, promulgada em 05.10.1988, determina que “Nos dez 

primeiros anos da promulgação da Constituição (...) as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior densidade 

populacional”.Entretanto, a União não garantiu recursos necessários para a implantação e consolidação dos 

campi universitários, ficando a cargo e responsabilidade da prefeituras municipais, organizações sociais, 

trabalho comunitário, convênios e parcerias e “teimosias” dos sujeitos que fizeram e fazem a história da 

UNIR. Por outro lado, os princípios constitucionais expressos no referido artigo pode se transformar em 

ponto de partida para movimentos pró-universidade nas cidades de Ariquemes, Buritis, dentre outras que se 

destacam no estado de Rondônia. 

A universidade como produtora de ensino, pesquisa e extensão têm sido determinante no processo 

de produção e aprimoramento de inventos e descobertas das sociedades complexas. As inovações 

tecnológicas têm a intencionalidade de ampliar e dinamizar a globalização capitalista e a universidade 

cumpre papel central: na formação de recursos humanos, de estratégias de poder e dominação do Homem 

através da chamada “sociedade do conhecimento”. Nesse processo, em nome da inclusão social, da 

democracia e da justiça social, propostas de reformas, aparecem como políticas públicas de inclusão social, 

que na prática também geram exclusão. Assim, uma questão crucial acerca da globalização capitalista, 

decorre das conseqüências da existência de indivíduo - como, por exemplo, em 2004, o fato do senhor Bill 

Gates96 - ser dono de uma fortuna avaliada em US$ 48 bilhões. Esse fato nos remete aos limites de nossa 

utopia em acreditar que a educação possa resolver o problema da inclusão social. Por outro lado, nos alerta 

para sinais do futuro e do próprio sentido das instituições universitárias e da educação como mercadoria. 

Alternativas existem, outro mundo é possível e nessa direção encontramos talentos como, por exemplo, 

Richard Stallman da Fundação do Software Livre.  
                                                 
96 Segundo a revista Fortune (setembro de 2004), Bill Gates é o homem mais rico do mundo, pelo 11º ano 
consecutivo.  É proprietário da Microsoft. 
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Considerando a “megacorporação” como um fenômeno econômico da atualidade e considerando 

ainda, as “brigas”97 entre Bill Gates e Richard Stallman acerca da propriedade intelectual e patentes de 

software, como os teóricos da Economia Social avaliam tal polêmica e quais são as implicações no 

cotidiano brasileiro e nas relações internacionais? Assim, qual o sentido da Microsoft e da Fundação do 

Software Livre (Linux) na construção de “um outro mundo”? O fato é que economia prevalece sobre o 

plano político e cultural provocando um fenômeno caracterizado por um tipo de competição, decisiva para a 

ampliação dos “mercados”, acúmulo de riqueza para a soberania das nações. O debate acerca da 

universidade tem sido ampliado num “mundo” que se tornou pequeno - limitado, perigoso - para a maioria 

dos excluídos produzindo novas necessidades sociais que pode ser respondida pelas instituições 

universitárias desde que articuladas com os poderes locais. 

Em Rondônia, quando o assunto é a universidade, muitas vezes o debate extrapola a pauta de 

reivindicação imediata das corporações universitárias brasileiras de outras localidades, bem como à 

formação profissional. A “teimosia” dos dirigentes e o interesse de cada cidade na construção da 

universidade tem colocado a questão salarial em segundo plano, ao mesmo tempo em que recebe os 

benefícios dos movimentos salariais decorrentes das iniciativas e ações coletivas das outras universidades 

federais. Verifica-se, por exemplo, que os campi da UNIR utilizam o tempo, talento e habilidade dos 

sujeitos na construção de prédios e articulação de recursos pra a consolidação dos cursos, bem como na 

iniciativa de pesquisa com interesse em transformar cada campus universitário em instrumento de 

desenvolvimento. Assim, o professor Ivan Benaduce Musa (2004), do Campus de Rolim de Moura afirma 

que “temos uma instituição que interage com o mercado, mas não significa fazer dele a sua razão de existir. 

Na exploração do ensino superior identificamos a diminuição do tempo, validade e o aumento de 

facilidades estimuladas pelas propagandas e publicidades”. 

Do ponto de vista econômico, é público o tratamento especial dado à educação. Constata-se 

estratégia de marketing empresarial mercadológica, além da hipocrisia na apropriação dos conceitos de 

compromisso, ética e responsabilidade social aplicado na educação superior e nas novas maneiras de 

administrar as universidades. Constatamos que o mercado “nervoso” ou não, está ditando o surgimento de 

novas tendências de universidades e modalidades de ensino superior. Entretanto, a universidade renova-se, 

promovendo o encontro entre as disciplinas, reformulando currículos, estimulando o debate a crítica e 

sinalizando novos horizontes. Por outro lado, universidades dão suporte técnico, de inovação tecnológica e 

científica e de legitimação de políticas públicas, que reforça o próprio império. 

 

 

 

                                                 
97 Tais questões são decorrentes da leitura do artigo publicado por Richard Stallman: Bill Gates e outros comunistas” 
(tradução de Falcon Dark) em 02.03.2002. Disponível em: <www.dicas-l.unicamp.br/dicas-l/20050302.php> 
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4 -  A UNIR e Reforma Universitária Contemporânea 

 

Atentos à dinâmica do poder e da prioridade governamental na garantia da governabilidade 

podemos confirmar amarras que sufocam líderes, representantes da sociedade nos governos municipais, 

estaduais e no governo federal, onde as ações estratégicas de poder transitam e se articulam muito mais na 

forma oculta e dissimulada do que nos princípios da transparência política. São muitos os exemplos de 

talentos e inteligências produzidas nas universidades brasileiras. Entretanto, a forma como essas 

inteligências tem sido articuladas na direção do desenvolvimento local nos leva à necessidade de 

aprofundarmos a discussão sobre onde está o poder. Espera-se que no conjunto de respostas dadas pela 

universidade, estejam inseridas as teorias políticas e práticas de formação política.  

Historicamente, as instituições sociais ganham destaque em épocas e contextos. Assim, o grupo 

escolar foi importante no “projeto republicano” para a formação do novo homem brasileiro, o ginásio 

industrial o Senai foi fundamental no projeto do Estado Novo e a Universidade Federal vinculada e pensada 

como estratégia do governo pós 64 para o projeto nacional do Brasil grande potência, desenvolvido. Nessa 

direção a universidade como prioridade de governo – nessa época – ganha qualidade e prestígio acadêmico 

e social, e aliada às demais universidades públicas constitui a base sólida que teve um papel importante no 

projeto nacional, sobre a qual deve se assentar novas propostas de reforma universitária. É nelas que 

encontramos as mais antigas, tradicionais e qualificadas universidades brasileiras. Busca-se uma 

universidade pública fortalecida, includente. Significa por exemplo questionar as taxas de vestibulares como 

exclusão universitária, bem como o modelo e as políticas de financiamento das universidades brasileiras. 

Segundo a Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da Associação dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) “a universidade pública deve procurar 

alternativas de financiamento, desde que estas não coloquem em risco a concepção da educação como bem 

público. Contudo, nossos problemas e dificuldades não podem ser reduzidos a questões financeiras” 

(PANIZZI, 2004). Questionando os representantes da Associação Docente da UNIR (ADUNIR), localizados 

no Campus de Porto Velho, especificamente sobre a participação na reforma universitária temos o 

entendimento de que “nada pode ser pior para nossas universidades do que a neutralidade partidária e da 

própria omissão. A UNIR é uma universidade pública brasileira, laica e gratuita, é uma ampliação do 

projeto e da construção republicana. Ela é obra de gerações, não pertence a partidos, empresas privadas ou a 

governos” (VÊNERE, 2004). Verifica-se que está implícita a idéia de compromisso e da sociedade como 

portadora de seu destino. Ao recuperar os ideais republicanos somos remetidos à utopia de uma 

universidade renovada e determinante. Entretanto, 

A Reforma do governo tem como objetivo adequar nossa universidade ao mercado internacional, o ensino superior 
à ALCA, aos planos do FMI e do Banco Mundial. Para isso o governo quer privatizar as universidades públicas, 
transformando-as em Organizações Sociais (não-estatais), com captação privada de recursos e produção para o 
mercado. No ensino pago o objetivo é salvar os empresários da educação, e fazendo minha as palavras do professor 
Salomão Correia, dos “tubarões dos lucros extraordinário do ensino”, que estão em crise via subsídios do governo. 
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Para tanto o governo propõe uma “autonomia financeira” na concepção de FHC, um financiamento via fundações 
privadas, empresas, e ainda, a cobrança de alunos, e tudo vira mercado, não é verdade?(SOUZA, 2004). 

 

Tais políticas levam a uma e mesma questão dos autodidatas (Correia, Medeiros e Souza; abaixo na 

foto): Essa reforma, coloca em risco a consolidação da UNIR multicampi, interiorizada na forma pública e 

gratuita; sinaliza o fim da universidade pública no Brasil?  

           Foto 029 

 
Fonte: ACGM. . Encontro dos alunos do PROHACAP (Guajará- 
Mirim), em debate sobre a reforma universitária e as políticas 
públicas aplicadas na UNIR..Da esquerda para direita Salomão Correia, 
Dorosnil Alves Moreira, Paulo Medeiros e o autodidata Theodolino Souza, 
2003. 

 

Salomão Correia, referindo-se aos capitalistas e sujeitos interessados na mercantilização da 

educação identificam como “tubarões dos lucros extraordinários”. Esse sujeito de nossa pesquisa, na 

condição de autodidata, alinha-se ao pensamento de Michael Apple, no sentido de assumir um lado e 

comprometimento, especificamente dos excluídos. Assim, como possibilitar uma universidade 

comprometida com um projeto de nação se os representantes da nação desejada estão descomprometidos 

com a nossa pretensa ação na direção de uma nova sociedade? Essa pergunta decorre da comprovação da 

insatisfação dos sujeitos da instituição federal de ensino superior brasileiro. As interpretações acerca das 

reformas são mais negativas significando desmonte e desarticulação de interesses. Assim, identificamos 

políticas em estágio de elaboração que sinalizam uma universidade brasileira alinhada com projetos 

internacionais. 

Nas reformas verificadas no governo FHC, observamos que a privatização das universidades estava 

associada às Organizações Sociais (OS), já mencionadas. Assim a reforma universitária colaborava no 

processo de garantia de pagamento da dívida externa e com acordo com o FMI98. Constatamos que, a 

                                                 
98 Da mesma forma, no governo Lula, apesar do discurso de “independência das agências internacionais”, 
constatamos uma reforma dependente dos pareceres do banco mundial e demais agências internacionais vinculadas 
ao capital transnacional.  Chama a atenção a relação entre o FMI e o Estado nacional brasileiro, onde  o Brasil é 
obrigado a produzir um superávit de 4,25% do PIB e a um orçamento cada vez mais voltado para garantir em 
primeiro lugar estes compromissos, com a falta de recursos ou a falta de prioridade na destinação de recursos para as 
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Reforma Universitária no Governo Lula, reforça as políticas públicas praticadas durante o governo FHC, o 

que é um paradoxo, pois a grande dificuldade que o governo FHC encontrou para implementar as reformas 

foi a presença do PT. Assim, sem o PT na oposição, a universidade é forçada a se adequar à política 

econômica do governo através do corte de verbas, e dos incentivos ao ensino privado. Por motivos de cunho 

neoliberal é que emerge a oposição ao PT no interior do próprio Partido dos Trabalhadores, como por 

exemplo, a expulsão da senadora Heloísa Helena, da deputada federal Luciana Genro e do deputado federal 

Babá, para a formação do novo partido político denominado de Partido do Socialismo e da Liberdade 

(PSOL). Outro questionamento: qual a relação entre a universidade, reforma, internacionalização e 

privatização do ensino e o processo de preparação para a ALCA? Um dos pontos-chave da ALCA pode ser 

exemplificado nos serviços, incluindo a educação.  A OMC, por exemplo, já inclui a educação como um 

serviço, que deve ser comprado como qualquer “produto”, “mercadoria”. Isso implica em financiamento 

estatal disputado entre instituições públicas e privada, momento em que aparecem as multinacionais do 

ensino.  

Assim, as instituições públicas e privadas devem buscar suas fontes de financiamento no mercado.  

Segundo Theodolino Souza, autodidata e colaborador da UNIR: 

Tudo virou e acaba virando mercado, onde o poder sobre qualquer coisa depende do dinheiro, do maldito dinheiro, 
inclusive a educação, a informação, o conhecimento. E para se ter uma idéia eu acabei de ler no informativo da linha 
socialista que – o mercado de ensino superior movimentou R$ 45 bilhões no Brasil em 2003, e garantiu R$ 15 bi em 
lucros aos empresários da educação e do ensino superior. .Isso significa que as verbas do BNDES.... Quando vejo 
essas coisas, tenho saudade de Brizola. Faltam “Brizolas” nesse país. Observe que se essas condições não forem 
atendidas, os grupos privados poderiam processar o governo brasileiro por “discriminação”, ou por “lucros não 
realizados” como já aconteceu no México, Bolívia, dentre outros países que apostaram nessa política educacional. 
Falta nacionalistas, gente de coragem, não é verdade? 

 

A mercantilização da educação sinaliza a possibilidade da criação de monopólios multinacionais 

defendidos por lei. Na visão de Ricardo Antunes (2004), O objetivo das políticas públicas além de atender 

ao superávit “é adaptar as universidades às exigências da ALCA; a captação de recursos na iniciativa 

privada e subordinação ao mercado; dinamizar o Contrato de Gestão, antiga proposta de Bresser Pereira 

adaptar, as universidades na direção de metas, produção e eficiência”.Nessa questão, conclui-se que a 

reforma de Lula nada mais é do que a busca de adequar a estrutura de ensino superior a uma forma que de 

garantias de lucros para as multinacionais que vierem a explorar o mercado de serviços da educação 

superior no Brasil (Antunes, 2004). O risco que correm as pessoas que tentam rotular o presidente Lula de 

“neoliberal”. Parte da formulação das políticas foi discutida no Seminário Universidade XXI, realizado em 

Brasília em outubro de 2003, organizado em parceria com o Banco Mundial e com uma Organização Não-

Governamental (ONG) francesa chamada Observatório Internacional de Reformas Universitárias (ORUS), 

que segundo Ricardo Antunes (2004): 

 

                                                                                                                                                             
universidades federais. No ano de 2003 foram pagos R$ 145,2 bilhões em juros da dívida externa (ANTUNES, 
2004). 
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A educação deve ser produzida pelos países imperialistas e importada pelos países do Terceiro Mundo; deve 
responder às demandas do mercado, o que as empresas acharem que deve ser produzido, será produzido; deve 
empregar as novas tecnologias, como o ensino à distância e por Internet; deve ser eficiente, moderna, ágil, e não 
arcaica como ainda são as universidades públicas; para isso o financiamento estatal deve perder importância e ser 
substituído pelo financiamento privado (de todas as formas possíveis); a autonomia deve ser a autonomia para 
procurar recursos na iniciativa privada e para contratar e demitir professores e funcionários. As fundações devem 
adquirir um papel ainda mais importante no financiamento; a avaliação deve servir para direcionar as universidades 
em direção ao projeto pretendido pelo governo e para salvar financeiramente o ensino privado. 

 

           Chamamos a atenção para a carga tributária praticada antes e depois do governo Lula; para o espaço e 

atuação do Movimento Sem Terra (MST) antes e depois do governo Lula e ainda para as políticas aplicadas 

nas universidades federais. Esses três pontos de análise relacionadas ao “social” colaboram no sentido de 

compreender os riscos e cuidados acerca da aplicação do rótulo “neoliberal”. 

O fenômeno do poder e do domínio de homens sobre homens, aponta o aperfeiçoamento 

metodológico e inovações tecnológicas que aprimoram nossa capacidade de explorar, dominar, de incluir e 

de excluir. Daí a necessidade de trabalhos e ações na direção de um “novo” mundo, além da assimilação de 

“novidades instantâneas mediáticas” pois a idéia de um “Pacto de Educação para o Desenvolvimento 

Inclusivo” pode significar o início do fim da universidade, onde, por exemplo, muitos professores admitem 

a idéia de privatização como mecanismo de aumento salarial e a possibilidade do fim do ensino gratuito 

tornam-se fato natural. 

 O risco da naturalização do conceito de privatização e de universidade neoliberal deixa de ser 

problema central dos sujeitos que discutem a UNIR. A maior parte do corpo docente dessa instituição 

complementa seus salários no mercado educacional a começar pelos próprios serviços projetados e 

executados pela fundação de apoio da universidade, a Fundação Rio Madeira (RIOMAR), onde vários 

professores assumem e se identificam como braço da privatização da UNIR: 

A privatização da UNIR tem suas vantagens, além de completar nosso salário, amplia a nossa chance de conhecer 
pessoas e oportunidades culturais e profissionais. Do ponto de vista econômico familiar, eu só consegui sair das 
dívidas, comprar minha casa e meu carro, graças a existência da RIOMAR. Evidentemente que alguém tem que 
pagar a conta, mas do salário “só” da UNIR não dá”. (MATIAS, Ouro Preto do Oeste – julho de 2003, por ocasião 
da propaganda do “curso de especialização em matemática aplicada ao ensino médio” para os concluinte do 
PROHACAP). 
 

Refletindo sobre a privatização destacamos pontos chave desse debate: autonomia, financiamento e 

avaliação, como temas problemáticos e complexos, que geram tensões e conflitos acadêmicos e 

profissionais: quanto à autonomia financeira e de gestão, observa-se que todo poder está atrelado às 

fundações e ao mercado, e à questão do Financiamento, em orientação para captar recursos privados e cortar 

gastos. A autonomia e do financiamento decorrem duas ameaças que afetam diretamente a sobrevivência 

daqueles que fizeram e fazem a história das universidades federais brasileiras. Quanto à avaliação das 

universidades seguem a orientação do mercado, e aprofundando o debate sobre a. autonomia financeira e de 

gestão comprova-se que a concepção financeira de todo poder às fundações e ao mercado foi assimilado e 

na atualidade aprimora a concepção anterior do governo FHC, que se baseava nas orientações do Banco 

Mundial, por exemplo: a) acabar com as amarras legais que impedem cada universidade de captar e 
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administrar recursos b) captar recursos livremente, tanto no setor público quanto no setor privado, c) 

administrar recursos de acordo com suas normas próprias e estatutos, d) as universidades federais precisam 

incorporar representações da sociedade em seus órgãos colegiados e) contratar, nomear, demitir, exonerar e 

transferir, servidores docentes e não docentes, f) decidir seu plano de carreira, g) regulamentação das 

relações entre as universidades e as fundações privadas, h) das fundações, do papel de apoio à cumprir. 

Para o governo FHC, de forma explícita, a “autonomia” necessária para as universidades federais 

foi a autonomia de buscar recursos na iniciativa privada, o que no processo de implantação e consolidação 

dos campi da UNIR vem sendo praticado desde o início da interiorização. No governo Lula, constata 

divergências internas: exemplo prático, a substituição do ministro da educação Cristovam Buarque pelo 

ministro Tarso Genro, fato não observado nesse ministério durante o mandato de FHC, onde o ex-ministro 

da educação Paulo Renato esteve presente nos dois mandatos. 

Na direção das reformas, destaca-se a necessidade da regulamentação das fundações privadas que 

se constitui em um dos eixos da proposta de reforma universitária do governo.  Só no Campus de Guajará-

Mirim, existem 4 organizações de apoio ao ensino superior dessa instituição: ASEC, IAAM, CORPUS e a 

MAPORÉ. O desafio consiste no fato da captação de recursos apresentar como conseqüência a 

possibilidade das empresas determinarem o que deve, bem como, o que não deve ser produzido pela 

universidade, ignorando as reais necessidades sociais. 

Localizamos nos campi da UNIR: criatividade, teimosia e relativa autonomia. Por conta e risco dos 

responsáveis locais, iniciativas formadas e ações fogem do controle da sede da instituição, bem como não 

constam dos relatórios apresentados ao MEC: 

 

As coisas funcionavam na garra, persistência, teimosia, insistência e vontade dos professores e alunos da UNIR. 
Veja o caso do inicio da construção do campus: o sujeito tinha que pensar – vivemos em constante conflito em 
prédios emprestados, portanto temos que construir nosso “prédio próprio”. Mas construir onde? Aí vinha a idéia de 
pedir doação de terreno da prefeitura e a prefeitura não tinha. Outras idéias: quem será que tem um pedaço de terreno 
pra fazer doação? De repente surgia a divulgação de um grande loteamento na cidade e aí lá vai o pessoal da UNIR, 
como? Com a estratégia de convencer o Jorge Wassilakis de que se ele doar um pedaço do loteamento e divagá-lo 
como jardim universitário, agregando a propagando do loteamento a própria idéia da construção do campus 
universitário na forma: ‘adquira um lote ao lado da futura universidade, certamente as vendas ganhariam dinâmica e 
os preços seriam automaticamente elevados. E não deu outra; em pouco tempo a UNIR que é uma instituição 
federal, agregando seu patrimônio 154 mil m2 sem gastar um tostão. Entretanto existe o terreno, mas não existem 
materiais para obra, nem planta arquitetônica, só a vontade de construir o campus. Surge uma nova idéia; vamos 
fazer mutirão e começa a campanha pró-construção do campus envolvendo toda comunidade e com isso tijolos, 
telhas, cimentos são doados. Na seqüência, existe a área o material, mas quem é que vai construir? Alguém pensa é a 
prefeitura, e todo mundo corre para falar com o prefeito que resolve ajudar, mas faz uma ponderação: tem que fazer 
uma autorização da Câmara de Vereadores só que não temos ninguém nesse momento para fazer o documento; 
temos uma máquina de escrever aí; e aí? Chama o professor da UNIR que ele faz o documento e o documento fica 
pronto, pronto, mas não aprovado; e agora; tem que mobilizar a oposição na câmara para poder aprovar o projeto 
que autoriza a prefeitura investir na construção. Veja bem! A coisa não para aí, paralelamente a rádio educadora é 
acionada, mas para a rádio ceder espaço tem que falar com o Bispo e o Bispo entra na luta e aí a coisa ganha força. E 
a construção tem que ser iniciada, com quem? Convida os presos apenados, eles aceitam, mas temos que pedir para 
o juiz e o juiz questiona: se essa turma fugir eu prendo quem? Todos se comprometem colaborar e viva a UNIR! 
Que de federal só o nome: material de construção da população, terreno doado por um particular; carpintaria e 
pedreiro voluntários, pais de alunos, quadro de vigilantes contratados pela prefeitura, braçais, orelhas “cecas” e até 
pedreiros apenados e encurtando a história, acordos políticos envolvendo o compromisso de votos a favor do Raupp, 
da Marinha Raupp, aceleram o processo de construção até que a obra fica pronta, mas sem carteiras, mesas e 
cadeiras e aí o Diretor resolve chamar novamente a comunidade para a pré-inauguração da obra e coloca todo 
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mundo em pé para convidá-lo a campanha pró mobília do campus onde a reunião tem início com a seguinte frase: 
que vai doar a primeira cadeira e cadeiras e carteiras aparecem para que no dia 10 de abril - tremenda média que o 
diretor do campus fez, era a data de aniversário da cidade - é inaugurado o Campus Universitário de Guajará-Mirim, 
com a presença do governador, deputados estaduais e federais, senadores, o reitor da UNIR e até a presença ilustre 
do “filho dessa terra”, atual reitor de Brasília, Lauro Morhy, e eu estava lá para ver, não é verdade?(SOUZA: 2004) 
 
 
 

            Foto 030 

 
Fonte: DAM. Segunda reunião realizada para solução da falta de 
carteiras universitárias, mesas e cadeiras necessárias para a 
inauguração do Campus de Guajará-Mirim, 1999. 

 

Presentes em momentos de decisão as lideranças da comunidade local participam da apresentação 

de carteiras (modelo-côr-material e qualidade) universitárias, solicitadas a título de doação, bem como da 

relação das primeiras doações de cerca de 600 jogos de cadeiras e mesas para as salas.   Assim, o Campus 

vai sendo construído, mobiliado e a UNIR multicampi constituída através da articulação dos interessados na 

presença da instituição. 

 Outro testemunho de que vivenciou situações inusitadas é relatada pelo caseiro do Campus de 

Guajará-Mirim, por ocasião da invasão dos “sem tetos” na área da universidade, que contribui para o 

entendimento de que as ações e iniciativas ocorrem em sintonia, mas também a margem das políticas 

públicas: 

 
 
Eu estava fazendo uma derrubada e percebi um ciribolo; não era noiado nem gente conhecida e gritei o que é isso; 
foi quando percebi o morundu se forma e aí eu corri atrás do diretor e avisei que o pessoal estava invadindo. Eu e 
meu terçado, enquanto tinha um dois e três eu podia enfrenta... só que o tempo fechou e eu corri, não sou besta 
só...procurei o diretor que ligou para a policia federal e rapidinho juntou gente e eu só me lembro quando o delegado 
da policia federal levantou a mão e falou o seguinte: aqui ninguém vai invadir; preste bem atenção; daqui pra cá não 
e não; agora daqui para lá o problema é de vocês... e todo mundo correu para o outro lado, demarcando, cercando 
“invadindo” no que resultou no prolongamento do Jardim das Esmeraldas, “tudo” invasão e a UNIR ia perder toda 
essa terra, fiz minha obrigação (JOÃO MARREIRO, 2003). 
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  Foto 031 

 
Fonte: SILVA, J. Delegado da Polícia Federal sinalizando a área da 
UNIR que não poderia ser invadida, onde afirma: “Esse lado é uma área 
federal que não pode ser invadida; agora, daqui para lá o problema é de 
vocês...”. 1995. 

 

Constata-se que o vigia Marreiro desempenha o papel de guardião do patrimônio da União (dentre 

outras funções) que nessa condição nunca recebeu um centavo da federação o que causa indignação quando 

a mídia nacional divulga os escândalos de apropriação indébita do dinheiro público por personalidades e 

autoridades. Por outro lado, o delegado da polícia federal sinalizou a possibilidade da “invasão” para o lado 

oposto à área do campus, que posteriormente foi transformada no Bairro Jardim das Esmeraldas. 

Assim, a UNIR amplia seu patrimônio, e mais recentemente em Ariquemes, através da iniciativa de 

Confúcio Moura (2004) que lidera um movimento local “pró-campus universitário”. 

Causa curiosidade a constatação de ações voluntárias, comunitárias, cooperativas no sentido de 

construir os campi, quando existem recursos específicos para isso, por exemplo, o documento da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), referente ao convênio que repassou 

recursos para capacitação de professores de Guajará-Mirim, Ji-paraná e Vilhena) revela o grau de 

ingenuidade daqueles pioneiros do ensino superior no estado de Rondônia que investiam recursos próprios 

quando já existiam recursos públicos para respectiva aplicação. 

Na PUC-SP, no Campus Sorocaba, encontramos cartazes com a interpretação da sigla P.U.C, 

como: “Puta Universidade Cara”, isso considerando que essa instituição é de caráter filantrópico. Agora, 

imagine as outras instituições eminentemente empresariais e mercadológicas destinadas à elite do país 

(ANDRÉ LUÍS – Medicina, 2004). 

Colocado na forma de mercadoria inserida na lógica do mercado capitalista, o espaço econômico 

encontra o seu limite na chamada “saturação do mercado” o que inclui também as empresas educacionais 

menos competitivas. Assim, é comum as reclamações acerca da inadimplência acadêmica e das vagas 

ociosas. Em resposta, as faculdades investem em cursos mais baratos, reduzem mensalidades de alguns 

cursos, fazem propaganda enganosa e isentam taxas de vestibulares. Paralelamente, as universidades 
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federais e demais universidades públicas elevam suas taxas de inscrição para o vestibular, eliminando a 

possibilidade de acesso ao ensino superior público e gratuito. O paradoxo: enquanto políticas públicas 

elaboradas no interior das universidades federais materializam-se de forma excludentes, políticas 

implementadas pelas instituições privadas surgem aparentemente e num primeiro momento como 

includentes, facilitando a entrada de qualquer interessado no ensino superior, isentando taxas de vestibular e 

isenção de matrículas, bem como encurtando o período, tempo de aula e o total da carga horária pela 

metade, como por exemplo, os cursos de nível superior de dois anos. Conforme nosso entrevistado 

Theodolino Souza, expansão é acelerada em todos os lugares do país: 

Na UniverCidade (RJ) o vestibular é grátis, e a inscrição é até 30 min antes da prova que acontece todos os sábados. 
Na Veiga de Almeida (RJ) vale o histórico escolar e uma redação; na Estácio a prova é por computador. ‘O 
vestibular na maioria das faculdades particulares acabou, é só fachada’, diz Ryon Braga, presidente da consultoria 
educacional Hoper. ‘Em quase todas elas existem mais vagas do que candidatos, e os alunos já perceberam isso.’ 
Em São Paulo, para preencher suas 800 vagas ociosas, a Unicid oferece a entrada na faculdade com apenas uma 
redação e garante mensalidades congeladas por dois anos. A Unip, a maior do Brasil, com mais de 80.000 alunos 
tem cinco vestibulares por ano. Mesmo assim, no ano passado, 30% das vagas não foram preenchidas. O nível de 
inadimplência é o maior já visto (entre 35 e 40%), devido ao arrocho salarial e a queda no poder aquisitivo. São 
cerca de 800 mil alunos que não têm como pagar mensalidade. Segundo os especialistas, é preciso oferecer 
mensalidades mais baixas (até R$ 256,00) para atrair estudantes mais pobres e vencer a concorrência. (SOUZA, 
2004). 

 
Verifica-se o duplo sentido do vestibular: incluir mais alunos no sistema privado, pois sua isenção 

motiva maior número de interessados; exclusão de candidato através da taxação do vestibular. É um 

paradoxo, a isenção dessa taxa para o sistema particular e sua respectiva cobrança no sistema público. Na 

UNIR, a taxa de vestibular no ano de 2004 foi de R$ 75,00. Cabe questionar como essas práticas reforçam 

privatização. 

Existe nesse processo de expansão uma crise, que gera perspectivas de falência de várias faculdades 

e a pratica de associação, fusão de outras em monopólios cada vez maiores, abrindo espaço para as 

investidas internacionais onde, a qualidade99 é cada vez pior. Somada a crise financeira e às tentativas de 

investir em mensalidades mais baixas, a conseqüência é a queda na qualidade dos cursos. Nesse sentido 

nossa entrevistada Edleuza Maia Tavares (2005), afirma que: 

 
Várias universidades estão fechando cursos, ou transferindo as aulas para lugares mais concentrados, para 
economizar dinheiro, como fez a UNIBAN em SP, bem como o nível dos professores deve cair ainda mais, como 
forma de economizar dinheiro com salários menores. Políticas públicas aplicadas no ensino superior privado e crises 

                                                 
99 Para quem sai do terminal da Barra Funda (São Paulo), na direção do Memorial da América Latina, percebe o 
tamanho da UNINOVE, “Campus Memorial América Latina”, cujo nome não é acidental e cumpre um propósito 
maior. Assim, com centenas de salas de aulas. Olhando para o prédio denominado de Campus “Memorial da 
América Latina”, percebe-se também que o pessoal do período noturno chega às 19h30 e por volta das 22h30, todo 
o prédio encontra-se com as luzes apagadas. Considerando a duração máxima do curso em dois anos e descontados  
os sábados, domingos e feriados, restam algumas horas semanais que nos levam a questionar a qualidade de ensino, 
a análise do currículo e da capacidade profissional dos docentes e da produção acadêmica realizada. O paradoxo está 
na proposta de atividades – mercadológica – fundada no discurso da responsabilidade social empresarial, onde 
desenvolvem, por exemplo, uma cátedra Paulo Freire, cujos princípios simplesmente condenam a “opressão” e 
“exploração”, bem como o estado de alienação e ingenuidades reproduzidas nesse modelo de universidade, 
caracterizado muito mais como “shopping acadêmico” do que como  centro de conscientização política e de 
inovações tecnológicas éticas. 
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esperadas. Esta situação descrita acima anuncia duas crises inevitáveis. A primeira é uma crise dos donos de escola, 
que estão entrando em uma competição desenfreada por alunos e por preços mais baixos. Sendo assim, muitas 
faculdades vão ser ameaçadas de fechar, vão precisar pressionar o governo por mais verbas, subsídios, incentivos. A 
segunda crise é a dos estudantes, que tem que conviver com uma qualidade de ensino cada vez pior decorrente da 
massificação dos cursos, piores professores, instalações ruinsetc e mesmo com a tentativa das faculdades em baixar 
preços, a inadimplência continuará alta, pois a política econômica não permite ganhos reais suficientes para bancar 
custos educacionais...Como funcionária pública do estado de Rondônia, na condição de auxiliar de enfermagem, 
lotada na cidade de Cacoal, recebo R$ 600,00(seiscentos reais) e tenho que pagar uma mensalidade na FACIMED, 
no curso de enfermagem, de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais)....além de criar duas filhas, pagar aluguel e 
despesas necessárias....é evidente que alguém tem que pagar essa conta.   

 

           O governo deixa de arrecadar milhões em impostos das universidades filantrópicas e sem 

fins lucrativos. Carlos Silva (2002) do curso de graduação de física de Ji-paraná afirma que: “As 

faculdades privadas devem ser estatizadas e transformadas em públicas e gratuitas com acesso 

através do aumento de vagas, da construção de novas universidades e do fim do vestibular”. 

Conforme Mario Vênere, do Departamento de Educação física, da UNIR, entrevistado no 

Campus de Porto Velho: 

O Banco Mundial tem sido um tipo de “Ministério Mundial da Educação” desde a ditadura e durante todos os 
governos neoliberais brasileiros. O BM subordina as políticas educacionais dos países aos seus planos, que estão 
sempre a serviço dos interesses e imperialismo americano, e, portanto, da privatização da educação pública. É 
impossível ter uma política educacional independente sem romper com o Banco Mundial e suas concepções. 

 

Analisar a reforma implica em aprofundar a discussão acerca da “autonomia” e “democracia” o que 

exigem verba pública e compromisso com o publico e dizer um “não” de resistência as reformas neoliberais 

(ANTUNES, 2004). 

Não à autonomia financeira do governo, que significa a desobrigação do Estado com o financiamento da educação e 
a “liberdade” de captação de recursos na iniciativa privada. Não à autonomia de gestão, que acaba com a carreira 
única e com o Regime Jurídico Único do funcionalismo; Não à falsa autonomia didático-científica, que impõe o que 
deve ser ensinado e pesquisado nas universidades. Não à proposta de regulamentação da autonomia da ANDIFES, 
que subordina às universidades a um conselho de reitores e funcionários do governo; Não às câmeras de vigilância e 
a entrada de polícia no campus.Ao contrário, devemos lutar, pela auto-aplicabilidade do artigo 207 da Constituição e 
garantia de verbas suficientes para o exercício da autonomia (em palestra promovida pela AFAPUC). 

.          

 Constata-se que o governo brasileiro continua o projeto neoliberal de FHC e quer que as 

universidades se subordinem ao Estado utilizando para isso a avaliação comprometida com um projeto que 

originariamente não é nacional. Faz-se necessário: 

um projeto político para por fim à subordinação do país aos interesses imperialistas, que a universidade sirva para 
formar profissionais críticos, com formação universal, dispostos a mudar o modo de produção em benefício dos 
trabalhadores e contra a exploração dos grandes empresários e latifundiários, que a universidade desenvolva 
pesquisa e extensão com estes mesmos objetivos e que ajude na integração dos trabalhadores da América Latina e 
do mundo (ANTUNES, 2004). 

 

Segundo Duarte (2004), Diretor do Campus de Vilhena da UNIR, baseada nas informações 

prestadas pela ANDES-Nacional é necessário: 

Queremos aumento de vagas públicas, novos campi e cursos, inclusive nas regiões menos atendidas pelas 
universidades públicas, de forma a universalizar o ensino público.  Abertura imediata de concurso público para 
professores e funcionários de modo a cobrir o déficit. No caso de Vilhena, trabalhamos na contra-mão das 
orientações oficiais, o que significa dizer que mandaram limitar os cursos em apenas dois. Entretanto, além dos já 
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existentes, vamos trabalhar para abrir mais, inclusive um de engenharia elétrica, além das atividades direcionadas 
para a implantação de pós-graduação stricto senso. 

 

Esse Diretor tem desenvolvido uma política interna que muitas vezes vai de encontro às orientações 

da reitoria, que por sua vez é forçada a cumprir as normas do MEC. Constatamos a expansão, apesar das 

crises e dos conflitos; da educação vinculada ao cenário neoliberal.  

É necessário registrar que no governo do presidente Lula, a valorização das universidades federais 

ganha destaque, por exemplo, na abertura de concurso público federal para a carreira docente e a abertura de 

novas universidades, como, por exemplo, a Universidade Federal da Grande Dourado e a Universidade 

Federal do ABC, bem como o discurso do ministro Tarso Genro “contra” a possibilidade da educação 

superior brasileira ser inserida na OMC como serviços mercadológicos. Entretanto, importa considerar o 

fato do remanejamento de recursos das universidades federais já existentes, isto é o risco do governo 

remanejar recursos das atuais universidades para a implantação e a manutenção das novas universidades 

federais (MORHY, 2005). 

 

5 -Políticas de Expansão Universitária 

 

A expansão do ensino superior tem sido visível e dominada pelas iniciativas privadas, sustentadas 

pelas políticas públicas de educação implantadas em todos os continentes. Assim, no contexto de reformas 

neoliberais chama a atenção à força das empresas transnacionais e a fragilidade local das cidades e 

“sociedades organizadas”. Grandes grupos empresariais ditam “receitas” governamentais globais pelo fato 

de a sociedade local ser desorganizada, o que nos remete às práticas de articulação e cooperação social 

como instrumentos de organização social. O desafio: identificar e localizar talentos, inteligências dispersas, 

recursos humanos entendidos como potencialidades que encontradas e direcionadas colaboram na 

superação dos desafios sociais, como por exemplo, na política de expansão das universidades federais 

através da proposta multicampi. 

Nesse início de milênio a educação brasileira movimenta bilhões de reais, constituindo-se no 

“grande negócio” do século e a vitória da política de privatização da educação no país. A UNIR ao se insere 

nas reformas educacionais contemporâneas reforça o ideal neoliberal que transforma a educação numa 

mercadoria com selo de qualidade e validade determinada, através da avalanche de cursos de graduação e 

pós-graduação e a massificação da necessidade da educação continuada, onde o que se estuda hoje não tem 

validade amanhã, tornando as pessoas estudantes cativos dos empresários da educação e do sistema 

internacional de educação. 

Instituições de tradição na educação assimilam e tentam tirar vantagens desse grande negócio, 

apresentando ao público (cliente) seus produtos, e serviços: cursos de especialização; de proficiência; de 

introdução; de técnicas, metodologias; filosofias etc. A UNIR oferece no mercado de Rondônia, através da 
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RIOMAR: serviços de concurso público, vestibular, cursos de pós-graduação lato senso movimentando 

milhões de reais que são distribuídos na forma de salários complementares aos professores da universidade, 

bem como na compra de equipamento e manutenção dessa instituição. 

 É comum encontrarmos nos Shopping Centers e nos diversos centros comerciais, dentre as 

diversas mercadorias disponibilizadas para clientes com potencial econômico, “pacotes de serviços 

educacionais” que abrangem modalidades e níveis de ensino. Esse problema traz a tona a questão da 

mercantilização da educação, visível na construção e implantação acelerada, de serviços educacionais dos 

campi100 das instituições de ensino superior particular. O que era cultura acadêmica, agora ganha um 

formato de mercadoria, com preço determinado para um mercado pré-estudado, isto é, para as populações 

que podem pagar por uma informação, pois a formação transformou numa grande utopia.  

             A idéia é fragmentar o conhecimento já fragmentado em infinitos temas e inúmeros módulos de 

estudos de 360 horas. Você compra pacotes de informação acreditando que está comprando conhecimento. 

O ensino pago, as taxas e mensalidades surgem como“taxa de investimento” onde a mídia e a força da 

publicidade apaga da memória o direito à educação gratuita e de qualidade. Ocorre o fenômeno da alienação 

naturalizando-se a privatização da educação, da saúde, dos transportes e de tudo aquilo que oferece lucros 

que alimentam a globalização neoliberal dando formas mais acabadas ao capitalismo. 

Quando Peter Drucker afirmou, no final do século passado, que “a educação será a indústria de 

maior crescimento nos próximos vinte anos acompanhados apenas pela saúde”, constatamos que tal 

projeção já é realidade. Os negócios de educação representam cerca de 10% do PIB brasileiro, valor 

próximo do movimentado pelos setores de energia e telecomunicações juntos.  

O ensino superior brasileiro que registrou um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais no ano de 

1997, supera em 2002 a casa de 10 bilhões de reais. A idéia é a valorização da sociedade do conhecimento 

que promete acesso a “todos”.  Entretanto, todos não serão contemplados, basta ver os números e estáticas 

educacionais. 

A premissa de que o estudo continuado e a compra de pacotes educacionais promovem maior 

oportunidades nos negócios e possibilidades de inclusão social podem transformar-se na grande ilusão do 

século. Educação formal e continuada é vendida como necessidade desse milênio e a idéia de 

internacionalização da educação e da entrada dessa atividade na Organização Mundial do Comércio 

causam, no mínimo, preocupação. A ilusão da compra da “formação” reserva ao cliente a mera informação, 

e o risco da deformação.  

Segundo Efrem Maranhão (ex-presidente do Conselho Federal de Educação) o governo optou por 

concentrar seus esforços na educação básica, deixando a educação superior para a iniciativa privada.  

Verifica-se que dos 2,7 milhões de alunos de graduação universitários matriculados no ano 2000, 67% 

                                                 
100 O novo conceito de campi universitários identifica os prédios verticais construídos com novas tecnologias e 
arquitetura e engenharia direcionadas para a rápida construção e de aparência impactante. 
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estavam matriculados nas escolas particulares (PROPLAN-UNIR, 2004). A tendência é aumentar esse 

percentual em função da indústria da educação com marcas, máscaras e poder de manipulação e ocupação 

de espaços físicos e acadêmicos, editoriais, gráficos e marketing. 

O governo é o grande parceiro no processo da articulação que deve consolidar o setor empresarial 

da educação, transformando-se em comprador de “produtos educacionais”. Da mesma forma colabora para 

disseminação do sonho do diploma direcionado para as escolas particulares, agora prometendo vagas para 

alunos carentes em escolas particulares. 

             O setor empresarial da educação está se consolidando com apoio explícito do governo federal. Só os 

quatro maiores grupos privados do país: Positivo, do Paraná; Objetivo, de São Paulo; COC, de Ribeirão 

Preto e Pitágoras, apresentam mais de 3 mil escolas franqueadas faturando milhões de reais, assumindo 

responsabilidades e competências do Estado brasileiro. 

O sonho do diploma universitário é alimentado e expresso nos outdoors e comerciais de TV, 

revistas, jornais, panfletos, espaços de propagandas em trens e ônibus, táxis e fachadas de prédios. A 

combinação de miséria e ascensão social encontram na educação superior a “grande saída” dos 

desempregados e da juventude otimista. Representa o “grande negócio” para empresários, “novos 

empresários” da educação, como por exemplo, o caso da UNIP, maior universidade privada do país 

aproximando-se da casa de 100 mil alunos. Essas empresas utilizam-se das formas mais modernas de 

propaganda e marketing divulgando suas marcas em clubes de futebol, basquete, natação, investindo 

também em centros desportivos, como atrativos de nova clientela. 

Em 1982, quando a UNIR foi instalada em Rondônia, existiam cerca de 800 instituições de ensino 

privado no país. Em 1985 eram exatamente 859 instituições e em 2000 totalizam 1180, das quais 60% 

apresentavam iniciativa privada. Nesse mesmo período, o número de cursos oferecidos aumentou 

170%(ANDES, 2004). A questão que surge paralelamente à expansão do ensino superior privado e 

nacional é a qualidade do ensino. 

Para enfrentar esse problema, o governo FHC investiu no “Provão”, cujas notas no exame nacional 

de cursos, transformaram-se em peça fundamental do marketing das instituições de ensino particular. A 

idéia é associar a “boa nota” à instituição educacional, a possibilidade do estudante e formando dessa 

instituição competir no mercado e ocupar um “espaço privilegiado” situação, o que distancia o sujeito da 

chamada ética freireana. A expansão do ensino universitário materializa-se na ambição e corrida pela 

transformação da educação em mercadoria, o que significa afirmar que investimentos em educação podem 

ser economicamente atrativos como os de qualquer outro negócio. Ensino superior de qualidade destinado 

para massa brasileira é a grande utopia, entretanto, os próprios ministros de educação sinalizam a era da 

educação privatizada. 

Duas tendências resumem a corrida pelo ensino superior empresarial: a primeira, expedir diplomas 

e a outra, provar competências. Aqui entra a questão curricular, ética, econômica e política. O desafio é a 
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combinação de notáveis, e o comprometimento desses com a realidade a ser enfrentada, na direção do 

mercado de trabalho. Sair da escola direto para o trabalho consiste na garantia que poucas instituições 

podem apresentar na realidade vivida, apesar do objetivo das instituições em dar aos alunos a oportunidade 

de entrar rapidamente no mercado de trabalho (São Paulo em março de 2004 lidera o desemprego nacional 

com cerca de 2 milhões de desempregados, chegando ao triste episódio de apresentar no concurso do Metro 

da capital paulista cerca de 4000 candidatos por vaga disponível, na qual considerável parcela desse 

contingente de pessoas são portadores diploma de nível superior). 

Partindo da idéia que para ser eficaz, o conhecimento precisa ser especializado, as instituições de 

ensino superior aceleram o processo de oferta dessa modalidade de ensino vendendo fragmentos, pedaços 

de conhecimentos, em grande escala; registrados e produzidos nas universidades públicas como a USP; 

PUC, e as privadas como UNIP e Anhembi Morumbi, UNINOVE e outras como a UNIR e seus campi. 

A educação aparece como mercadorias nas prateleiras dos supermercados. As instituições 

educacionais oferecem produtos e serviços com validade e preços compatíveis com o mercado internacional 

e com garoto-propaganda do tipo “Zeca Pagodinho”, que ontem vendia “Schin,” hoje “Brahma” e amanhã 

um selo de uma marca educacional qualquer. A lógica é simples: “quanto vão me pagar a mais?” Temos 

um fato: a capacidade do sujeito “popular” ser envolvido pela “malha” capitalista e utilizado no desmonte 

de valores e culturas locais, e o fenômeno: criação de necessidades do consumo de coisas inúteis. 

Quanto às tendências dos novos cursos, destacam-se a formação de profissionais em computação, 

processos industriais e funções administrativas. Cursos de graduação de tecnólogos de gestão em serviços, 

hospitalares, marketing de varejo de gestão em logística crescem em função de políticas públicas que 

reforçam políticas neoliberais. 

Invenção, reinvenção e inovação no campo educacional acontece, por exemplo, na Universidade 

Anhembi Morumbi101, de São Paulo, que criou o “conceito de graduação modulada”102, que possibilita ao 

estudante receber três certificados. 

Quanto à “Universidade Corporativa” relacionada às políticas públicas de educação para o 

“mercado”, observamos que esse conceito de (universidade corporativa) data dos anos 70, quando nos 

EUA, a General Eletric inaugurou sua business school.  No Brasil, só a partir dos anos 90 são instaladas 

universidades corporativas103. São instituições atreladas a empresas que buscam desenvolver o capital 

                                                 
101 Criada em 1982, a Anhembi Morumbi tem mais de 20mil alunos e comprou o prédio do Bank Boston no Vale do 
Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo para sediar o quarto campus, com capacidade para 5 mil alunos. A 
UNIR nesse mesmo período de existência apresenta menos alunos matriculados, mas caminha para as mesmas 
práticas de investimentos d e aquisição patrimonial através da Fundação RIOMAR. 
102 Oferece ao aluno a possibilidade de três certificados nesse nível de ensino. Por exemplo, ele pode concluir em 
dois anos o curso seqüencial de controle de qualidade de alimentos e bebidas. Em três, pode receber o diploma de 
tecnólogo  de nutrição e dietética. Se continuar por mais um ano, recebe também o diploma de nutricionista. 
103 No Brasil, são mais de 3000. A Accor, empresa que detêm várias marcas no Brasil, dentem as quais a Ticket 
Restaurante, foi a primeira a incorporar o conceito de aprendizagem organizacional. Denominada de Universidade 
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humano, integrando trabalho, novas tecnologias, aprendizagem continuada, crescimento pessoal e 

empresarial. Ministram uma variedade de cursos de extensão, graduação, pós-graduação estabelecendo 

parcerias e convênios voltados para as especificidades próprias de cada corporação, com base na 

globalização e dos valores de competitividade mercadológica. Privilegiam a capacitação funcional e não 

priorizam espaços físicos da própria instituição estabelecendo parcerias para as questões metodológicas e 

funcionais dos cursos desejados, onde a regulamentação atende as exigências do Ministério da Educação 

(MEC), recorrendo sempre que necessário aos serviços de terceirização de outras instituições. 

Além do ensino formal, o que norteia as universidades corporativas é a conquista de uma excelência 

no desempenho de cada função institucional, abarcando todo o sistema e complexo hierárquico da empresa. 

A lógica do fortalecimento da rentabilidade é assimilada pelos membros, funcionários e clientes. Percebe-se 

que a “missão” dessas instituições pode ser compreendida através da afirmação, “Nossa missão é fortalecer 

a rentabilidade dos membros e participantes do Sistema Visão do Brasil, por meio da capacitação e 

atualização dos profissionais envolvidos com o negócio, garantindo a liderança no mercado, a excelência 

gerencial, o alto nível de eficácia operacional e a qualidade dos serviços prestados ao “cliente.”104 Jeanne 

Meister, autoridade mundial em educação corporativa, prevê que nos próximos anos, todas as 500 maiores 

empresas listadas pela revista Fortune terão seu próprio centro educacional. Atualmente, cerca de 40% das 

grandes empresas do planeta possui seu próprio centro educacional. Esses centros educacionais 

direcionados por grandes empresas são parâmetros de comparação com as atividades desenvolvidas pelas 

universidades federais, alvo de crítica e desmonte pelo próprio Estado brasileiro. 

O exemplo da IBM sinaliza esta tendência educacional. Nesse início do século só a Internacional 

Business Machines gastou mais de 500 milhões de dólares em treinamento e anunciou a venda de 

programas de educação gerencial para outras companhias. Nessa direção podemos destacar o fato da 

existência de mais de 2 mil universidades corporativas nos EUA com a missão de garantir o aprendizado 

contínuo de funcionários e fornecedores. No Brasil, cerca de 30 universidades corporativas foram criadas a 

partir de 1999, como Orbital, Embratel, Carrefour. A Telemar investiu 30 milhões de reais no período de 

1999 a 2001, na criação de cursos e parcerias e infra-estrutura. 

Escola-empresa, Empresa-escola, convênios e parcerias dominam o campo educacional.  A 

Petrobrás mantém convênio com mais de 20 universidades para formação de pessoal recém-chegado que já 

tem diploma de nível superior. Outro exemplo é o caso do Hospital das Clínicas de São Paulo que 

encomendou a Anhembi-Morumbi um curso de gestão empresarial de serviços de saúde para seus 

profissionais da área administrativa. 

                                                                                                                                                             
de serviços e rebatizada com o nome de Academie Accor do Brasil, existe desde 1992, atrai para os seus cursos 
cerca de 30 mil pessoas. 
104 Comentário sobre a escola de negócios do grupo Visa, por Maria Cecília Loverro, diretora de Recursos Humanos 
da Universidade Visão; rev. Ensino Superior, n. 65, fev. 2004. 
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Verifica-se que as empresas adotam a cada instante o discurso da educação como forma de 

conviver e enfrentar os obstáculos da era da sociedade do conhecimento. Num ritmo acelerado cresce a 

demanda por corporações de funcionários que aprendam o tempo todo, o que significa maior oportunidade 

para escolas de consultorias de educação e de universidades corporativas que encaram a “educação como 

um grande negócio”.105 

Chama a atenção à forma acelerada em que cérebros das universidades públicas migram para a 

iniciativa privada. Professores do quadro permanentes das universidades federais106, aposentados, talentos 

brilhantes, são atraídos para o mercado, formando novas instituições particulares de ensino e ampliando o 

leque dos empresários da educação. Veja o caso da ex-reitora da Universidade Federal da Bahia, em 1999, 

Nadja Viana criou a FTE - Faculdade de Tecnologia Empresarial, uma escola de negócios com foco em 

empreendedorismo. A FTE oferece a possibilidade de concluir os estudos na Universidade da Califórnia. 

Essa instituição presta consultoria a empresas e desenvolve cursos de formação de gerentes empreendedores 

para Pizza Hut. No “mundo das marcas”, a educação confunde-se com alimentação e demais setores que 

alimentam e aperfeiçoam o capitalismo. 

Na era da sociedade do conhecimento, um novo conceito ganha força, trata-se da “sociedade em 

rede” e do mega negócio projetado para a educação à distância. As novas tecnologias e a política 

educacional neoliberal aceleram a produção de necessidades e a formação de clientela cativa, e “viva o 

mercado”; “viva o capitalismo”; “viva a exclusão social”. Grandes empresas se associam para dominar esse 

nicho mercantil a ponto da universidade de Phoenix On-line, braço direito de ensino à distância do grupo 

Apollo ter um valor no mercado que supera 3 bilhões de dólares em dezembro de 2001. Um grande desafio 

para os defensores do ensino público e gratuito é a transformação das universidades corporativas em porta 

de entrada para as organizações mercadológicas. 

Apontando alunos privilegiados das escolas públicas e a crise nas universidades federais, o governo 

brasileiro desenvolve ações no sentido de justificar as reformas em curso. O ponto-chave da propaganda 

governamental é a garantia da ampliação das vagas no ensino superior, oferecendo vagas aos mais pobres 

ao mesmo tempo em que facilita a vida dos empresários da educação superior, nos termos da legislação 

atual, favorecendo-os com emendas parlamentares, empréstimos vantajosos, convênios e parcerias.  

A reforma educacional oculta os interesses mercadológicos e financeiros que buscam garantias de 

comércio educacional, pagamento de juros e dívidas e cumprimento sistemático dos acordos com o FMI. 

Como mercadoria é um grande negócio e constituem-se pontos-chave da ALCA e da OMC. O que causa 

indignação é a massificação de que todos têm oportunidades e que todos devem ter o direito de explorar e 

                                                 
105 Dentre os vários produtos educacionais oferecidos no mercado, destacam as palestras, negócios que só a HSM, 
faturou 12 milhões de dólares no Brasil em 2001. 
106 No caso dos professores da UNIR, com dedicações exclusivas, que ganham 50 mil reais/ano, têm a possibilidade 
de  dobrarem seus vencimentos vendendo serviços educacionais para a RIOMAR, fundação de apoio dessa 
instituição que vem se consolidando como braço privatizado da UNIR, lecionando nos meses de recesso e férias, 
junto ao PROHACAP, e Cursos de Pós-Graduação que funcionam em finais de semanas. 
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competir em condições iguais. Em 2003, o mercado do ensino superior no Brasil movimentou 45 bilhões de 

reais, garantindo mais de 15 bilhões aos empresários da educação superior privada do país (ANTUNES, 

2004). 

A reforma coloca em discussão os conceitos de autonomia, financiamento e avaliação, sendo o eixo 

da reforma universitária a privatização das universidades através das Organizações Sociais (OS) e contrato 

de Gestão, o que no mínimo aprofunda as diretrizes do banco mundial, o que é um paradoxo, pois se trata 

de implantar hoje exatamente aquilo que o governo de FHC não conseguiu avançar. Outro paradoxo é o 

fato do governo anunciar o aumento de vagas no sistema federal de ensino superior sem se comprometer 

com a abertura de novas universidades, novos cursos, novos campi simplesmente aumentando os alunos em 

salas de aulas já existentes.  

A reforma educacional tem aspectos positivos, e possibilita-nos à reflexão sobre a reivindicação dos 

movimentos sociais em defesa da universidade. No movimento de entender a realidade e de nos 

indignarmos com as injustiças e “trapaças” sociais materializadas nas ações individuais, limites e 

possibilidades estão ao alcance dos interventores e porta-vozes de intervenção comprometida com a 

inclusão social. Movimento de resistência é observado no jogo político e cabe a cada educador assumir e 

declarar de que lado se posiciona frente aos desafios sociais. Importa elevarmos os níveis de consciência e 

assimilarmos os exemplos do cotidiano na perspectiva de futuro. 

A história possibilita-nos entender que nas décadas de 20 e 50, o sistema de ensino sempre esteve 

baseado nos moldes clássicos europeus, centrado na vida acadêmica e científica existente. Até a década de 

70, a força motriz que comandou o ensino superior concentrou-se nas teorias do “capital humano”, ajustada 

ao desenvolvimentismo econômico vigente. Da década de 80, aos dias atuais o desenvolvimento esteve 

ligado à expansão e avaliação da qualidade, com vistas ao país atingir os índices de participação 

universitária das nações desenvolvidas. Durante esses períodos, o sistema de ensino superior sempre esteve 

atrelado ao Estado. A maior preocupação destaca-se nas normatizações ou das regras de funcionamento e 

muito pouco com a qualidade da educação107. 

A falta de sensibilidade do governo federal em perceber e atender as reivindicações sociais, fragiliza 

o próprio governo e colabora para a consolidação do ensino privatizado e da educação mercantil. A OMC 

aponta a educação como mercadoria de valor comercial. Paralelamente, a realidade brasileira e o governo 

federal assimilam e incorporam políticas internacionais fazendo delas as nossas políticas públicas 

                                                 
107 A partir do governo FHC, registramos uma tentativa de associar a qualidade da educação ao sistema de avaliação 
implementada, com destaque para o Provão. No governo Lula, o sistema de avaliação é substituído por um processo 
de reforma universitária que contempla  reivindicações das duas grandes alas da educação, defensores do ensino 
gratuito e adeptos da privatização da educação. Dos 2.512 cursos de graduação com licenciatura, registrados em 
1991, salta para 5.880 no ano de 2002. Existe a carência de professores para o ensino médio e fundamental, 
problema que deverá ser enfrentado nos dias atuais. Nesse ano, o Brasil registra 1.637 escolas de nível superior, 
sendo 195 públicas e 1.442 privadas, o que aponta  para a expansão e privatização da educação. Somente na cidade 
de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, há hoje 17 instituições de ensino superior em pleno funcionamento 
(PROPLAN: 2004). 
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educacionais. Entretanto, representantes do governo apontam a universidade como pilar fundamental do 

país. 

O fato de a universidade formar cérebros capazes de gerar conhecimento torna-se necessário que 

além de mercadorias, deva acelerar o desenvolvimento social dos sujeitos que fazem suas respectivas 

histórias e produz a riqueza planetária. Nem sempre os objetivos convergem para a inclusão social e na 

medida em que certos tipos e modalidades de universidades ganham fôlego e consolidação no mercado 

mundial, outras modalidades são sucateadas e desmontadas, como o caso das universidades federais do 

Brasil. 

Na relação entre a educação, universidade e sociedade emergem um desafio; ora, se a educação e a 

produção de conhecimento significa avanço para o país, se está provado que o conhecimento é gerado nas 

universidades que produzem pesquisas e se as que produzem pesquisas são as federais, ao lado das 

instituições bancadas pelo governo municipal, estadual e federal, por que o descaso com as universidades 

federais? Importa registrar que tal descaso exacerbado no governo FHC é reavaliado no governo do 

presidente Lula com políticas pró-universidades federais, apesar das “amarras” neoliberais. 

Considerar as políticas de educação aplicadas nas universidades como prioridades e como inclusão 

social produzindo cérebros para dar sustentação às inovações tecnológicas da nação significa um desafio 

ético, onde a ética do outro deve ser considerada pelo simples fato de haver vida e a existência real do outro 

que se encontra marginalizado pelos sistemas de ensino universitário, sistema de produção e apropriação 

das riquezas intelectuais e econômicas do planeta terra. Afinal, são quantos os descamisados, esfarrapados 

do mundo e oprimidos desse início de terceiro milênio? Quem e quantos são os que estão preocupados? 

Essas questões sinalizam que a UNIR multicampi é envolvida pelos temas que preocupam nações, como 

por exemplo, o desemprego, o controle da pobreza, a eficácia do governo em aplicar recursos públicos na 

direção das necessidades sociais.  

As experiências no campo da ciência e tecnologia que deram certo devem ser realimentadas e 

incorporadas e financiadas pelo Estado brasileiro, pois também significa governabilidade, muito mais 

relevante que os tradicionais acertos e negociatas partidários. 

A universidade brasileira precisa trilhar na produção e transferência de conhecimento. Isso exige 

aumento significativo no volume de aplicação de recursos que hoje se restringe a apenas 1% do PIB108 

                                                 
108Em “dicas de leituras” (http://ppbr.com/ld/resenhas.asp) DOWBOR questiona: O PIB  mede o bem-estar? “Na 
realidade, o PIB mede o valor dos bens e serviços comerciais produzidos durante um ano. Nada diz sobre a riqueza 
acumulada numa sociedade, nem se o PIB elevado está sendo atingido às custas da venda do capital natural (o 
petróleo dos paises produtores, por exemplo), nem sobre a queixa da dona de casa que constata que quem plantou e 
colheu um pé de alface contribuiu para o PIB do país, enquanto ela que comprou, lavou, picou e serviu a salada não 
contribuiu com nada. O PIB se interessa apenas pelo equivalente monetário de um grupo restrito de atividades(...) 
Uma sociedade onde a economia vai bem, mas o povo vai mal e o planeta é dilapidado, é evidentemente uma 
sociedade sem rumos. Construir sistemas simples que permitam à população saber se está vivendo melhor ou não, 
tem imensa importância. Se o que avaliamos é apenas o volume de atividades empresariais, passamos a achar que se 
o Pib vai bem, tudo vai bem, pois não temos dados sobre a amplitude do que vai menos bem. Na realidade, gerar 
instrumentos que permitam à população avaliar o “progresso genuíno” e a sua qualidade de vida, o que Gadrey 
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brasileiro gasto em ciência e tecnologia e superar o déficit educacional - que registra apenas 11% dos jovens 

entre 18 a 24 no ensino superior brasileiro - exige políticas públicas que passa inevitavelmente pelos 

referenciais teóricos e pela capacidade da nação agregar conhecimento. Desenvolver o país significa 

consolidar a universidade no local de cada município como articuladora das potencialidades dispersas.  O 

Brasil tem hoje 2/3 de seus estudantes matriculados no ensino privado, o que corresponde a 2 milhões de 

pessoas que também dependem da atenção do governo federal. Dobrar ou triplicar o número de estudantes 

nas universidades federais é mero paliativo.  

Conforme nosso entrevistadoTeodolino Souza (2004): 

Uma política séria e de responsabilidade social e governamental seria a criação de universidades federais em todos 
os municípios brasileiros vinculando a aprovação de novos municípios a implantação simultânea das universidades 
federais presentes em todas as localidades como instrumento de integração, desenvolvimento e elaboração e 
participação na implementação das políticas publicas das localidades brasileiras. Como? Primeiro com um ato 
político e comprometimento social invertendo a lógica do lucro individual para a lógica da cooperação e 
solidariedade. 

  

Significa pensar na expansão e na interiorização do sistema federal de ensino superior. Nessa 

direção, encontramos vozes favoráveis no âmbito da universidade, como por exemplo, os trabalhos da 

pesquisadora em educação e em políticas públicas da UNIR, WALTERLINA (2004), que defende o maior 

número possível de instituições federais de ensino, pesquisa e extensão no Estado de Rondônia. Entretanto a 

utopia de uma Universidade federal como política pública de orientação nacional de desenvolvimento tem 

na contra-mão a proposta das políticas neoliberais através do “mercado” que sugerem a incorporação das 

universidades federais pelas empresas educacionais vinculadas a OMC. 

A educação está na mira do comércio global, por isso é preciso repensar sobre os valores atribuídos 

ao ensino superior e principalmente refletir sobre a importância estratégica para o desenvolvimento e 

enfrentamento da realidade. O que justifica a insistência dos EUA, Austrália, Nova Zelândia e Japão, na 

inclusão da educação nos serviços regulamentados pela OMC? A internacionalização do ensino superior, 

que sinaliza o aceleramento das políticas públicas mercantis para o consumo de serviços, valores e produtos, 

sinaliza também o risco da soberania nacional. No limite dessa reflexão, tal preocupação aponta-nos para a 

necessidade de um sistema de informação social (DOWBOR); aos conceitos do papel, função e 

comprometimento social que avança ancorado na ética (DUSSEL) constituída de elementos de 

dialogicidade (FREIRE); solidariedade e em defesa, desenvolvimento e evolução da vida, na busca de uma 

grande utopia (WANDERLEY). O outro é fundamental, o “ser mais”, uma grande possibilidade e a utopia 

a razão, força capaz de superação. 

 Das experiências vividas e podemos apostar na força institucional da UNIR, se transformamos essa 

universidade em verdadeiro palco de formação permanente de lideranças locais, capazes de conhecer locais 

e pontos de interesses sociais. Tal instituição reúne condições de articular talentos e “potencialidades 

                                                                                                                                                             
chama de “performance societal”, tende a reequilibrar os critérios de decisão na sociedade. – os novos indicadores 
de riqueza – Jean Gadrey, Florence Jany-catrice / La Découverte Paris, 2005, p. 123)”. 
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dispersas” no meio acadêmico e na comunidade de cada cidade. A identificação e o aprimoramento de 

lideranças “pró-inclusão social” aparece como uma das alternativas “urgentes” na direção de uma 

universidade com o propósito de responder as necessidades sociais. 

Segundo a legislação em vigor, a partir da LDB 9394/96o sistema de educação superior está 

configurado e estruturado da seguinte forma: Universidades; Universidades Especializadas; Centros 

Universitários; Faculdades Integradas; Faculdades; Institutos Superiores e Escolas Superiores e Centro de 

Educação tecnológica: 1) As universidades “são instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de 

formação de quadros profissionais de nível superior, que desenvolvem atividades regulares de ensino, 

pesquisa e extensão”; 2) Universidade especializada: “são instituições de educação superior, publicas ou 

privadas, especializadas em um campo do saber como, por exemplo, Ciências da Saúde ou Ciências sociais, 

nas quais são desenvolvidas as atividades de ensino e pesquisa e extensão, em áreas básicas aplicadas; 3) 

Centros Universitários: “são instituições de educação superior, públicas ou privadas, pluricurriculares, que 

devem oferecer ensino de excelência e oportunidade de qualificação ao corpo docente e condições de 

trabalho à comunidade escolar: 4) Centros Universitários Especializados: “são instituições de educação 

superior públicas ou privadas, que atuam numa área de conhecimento específico ou de formação 

profissional, devendo oferecer ensino de excelência e oportunidade de qualificação ao corpo docente e 

condições de trabalho à comunidade escolar; 5) Faculdades Integradas e Faculdades são instituições de 

educação superior públicas ou privadas, com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento, 

organizadas sob o mesmo comando e regimento comum, com a finalidade de formar profissionais de nível 

superior, podendo ministrar cursos nos vários níveis (seqüenciais, de graduação, de pós-graduação (pesquisa 

ensino e extensão) e modalidades do ensino); 6) Institutos Superiores ou escolas superiores “são instituições 

de educação superior, públicas ou privadas, com a finalidade de ministrar cursos nos vários níveis 

(seqüenciais, de graduação, de pós-graduação e de extensão); 7) Centros de Educação e Tecnologia: “são 

instituições especializadas de educação profissional, públicas ou privadas, com finalidade de qualificar 

profissionais em cursos superiores de duração tecnológica dos diversos setores da economia e realizar 

pesquisa e desenvolvimento tecnológicos e novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação 

com setores produtivos e a sociedade, oferecendo, inclusive, mecanismos para a educação continuada.    

A UNIR enquadra-se na primeira categoria, apesar de periférica, desenvolve iniciativas na 

perspectiva de formação (2/3 de mestres e doutores) docente para não perder o status de universidade. 

A Secretaria de Educação Superior é a unidade do Ministério da Educação responsável por planejar, 

orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política, sendo 

responsável, também, pela manutenção, supervisão e desenvolvimento das 52 Instituições Públicas Federais 

de Ensino Superior (IFES), que  hoje compreendem: 39 universidades, 08 faculdades ou escolas isoladas 

federais e Instituições Federais de Ensino Superior, Universidades; Instituições Isoladas, Centros de Ensino 

Tecnológico Supervisionados pela SESu.(INEP: 2004) 
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Compreender as políticas públicas aplicadas nas universidades federais implica em melhor 

entendimento acerca da normatização e legislação da educação superior brasileira, como meio e 

instrumento de legitimação de práticas governamentais de interesse público. 

Quanto a Legislação Educacional109 destacamos aqui, a Constituição Federal, Capítulo III e Atos 

das disposições constitucionais Transitórias com a Incorporação da Emenda 14. A Lei nº 9.394 Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), instituída em 20 de dezembro de 1996, promove a descentralização 

e a autonomia das escolas e universidades, além de permitir a criação de um processo regular de avaliação 

do ensino brasileiro. A LDB promove a autonomia também, dos sistemas de ensino e a valorização do 

professor e do magistério. O Conselho Nacional de Educação (CNE) criado pela Lei 9.131, de 24 de 

novembro de 1995, é composto por duas Câmaras autônomas, a Câmara de Educação Superior e a Câmara 

de Educação Básica. Esse conselho reúne-se como Conselho Pleno, ordinariamente, a cada dois meses e 

suas Câmaras reúnem-se mensalmente para deliberar sobre resoluções educacionais. 

Quanto à legislação municipal pró-ensino superior, construção e consolidação dos campi 

universitários de Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-paraná, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Buritis 

(Prefeitura/UNIR; Prefeitura/RIOMAR-ASEC-IAAM-FUNVILHENA etc.). 

A legislação acima citada cumpre aqui o papel da exemplificação do vínculo que existe entre a 

política e a lei, assim os desejos e reivindicações disputados, conquistados ou simplesmente contemplados 

passam pela trajetória política e materializam-se em portarias, resoluções, contratos, enfim, no conjunto de 

leis que oferecem legitimidade as políticas implementadas. Entretanto, essa legislação nem sempre é 

observada pelos dirigentes, e sujeitos que fizeram e a fazem a história dessa universidade, como observa o 

ex-tesoureiro da APROG, acadêmico do curso de letras e tesoureiro da ASEC, do Campus de Guajará-

Mirim: 

 
Os representantes, que iniciaram a construção do campus, sem alvará de licença, sem projeto arquitetônico 
aprovado pelos órgãos competentes, construíram na coragem e teimosia numa parceria que deu certo quando 
juntou “apenados” e voluntários dos bairros sustentados por um mutirão comunitário que arrecadou cimento, 
tijolos...na falta de professores a direção local estabelecia parceria com a diocese, prefeitura e pesquisadores 
internacionais que apareciam por aqui, cujas ações eram simplesmente ignoradas pela reitoria da época; iniciativas 
localizadas... os dirigentes do MEC jamais tomaram conhecimento...se fosse perguntar se pode...jamais teria sido 
iniciada a construção dos campi do interior, pois eram comuns as afirmações de que a lei não permite e da falta de 
orçamento e recursos para qualquer iniciativa (NILO PIRES, 2003). 

 

João Euzébio recorda trabalho voluntário enfatizando que no início da construção do Campus de 

Guajará-Mirim (1990), era pai de duas alunas desse campus, entretanto, independentemente dessa condição 

teria trabalhado do mesmo jeito: 

                                                 
109 Para aprofundar as pesquisas sobre a legislação federal na área de educação,um bom exercício é acessar o 
Sistema ProLEI (http://www.prolei.inep.gov.br/prolei/) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP). Nele são encontradas todas as leis e normas em vigor, desde a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), em 20 de dezembro de 1996. O ProLEI reúne normas referentes à legislação federal em 
educação. As normas selecionadas pelo Inep são de interesse geral dos profissionais de educação e instituições de 
ensino. A principal fonte utilizada para a seleção das normas é o Diário Oficial da União (DOU).  
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Fui chamado pelo diretor do campus, ele tinha sido meu professor na escola Irmã Maria celeste no ano de 1983 e já 
o conhecia das lutas da APROG, quando me procurava na SEMEC para rodar material no mimeógrafo, nossa 
tecnologia mais avançada, portanto tecnologia de ponta; tinha participado de algumas iniciativas comunitárias e 
aceitei a tarefa de fazer o trabalho de carpintaria preparando as primeiras caixas dos baldrame para o alicerce do 
primeiro e segundo blocos de salas de aulas. Não foi um trabalho mais uma festa onde participei alegremente e vi o 
resultado e hoje tenho orgulho do Campus de Guajará-Mirim, porque meu conhecimento e trabalho estão ligados à 
estrutura física do campus universitário. A verdade deve ser dita: não tinha nenhuma autoridade ou regulamento 
para cumprir, tínhamos o desejo de ver o Campus pronto (JOÃO EUZÉBIO, 2005). 

 

Dessa forma a UNIR vai se constituindo como instituição multicampi, sem a presença efetiva da 

União, sem a presença física dos dirigentes oficiais. Nesse período histórico (1988 a 1991), os campi ainda 

não existiam enquanto estrutura com a relativa autonomia posteriormente adquirida. A universidade não 

apresentava na sua estrutura organizacional, os cargos dos diretores, coordenadores e chefes dos campi. 

Assim, enquanto os professores dos cursos das cidades, se organizavam para a aprovação e implantação dos 

campi, através de mutirão e parcerias comunitárias, o Campus de Porto Velho apresentava uma estrutura 

privilegiada, mas que já iniciava um processo de redução dos gastos e investimentos. Nesse contexto ocorre 

a implantação da Fundação de Apoio110 Rio Madeira - RIOMAR, que surge para arrecadar recursos que a 

União deixa de repassar para as atividades da UNIR. Observamos que a legislação111 específica tem sofrido 

alteração. 

Ao considerarmos a importância da forma como a universidade responde às demandas sociais, 

encontramos na sociedade capitalista elementos culturais que aliados aos fatores econômicos estabelecem 

complexas relações na universidade, na cultura da Amazônia e na sociedade que produz necessidades, por 

exemplo, a da instituição universitária nas cidades que uma vez produzida transforma-se em produtora de 

respostas da mesma localidade. A RIOMAR surge como resposta as dificuldades financeiras da UNIR. 

Na visão de Marilza de Souza, pró-reitora da UNIR (2002), a crise da UNIR é a crise da 

universidade que representa a crise da própria sociedade. Como instrumento político o governo federal vem 

oferecendo a Gratificação de Estímulo à Docência (GED), implantada em 1998 e a Emenda ANDIFES, que 

altera a forma de distribuição dos recursos alocados para a manutenção das universidades federais. Apesar 

do aumento do número de alunos112 nas universidades federais, e também nas instituições públicas, o 

                                                 
110  São constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos e são regidas pelo Código Civil 
Brasileiro. Sujeitam-se, portanto, à fiscalização do Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de 
Processo Civil, à legislação trabalhista e, em especial, ao prévio registro e credenciamento nos Ministérios da 
Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino, extensão e desenvolvimento institucional poderão ser contratadas por instituições federais de ensino superior  
e de pesquisa científica e tecnológica, nos termos  do inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e por prazo 
determinado, mediante o prévio registro e credenciamento junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente 
111 Quanto a Legislação Específica podemos citar: Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; Portaria 
Interministerial nº 2.089, de 05 de novembro de 1997; Portaria nº 34, de 03 de setembro de 2003; Portaria conjunta 
nº 35, de 03 de setembro de 2003; Portaria Conjunta nº 2, de 6 de janeiro de 2004 e Portaria nº 188, de 06 de abril de 
2004 
112 Conforme ANDES(2003) As universidades públicas contavam com 1.951.655 matrículas: as universidades 
federais com 531.635, as estaduais com 415.569, e as municipais com 104.452 alunos matriculados. Por outro lado, 
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crescimento da população com acesso a um curso universitário provocaram uma mudança no perfil da 

distribuição dos alunos nos setores público e privado.  

Políticas aplicadas como a ampliação do número de vagas e o enfrentamento da crise das 

universidades federais requerem iniciativas emergenciais e estruturais, numa perspectiva de futuro 

priorizando ações para superar o endividamento progressivo, abrir concursos para preencher as vagas não 

preenchidas ao longo dos últimos dez anos, substituir os professores contratados em caráter temporário por 

professores efetivos, autonomia para garantir às universidades federais o uso de recursos, liberdade para 

captar e aplicar recursos extra-orçamentários, critérios de regionalização e interiorização na política de 

abertura de vagas para concurso, reintegrando aposentados às atividades das universidades federais, 

mediante a implementação de um programa especial de bolsas de excelência. 

Existe o consenso acerca da “falta” de professores e crítica ao professor substituto, bem como ao 

professor conveniado, que significa, professores contratados pelas prefeituras. Esses professores são 

contratados conforme a política local onde está instalado um Campus da UNIR. O número de contratos e a 

forma de atividade são simplesmente desconhecidos pelo MEC, aí porque isso acontece à revelia e na 

contramão das diretrizes do ministério de educação: “O Campus de Guajará-Mirim chegou a contratar 

através da prefeitura local sessenta e dois professores por conta da prefeitura local e sem a menor satisfação 

a sede da UNIR” (KUSANO, 2001). 

Quanto aos investimentos, constatamos que as universidades federais deixaram de contar com um 

programa específico para recuperação predial e aquisição de equipamentos para seus laboratórios e 

bibliografia para o ensino de graduação. Essa situação tem provocado o fechamento de laboratórios, 

desabamento de prédios e degradação de instalações que, em alguns casos, deixam as universidades federais 

em clara aparência de “penúria”.  

Analisando questões relacionadas à pós-graduação observamos que o sistema nacional de pós-

graduação coordenado pela CAPES tem demonstrado ser uma das experiências brasileiras de “sucesso”. 

Entre 1996 e 2002, conforme entrevista com o reitor da UNIR: 

 
O número de cursos de mestrado e doutorado cresceu 85,8%, a mesma proporção de crescimento no número de 
alunos matriculados no período, ao passo que o número de titulados cresceu 76%. Também expressivos são os 
resultados em relação à expansão quantitativa e qualitativa da produção científica do país. Observamos que na 
última década, o Brasil mais do que duplicou sua participação na produção científica mundial. No período 1994-
2001, a produção brasileira cresceu 117%; enquanto a mundial cresceu 15%. Em 1981, o Brasil ocupava a 26ª 
posição; em 2001 passamos a ocupar a 18ª posição mundial (GLÓRIA, 2004). 

 

                                                                                                                                                             
nesse mesmo ano, as universidades públicas e outras instituições de ensino superior privado somavam um total de 
2.428.258 matrículas assim distribuídas: instituições particulares com 1.261.901; Instituições 
comunitária/confessional/filantrópica com 1.166.353 alunos matriculados somadas as duas categorias de matrículas 
de ensino superior, registramos 3.479.913 alunos matriculados no ensino superior brasileiro. As universidades 
federais contam atualmente com 8.886 professores substitutos, os quais, juntamente com 41.215 professores do 
quadro, somam 50.101 professores em exercício.  
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É nesse período que a UNIR apresenta o seu primeiro programa de pós-graduação stricto senso, 

mestrado e doutorado em lingüística desenvolvido no Campus de Guajará-Mirim.  

 

         Foto: 032 

 
Fonte: Egberto Nogueira.  Publicada na revista Veja n 1368, de 30 
nov.1994. Dr. Jean Pierre e grupo de pesquisadores que deu origem ao 
programa de Mestrado e Doutorado no Campus de Guajará-Mirim , 
1994. 
 
 

Um dos primeiros resultados das pesquisas realizadas é a “descoberta do último falante da língua 

moré; uma das três línguas agonizantes da família Txapakura, junto com o Oro-win e o Kuyubi” 

(ANGENOT: 2004). Destaca-se empenho e interesse pessoal do grupo do Dr.Jean Pierre Angenot: 

           

           Foto 033 

 
Fonte. VÊNERE, Mário. MANOEL FAÉ PARAY (82 anos) último 
falante da língua More, 1994. 

 

Pouco apoio encontramos no âmbito burocrático da UNIR. Entretanto, contatos e articulação com parceiros externos 
e soluções tipicamente locais onde, por exemplo, no quarto de minha residência ficavam eu e esposa Geralda Vitor, 
também lingüista. Em outro quarto ficava um casal especializado em lingüística computacional e em outro ficavam 
Rosa e |Manoel últimos falantes do Kuyubi e do more, línguas de povos da região. Numa sala, uma xeroteca com 
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trabalhos recolhido no mundo inteiro sobre as línguas Aruaaque e Txapakura. Essas línguas são mais de 100.  
Pretendemos reconstituir as mães dessas línguas, o proto-aruaque e o Prototxaoakura (ANGENOT, 2004). 

 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação113 –SNPG (2002) conta com 2.693 cursos de mestrado e 

doutorado, e com 105.953 alunos matriculados. A produção discente anual está em 24.493 dissertações de 

mestrado e 6.894 teses de doutorado (CAPES, 2002). É importante relacionar a produção anual de mestres e 

doutores com a produção cientifica de descobertas e inventos patenteados, bem como questionar a relação 

dos resultados das pesquisas com as necessidades sociais. Por outro lado, restrições no financiamento das 

pesquisas criam entraves nos programas de pós-graduação. Essas restrições orçamentárias forçaram o 

congelamento, desde 1994, dos valores das bolsas de estudo no País, mestrado e doutorado –

respectivamente R$ 724,52114 e R$ 1.072,89115, apesar de uma inflação de 102,4% no período. Tal situação 

tem causado prejuízos no desempenho dos bolsistas, de quem é exigida dedicação integral aos estudos e à 

pesquisa. Em 2004, os valores das bolsas de estudos para mestres e doutores são reajustados para R$ 855,00 

e R$ 1.250,00 respectivamente; valor que recebemos no momento da redação dessa tese - somos bolsista da 

CAPES116- vinculados ao programa PICDT da UNIR. 

Como forma de contornar a falta de autonomia legal, a partir dos anos 80, as universidades 

passaram a utilizar fundações de apoio117. 

As universidades federais representam hoje uma pequena parte do sistema universitário brasileiro, 

privatizado ao longo dos últimos anos, que enfrenta uma crise em sua própria essência.  No caso brasileiro, e 

                                                 
113 Em 2004, a pós-graduação stricto sensu apresenta uma média de 31 mil titulados por ano. Apenas 30% dos 
matriculados recebem bolsas de estudo das agências federais – CAPES e CNPq, com valores congelados em 1994. 
No final de 2003 foi concedido o primeiro aumento, em quase dez anos, para os bolsistas na Europa, e uma 
complementação para todos os demais. Ao longo dos últimos oito anos, a CAPES teve seu orçamento praticamente 
inalterado, enquanto o número de alunos do Sistema Nacional de Pós-Graduação cresceu a uma taxa anual de 
11,2%, no que se refere ao número de matrículas, e de 8,6% no que se refere ao total de cursos. 
114 Valores que na condição de mestrando do programa de educação: história, política e sociedade da PUC-SP, 
recebi durante 18 meses entre 1999 e 2001. 
115 Valores recebidos na condição de doutorando do programa de Educação: Currículo – PUC-SP, durante período 
de fevereiro de 2002 a novembro de 2005. 
116 A insuficiência de recursos orçamentários, segundo INP (2004) tem impedido a CAPES de promover ajuste nos 
valores de bolsas e de expandir sua oferta. No início da década de noventa, atendia-se cerca de 40% do universo de 
alunos matriculados; hoje, são apenas 20% desse total, o que torna menos atrativo esse nível de ensino e gera 
enormes prejuízos para o desenvolvimento do País. Essa situação é mais grave nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, exceto Distrito Federal, que necessitam consolidar seus sistemas estaduais de apoio à Ciência e 
Tecnologia. É grave a falta de mestres e doutores para áreas estratégicas, como por exemplo, a formação de 
professores de ensino fundamental e médio nas áreas de português, matemática e ciências. Há necessidade de se 
garantir bases estáveis de planejamento tecnológico, promovendo ajustes na base técnico-científica existente, 
principalmente no segmento acadêmico. Só assim pode-se manter um processo contínuo de formação de mestres e 
doutores que possam atender áreas de relevância econômica, social e estratégica, ainda insuficientes em vista dos 
novos desafios dos setores de produção industrial, agricultura, agronegócios e serviços, bem como cumprir com os 
dispositivos legais que obrigam as universidades de todo Brasil, manter nos respectivos quadro-docente, mínimo de 
2/3 de mestres e doutores(Andes-nacional:2005). 
117 Segundo o presidente da RIOMAR (JANUÁRIO, 2002), “hoje, não é possível prescindir das fundações, que têm 
um grande papel a cumprir no funcionamento autônomo das universidades federais, ao mesmo tempo em que se 
definem regras claras para o funcionamento delas, pela lisura e transparência”.  
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especificamente da UNIR terá de responder aos grandes desafios, principalmente pelo fato da condição 

periférica marcada pela herança escravocrata, oligárquica capitalista com agudas desigualdades sociais118. 

Segundo o ministro Tarso Genro (2004), a reforma necessária é aquela que conduzirá a 

universidade brasileira ao século XXI “ será efetivada com zelo democrático. A urgência não pode servir de 

pretexto para o autoritarismo arbitrário. Todos os passos da reforma universitária brasileira serão realizados 

em diálogo com a comunidade acadêmica e em estreito comprometimento com o futuro da Nação”. É nesse 

cenário que a UNIR está inserida: nos desafios e enfrentamentos para a consolidação da universidade 

multicampi, pública e gratuita no contexto de combinação da eletrônica-mecânica-informática que acelera 

inventos e produtos que respondem mais aos interesses do que as necessidades sociais (como por exemplo, 

no campo da robótica). Entretanto, tal combinação depende da articulação da população brasileira, da 

necessidade do “diálogo” e do “zelo democrático”. Da idéia da educação para todos, surge a possibilidade 

de inclusão através de um pacto119.  

Nessa direção, no texto intitulado pós-lulismo progressista120, Boaventura de Sousa Santos (2005), 

considera que: 

A reforma universitária levada a cabo por Tarso Genro uma das mais progressistas do mundo: depois de anos de 
abandono exigido pelo neoliberalismo, retorna-se a prioridade da universidade pública na construção de um projeto 
de país, vincula-se a escola pública de nível médio ao ensino público superior e impõem-se marcos regulatórios 
claros para as instituições privadas de ensino, instituem-se novos padrões de financiamento para a universidade e 
constrói-se concretamente a autonomia, assume-se plenamente a necessidades de bolsas para alunos de baixa renda, 
começando com as bolsas do Prouni, seguidas do sistema de quotas para afrodescendentes e índios; criam-se novas 
exigências de qualidade, ao estabelecer mínimos de doutores e mestres entre os docentes, põe-se um travão à 
globalização neoliberal da universidade ao estabelecer um limite de 30% a participação do capital estrangeiro nas 
empresas de educação superior. Nenhuma reforma assentou em um dialogo tão profundo com a sociedade civil 
como essa..  

 
No contexto de reformas e políticas de expansão universitária ganha importância o tema da 

Educação a Distância. Em um país de dimensões continentais a “educação à distância” surge como um 

caminho viável para a formação de professores em ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem, 

para a formação de gestores escolares para utilização de tecnologia de informação e comunicação. Nesse  

sentido, é uma contribuição fundamental no processo de expansão e interiorização da universidade. 

                                                 
118 A Teoria da Justiça, de 1971, desenvolvida por John Rawls o alinhou entre os grandes pensadores sociais do 
século 20. Seu pensamento combina as teorias de Locke e Rousseau. Assim  os temas  das desigualdades sociais que 
hoje provocam polêmica, tal como o sistema de cotas para os negros nas universidades e nos cargos públicos, deriva 
diretamente da concepção de sociedade justa estabelecida por Rawls. Se as orientações e recomendações de Rawls a 
favor da limitação dos benefícios obtidos pelos mais talentosos desgosta a maioria dos teóricos conservadores 
(premissa que é injusto retirar do talentoso as vantagens legítimas adquiridas por ele), a questão da equidade-
igualdade de direito justo – sobrepor-se como um sucedâneo a igualdade, fere os princípios dos teóricos 
democráticos mais radicais. Aparentemente ele descarta a possibilidade de haver uma distribuição dos bens igual 
para todos. Rawls aposta mais na eficácia equidade para aparar os feitos negativos da desigualdade. 
119 Visam formar quadros de  profissionais: engenheiros atuantes nas áreas de carência imediata, tais como 
informática, energia, infra-estrutura urbana; cientistas em campos de ponta nas áreas de saúde, educação, biologia; 
professores de matemática, português, física, química, biologia, história e geografia, para atuarem no ensino 
fundamental e médio; enfermeiros e sanitaristas; profissionais de produção alimentar; profissionais na direção de 
políticas e instrumentos voltados à “superação da  pobreza”.  
120 Texto escrito por Boaventura Sousa santos (professor da universidade de Coimbra) publicado  no Jornal Folha de 
São Paulo, em 21 de agosto de 2005.  
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CAPÍTULO IV 

 

 PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DA UNIR COMO CONJUNTO D E 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA REGIÃO 

AMAZÔNICA: O CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM 
 

 
 
Foto: 034 

 

Fonte: VÊNERE, Mário. Oradora Ariádnes, da primeira turma do Curso de Pedagogia do Campus de Guajará-Mirim, no 
auditório da Câmara Municipal, 1993.  
 

 

Analisar o processo de interiorização da UNIR implica em estabelecer relação com o processo da 

interiorização das atividades do Estado, da geopolítica nacional, das relações interpessoais e internacionais. 

Em 1960, Manoel Rodrigues Ferreira121, descrevendo os resultados de sua viagem na Amazônia 

brasileira, destaca políticas nacionais e internacionais na fronteira do Brasil com a Bolívia, onde chama a 

atenção para a inauguração do primeiro trecho da “ferrovia do diabo”, Madeira-Mamoré afirmando que: 

 

 

                                                 
121 São consideradas obras importantes desse autor: “Nos Sertões do lendário Rio das Mortes” ( l946 ); “Aspectos do 
Alto Xingu” ( 1949 ); “Terras e índios do Alto Xingu” ( 1951 );  “ Cenas da vida indígena” (l952);  “ História da 
Civilização Brasileira”(1959); “A Ferrovia do Diabo”(1960); “ O Mistério do Ouro dos Martírios”. 
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No dia 31 de maio de 1910, foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro-Madeira-Mamoré, numa extensão 
de 90 quilômetros, entre Porto Velho e o Rio Jaci-Paraná, afluente do rio madeira. A partir daquele dia longínquo, a 
ferrovia passou a servir a região, a Bolívia e o Rio Guaporé em Mato Grosso. Em seus primeiros vinte anos, a 
estrada manteve-se mediocremente, em face da tremenda crise da borracha que se abateu sobre o vale amazônico. A 
partir de 1930, até os dias atuais, veio decaindo constantemente, apresentando tremendos “déficits” anuais. E nos 
últimos anos, vem entrando em colapso. Mas a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré não deve ser vista em si mesma, 
sob o aspecto de um empreendimento industrial. Ela apresenta um ativo que se consubstancia no desbravamento 
desta grande região amazônica. Lá em Porto Velho e Guajará-Mirim, cidades hoje plenas de progresso, centros 
culturais, marcos de nacionalidades que se afirma nos longínquos limites da pátria. Estamos vendo aqui os vagões 
imprestáveis da ferrovia, os seus dormentes podres, os seus trilhos gastos e fora de alinhamento, e esquecemo-nos de 
que a estrada não é só isso: são também as cidades, as vilas, os povoados que ela plantou onde tudo era só e 
unicamente floresta equatorial amazônica. 

 

Em função de interesses, cria-se um fato. O que determina esse fato? Interesse nas terras da 

Amazônia (biodiversidade), apropriar-se das riquezas, das sementes da seringueira que se transformou em 

riquezas em outras partes do planeta.  

Quem paga, quantos pagam pelo interesse oculto da materialização (e do abandono) da construção 

dessa ferrovia? 

 

         Foto: 035 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Locomotiva em estado de abandono, ao 
lado do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, 2004. 

 
 

Historicamente, verifica-se que as ações que foram implementadas na região tiveram um 

fim econômico. Atestado pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré que visou atender as 

necessidades da economia da borracha e, a medida em que este ciclo declinava, a infra-estrutura 

montada foi abandonada gradativamente. Representando, uma falta de visibilidade quanto às 

políticas de cunho social e de preservação cultural.  
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1 - Ocupação de Rondônia, Movimento Migratório e a Implantação da UNIR como Mecanismo de 
Desenvolvimento Regional e de Integração Nacional. 
 

 
              Foto: 036 

 
                      Fonte: CGM. Pioneiros da Madeira-Mamoré, 1912. 
              

 A primeira fase do Movimento Migratório é relacionada à construção da Ferrovia Madeira-

Mamoré122, iniciada em (Porto Velho) 1872, concluída e inaugurada no ano de 1912 (em Guajará-Mirim), 

constitui-se em referência para estudos da primeira leva de migrantes. 

                                                                        Foto: 037 

  
Fonte: DAM. Locomotiva “recuperada” localizada no Museu de 
Guajará-Mirim. Na foto o pesquisador Argemiro Procópio, da 
UnB, após participação da banca de seleção do concurso público para 
docente da UNIR, 1988. 

   

 Destacamos a importância dos imigrantes oriundos de várias partes do mundo como 

indianos, chineses, gregos, granadianos, barbadianos, cubanos, espanhóis, norte-americanos, 

libaneses, portugueses e alemães que vinham trabalhar na construção da Ferrovia Madeira-

Mamoré ou atraídos pela oportunidade de produzirem borracha, que seria escoada pela ferrovia. 

                                                 
122 Segundo Teixeira (1999, p. 89) apud Hardmann (1988), entre 1907 e 1912 foram contratados para trabalhar numa 
ferrovia que por ali passava, 21.817 pessoas, estimando-se a chegar esse número a 30.000 pessoas, considerando-se 
que parte significativa deles era avulsa ou subcontratada. 
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Essa primeira leva de imigrantes proporcionou uma miscigenação de pioneiros que deu origem 

a várias famílias com experiência e vivência no contexto da construção da estrada de ferro. 

Dessa primeira leva de migrantes, poucos são vivos, mas a primeira geração dos pioneiros ainda 

é bastante representativa nessa região. Através do “casamento”, vínculos foram formados e 

tradições foram inventadas123, como por exemplo, a denominação de filhos da terra, para 

diferenciá-los dos forasteiros, da gente de fora, que tiveram rápida passagem naquela fronteira 

da Amazônia brasileira. Podemos identificar as matrizes do poder local, na cidade de Guajará-

Mirim, como as famílias: Wassilakis, Suriadakis, Bennesby, Melhem124, Badra, Saldanha, 

Villar, Bouez: 

Foto: 038 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Floriza Bouez, 2002. 

 
A mamãe (Floriza Bouez) foi a primeira secretária municipal de educação. Na época era mais simples administrar, 
não existia oposição, sindicatos, nenhum movimento de professores. Em 1984, com a chegada de novos migrantes, 
os professores foram organizados através da Associação dos Professores de Guajará-Mirim (APROG), que 
mobilizou os servidores da educação defendendo eleições diretas para o cargo de secretária municipal e de diretores 
escolares, bem como desenvolvendo ações no sentido de implantar cursos de nível superior e instalação da 
universidade na cidade. Nesse mesmo ano, fui eleita pela classe de professores e nomeada pelo prefeito da época 
Isaac Bennesby (Lenir Bouez, 2002). 

 
As palavras registradas são da professora Lenir Bouez Silva, secretária municipal de educação de 

1984 até 2001. Apesar de conviver com a tradição local, de privilegiar os filhos da terra, torna-se referência 

para o contato com o terceiro movimento migratório, denominado aqui como o movimento dos novos 

                                                 
123 Em Le Gof (1988) a questão pode ser melhor compreendida com a leitura de invenção e tradição. 
124 A família Bouchabiki, em Guajará-Mirim, é confundida com o sobrenome Melhem (seu prenome). 
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migrantes.125 Outras cidades apresentam diversos elementos constitutivos de ocupação e de formação 

cultural. Guajará-Mirim e Porto Velho diferenciam-se das demais cidades de Rondônia, principalmente pelo 

fato de ter sido influenciada pelos primeiro e segundo movimentos migratórios. 

A segunda fase do movimento migratório apresenta uma leva de migrantes registrada durante o 

período de funcionamento da Ferrovia Madeira-Mamoré. Em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial, e a ocupação dos seringais da Malásia por japoneses, milhares de imigrantes nordestinos 

conhecidos como soldados da borracha126 foram estimulados pelo Governo de Getúlio Vargas a ocuparem 

a Amazônia, com a intenção de acelerar a produção da borracha, para abastecer o mercado internacional e 

os “aliados”, no seu esforço da Guerra.  

O “Seu Manoelzinho” na foto abaixo, ilustra um exemplo de milhares de cidadãos que fazem da extração 

do látex seu sustento e das “colocações”da Amazônia sua morada. Durante a Segunda Guerra Mundial, um 

exército de retirantes foi mobilizado com promessas para a ocupação da Amazônia e cumprir uma agenda 

do Estado Novo. Terminada a Guerra, em 1945, os que sobreviveram às durezas da selva foram 

“esquecidos”. Esse “soldado da borracha” foi um dos sobreviventes: 

           Foto 039 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Sr Manoelzinho 
(Soldado da Borracha), representante do 
segundo movimento migratório, 2002. 

 
 
Conforme Souza (2001), “O Ceará foi o centro de uma ‘operação de guerra’ que incluía o recrutamento, pois a 
seleção para lotação na colocação era realizada na chegada em Porto Velho e não na saída nordestina. Essa operação 
determinava o transporte para os seringais de cerca de 60 mil nordestinos - equivalente ao número de americanos 
mortos no Vietnã. Desse total de nordestinos que na verdade estavam fugindo da ‘grande seca’, mais de 30 mil eram 

                                                 
125 Esta denominação é empregada como categoria de análise na Tese de Doutorado de Velanga Moreira (2000) que 
estuda a Universidade Federal de Rondônia como uma realidade multicultural. 
126 “Soldado da Borracha” é a denominação usada para caracterizar os seringueiros trabalhadores na extração da 
borracha, recrutados durante a Segunda Guerra Mundial. 
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cearenses. Isso tem uma explicação: uma política racista do governo Vargas; existia o fato da diferença entre a 
ocupação da Bahia e de Pernambuco, com relação ao Ceará que na avaliação do governo do presidente Getúlio 
Vargas não recebeu muitos negros. Conseqüentemente a preferência pelos nordestinos do Ceará era uma garantia 
para manutenção de certo padrão brasileiro, mas que padrão brasileiro? Não é verdade? 
 

Os seringais do Vale do Guaporé e a região de Guajará-Mirim foram povoados e repovoados. O 

que caracteriza essa segunda leva de migrantes é a intensificação do fluxo migratório da região nordeste 

brasileira para a Amazônia. O recrutamento de pessoal para os seringais privilegiava o sexo masculino, o 

que estimulava a aproximação com as mulheres nativas. Conflitos surgiram, pois, muitas vezes, nos 

seringais, onde a presença de mulheres era proibida, havia raptos de índias ou de mulheres alheias, o que 

gerava problemas para a colocação127. 

A terceira fase desse movimento registra uma leva de migrantes, representada aqui como novos 

migrantes, surge a partir da transformação do Território Federal de Rondônia em Estado de Rondônia, em 

dezembro de 1981. É importante refletir sobre o período em que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é 

desativada, quando a cidade permanece isolada, cravada na fronteira, distante dos grandes centros, por 

várias décadas. Este período é importante para entender o processo migratório da segunda leva de 

migrantes, onde os “filhos da terra” ocupavam a estrutura de poder e já criavam “escudos” para defender os 

respectivos interesses da cidade128. 

      Foto: 040 

 
           Fonte: VÊNERE, Mário. Primeira casa de Guajará-Mirim, 2002. 

 

Comparando o surgimento de Guajará-Mirim com os demais municípios do Estado de Rondônia, 

observamos que em 1943, com a criação dos territórios federais no Governo de Getúlio Vargas, foi criado 

também o Território Federal do Guaporé, na região do Alto Madeira. Na época, ele foi dividido em apenas 

dois municípios: Porto Velho e Guajará-Mirim. Porto Velho pertencia ao Estado do Amazonas e Guajará-

                                                 
127 Teixeira: 1980, “O aviamento e o barracão na sociedade do seringal” (Dissertação de Mestrado, sobre a produção 
de borracha na Amazônia). 
128 Trata-se aqui da Associação para Defesa dos Interesses dos Filhos de Guajará-Mirim (“O Mamoré”, 1988) e do 
mecanismo utilizado na contratação de pessoal para os cargos municipais, principalmente ligados a saúde, educação 
e administração, sem concurso público, apadrinhados e com compromisso  eleitoreiro. 
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Mirim pertencia ao Estado do Mato Grosso. Em 1956, o nome do território foi mudado para “Rondônia”, 

em homenagem ao sertanista Marechal Cândido Rondon. Ao ser transformado em Estado, Rondônia surge 

como o “Eldorado Brasileiro”129, no qual o Governo Jorge Teixeira, apoiado pela política federal, recebe o 

compromisso de gerir os recursos federais para desenvolver os projetos do Estado, por um período de, no 

mínimo, uma década. Divulga, então, pela televisão, revistas e jornais, as vantagens de trabalhar em 

Rondônia, garantindo terras para os agricultores do centro sul e empregos públicos para formar a máquina 

administrativa e de serviços essenciais. Não havia, em Rondônia, cidades propriamente estruturadas, com 

exceção de Porto Velho e Guajará-Mirim. Ao longo da BR 364 havia vários lugarejos. À medida que o 

movimento migratório acelerava, a população que chega, vai ficando ao longo da BR 364 e até mesmo em 

Porto Velho. Poucos são os novos migrantes que chegam até Guajará-Mirim. Entretanto, aqueles que 

chegam apresentam uma característica específica: são destinados à zona urbana, do município vinculam-se 

aos servidores educacionais, da saúde, das forças armadas e de alguns órgãos federais. Porém, o que mais 

expressivamente representa essa terceira leva de migrantes são os professores de 1º e 2º Graus.  

        Foto: 041 

 
Fonte: NEWTON. Primeiro movimento grevista da APROG e da 
ASPRON: articulação dos novos migrantes “gente de fora”, com a 
participação dos “filhos da terra130”, da “gente da terra” e da representação 
da Associação dos Bolivianos, 1986. 

 

 

Enquanto os migrantes que chegam a Guajará-Mirim encontram uma cidade estruturada e 

organizada, conforme a tradição local, todos os outros migrantes são responsáveis pela organização que 

resultaria, no ano de 1999, em 1.276.173 habitantes, distribuídos em 52 municípios, conforme os dados 

obtidos no IBGE. Quem são esses novos migrantes? De onde vêm e como chegam a Rondônia? 

 

                                                 
129 A idéia de riqueza fácil em curto espaço de tempo atraía gente de todos os lugares do país. 
130 Na cidade de Guajará-Mirim, foi criada a Associação de Defesa dos Filhos de Guajará-Mirim, na década de 80 
para contrapor a Associação dos Bolivianos e a chegada dos “novos migrantes” que se articulavam no âmbito da 
APROG-Associação dos Professores de|Guajará-Mirim e começavam a ocupar espaço geopolítico. 
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Teixeira (1999) faz a trajetória desses migrantes. Chegam a Rondônia com a promessa de terras 

fáceis e serviços públicos, sem que tenham que enfrentar concursos públicos. No caso específico de 

Guajará-Mirim, essa terceira leva de “novos migrantes” é representada por sujeitos caracterizados por serem 

portadores de diplomas de nível superior, que chegam para ocupar funções no magistério, nos serviços de 

saúde e na administração pública. Numericamente, são insignificantes, quando comparados com o número 

de migrantes que permaneceu ao longo da BR-364, entre os municípios de Vilhena a Ariquemes. 

Correspondem à mão-de-obra qualificada, que não se limita à assinatura de contratos. Essa mão-de-obra 

carrega o ideal, o desejo, a vontade de ocupar espaço profissional, político e passa a liderar movimentos 

políticos, muitos de seus integrantes vindo a se tornar políticos de carreira. 

Tais migrantes se diferenciam da primeira e segunda leva migratórias cujas, pessoas estavam 

condicionadas a um contexto de submissão econômica e política, submeteram-se a uma elite local, até 

mesmo fortalecendo-a, à medida que faziam parte do processo de exploração capitalista. Já a terceira leva, 

constituída pelos novos migrantes, além de ter a característica de qualificação profissional (certificação), 

muitos traziam a experiência dos movimentos sociais que estavam emergindo nos grandes centros 

brasileiros, o que possibilitava espírito crítico e disposição de questionar a cultura local. Isso faz diferença 

quanto a atuação deste em relação aos movimentos migratórios anteriores. 

Enquanto, nas demais localidades do Estado, um imaginário forte, configurado na expressão 

“Rondônia, terra de ninguém”, em Guajará-Mirim uma cidade já constituída, denominada de “Pérola do 

Mamoré”, com sua história, seus personagens pioneiros, tradição e uma forte tendência a rejeitar os 

chamados “forasteiros”, considerados uma ameaça para os “filhos da terra”. Qual seria tal ameaça? 

Certamente, configurada numa disputa de poder. É possível entender que esses novos migrantes, 

interessados em assumir pontos estratégicos de poder da região, uma vez conquistados esses espaços, 

poderiam vir a se transformar em uma nova elite, a elite cultural da cidade. Isso viria a se confirmar mais 

tarde, quando da consolidação do campus universitário naquela cidade. Os participantes do MOPES não 

teriam transformado tal movimento em movimento social de elite? Isso implica em delimitar estudos e 

privilegiar as décadas de 80 e 90. Em primeiro lugar, pelo fato específico da criação da UNIR; em segundo 

lugar, pela criação do Estado e da presença dos movimentos sociais ali presentes, a partir do início da 

década de 80. 

A universidade como mecanismo de socialização, relaciona-se a outras instituições e organizações 

sociais como, por exemplo, a família, a Igreja, os partidos políticos, as associações, os clubes de serviços, a 

fábrica etc.. Os campi da UNIR estão vinculados ao processo de socialização, produzindo e incorporando 

novas regras sociais. Seu papel de conformar ou contestar é relativo, ao passo que o caráter de conformação 

escolar é muito mais decisivo e necessário para a construção e manutenção da sociedade racionalizada. 



 182 

Ao tomar as políticas públicas aplicadas nas universidades federais brasileiras e os campi da UNIR 

como objeto de análises e problematização, possibilita desdobrar o problema de estudo nas questões já 

especificadas. As reflexões acerca dessas questões vinculam-se às hipóteses de que os movimentos sociais 

foram determinantes no processo de interiorização e na construção de cada campus universitário, o que nos 

direciona a questionar o entorno social desses campi e da constituição da instituição universitária nessa 

localidades. Tal entorno educacional e institucional, traz singularidades específicas de cada setor da 

sociedade local que permite o esclarecimento das respostas da instituição no sentido de sua integração ao 

meio. 

Ao considerarmos a relevância do entorno social 131 e dos movimentos sociais, faz-se necessário a 

problematização do entorno dos campi que constituem a UNIR. Primeiro, apontando seus elementos 

constitutivos e segundo, distinguindo as relações de influência direta e indireta nas ações de ensino, pesquisa 

e extensão e nas relações de poder estabelecidas a partir da instalação e da construção de cada campus 

universitário. Por exemplo, o entorno social do Campus de Guajará-Mirim tem raízes na construção da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na extração da borracha e no soldado da borracha132, nos movimentos 

migratórios133 da fronteira com a Bolívia e na cultura dos povos indígenas da região134; no garimpo do Rio 

Mamoré, no tráfico de cocaína e nas “bocas de fumo” e na condição da cidade ter pertencido ao ex-

Território Federal do Guaporé, e depois Federal de Rondônia e ter sido área de segurança nacional.  

Tratando da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré135, em entrevista com Paulo 

Saldanha Sobrinho, estudioso da cultura e história da região, e sobrinho do fundador da cidade, Coronel 

                                                 
131 Quando Pereira (1967) discute as relações entre a escola e a área escolar, em sua obra intitulada “A Escola numa 
Área Metropolitana”, podemos atentar especialmente para o entorno social que circunda a unidade  pesquisada. Por 
outro lado, Sposito (1982), afirma que “grupos dominados da sociedade tendem a manifestar, de alguma forma, seus 
interesses próprios, o que permite sua entrada na cena política ao se constituírem em certo sentido na única fonte de 
legitimidade possível para o próprio Estado”. A participação popular na crise política revela inconformismo frente 
interesses e a própria vida. “Por sua vez, esse inconformismo desencadeia a ação do Poder Público no sentido da 
incorporação de pressões por elas exercidas, no mínimo levando-se em conta parcerias necessárias do 
jogo”.(Sposito,1982). 
132 Em “Visões da Natureza”, de Teixeira (1999), o autor destaca a relevância da mão de obra recrutada durante a 
Segunda Guerra Mundial, para trabalhar na Amazônia, na extração da borracha, trabalhadores denominados 
“soldados da borracha”. 
133 Apesar da presença da bandeira de Raposo Tavares no séc. XVII e dos jesuítas na foz do Rio Madeira, a nossa 
investigação privilegia três movimentos migratórios, que, ao nosso ver, provocou o impacto, a fixação das pessoas e 
a formação de povoados e cidades. Consideramos, pois, a primeira fase desse movimento, o período que vai do 
início à conclusão da EFMM; a segunda fase é caracterizada pela vinda dos migrantes nordestinos e o soldado da 
borracha e a terceira fase, a partir da transformação do território em Estado de Rondônia, em 1981, caracterizada 
pela presença dos “novos migrantes”, com destaque aos gaúchos, catarinenses e paranaenses. 
134 De acordo com o levantamento efetuado pelo PNUD Projeto BRA/92/021, de 1994, as áreas indígenas eram 
habitadas por aproximadamente 2.415 indígenas das diversas etnias, compondo as seguintes áreas indígenas: 
Território Indígena de Pakáas Novos – da etnia dos índios Pakáas Novos; Território do Rio Guaporé – índios 
Makurap, Jabuti, Canoé,Ttupari, Aruá, Pakáas Novos e Arikapu; Território do Igarapé Laje – da etnia dos Pakáas 
novos ; Território Indígena do Rio Negro Ocaia – da etnia dos Pakáas Novos; Território do Igarapé Ribeirão, da 
etnia dos Pakáas Novos e Território Indígena de Sagarana, da etnia dos índios Oro-Wari Pakáas Novos, Makurap e 
Canoé). 
135 Uma tentativa de aproximação dessa realidade histórica, foi produzida em mini-série intitulada Mad Maria. (TV 
GLOBO, 2005) 
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Paulo Saldanha Cordeiro da Cruz, então Secretário Municipal da Cultura, na Prefeitura de Francisco 

Nogueira, afirma o seguinte (1992): 

sabia que George Earl Church esteve por esses rios, Madeira e Mamoré? É verdade, essa região é antiga e há muito 
tempo cobiçada por estrangeiros, gente que acabou colaborando com muita influência (...) Em 1872, chegaram à 
Cachoeira de Santo Antonio do Rio Madeira, 25 engenheiros trabalhadores da firma inglesa Public Works, 
empreiteira da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, para serviços de locação. Muitos morreram, e, em 1873, 
engenheiros ingleses e trabalhadores sobreviventes abandonaram o povoado de Santo Antonio. Em 1877, a 
empresa norte-americana P. & T. Collins contratava com Church construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
Em 1882, tratado entre Brasil e Bolívia, responsabiliza o Brasil pela construção da ferrovia e em 1884 o engenheiro 
Julio, Pinkas é designado chefe de locação da estrada. Um fato importante que não posso desconsiderar foi a 
invasão da fronteira boliviana por seringueiros brasileiros, chefiados por Plácido de Castro, o que contribuiu para o 
famoso Tratado de Petrópolis, entre o Brasil e a Bolívia, assinado em 1903. No ano de 1906, o engenheiro Joaquim 
Catrampy vence a concorrência para a construção da Ferrovia, repassa a concessão a Persival Farquar, que cria a 
empresa Madeira-Mamoré Raylway Company e contrata a firma americana May, Jekill e Randolph, para construí-
la. Em 1907, é iniciada a construção dessa ferrovia no local denominado Porto ou Porto Velho. Nessa mesma 
época, Cândido Mariano da Silva Rondon iniciava a construção da linha telegráfica estratégica Mato Grosso - 
Amazonas. Em 1912, outro fato que deve ser lembrado é a expedição de Roosevelt e Rondon, pelo Rio das 
Dúvidas, afluente do Rio Aripuanã. Foi nesse mesmo ano, 1912, com a chegada do trem a 30 de abril em Guajará-
Mirim, que a Ferrovia Madeira-Mamoré foi concluída. Eu considero a data de 30.04.1912 como o ano da fundação 
da cidade de Guajará-Mirim, apesar de ter sido emancipada em 1928, cuja carta magna chega e foi instalada a 
comarca de Guajará-Mirim a 10 de abril de 1929 ( 1992). 

 

Detalhes históricos, guardados na memória e registrados pela historiografia, sobre as origens e a 

desativação da Ferrovia Madeira-Mamoré misturam-se a história local, que representou o pioneirismo, no 

qual dezenas de nacionalidades se encontraram, tendo como primeiro desafio, a própria morte136.  Porto 

Velho e Guajará-Mirim, ponto inicial e ponto final da referida Ferrovia, desenvolvem-se como municípios. 

A localização da cidade na fronteira com o país boliviano provocou atenção especial da geopolítica 

nacional, ao mesmo tempo em que se transforma em motivação para o comércio e o turismo internacional e 

suas implicações com o tráfico de drogas, marca substantiva desse entorno. Argemiro Procópio (1999), em 

sua obra “O Brasil no Mundo das Drogas”, refere-se à questão do tráfico com a integração da América 

Latina e integração continental: 

Não deixa de ser útil relembrar que, historicamente, as drogas atuam como formidável agente e vetor de integração. 
Na América Pré-Colombiana, a coca significou o elo entre as sociedades consumidoras indígenas andinas e 
sociedades indígenas amazônidas, que há séculos plantam a coca ou ipadu. Dos anos 1980 em diante, o papel do 
narcotráfico, que utiliza o crescimento do êxodo rural e da infra-estrutura urbana amazônica, tem sido de 
protagônica importância no desencadeamento do que ousamos chamar de “integração regional paralela”. A 
presença articulada da máfia américo-colombiana na Amazônia brasileira, desde os anos 1970, ronda os garimpos. 
Nas minas, chegam os ingredientes químicos, utilizando a infra-estrutura das rotas do contrabando do mercúrio. O 
comércio ilegal do ouro, da cassiterita e das pedras preciosas, geralmente passa pelos mesmos trilhos da corrupção 
usados pela cocaína. Posteriormente, aderiu-se a esse processo o crime organizado do Uruguai, Paraguai, 
Argentina, Peru e Bolívia, o que significa integração pela desgraça. 

 

As relações que se estabelecem com a cidade e as observações acima mencionadas caracterizam 

elementos constitutivos do entorno social. São elementos constitutivos do entorno social: Associações de 

Bairro, Associações dos Bolivianos; Associação dos Filhos da Terra; Associação de Mulheres; Associação 

dos Seringueiros; Associação dos Pescadores; Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de 

                                                                                                                                                             
 
136 Palavras de professor Paulo Medeiros em discurso da APROG em 1985, na Câmara Municipal. 
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Rondônia (SINTERO); Sindicato dos Servidores Federais do Estado de Rondônia (SINDSEF); Clubes de 

Serviço do Rotary Clube e Lions Clube, Maçonaria; Associação Comercial e Industrial; Imprensa local; a 

Área de Livre Comércio, órgãos que compreendem a estrutura burocrática do Governo Municipal, 

Estadual, Federal; as aldeias indígenas, o ribeirinho e o garimpo. Nesse entorno social, a presença do 

garimpeiro, do boliviano, do índio, do seringueiro do estrangeiro e do mestiço produziram cultura original 

das demais 51 cidades do Estado de Rondônia137. Nesse local destaca-se como desafio social os efeitos e 

impactos da “cocaína” que ora realça o “Trafico” ora o consumo. Ambos colocam em risco a capacidade de 

desenvolvimento das potencialidades, reforça a dispersão e desafia a capacidade de sua respectiva 

articulação. 

As relações advindas do entorno do campus de Guajará-Mirim provocam conflitos, que são 

canalizados pelos movimentos sociais e às vezes, por lideranças partidárias, lideranças de bairro, lideranças 

religiosas ou econômicas local. Consideramos relações diretas aquelas decorrentes da representação dos 

grupos da cidade nos conselhos superiores da instituição com direito de voz e voto, assim como as relações 

oficializadas, por meio de convênios e de legislação específica. Na relação indireta, todos os grupos 

organizados na sociedade local que influenciam e são influenciados. 

O processo de interiorização da UNIR recebe e produz impacto e tensão social. Ao ganhar 

materialidade na comunidade, parte da população os assimila, mas outra parte reage através dos conflitos 

que se expressam de várias maneiras. A compreensão desses fenômenos ajuda a compreender as 

implicações da presença da UNIR e sua constituição multicampi.  

Se o Estado de Rondônia é constituído de 52 municípios, e muitos, do ponto de vista econômico e 

populacional, são mais desenvolvidos do que Guajará-Mirim, quais teriam sido os critérios que justificam a 

escolha dos municípios participantes desse processo de interiorização? As cidades desse Estado são 

formadas em momentos históricos bem diferentes e com características próprias: Guajará-Mirim existe 

como município desde 1929, com cultura e tradições decorrentes da construção da Ferrovia Madeira-

Mamoré, do extrativismo da borracha, do ouro, da castanha, da fronteira com a Bolívia e com várias 

gerações nascidas na localidade, filhos dos pioneiros estrangeiros, nordestinos, bolivianos e nativos da 

região. As outras cidades ganham destaque e a maioria transforma-se em municípios a partir de 1981, com a 

transformação do Território Federal de Rondônia em Estado de Rondônia, desde então, influenciado pela 

construção da rodovia federal BR 364. 

 A partir de 1981, as populações, os novos migrantes foram concentradas em povoados ao longo 

dessa rodovia, oriundos do centro-sul, portanto, constituindo-se em municípios semelhantes: população que 

vinha para Rondônia em busca de terra, constituir negócios, fixar-se no campo e produzir riquezas, dando 

valor ao trabalho, e com a predominância do migrante paranaense e do gaúcho, praticamente, todos de 

                                                 
137 Exceto Guajará-Mirim e Porto Velho as outras cidades do Estado de Rondônia não receberam o impacto do 1º e 
2º Movimentos Migratórios. São caracterizados por aqueles que denomino de “novos migrantes. 
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naturalidade brasileira. Conheceram a primeira e a segunda fase dos movimentos migratórios ocorridos na 

cidade de Guajará-Mirim, pois nessa localidade os migrantes ao se deslocarem para uma economia 

extrativista não apresentavam nenhum interesse em fixar-se no campo, na localidade, pois, uma vez 

terminado o ciclo da borracha e do ouro buscaram retorno que estava previsto na origem da viagem. A partir 

de 1981, a perspectiva dos migrantes passa a ser a de fixação no campo e na cidade na carreira burocrática 

do Estado. 

Em função de ser considerada área de segurança nacional, Guajará-Mirim tinha contato direto com 

Brasília, através da presença do 6º Batalhão Especial de Fronteira (6º BIS) e dos órgãos federais instalados 

no município. Era muito comum a presença de aeronaves das Forças Armadas, inclusive para abastecer a 

cidade com gêneros alimentícios e resolver problemas de recursos humanos. 

 Os critérios de contratação dos servidores da Educação, assim como de outros setores públicos, 

eram estabelecidos pelo Executivo Municipal e subordinados às forças políticas que davam sustentação ao 

Prefeito.  O número de contratos para a Educação local era dividido entre tais forças.  

Esta prática “despótica e autoritária”, segundo Medeiros, membro da APROG, tinha respaldo na 

política de governo do Estado e da própria federação. Tal prática perduraria até 1986, ano em que foi 

instalado e exigido o Concurso Público para a seleção e ingresso de servidores em todos os setores públicos 

do Estado.  

Nesse tempo em que os contratos para Guajará-Mirim eram facilitados e até estimulados pelo 

Ministério do Interior, a justificativa adotada era o fato da cidade ser considerada área de segurança 

nacional138, além do compromisso da federação bancar o ônus da instalação do Estado, criado em 1981. A 

esse respeito, afirma Pedro Uchida (1999), funcionário federal (saúde) da cidade: 

A forma como acontecia os contratos públicos federais para os diversos cargos da estrutura administrativa de 
Rondônia dispensava concursos de provas e títulos cujas nomeações e definições contratuais ocorriam da seguinte 
maneira: O Teixeirão [Governador Cel. Jorge Teixeira] mandava e desmandava. Ele descia de helicóptero, ali na 
Praça em frente à Prefeitura, e o povo ficava em volta, curiosos, sem camisa, quase todos desempregados. Ele, 
com o seu jeitão de militar e sendo militar, sempre vestido com um conjunto bege, às vezes azul, com um 
camisão de quatro bolsos e com o boné na cabeça, olhava para a multidão, mirava em algum peão da região, e, 
com o seu vozeirão, em tom de comando, dizia, ou melhor, gritava: - Atenção! Você, você mesmo, é isso mesmo, 
dê um passo à frente, aproxime-se, qual é o seu nome? O nome de seu pai? É daqui? Quantos anos tem? Já 
estudou? Muito bem... você está contratado, a partir de hoje é funcionário do Estado de Rondônia! Adelino! 
[Secretário de estado da Saúde da época] Contrate o fulano, o cicrano, o beltrano! Que nível de contratação? Não 
importa, onde tiver vagas! E se não tiver vagas? Crie a vaga, e me faça o favor! Pare de perguntar, você está aí 
para executar as ordens e ajudar o Estado a resolver os problemas, entendeu? 

 

Essa prática era assimilada pelos prefeitos que executavam métodos parecidos na administração e 

no trato com a “coisa pública”. A maioria dos contratados nessa situação ainda trabalha até o presente 

momento, uma vez que todos os contratos realizados até 1982 foram efetivados, ou seja, tornaram-se 

estáveis139. No ano de 1986, o Estado teve o seu Estatuto do Magistério aprovado e a obrigatoriedade de 

                                                 
138 O fato da Cidade de Guajará – Mirim fazer fronteira com a cidade de Guayaramerim – Bolívia, constitui-se em 
questão de segurança nacional. Por esse motivo, a legislação eleitoral só permitiria eleições diretas para o cargo de 
prefeito a partir de 1983. 
139 Lei Complementar nº 2 de 24 de Dezembro de 1984. 
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concurso público para o provimento de cargos estaduais. Essa nova realidade afetou a elite dirigente da 

cidade. Por outro lado, fortaleceu a oposição que existia, mesmo como minoria, e que encontrava no PMDB 

- Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a expressão dos descontentes. Medeiros140, ex-militante 

do MDB, funcionário federal e secretário da APROG durante o período de 1986/88, ao discursar em 

assembléia geral dessa Associação, em 02.04.86, afirma: 

 

Nunca admiti o autoritarismo nem um tipo de imposição, por isso fui perseguido,... sempre fui oposição, mas acho 
que cada um tem a sua verdade(...) O diabo tem os dele, não é? O que é certo para um, pode não ser para o outro. 
Você sabe o que existe atrás daquele muro, dentro daquela sala? Essa cidade foi formada segundo um modelo 
aristocrata. As famílias tradicionais se revezam no poder e quem ameaça tal poder paga o preço. Muitos pagaram e 
eu também paguei o meu. Fui perseguido, perdi o meu contrato federal, tive que ir embora, mas sobrevivi, e voltei e 
continuo oposição. Até a pouquíssimo tempo atrás, o contrato para trabalhar no Governo Federal só se realizava com 
o apadrinhamento político, por indicação de algum pistolão. Caso tivesse no lugar deles, você faria diferente?(...) 
Hoje mudou muito e vai mudar muito mais. Com o concurso público, essa gente que tinha poder de contratar 
pessoal e obter a troca do favor em votos eleitorais é quem mais perde com as novas mudanças que vêm ocorrendo 
no Estado. 
 

A forma como a cidade foi ocupada e o tipo de cultura assimilada contribui para a formação de 

sujeitos mais ou menos interessados na presença da instituição universitária e no caso de Guajará-Mirim 

identificamos a reprodução do desinteresse na universidade a partir do autoritarismo exemplificado na 

forma de contratação de funcionários no governo (Teixeirão). 

A geopolítica do Governo Militar favoreceu Guajará-Mirim, principalmente nas contratações de 

servidores federais, o que significa hoje a instituição da chamada “economia do contracheque”, isto após a 

derrocada da Área de Comércio local e da até então vitoriosa economia extrativista.  

Além dessas contratações, foi garantido ao município recurso federal para manter os projetos 

especiais de fronteira, o que foi apropriado pela cidade no momento em que as famílias tradicionais da 

localidade já tinham formado a elite dirigente. 

A existência de cidades com maior densidade populacional141, como por exemplo, o caso de 

Ariquemes, que contou com a presença de um campus universitário, traz a tona uma questão importante, 

qual seja, a formação dos sujeitos que lutaram pela utopia da universidade na cidade e dos respectivos 

poderes de articulação, influência política e interesse pessoais combinado com os interesse coletivos e da 

própria localidade. 

 

 

 

                                                 
140 Chega em Guajará-Mirim na 2ª leva de imigrantes, na condição de arigó estuda no Município de Guajará-Mirim, 
onde conclui o 2º grau e o Curso de Geografia pela Universidade Federal do Pará, núcleo de Guajará-Mirim. 
Participa de todos os movimentos sociais da cidade e chega a assumir o cargo de Delegado de Ensino em 1995, no 
Governo de Valdir Raupp. 
141 Conforme a constituição, a densidade populacional é fator decisivo na justificativa de expansão e interiorização 
da universidade (caput do Art. 60 e parágrafo único, do ato das Disposições Transitórias da Constituição da 
República Federativa do Brasil, promulgada em 05.10.88). 
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2 - APROG e o MOPES no Processo de Interiorização da UNIR 

            

  Foto: 042 

 
 

Fonte: Newton: Escudo da APROG, desenhado por Armando 
Vanderley Picanço Diniz.. Da esquerda para direita Paulo Medeiros 
(secretário) e Dorosnil Alves Moreira (presidente) Ao lado, Nilo Pires 
de Oliveira (tesoureiro), 1984.  

               

                Refletido sobre os movimentos sociais e localizando-os no processo da pesquisa, constamos 

relevâncias e limites da hipótese de que seriam os Movimentos Sociais os determinantes da presença da 

Universidade nas cidades de Guajará-Mirim, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e de Vilhena.  Esses 

movimentos, que antecederam a implantação dos primeiros cursos da UNIR nessas cidades (1988), bem 

como os episódios posteriores – o reconhecimento dos Cursos, a instalação da estrutura organizacional do 

campus, a luta contra o Projeto PIQUE (Projeto Integrado de Qualidade Educacional) - consistem em ações 

coletivas e mecanismos de pressão utilizados pela população para conseguir a presença da UNIR e a 

consolidação do “campus universitário” nas cidades contempladas. 

Quanto ao conceito “movimentos sociais142” não há consenso. Assim, entendemos o termo como a 

materialização das ações coletivas relacionadas às reivindicações canalizadas através de movimentos 

organizados. Quando vínculo os movimentos sociais ao problema da pesquisa, o faço na condição de 

hipótese e, ao mesmo tempo, como objetivo geral do presente trabalho, uma vez que me obriga a uma 

revisão bibliográfica acerca da produção científica desses movimentos. Tal fenômeno como mecanismo de 

pressão social, na América Latina, podem ser entendidos como: 

A composição social de um movimento é, por certo, sempre especificamente de classe, ainda que não represente 
uma única classe homogênea. Tanto assim, que pode chegar a ser um verdadeiro movimento de massas. Os 
movimentos sociais não têm, necessariamente, a mesma estrutura organizativa de um partido, ou seja, não 
reconhecem militância formal nem capacidade hierarquizada de decisão. Podem, no entanto, no curso de seu 
fortalecimento, desenvolver uma institucionalização mínima e delegar a tomada de decisões a um comitê, sem que 
cheguem, por isso, a ter uma instituição formal. As condições mínimas necessárias para o surgimento de um 

                                                 
142 Na coletânea de textos organizados por Ilse Scherer-Warren e Paulo J. Krischke, são reunidos nove trabalhos, por 
autores brasileiros e estrangeiros, que, ao se referirem às ações coletivas, lutas e reivindicações, ora os denominam 
de movimentos populares, ora como movimentos urbanos, além de outras denominações. Será a partir da década de 
80 que seriam denominados “novos movimentos sociais”. 
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movimento social são as seguintes: primeiro, devem existir possibilidades de comunicação e expressão coletivas. 
Quanto mais sejam impedidas essas possibilidades por estruturas sociais totalitárias, tanto mais improvável será o 
surgimento de movimentos sociais. No entanto, podem se desenvolver em períodos de governo totalitário – como 
nas atuais ditaduras latino-americanas –, em grau maior ou menor, certas estruturas subversivas básicas, tais como 
associações de moradores ou comunidades religiosas de base, as quais, em tempos de relativa liberalização, podem 
chegar a constituir movimentos sociais (KÄRNER apud SHERER-WARREN e KRISCHKE, 1977, p. 24). 

  

Tal afirmação proporciona a discussão e a localização das condições objetivas para a produção das 

ações coletivas de caráter de protesto ou de caráter reivindicatório na cidade em estudo. Quando 

descrevemos os três movimentos migratórios, tentamos demonstrar que, em cada um desses momentos, 

houve um conjunto de fatores culturais que possibilitaram, mais ou menos, a emergência desses 

movimentos. 

Em 1981, com a instalação do Estado de Rondônia, a partir da chegada dos novos migrantes e em função 

do impacto provocado na comunidade, relacionado à educação institucional local143, foi criado um 

movimento de professores e servidores da Educação (1983) e que acabou aglutinando estudantes e 

servidores de várias secretarias municipais e estaduais. Esse movimento denominou-se Movimento Pró- 

Ensino Superior para a cidade de Guajará-Mirim. O MOPES, organizado pelos professores, tinha objetivos 

específicos: reorganizar a Associação dos Professores de Guajará-Mirim - APROG; lutar pela 

sindicalização dos servidores públicos; por curso superior e pela implantação de um campus universitário 

local. Esse movimento surgiu, buscando responder necessidades que dependiam da organização e 

canalização adequada das suas reivindicações, necessidades estas voltadas diretamente para os interesses 

dos filhos da terra e, evidentemente, para o interesse dos novos migrantes. 

Os professores, contratados e lotados nas escolas da cidade de Guajará-Mirim, até o ano de 1981, 

por um lado, apesar de estarem contratados pelo Governo Federal, estavam ameaçados de perder cargos e 

funções gratificados, o que significava poder; por outro lado, os novos migrantes dependiam do apoio local 

para sobreviverem. Vejamos a fala de N.N.O., membro da APROG (1984/88) e funcionário federal, a 

respeito dessa situação: 

Eu não tenho diploma, mas quando fui contratado pelo meu compadre, que foi indicado pelo deputado da região, 
não precisava ser formado. O meu irmão, que é secretário da Escola Almirante Tamandaré, a mulher dele que 
leciona história o cunhado dele que é chefe de gabinete, também não tem diploma. E aí? Vão tirar todo mundo do 
emprego? Quem tem diploma superior em Guajará-Mirim? Só quem foi estudar fora. 

 

Em um estudo, realizado pela APROG, em 1984, foi constatado que apenas 2,7% dos professores 

contratados pela Educação (Estadual, Municipal e Federal), apresentavam diploma de curso superior; 

13,8% apresentavam diploma de Licenciatura Curta; 41,4% apresentavam o diploma de Magistério ao nível 

de 2º Grau e 41% dos professores eram leigos, isto é, não possuíam diploma de Magistério de 2º grau ou 

diploma de curso superior. A maioria dos antigos professores “leigos”, atualmente (2002), são alunos do 

                                                 
143 Do impacto causado na Educação local destaca-se o fato de que o quadro de funcionários da Educação era 
desqualificado, portanto, tais funcionários sofriam ameaças de serem substituídos por especialistas e professores 
diplomados que chegavam. 
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Programa de Habilitação e Capacitação de Professores (PROHACAP). Nesse mesmo ano, a APROG passa 

a oficializar os pedidos reivindicatórios dos servidores da Educação, como instituição de apoio ao MOPES, 

que tem início com a chegada dos novos migrantes a partir de 1981, liderado por professores, estudantes e 

militantes o PMDB local. 

Dos trabalhos da APROG, destacamos a reunião realizada em 10.04.84 na Câmara Municipal de 

Guajará-Mirim, encontro decisivo e considerada uma das referências que deu início ao processo de 

interiorização da UNIR. Programado pela APROG, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação 

(SEMEC), o professor Luciano de Lucca (UNIR) proferiu uma palestra intitulada “A interiorização da 

UNIR”, seguida de debate e considerações acerca da formação dos professores: 

Meus amigos, quantos aqui têm diploma de nível superior? Ninguém? Pois é, complicado, todos dão aula? Muito 
bem, são professores? É claro, mas vão ter que estudar (...) Eu estou aqui a convite da Associação dos Professores de 
Guajará-Mirim, a APROG, e estou muito preocupado com o quadro apresentado. Mas, nunca é tarde. É preciso 
organizar novas ações e o momento é esse. A UNIR deve cumprir seu objetivo, mas vocês têm que justificar suas 
reivindicações através dos movimentos que eu já tomei conhecimento. (...) Quais são os cursos que vocês desejam? 
(...) tem uma comissão responsável que vai fazer uma pesquisa e levantar o pensamento e a reivindicação da 
maioria.(...) Eu estou aqui para somar. A interiorização vai acontecer e espero que Guajará-Mirim não perca o trem 
da História (...) Por onde passo tenho afirmado: Rondônia é terra de muitos chegantes, alguns edificantes, mas 
poucos ficantes. Onde você se enquadra? 

 

A ata da reunião acima citada, da APROG, apresentou o registro de cento e quarenta e nove 

professores presentes e o documento que registrou os cursos preferidos pelos professores e estudantes do 

terceiro colegial continha mil duzentos e treze assinaturas. O ex-tesoureiro da APROG, professor Oscar 

Massuo Kusano144, em depoimento, revelou o seguinte: 

Foto: 043 

 
Fonte: APROG. Diretoria da APROG em reunião dos professores e 
representante da Câmara de Vereadores de Guajará-Mirim, Conselho 
Estadual de Educação e Secretaria de Estado da Educação. O Professor 
Oscar Massuo Kusano, da esquerda para a direita, é o quarto que aparece em 
pé., 1986 
 

 

                                                 
144 Natural do Paraná, chega a Guajará-Mirim, na condição de novo migrante. Participa do MOPES, da APROG, 
SEMEC, PMDB e após a Implantação da UNIR torna-se Secretário de Registro e Controle Acadêmico do Campus 
de Guajará-Mirim a partir de 1990 até 1999. 
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Devo mencionar que no começo éramos poucos, eu a Flávia; fizemos amizade com o Dorosnil a Carmen, que me 
apresentaram o Osvaldinho, a Fátima, o Armando. Formamos agrupando amizades e interesses, éramos todos de 
fora. Esse grupo se alia aos “filho da terra”, a começar pela Lenir Bouez, Maria Liberty e essas dão novas pistas para 
novas amizades e novos interesses que culmina na luta pela universidade na cidade. A participação popular foi muito 
importante. Eu participei da equipe que coordenava o Movimento Pró- Ensino Superior e me lembro que, em cada 
escola, a média de pessoas que reuníamos para discutir e divulgar a necessidade de um corpo superior e de um 
campus universitário era de 60 pessoas. Outro grande momento da participação popular foi a greve de 1986. Na 
pauta de reivindicação estava relacionado: questão salarial, concurso público e curso superior. Digo participação 
popular, porque quando nós fomos para as ruas, ganhamos a adesão de todos os servidores públicos, municipais, 
estaduais e federais e de muita gente do povão que, no momento que a passeata passava pelas praças, engrossava o 
movimento, que foi vitorioso. Se você pensar bem, ganhamos aumento salarial, diferenças salariais foram pagas, foi 
aprovado o estatuto do magistério e o piso salarial foi implantado e foi implantada também a Universidade em 
Guajará-Mirim. Foi importante a participação da Judite Sales, do Júlio Araújo, do Vereador Firmino, Do secretario 
de estado Francisco Aparecido, da Lílian Ferreira, e do Mario Jorge, e de muitos imigrantes, filhos da terra e gente da 
terra como gostam de ser chamados. A APROG foi um ponto de encontro de muita gente e de operacionalização de 
pensamentos que no interior dessa entidade de classe encontrou espaço paras iniciativas, reivindicações, conquistas 
salariais e principalmente o caminho para o MOPES, imantação de curso superior e da construção do campus (Oscar 
Massuo Kusano, 1999). 

 

A primeira questão é identificar os manifestos, os encontros e agrupamentos do MOPES, como 

movimento social. Podemos considerá-lo como tal? Podemos considerar como idênticos os movimentos 

sociais, as ações coletivas e a participação popular? Estudando questões metodológicas e teóricas sobre os 

movimentos sociais urbanos na sociedade e o exame das articulações entre a dinâmica social e a formulação 

e desenvolvimento de políticas educacionais, a partir da realidade local, nos possibilita responder que 

movimentos sociais, ações coletivas e participação popular só terão o mesmo sentido se apresentarem os 

mesmos objetivos, as mesmas reivindicações e um mesmo direcionamento. Tomo a mesma definição que a 

assumida por Sherer-Warren (1987, p. 37), quer seja: “defino movimentos sociais como uma ação grupal 

para transformação (a práxis) voltada para a realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob orientação 

mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização diretiva 

mais ou menos definida (a organização e sua direção)”. Dentre vários estudiosos, a pesquisadora Karner 

(1987, p. 33), preocupa-se com a existência de causas comuns nas origens dos novos movimentos sociais na 

América Latina e define-os “como processos coletivos e de comunicação, realizados por indivíduos, em 

protesto contra situações sociais existentes”. 

Ao refletir sobre a experiência dos anos 70, Telles (1987), afirma que as novas formas de 

participação, isto é, dos movimentos sociais urbanos, seriam interpretadas como expressão de várias 

descobertas nos espaços coletivos da vida cotidiana: 

A história dos movimentos populares que surgiram em meados dos anos 70, nos faz pensar, assim, numa 
experiência interior da qual as reivindicações assumiam significados que ultrapassavam o seu sentido imediato. 
Fazendo aparecer as condições de vida como terreno de luta, através delas se processava o reconhecimento de um 
campo comum de interesses, elaborado enquanto afirmação e exigência de direitos frente ao estado. Fazendo ainda 
aparecer as relações de poder, inseridas nas condições de vida, é através delas que se construía uma noção de 
participação, de ação e decisão coletiva que articulava um sentido político aos espaços da moradia, enquanto lugar 
onde os moradores poderiam constituir-se em força coletiva frente ao Estado. 
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Os movimentos sociais constam da agenda atual mundial, constituindo em importante campo de 

ação social coletiva da humanidade, logo, significa relevante campo de estudo e pesquisa das ciências 

sociais. Gohn (2003), organiza textos de interesse e vinculados aos movimentos sociais destacando antigos e 

novos “atores” sociais, onde procura mapear a trajetória dos movimentos sociais no Brasil. Tais 

movimentos vinculam-se aos encontros e desencontros da democracia. Ao responder a questão dos 

movimentos sociais, encontramos na crise, em todos os níveis, o grande motivo para o surgimento de novos 

movimentos sociais.  Quando o modelo estatal entra em crise, verifica-se a ineficiência administrativa, a 

incapacidade para prestar serviços e a deteriorização da legitimidade. 

Podemos entender que a emergência dos novos movimentos sociais está relacionada à crise da 

racionalidade do capitalismo. Destacamos a atenção para as transformações das instituições e as formas de 

pensar e de avaliar a políticas. Assim, é necessário apontar diferenças entre os movimentos populares e os 

movimentos sociais, pois consideramos os movimentos sociais como uma dinâmica gerada pela sociedade 

civil, que se orienta para a defesa de interesses diversos, amplos e específicos. Há movimentos sociais que 

representam os interesses do povo, assim como há os que reúnem setores dominantes do regime capitalista, 

os quais não têm interesse em questionar de modo absoluto, nem em transformar totalmente estruturas de 

poder e de dominação. Podemos dizer, então, que os movimentos sociais têm duas grandes manifestações 

por um lado, aqueles que expressam os interesses dos grupos homogêneos, e, por outro lado, os que 

expressam os interesses dos grupos populares. 

Pedro Jacobi faz um balanço da produção acadêmica, no qual destaco como questões centrais a 

demanda por direitos sociais, a construção do sistema de igualdade e a consolidação da cidadania popular, 

chegando à conclusão de que, no contexto da superação do regime militar, se, por um lado, os movimentos 

sociais, redescobrem novas formas de ação e participação, o Estado também amplia seu espaço e modifica 

sua dinâmica de interação. Ao chamar a atenção para um novo paradigma e apontar o Estado como 

propulsor dos movimentos sociais e o Estado como contenção dos movimentos sociais, Jacobi (1990) 

antecipa uma análise teórica da política administrativa do FHC. Por exemplo, a medida provisória nº 1591-

5, de 26.02.98, que regulamenta as Organizações Sociais (OS), tem como alvo a institucionalização de 

movimentos que, antes de causar problemas para o Estado, são encampados pelas regras e dividendos 

oferecidos pelo próprio Estado. 

Nessa direção afirma o professor Arnaldo Silva, um dos entrevistados, que, após ter participado de 

vários movimentos reivindicatórios no Estado do Rio de Janeiro, mudou-se para Rondônia, durante o 

processo migratório da terceira leva de migrantes: 

Eu aprendi a reivindicar e ter consciência... Percebi que fazia parte de uma classe que, diariamente, sempre foi 
explorada pela classe dirigente, burguesa capitalista. Chegando em Rondônia, fiquei em Jaru e participei da 
organização da classe de professores e dos diversos movimentos sociais que buscavam necessidade materiais, mas 
muito mais a luta pelos direitos. Pois diante de tantas promessas do Estado para atrair mão de obra qualificada e 
trabalhadores para colonizar Rondônia, a realidade era um verdadeiro inferno. Restava-nos organizar o novo e exigir 
dos dirigentes os nossos direitos (...) Agora, formamos várias lideranças, ocupamos espaços, descobrimos outras 
lideranças, até certo momento as ações coletivas e os objetivos comuns, imediatos, conseguiam aglutinar todas as 
lideranças. Aí vem a reforma partidária, anistia, o pluripartidarismo e eu me envolvo de corpo e alma, até hoje, com 
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o PT. A gente ganha as eleições e eu virei secretário municipal de Educação. Ao tentar concretizar os sonhos, 
aparecem os obstáculos administrativos e quando olho para as lideranças, constato que estão dispersas. Na verdade, 
todos conquistaram espaços, mas e a base? E nossos objetivos comuns? Fui menino pobre, virei funcionário federal 
em Rondônia. Quando perdemos as eleições em Jaru, veio a perseguição, estávamos na Nova República, nessa, as 
ações de quem assumiu o poder eram as mesmas dos tempos de chumbo. Por isso, hoje, estou em Guajará-Mirim. 
Aqui trabalhei como professor universitário e fui diretor do Colégio Durvalina. Quando começaram a encher o meu 
saco (sic), eu pedi as contas e entrei nessa de demissão voluntária, larguei o serviço público, mas não abandonei o 
PT, ou melhor, o meu compromisso de lutar, do meu jeito e de forma independente. Minha prioridade, hoje, é o meu 
Mestrado (Arnaldo Silva, 2001). 

 

Esse depoimento é ilustrativo. Ora as lideranças estão juntas, ora separadas, e o desfecho pode ser 

dos mais variados. O próprio professor Arnaldo se questiona sobre uma possível cooptação de sua pessoa: 

“será que fui cooptado? ” e, na dúvida, opta por não participar da máquina administrativa, voltando-se para 

os trabalhos de base, no entanto, priorizando sua própria produção acadêmica. 

Na tentativa de resgatar na história do Brasil as ações sociais, a luta pelos direitos sociais, a luta 

pelos bens e equipamentos, Gohn (1995) faz um mapeamento das várias lutas e, em ordem cronológica, 

destaca os principais momentos de reivindicações e conflitos sociais. Ao vincular os Movimentos Sociais e 

Educação às questões da cidadania e do caráter educativo dos movimentos populares, essa autora possibilita 

um diálogo com os sujeitos de nossa pesquisa, principalmente porque as demandas sociais pela Educação, 

nos anos e a crise dos movimentos sociais nos anos 90. Assim, considero que os movimentos localizados e 

estudados no Estado de Rondônia e relacionados com o processo de interiorização da UNIR, apontam 

elementos que nos permitem denominá-los de movimentos sociais. No entanto, existem limites para a 

antecipação sobre o poder de tais movimentos, bem como a sua capacidade de haver determinado a 

presença da Universidade naquela região. Entretanto, os anos 80 são significativos para a organização dos 

diversos segmentos da sociedade local, e o MOPES constitui-se em matriz de grupos, lideranças, 

associações, sindicatos, partidos políticos e organizações não governamentais. 

Considerando a questão da cidadania em uma perspectiva da organização e das lutas trabalhistas, 

afirma Kowarick (2000): 

houve durante os anos 80, avanços significativos na organização dos trabalhadores que se expressaram na criação 
de poderosas centrais sindicais que, pelo menos nas regiões mais desenvolvidas, conseguiram grande penetração 
nos sindicatos e locais de trabalho. Importa ressaltar que, fruto da liberalização política, incrementaram-se durante 
os anos 80 os conflitos do trabalho: entre 1982 a 1984 ocorreram 920 greves, montante que sobe para quase três 
mil no triênio seguinte, alcançando 4.957 paralisações nos últimos três anos da década  (p.111). 

 

Será, portanto, nos anos 80 que, na cidade de Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-paraná, Cacoal, 

Rolim de Moura e Vilhena, recebendo a influência dos grandes movimentos dos grandes centros de 

mobilização popular do país, organizam-se em associações e sindicatos com poder de negociação junto às 

instituições governamentais. Será nessa década, também, que registro a primeira greve geral, a qual teve 

impacto em todo o Estado, liderada pela Associação Rondoniense de Professores (ARP) e, onde 
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destacamos a participação dos professores de Guajará-Mirim, liderados pela APROG145, no ano de 1986. O 

destaque é em função dos obstáculos encontrados por essa associação em relação as associações de 

professores de Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Essas aglutinavam e contavam com o apoio 

sistemático do poder local para a implantação da universidade nas cidades. Na contramão dessa história, 

representantes de Guajará-Mirim a começar pelo próprio prefeito (1983-1987), desenvolvem ações 

contrárias ao projeto de implantação da universidade naquela cidade. 

Foto: 044 

 
Fonte: DAM. Reunião da APROG: professoras Damásia, Carmen, 
Raimunda Costa, Maria Luiza e lideranças da cidade, na campanha do 
candidato Mário Jorge da ARP a deputado estadual na articulação do 
secretário Gilberto Teles para a eleição do Senador Ronaldo Aragão; 
deputado Federal Guedes e Governador do Jerônimo Santana, 1986 

 

No período que antecede as eleições de 1986 a não obrigatoriedade da realização de concursos para 

os cargos públicos possibilitava uma política de contratação de pessoal conforme indicação e nomeação 

partidária. Assim para atingir o projeto político do grupo do PMDB (Ângelo Angelim, Jerônimo Santana, 

Ronaldo Aragão, Amir Lando, Lenzi, Almir Candury, Tomaz Correia, Gilberto Teles, Mário Jorge, dentre 

outros) todos os contratos para os cargos de professores e serviços ligados a educação foram divididos entre 

as secretarias municipais e as associações de professores, ocasião em que a APROG ganha espaço político e 

amplia seu poder de ação. Nesse ano os dirigentes dessa associação indicam 159 contratos de professores de 

nível superior pra o município de Guajará-Mirim. Nesse contexto, os acordos políticos entre a APROG, 

governantes e candidatos ao governo, passaram pelo compromisso da instalação de cursos superiores e 

construção de um campus universitário.  

Dos trabalhos das associações de professores, destacam-se a conquista dos seguintes direitos: 

concurso público para o ingresso no magistério estadual; piso salarial de cinco salários mínimos para 

                                                 
145 A Associação dos Professores de Guajará-Mirim (APROG), apesar de ter sede própria, era comum  a realização 
das reuniões e articulações para  a organização de resistência e de reivindicações, na cidade boliviana de 
Guayaramerim, em função da forte repressão e perseguição política aos professores e servidores públicos pelos 
representantes dos conservadores da ex-arena que dava corpo ao PDS local. 
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professores com diploma de nível médio; oito salários mínimos para professores com licenciatura curta e 

onze salários mínimos para professores com diploma de licenciatura plena. Tais conquistas entraram em 

vigor nesse mesmo ano (1986)146. 

Do ponto de vista político, a relevância dos movimentos sociais pode ser materializada nas 

constituições de um novo grupo de pessoas e organizações, na forma de frente popular e coligações em 

época eleitoral, passando a ser uma grande força política frente aos grupos tradicionais, até então 

hegemônicos que sustentavam o poder local. Exemplo da importância desse movimento foi registrado nas 

eleições de 1996, conforme a fala do professor Mário Vênere, candidato a Prefeito da época: 

Cheguei em Guajará-Mirim em 1985. Fui candidato pela “Coligação Frente Popular Guajará 2000”: PSB- PT- PSC 
– que reuniu o apoio da UMAM (União Municipal das Associações de Moradores) e das Associações de Bairro, do 
SINTERO (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia), do SINDSEF (Sindicato dos Servidores 
Federais), da AMEG (Associação das Mulheres de Guajará-Mirim); apoio sistemático do pessoal da UNIR. Enfim, 
só não ganhamos porque não fizemos nenhum acerto com os representantes do poder local. Dispensamos qualquer 
tipo de ajuda comprometida com a máquina administrativa. Perdemos as eleições, mas bastava assumir o 
compromisso com apenas um grupo econômico e ganharíamos as eleições. Fizemos uma campanha sem dinheiro, 
sem comícios nem shows e sem compra de votos. Hoje, não sou mais candidato, preciso estudar e cuidar da minha 
carreira universitária  na UNIR. 

 

Um exemplo mais recente é a eleição do prefeito de Porto Velho (2004-2008), ex-militante dos 

movimentos sociais dos tempos da ARP-Associação Rondoniense de professores, ex-presidente do 

sindicato dos trabalhadores em educação - SINTERO. 

 

3 - Grupos de interesses no momento da idéia da criação dos campi da UNIR 

 
  Foto: 045 

. 

Fonte: SILVA, S. No centro, em pé, o Sr Máximo Villar, fundador do 
PMDB local.  

 

A história das manifestações e movimentos realizados em Guajará-Mirim por melhores condições 

de vida e pela exigência dos serviços essenciais, está, inclusive, ligada ao MDB, depois PMDB que, apesar 

de contar com a minoria de pessoas envolvidas com a política partidária de oposição local, sempre liderou 
                                                 
146 Coletânea de Legislação do Governo do Estado de Rondônia. 
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as ações da oposição do governo autoritário. A presença de lideranças políticas do Estado como o então 

político, e que seria depois governador do Estado, Jerônimo Santana, bem como a presença nacional, na 

pessoa do Dr. Ulisses Guimarães, na cidade de Guajará-Mirim, sempre ocorrera, como afirma o senhor 

Maximiano Villar (*)147, um dos iniciadores do MDB local. 

comprova que sempre, apesar de reprimidos e marginalizados, fomos atuantes. Muitos companheiros foram 
perseguidos, mas nunca perdemos o ideal, até hoje lutamos pela democracia. Essa luta é eterna, porque se você 
parar, em nome da democracia, pessoas que se apresentam do nosso lado hoje, quando ocupam o poder, 
transformam-se em ditador, autoritário, esquecem os companheiros, esquecem do partido e são cooptados. São 
esmagados pela cegueira do poder, e mais do que ninguém passam a servir a elite do poder, do capital, e tornam-se 
inimigo do povo. Quando Ulisses Guimarães esteve aqui, ninguém queria chegar perto, todos tinham medo, alguns 
ficavam de longe, olhando, espiando. Outros, a serviço da direita autoritária, faziam o papel de “dedo duro”, 
anotando, registrando e fazendo relatório para o serviço de informação do governo. Veio a chamada democracia, 
nossos amigos voltaram do exílio. O MDB virou PMDB, e o que constatamos? Aqueles inimigos, perseguidores 
dos militantes do nosso partido, como camaleão trocaram de pele e muitos já estão nos diretórios municipais de todo 
o país, de nosso Partido. (...) Vocês que estão chegando, têm a missão de fortalecer nossos ideais de justiça e lutar 
contra as desigualdades, mas tem que ser dentro do Partido. O partido precisa de sangue novo e este sangue está em 
vocês. Por isso eu apoio o movimento dos professores, apoio a greve, especialmente pela idéia do Curso Superior, 
pois a falta de estudos e de qualificação só interessa à classe dominante. 

 

O grupo de pessoas favoráveis à idéia de implantação de um curso superior estava ligado ao 

PMDB. Os demais grupos da cidade eram vinculados às famílias tradicionais, principalmente por 

parentesco, compadrio e troca de favores políticos atrelados aos cargos e funções da máquina 

administrativa. Na década de 80, Maximiano Villar, fundador do MDB e PMDB, presidente, delegado e 

militante efetivo, era a referência para os novos migrantes e atuava como um grande conselheiro. 

A participação da Igreja Católica era discreta, mas, nos conflitos decisivos, se faz presente, inclusive 

com a participação pessoal do Bispo Diocesano D.Geraldo Verdier: 

                                Foto: 046 

 

         Fonte.  Silva. J. Bispo D. Geraldo 
Verdier, 1999. 

                                                 
147 Distingo com um asterisco (*) os sujeitos de nossa pesquisa in memoriam. Suas falas estão registradas em antigas 
fitas cassetes, do acervo da APROG, que contém entrevistas, palestras e depoimentos. 



 196 

Eu acho que o problema econômico foi o grande problema, não é? Agora, problema também de falta de 
comunicação, de incompreensão, alguns prefeitos não apoiaram suficientemente, estavam desligados da 
Universidade. Então, isso foi um grande erro porque perdemos muito tempo. Alguns deveriam ter dado um apoio 
para a construção mais rápida. Deixaram estragar todo o prédio, um desgaste por nada, isto é para mim, isto se 
chama corrupção. Se eu tenho uma subvenção, se não se faz coisa alguma, se deixa tudo estragar e tem que ter uma 
nova verba, enorme, para recomeçar tudo é corrupção. Isso foi, então, uma das dificuldades que nós enfrentamos. Eu 
trabalhei do modo que pude, ajudando, animando, estando presentes em reuniões, defendendo a Universidade no 
momento em que estava ameaçada de extinção; participei do encontro famoso, lá em Porto Velho, lá na reitoria, 
onde nos posicionamos contra qualquer tentativa de fechamento do campus de Guajará-Mirim (D. GERALDO 
VERDIER). 

 

Em 1991, a reitoria recebeu uma comissão de Guajará-Mirim para discutir e argumentar contra uma 

ala da Universidade que defendia a reorganização da Universidade, sem contar com a cidade de Guajará-

Mirim como sede de um dos campi. Conforme relata Almir C. Pinheiro (julho de 2000): 

 
A idéia de fechar o campus não vingou porque estávamos lá, em Porto Velho. Quando o chefe do departamento 
acadêmico do campus me comunicou sobre a intenção de Porto Velho fechar o campus de Guajará-Mirim, eu 
telefonei para o Senador Ronaldo Aragão, que na época era presidente da comissão mista do orçamento da União e, 
juntos, eu, o Senador, o D. Geraldo Verdier e outros representantes da cidade procuramos a Reitoria. Apesar da 
ausência do Prefeito local, nós falamos em nome da cidade, e tomamos a postura de não aceitar qualquer decisão 
que não fosse a permanência da UNIR em nossa cidade. Lembro-me quando o Senador chamou a atenção do 
Reitor, falando de seus trabalhos junto ao Congresso Nacional e que estava disposto a interceder a favor da UNIR, 
porém, com uma exigência, para atender o pleito de Guajará. Da mesma forma, o bispo D. Geraldo pediu a 
permanência dos Cursos e questionou o Reitor sobre a falta de apoio para o campus de Guajará-Mirim. 

 

Por outro lado, a Igreja protestante tinha representantes na Câmara dos Vereadores. O professor 

Firmino Barbosa, “filho da terra” e membro do PMDB, eleito com o apoio da Igreja Evangélica Assembléia 

de Deus, era o porta-voz da oposição no Legislativo Municipal. No momento do Convênio 007/88- 

Prefeitura/UNIR assina como testemunha. 

O MOPES tinha braços em pontos estratégicos: nas Igrejas católica e protestante, na APROG, nos 

bairros, nos órgãos públicos. Como esse movimento não tinha personalidade jurídica, as idéias de 

desenvolvimento, de mudança e de reivindicação, eram transformadas em documentos na sede com os 

equipamentos e pessoal da APROG.  

Essa Associação aglutinou várias lideranças. Ao promover palestras e encontros culturais, atraía o 

pessoal de Porto Velho e da Bolívia e, à medida que ocupava espaço no jornal e na rádio da cidade, 

ameaçava o poder local.  

A partir desse momento, as autoridades, que mantinham distância desse grupo, passam a oferecer 

cargos e vantagens para levar professores da APROG para o governo municipal.  

Assim, a APROG, reorganizada em 1984, direcionava as ações e reivindicações pró-ensino 

superior. Maria Liberty de Freitas(*) “filha da terra”, professora e ex-vice-presidente da APROG 

(1984/1986), assim descrevia o grupo representante do MOPES: 
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          Foto: 047 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Professora Maria 
Liberty de Freitas, 1996. 

 
fiz campanha para a Arena e fui do PDS. Aqui sempre faltou professor formado, por isso contratamos o pessoal 
daqui. Em 1981, o estado autorizou muitos contratos e, a partir daí, contratamos vários professores do sul. Desse 
pessoal, lideranças começaram a questionar as regras e o nosso sistema de trabalho. Achavam estranho e viviam 
mandando ofícios pedindo informações sobre como e quantos foram contratados para trabalhar na Educação, 
quantos tinham curso superior etc. Eu era responsável pela estatística do município e achava estranho. Quando soube 
que queriam dados para subsidiar um movimento que depois ficou conhecido como Movimento Pró-Ensino 
Superior, passei a facilitar as informações... Quando trocou de Prefeito, o professor Salomão Silva, o prefeito da 
época, exonerou a professora Lenir Bouez [do cargo de Secretária Municipal de Educação] e toda a nossa equipe foi 
exonerada também.Com essa atitude autoritária do prefeito, ganhamos a simpatia dos membros do Movimento Pró- 
Ensino Superior, que coincidia com a campanha para as eleições da APROG. Nós tínhamos abertura, aproximação, 
com o pessoal [professores] de fora, porque nós os contratamos. A pedido da professora Lenir Bouez, eu entrei na 
Diretoria da APROG como vice-presidente. Depois que a APROG exigiu eleições para o cargo de secretária 
municipal de educação, o nome da professora Lenir foi encaminhado ao prefeito novo, o Isaac Bennesby, que 
aceitou o nome e a reconduziu ao antigo cargo. Depois disso, eu me afastei da Diretoria da APROG e fui assessorar 
a professora Lenir, na SEMEC. 

 

  A APROG foi reestruturada no ano de 1984 com uma política direcionada para a identificação e 

formação de lideranças da região para participação nas decisões políticas locais. Uma vez reorganizada deu 

início ao processo de indicação de nomes de seus associados para integrarem a administração municipal 

(Secretarias, Chefias, Direções, Gerências). Como exemplo de novos migrantes que passaram pela APROG 

e receberam respectivas indicações, destacamos os professores Oscar Massuo Kusano Carmem Tereza 

Velanga Moreira e Armando Wanderley Picanço Diniz. Dentre outros novos migrantes da APROG e do 

MOPES ressaltamos a vivência local do professor Dorival Menegazzo: 

  
quando cheguei em Guajará-Mirim, em janeiro de 1986, já desembarquei, após 36 horas de viagem em estrada não 
pavimentada, na condição de professor de 1º e 2º graus, haja vista contrato firmado na SEDUC-Porto Velho. De 
imediato comecei a auxiliar na APROG, na condição de secretário geral, cujo presidente era o professor Dorosnil 
Alves Moreira. Além das atividades de rotina da Entidade de Classe, participei da Comissão de elaboração do 
Projeto de Implantação do curso de Pedagogia naquela cidade, cujo projeto deu origem ao Campus Universitário da 
UNIR em Guajará-Mirim. Em março foram iniciadas as aulas. Fiquei sabendo que só receberia salário após quatro 
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meses de trabalho, como era de praxe para os iniciantes. No Estado havia três categoria de professores: federais, 
estaduais e municipais, com salários diferenciados, numa descomunal desproporção e a animosidade existente entre 
as três categorias era enorme, principalmente entre os federais e estaduais.  Boa parte dos federais achava-se acima 
do bem e do mal, relacionando-se com os estaduais com velado desprezo e não perdiam oportunidade de manifestar 
insatisfação. Era raro entre os federais os que possuíam curso superior, e olha que recebiam salário muito superior 
aos estaduais, estes todos titulados. A pretensão dos federais era tal que, como era comum faltar professores nas 
escolas e, como inúmeros federais eram lotados na SEMEC e outros órgãos, quando um deles era procurado para 
dar aulas simplesmente respondia: “ não vou para uma sala de aula e não há quem me obrigue, eu sou federal”. Nas 
escolas não havia bebedouros. O que havia eram filtros d’água com uma única caneca e todos tinham que se servir 
da mesma. Nas salas de aula havia apenas ventilador de teto, raramente funcionando na velocidade desejada, num 
calor de 35 graus, em escolas cobertas com telhas de amianto. O bairrismo por parte da direção e autoridades era tão 
grande, que só para ilustrar, trabalhei durante três anos numa escola, principalmente com alunos formandos no curso 
de técnico em contabilidade. Nesses três anos fui o professor homenageado pelas turmas de formandos, inclusive 
essa homenagem constava dos convites de formatura. A cerimônia de colação de grau acontecia no auditório da 
Câmara Municipal de Vereadores. Pois bem, apesar de em todos os anos eu ter comparecido à cerimônia, em 
nenhuma oportunidade fui convidado para compor a mesa dos homenageados, e nem sequer ser mencionado nos 
discursos das autoridades. Como em tudo há compensação, o relacionamento com os alunos era excepcional e esses 
sim davam o devido valor aos professores e àquilo que estes ministravam. Com a população também não havia 
problema, ao contrário, todos eram extremamente cordiais com os professores estaduais. Mesmo com todas as 
dificuldades que enfrentávamos afirmo, com toda limpeza d’ alma -EU ADORAVA A ESCOLA DE 1º E 2º 
GRAUS “ ROCHA LEAL”. De tudo isso, a conclusão que se chega é que o problema enfrentado por nós 
“forasteiros” não era uma pré-disposição natural da população para com os “de fora”, mas sim orientação muito bem 
articulada e orquestrada, com as devidas ramificações, de uma minoria que lutava com unhas e dentes para não abrir 
mão do comando e poder local (Dorival Menegazzo, em janeiro do ano de 2002). 

            
Foto 048 

 

 
 

Fonte. DAM. No centro, Dorival Menegazzo, redator do projeto de 
implantação do curso de pedagogia de Guajará-Mirim. Em pé a 
esquerda O ex-aluno KLINGER e a direita o Padre IZIDORO 
(diretor da Rádio Educadora da Diocese local), 1988. 

 

 Menegazzo nos possibilita uma visão da realidade daquele momento, num contexto onde o 

confronto entre antigos moradores e novos migrantes torna-se explícito quando os ocupantes do poder local 

sentem-se ameaçados. Na própria entrevista, quando questionado sobre a questão curricular e prática 

docente, declara: 

 
Quanto à questão curricular e prática docente, aconteceu comigo um fato no mínimo estranho.  Em agosto 1987 fui 
procurado pela direção da escola em que trabalhava para dar aulas na disciplina Direito e Legislação para os 
formandos do 3º ano do curso Técnico em Contabilidade, já que o advogado que era professor colaborador havia 
desistido das aulas. Como argumentei que não estava habilitado para ministrar tal disciplina, inclusive sequer tinha 
formação jurídica para tal, fui convocado para comparecer ao gabinete da secretária municipal de educação, 
oportunidade em que lá se encontravam a própria secretária, a diretora da escola e eu. A secretária educadamente 
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solicitou se não haveria possibilidade de eu assumir aquelas aulas, tendo eu repetido o que havia dito à diretora da 
escola. A conversa prosseguiu civilizadamente sobre vários assuntos, quando a secretária lembrou-se de perguntar 
sobre um professor recém admitido para ministrar aulas de educação física, o qual trabalhava sob as ordens daquela 
diretora, tendo esta respondido que ele havia pedido demissão, ao mesmo tempo em que acrescentou: “ não poderia 
ter dado certo, ele era homem demais para ser professor.”.A secretária e eu ficamos num total desconforto diante da 
agressão, tendo a reunião sido de imediato encerrada. Vale lembrar que eu não assumi a tal disciplina ( Entrevista 
realizada em janeiro de 2002 com o professor estadual Dorival Menegazzo).  

 
Tal afirmação é exemplo de conflitos e tensões vivenciados pela maioria dos associados da 

APROG, haja vista a quantidade de reclamações e registros que constam dos arquivos pesquisados. Esses 

fatos eram utilizados pela APROG como forma de motivar os professores da localidade a participarem do 

MOPES.  

A APROG, que antes de promover qualquer luta, atividade cultural ou manifestação popular, serviu 

como um verdadeiro “guarda-chuva”, pois dava guarida aos novos migrantes. Esses ganhavam espaço à 

medida que ganhavam a simpatia dos “filhos da terra”, e a APROG cumpria esse papel, pois, como 

instituição organizada, com personalidade jurídica, descobria na comunidade pontos de interesse e criava 

necessidades como mecanismos de contar com a participação popular, vista como forma de enfrentar a elite 

local.  

Assim os dirigentes dessa instituição envolveram a comunidade em múltipla atividades de interesse 

local: encontro para o desenvolvimento da fronteira, palestras sobre a interiorização da UNIR, painel sobre 

qualificação e titulação dos professores de Rondônia, palestra sobre a saída para o pacífico, encontro de 

professores leigos, brasileiros e bolivianos, reunião para “troca de secretários da prefeitura, reunião para 

cobrança das diferenças salariais, reunião para a elaboração de pauta de reivindicação, encontro de 

presidentes de associações e lideranças comunitárias, filantrópicas e de organizações sociais da fronteira. 

Encontros para mobilização e definição de estratégias para a implantação de cursos superiores e construção 

do campus universitário. 

As iniciativas da APROG relacionadas a implantação de cursos universitários e direcionadas para a 

construção do |Campus local ganha destaque com o apoio dos clubes de serviços (Rotary Club, Lions Club, 

Loja maçônica), e ainda quando passa a ocupar espaço considerável na Radio Educadora de Guajará-

Mirim, no Jornal O Imparcial e depois no Jornal O Mamoré (ambos os jornais eram localizados na cidade 

de Guajará-Mirim).  

A imprensa local torna-se grande aliada do MOPES. Muitas vezes aparecem críticas e denúncias 

contra membros da APROG, de escolas ou outras instituições nas quais trabalhavam pessoas inseridas no 

MOPES. No entanto, nenhuma crítica foi escrita ou divulgada publicamente contra o MOPES, uma vez que 

este era um movimento de idéias que foram materializadas em encontros e manifestações populares, mas, 

em seguida, tais movimentos desapareciam, com a dispersão das pessoas. 
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           Foto 049 

 
Fonte: Newton. Reunião do Rotary e Lions Club de Guajará-Mirim, e 
representação boliviana participando do MOPES, após convite da 
APROG, 1988. 

 
Quem era contra o MOPES? Um grupo denominado “Associação pela Defesa dos Interesses dos 

Filhos da Terra” constituído por lideranças da cidade, pessoas nascidas na localidade, além de algumas 

famílias tradicionais, que tinham representantes no poder local, no início da mobilização pró-ensino superior 

e que se posicionaram contra o MOPES. Basta verificar que o prefeito da época, Isaac Bennesby, adiou o 

quanto pôde, até que a pressão da comunidade o influenciou, no sentido de receber os membros do 

MOPES, para discutir a idéia do ensino superior para a cidade. É evidente que havia um motivo político, 

pois o prefeito era do PDS e tinha um vínculo direto com o Governador Jorge Teixeira, que, por sua vez, era 

parente do Ministro Mario Andreazza, todos vinculados ao final do regime militar. O MOPES era 

composto pelo pessoal da oposição, com raízes no MDB e PMDB, PC do B e outras pessoas que 

ensaiavam, em 1983 já a criação do PT local. Outro fato que distanciava o prefeito municipal do MOPES 

era a possibilidade de a partir da criação do campus local, ser ali desenvolvido um centro acadêmico 

esclarecido no qual seria impossível contar com dividendos políticos eleitorais, pois a prática política, era a 

troca de favores e, cuja “moeda” principal era a garantia de emprego público para o filho, o irmão, o 

sobrinho, primo, o neto da família, e assim, sucessivamente. 

Um grupo de vereadores e ex-vereadores comandados pelo executivo local (1983/1986), 

considerava o suposto poder do grupo de novos migrantes, uma ameaça a sua reeleição à medida que os 

novos migrantes chegavam e não manifestavam apoio e compromisso com a política local tradicional. 

Tornava-se explícito o descontentamento de algumas autoridades. Depoimento do então vereador 

Macedo148, do PDS da época, expressa o que afirmamos na Rádio Educadora da cidade: 

Não podemos admitir que os empregos dos filhos da terra sejam tomados e ocupados pelos professores de fora que 
não têm compromisso com a nossa gente e com a nossa terra (...) Estão acontecendo coisas inadmissíveis. O 
Presidente da APROG está trazendo um ônibus cheio de paraibanos para tomar o emprego dos filhos da terra 
(1986). 

                                                 
148 Filho de pioneiro na região, considera-se “filho da terra”. Gosta de defender a tradição local, conforme entrevista 
nº 31. 
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Significa um momento em que a APROG já tinha conquistado um espaço considerável na SEMEC 

e no Governo do Estado. Em 1986, o PMDB estava no poder estadual e o Secretário de Estado da Educação 

da época, professor Gilberto Teles149,desenvolvia uma política de contratação, na qual o total dos contratos 

obtidos junto ao poder estadual era dividido entre as Associações de Professores e as Secretarias de 

Educação. 

No caso de Guajará-Mirim, a prefeitura municipal através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura ((SEMEC) nomeava as pessoas indicadas pela APROG. Essa associação participou diretamente da 

contratação de 156 professores de nível superior, em janeiro de 1986. Isso causou um verdadeiro impacto na 

política local, sendo assunto por vários meses nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores, no 

comércio, na Prefeitura e nos clubes de serviço, além dos círculos do poder local. O MOPES justificava tais 

contratações como necessidade para implantar um campus universitário. Em ofício circular n.º 0021/ de 

julho/86, a APROG, divulgava em todas as escolas, esclarecimento sobre as contratações. 

 

           Foto 050 

 
Foto: DAM: Ruth Tavares e Dorival Menegazzo, 1986. foto publicada 
no Jornal “O Mamoré” em 10, de abril de 1999. 

Senhores Professores, 
Considerando a necessidade de comprovar a existência no município de pessoal titulado para lecionar no terceiro 
grau. Considerando que a carência de pessoal obriga-nos a contratá-los em outros estados e regiões e considerando 
ainda que o Governo autorizou contratos de nível superior Comunicamos que a Secretaria de Educação contratou 
vários professores que, além de resolver os problemas de falta de professores em sala de aula, tomaremos os seus 
curriculum vitae como fundamentais para a comprovação do item mais importante para a consolidação do nosso 
objetivo de implantar um campus universitário.  
Atenciosamente, Ruth Tavares – Secretária de Comunicação 
 

                                                 
149 Secretário de Estado da Educação no Governo de Ângelo Angelin (1985/86),  fez parceria com as associações de 
professores para a contratação de professores para os diversos municípios de Rondônia. Participou do processo de 
elaboração do Estatuto do Magistério e da Lei que implantou o concurso público para o ingresso no magistério de 
Rondônia. Dentro da Secretaria, articulou e apoiou a eleição dos candidatos do PMDB em 1988: Prof. Mário Jorge 
para Deputado Federal, para o Senado, Ronaldo Aragão e para o Governo do Estado, Jerônimo Santana. Todos 
foram eleitos. Entrevista nº 22. 
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Da luta da APROG por espaço na prefeitura resultou na nomeação da secretária Lenir Nicolau 

Bouez Silva150, para o cargo de Secretária Municipal de Educação, eleita e indicada pelos professores do 

município, em articulação e referendo da respectiva associação. 

           Foto 051 

 
  Fonte: DAM. Lenir Bouez e Zeriza Cavalcante, 1999. 

 

A partir de 1984 percebe-se a abertura para negociações entre os representantes da comunidade e o 

executivo local. Os professores contratados se organizaram nos partidos políticos e em 1996 disputaram a 

prefeitura com a candidatura do professor Mario Vênere. As possibilidades da perda do poder local para os 

novos migrantes foi motivo inevitável de conflitos, que aparece nas mais variadas formas de perseguição, 

cooptação, presente no processo de interiorização da UNIR. 

Após a experiência da extensão da Universidade Federal do Acre e da Universidade Federal do 

Pará, bem como o trabalho iniciado pela Fundação Centro de Ensino superior de Rondônia 

(FUNDACENTRO), é criada através da Lei nº 7.011, de 08.07.82, a Fundação Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR. Em 28 de outubro de 1982, o jornal O Estadão do Norte, em Porto Velho, noticiando a 

presença da ministra da educação, naquela capital do Estado de Rondônia, publica: 

 
A Ministra da Educação Esther de Figueiredo Ferraz, chega hoje às 17 horas a esta capital para às 19 horas investir, 
em ato solene, no auditório do Instituto Maria Auxiliadora, o professor Euro Tourinho Filho, como primeiro Reitor 
da Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, que terá também ainda no final da tarde, com a presença da 
ministra, o lançamento da pedra fundamental do campus. 

 

A UNIR procurou cumprir o prazo estabelecido de dez anos, para estender seus cursos ao interior 

do Estado. Outros pareceres somaram-se ao documento maior, enfatizando a vontade política para a 

interiorização. No entanto, o que se viu em todo decorrer do processo, foi a ausência de mínimas condições 

de estrutura física e recursos humanos qualificados em números suficientes, o que obrigou trabalhos de 

                                                 
150 Filha da primeira-secretária de Educação Municipal, professora Floriza Bouez. Assumiu as atividades dessa 
SEMEC em 1980; em 1983 é exonerada e em 1984 volta ao cargo apoiada pelos professores após eleição 
coordenada pela APROG. Foi secreária dos prefeitos (Bennesby, Francisco Nogueira e do  Bader M Jorge). 
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mutirão, de doações, parcerias e de convênios com as prefeituras interessadas na implantação dos campi nos 

municípios. 

Como resultado do processo de interiorização, a UNIR implantou os cinco campi no interior do 

Estado, além de sua sede, e dos cursos em regime parcelado em outras localidades. Desafios de tipo 

ideológico ou eminentemente pessoal são registrados: 

Cheguei em Guajará-Mirim em 1990. Eu só queria ser um bom professor. Não tinha noção do que a Universidade 
poderia me proporcionar. Com 20 anos, não sabia o que era esse negócio de pós-graduação...vim para garantir o 
emprego e estabilidade... não tinha ideal e sim desejo pessoal. Os ideais foram formados no percurso. (...) caso de 
rejeição extremado foi o fato do Raimundo Nogueira não querer alugar a casa porque eu era um forasteiro, sem se 
interessar se eu era ou não empregado do governo federal (...) quanto ao envolvimento político e por força de 
ingerências, cheguei a pensar em chutar o pau da barraca... consegui assimilar a idéia de que não se pode rachar: por 
mim, a gente rachava agora mesmo (...) Eu tenho parado para pensar se nós entramos como intrusos ou se 
estávamos por teimosia e nos fizemos reconhecer na marra, ou se realmente éramos desejados...hoje eu não me vejo 
mais entrando no gabinete do prefeito e dizendo “prefeito, tem que fazer uma lei, me dá uma máquina que eu bato a 
lei”. Aí você elabora e datilografa a lei, o prefeito manda para a Câmara e você tem que correr atrás dos vereadores 
para explicar o teor da lei... (...) Nunca consegui identificar movimentos organizados, eu consegui identificar grupos 
de interesse, é coisa diferente...o campus de Guajará-Mirim é fruto do ideal e cabeça teimosa que, de alguma 
maneira, agrega forças e a ajuda das pessoas. O Ene Gloria [Reitor da UNIR] me disse “eu tropeço na falta de 
qualificação de meu pessoal, então, o que ele está fazendo? Liberando o pessoal para a qualificação(FERRAREZI, 
2000).  

 

Novos desafios são observados com a posse do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o 

início das edições de suas “intermináveis” medidas provisórias e a vigência da Lei 9394/96, a UNIR 

assimilou a necessidade de fazer avançar os projetos de pós-graduação stricto sensu, como forma de 

manutenção de seu status de Universidade. De imediato, fez parcerias com instituições nacionais e 

internacionais que acabaram por proporcionar a implantação dos mestrados interinstitucionais. 

Paralelamente, o Campus de Guajará-Mirim preparou um programa de mestrado e doutorado próprio, cuja 

implantação ocorreu em 1995, formando os primeiros mestres e o primeiro doutor em 1998. Em 1999, na 

data da inauguração do campus de Guajará-Mirim, a UNIR contava com oito mil alunos, cerca de 600 

professores e aproximadamente 400 técnicos, com serviços de apoio em ritmo de terceirização 

(FERRAREZI, 1999).  

Com área geográfica de atuação restrita, na cidade de Porto Velho, a UNIR só começa a expandir 

para o interior do Estado a partir de 1987/ 1988. Durante o período de 1982 a 1988, enquanto a UNIR 

preparava o seu projeto de interiorização, privilegiando os aspectos geográficos, contemplando três 

municípios do interior, uma grande mobilização e ação, principalmente das autoridades dos executivos 

municipais das cidades localizadas ao longo da BR 364, podem ser comprovados pelos ofícios e 

requerimentos destinados e arquivados na Reitoria da UNIR. O executivo municipal de Guajará-Mirim só 

foi oficializar o interesse pela interiorização da UNIR e pela construção do campus universitário, após muita 

pressão das lideranças da comunidade, com destaque para o MOPES e a APROG. Nesse sentido 

enfatizamos a questão singular – porque o poder local era contra a implantação da universidade na cidade de 

Guajará-Mirim? – ao mesmo tempo em que as demais localidades do estado trabalhavam a favor da 

universidade nas cidades. 
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Constatando que, em 1983, após um ano da criação da UNIR, foi organizado o MOPES na cidade 

de Guajará-Mirim, e observando que o desinteresse inicial das autoridades e do poder local pela 

implantação da universidade, podemos afirmar que os movimentos sociais foram determinantes no 

processo de interiorização da UNIR e na construção do Campus de Guajará-Mirim? Tal hipótese contrapõe 

a idéia que defende um projeto interno da UNIR e da própria política do Ministério do Desporto, Educação 

e Cultura, observando a geopolítica do governo militar e a questão da segurança nacional. Em uma 

entrevista com o professor Paulo Medeiros (1999), ele afirmava: 

a questão da segurança nacional foi resolvida com a instalação do 6º BIS [Batalhão de Infantaria de Selva] e a 
garantia de recursos federais para pagamento dos servidores lotados na fronteira e manutenção do município. A 
UNIR foi decisão política do final do governo militar, que investiu sistematicamente nas Universidades federais, 
garantindo pelo menos uma para cada unidade da Federação. Já a interiorização, penso que a participação da 
comunidade e principalmente do pessoal de fora que aqui chegou trazendo novas idéias e muito idealismo e espírito 
de luta. Pessoal acabado de se formar e querendo mostrar serviço e ocupar espaço, que é direito de todo cidadão 
brasileiro, foi muito importante e de certa forma decisiva, importantíssima. Esse pessoal de fora, acostumado nos 
grandes centros trouxeram (sic) novas experiências e assim o campus foi construído, com a experiência dos de fora, 
com a participação da comunidade local. Eu dei cimento, viajei o interior na minha moto, com o professor 
Melquíades Gomes, na garupa, colhendo assinaturas para comprovar a clientela, em trabalho coordenado pela 
APROG. 

 

Esse depoimento e vários documentos analisados da APROG reforçam a presença e a importância 

dos movimentos sociais que surgem na medida em que grupos e lideranças que constituem o entorno do 

Campus de Guajará-Mirim articulam-se e promovem ações coletivas específicas, em cada momento 

histórico do processo de interiorização. 

Analisando o entorno social que aparece simultaneamente a cada inauguração ou surgimento de 

uma unidade escolar, permite-nos entender o entorno social desse Campus. A população atendida pelo 

campus de Guajará-Mirim pertence à cidade local, sendo a sua maioria nascida naquela localidade, ao 

contrário de outros campi, que concentram alunos dos diversos municípios vizinhos. 

 Durante o processo de interiorização (1988/1999), a participação popular e a capacidade de 

mobilização política de cada município faz a diferença de campus para campus. Paralelamente, a 

organização e participação da comunidade acadêmica de cada campus possibilita a conquista de espaço e 

poder interno no Conselho Superior da UNIR, conforme a fala de Celso Ferrarezi, diretor do campus de 

Guajará-Mirim (1999): 

 
Até 1991, o interior não tinha direito a voz e voto nos Conselhos Superiores da Universidade. A partir de 1992, 
passamos a ocupar uma vaga nesses conselhos, representada pelo Diretor de Campus. Com cinco direções de 
campus, o interior começou a ocupar vagas e, automaticamente, a interferir diretamente na política administrativa da 
Instituição. 

 

Ferrarezi ao lembrar os desafios enfrentados e vivenciados nas disputas do poder interno para a 

ocupação dos cargos das coordenações, das chefias e das decisões: 

O campus de Guajará-Mirim, desde o seu início, e direcionado pelo CONSEC – Conselho do campus de Guajará-
Mirim, defende a idéia de transformar este campus em centro de excelência da Amazônia. Eu acredito nessa idéia, 
pois aqui sempre foi prioridade investir na qualificação do pessoal, mesmo na qualificação do pessoal conveniado. O 
incentivo à capacitação docente pode ser comprovado desde 1990, antes mesmo do campus ter status e a autonomia 
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que tem um campus universitário. Enquanto outros campi do interior, através de convênios municipais, investiram 
em construção de prédio, nós passamos muito tempo em prédio emprestado, porém nunca deixamos de priorizar a 
titulação acadêmica. 

 

Na seqüência dessa entrevista, o Diretor do Campus enfatiza a capacidade que o campus de 

Guajará-Mirim teve, ao ampliar o espaço interno na instituição: 

só o campus de Guajará-Mirim chegou a ocupar as suas vagas nos Conselhos Superiores: a vaga de direção de 
campus, de professor titular, de professor assistente e professor auxiliar, técnico- administrativo, professor adjunto e 
uma vaga discente. Essas vagas anteriormente ocupadas por conselheiros de Porto Velho, na medida que passa para 
o interior e o campus de Guajará-Mirim passa a liderar ações e reivindicações do interior do estado, fortalece e 
amplia seu poder de negociação e participação nos projetos e no orçamento da instituição. 

 

A conquista do espaço e poder interno, na comunidade e perante as autoridades, significa também 

capacidade de maior interferência e credibilidade diante do poder local. As relações internas contam com a 

presença de todos os segmentos da sociedade. Às vezes, uma mesma pessoa ocupa papel importante no 

campus e no entorno do campus. A relação campus - cidade e o seu entorno social cria, outras vezes, 

assimila impacto social. 

A partir de 1980, as reivindicações em Rondônia crescem na mesma proporção que cresce o 

movimento migratório. Ao localizar e identificar os movimentos sociais na cidade de Guajará-Mirim 

constatamos que, o MOPES, além de ser referência sobre a instalação e construção do campus, constituiu-se 

em matriz de associações, sindicatos e organizações. 

É necessário destacar e esclarecer que as primeiras turmas de alunos que entraram nesse campus, 

não estavam atrás de status e de diploma para arrumar emprego. Eram todos funcionários de carreira e já 

tinham status adquirido na cidade. Eram funcionários federais, do Território Federal de Rondônia, o que 

significava prestígio e credibilidade local. 

Tratando-se do projeto de interiorização da UNIR, apresentado com objetivos e justificativas, 

conforme Luciano de Lucca: 

A UNIR nasceu com o objetivo de formar quadro de especialistas necessário para melhor desenvolver a região. 
Geograficamente, teve seu início em Porto Velho, capital do Estado. Geograficamente, também será o critério para 
interiorizar a UNIR no Estado de Rondônia. Portanto, Guajará-Mirim, na fronteira, Ji-paraná no centro e Vilhena no 
extremo sul, são os municípios escolhidos para a implantação dos futuros cursos desta Universidade (1984)151. 

 

Dentro da programação inicial da UNIR esperava implantar, definitivamente, a partir do ano 1985, 

o seu Campus Universitário, juntamente com outros três campi no interior (Vilhena, Guajará-Mirim e Ji-

paraná), além de melhorar a sua biblioteca e laboratório. Nota-se que o Reitor desta época (1982-1984) Euro 

Tourinho Filho, destaca a esperança em implementar o Campus de Porto Velho e das três cidades citadas. 

                                                 
151 Luciano de Lucca tomou posse da Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa em 14.01.1983 e foi Chefe de 
Gabinete do primeiro Reitor eleito da UNIR, Professor José Dettoni (1989/1992). 
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O ideal e os trabalhos direcionados para levar as atividades da UNIR para diversos pontos do 

Estado estava prescrito no Capítulo I, Artigo 1º, do Estatuto da UNIR152. Data de 1986 o Primeiro Projeto 

Norte de Interiorização que merece estudo específico. Surge com o objetivo de integrar as universidades 

federais da Amazônia para captar recursos da União. Entretanto, várias tentativas esbarraram nas 

divergências e nos interesses políticos e pessoais contrários ao projeto de interiorização, porque: primeiro a 

UNIR poucas vezes teve orçamento específico para a interiorização, tendo que recorrer aos recursos dos 

municípios interessados em selar parcerias; segundo, o corpo acadêmico e os gestores tinham dificuldades 

em resolver os problemas do campus de Porto Velho que, por força do próprio Estatuto, restringia-se à 

capital do Estado. Interiorizar significava alterar o Estatuto da UNIR. 

Por ocasião da comemoração do segundo ano da UNIR, o Reitor, Euro Tourinho Filho, declararou 

ao Jornal O Imparcial, de 12.07.1984: “caberá a nós, daqui para frente, oferecer respostas aos problemas 

sociais de todos os níveis, bem como aos políticos e acadêmicos, também nas ações de lideranças 

comunitárias e dos movimentos sociais”.Assim, tem início o processo de interiorização, que surge no 

contexto da criação do Estado de Rondônia e na motivação do Governo Estadual e Federal para a ocupação 

e colonização do Estado. Tal processo é dinamizado a partir do ano de 1988, quando os cursos são iniciados 

nas cidades. 

A entrada do município de Cacoal na luta pela universidade, teve a participação direta da Prefeitura 

e da Universidade, pois constatamos no documento “Proposta preliminar para implantação dos cursos de 

nível superior em Cacoal”(1988) o assessoramento técnico da UNIR através da servidora da instituição, 

Neide Iohoko Miyakava. Enfatizamos que nem todos os municípios que pleitearam um Campus da UNIR 

receberam assessoramento técnico dessa instituição. O município de Rolim de Moura teve a influência da 

força política local da cidade junto à Instituição. 

Destacamos no estatuto da UNIR, criada pela Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982, que se trata de 

uma “instituição oficial que integra o sistema federal de ensino, tendo sede e foro na cidade de Porto Velho 

e atuação em todo o Estado de Rondônia”. Observamos que “atuação em todo o Estado de Rondônia” 

consiste no ideal e no respaldo legal para a interiorização dessa Universidade.  

Durante o período (1982-1988), a Reitoria recebeu reivindicação e pressão das cidades do interior 

que buscavam a instalação de um campus universitário. Essas reivindicações encontraram fundamento nas 

ações políticas-partidárias - eleitoreiras. 

A implantação do primeiro curso da UNIR na cidade de Guajará-Mirim decorre de vários embates 

entre a comunidade e o poder local, destacando o interesse da comunidade que antecede ao interesse do 

governo local na presença da universitária. 

                                                 
152 O Estatuto da UNIR foi aprovado através da Resolução 015/CD de 27 de agosto de 1987, em 29.02.88. O Diário 
Oficial nº 3212 publicou a Portaria 160 de 25.02.1988, que o aprovava. 
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Entretanto, chamamos a atenção para o fato e a utilização dos conceitos de “ferrenho” e 

“indiferença”, como atitude política onde para os novos migrantes, a universidade significava dividendos 

políticos e desenvolvimento local. Para outros, a universidade é motivo de desmonte do poder local e 

oposição sistemática as tradições locais. 

Os trabalhos da APROG, do MOPES, o apoio da mídia e da comunidade local foi decisivo para 

convencer os dirigentes do município a se posicionarem e encamparem o projeto de um curso superior e da 

construção do campus de Guajará-Mirim. 

O processo de interiorização153 recebe e produz impacto e tensão social. Ao ganhar materialidade 

na comunidade, parte da população os assimila, mas outra parte reage através dos conflitos que se 

expressam de várias maneiras, o que significa todas as ações realizadas, no sentido de expandir as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão para o interior do estado. 

No processo de interiorização154 enfatizamos que as cidades, no Estado de Rondônia, são formadas 

em contextos históricos diferentes e com características próprias: Guajará-Mirim existe como município 

desde 1928, com cultura e tradições decorrentes da construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, do 

extrativismo da borracha, do ouro, da castanha, da fronteira com a Bolívia e com várias gerações nascidas 

na localidade, filhos dos pioneiros estrangeiros, nordestinos, bolivianos e nativos da região. As outras 

cidades ganham destaque e a grande maioria transforma-se em municípios a partir de 1981, com a 

transformação do Território Federal de Rondônia em Estado de Rondônia. Os municípios formados, desde 

então, foram influenciados e determinados pela construção da Rodovia Federal BR 364155. Assim a partir 

de 1981, as populações foram concentradas em povoados ao longo da BR 364, composta pela terceira leva 

de migrantes, oriundos do centro-sul, portanto, constituindo-se em municípios semelhantes: população que 

vinha para Rondônia em busca de terra, constituir negócios, fixar-se no campo e produzir riquezas, dando 

                                                 
153 Tratando-se do processo da interiorização, o Núcleo de Educação da UNIR apresenta um cronograma histórico 
de implantação do curso de pedagogia na cidade de Guajará-Mirim,Ji-paraná e Vilhena  privilegiando os seguintes 
fatos: a) 25 de maio de 1988: Resolução nº 26 CD – cria o Curso de Pedagogia, Ata do Conselho Diretor; b) julho de 
1988: primeiro vestibular; c) 26 de maior de 1988: ofício nº 126/UNIR ao Prefeito Municipal, reitor da época: 
Álvaro Lustosa Pires; d) ofício nº 145, de 02 de junho de 1988: do reitor ao Ministro da Educação: relato da 
situação; e) ofício nº 156, de 16 de junho de 1988: do Reitor à SESU/MEC: solicita viatura para deslocamento; f) 
ofício nº 376, de 16 de setembro de 1988: do reitor ao Prefeito Municipal: ref: convênio nº 007; g) ofício nº 442, de 
14 de outubro de 1988: do Reitor ao Conselho Federal de Educação – CFE – solicita autorização dos cursos 
aprovados na reunião de 14 de outubro de 1988, resolução nº 044 CD, de 14 de outubro,Resolução nº 045 CD, de 14 
de outubro; h) ofício nº 443, de 14 de agosto de 1988: do reitor ao CFE – autorização do Curso de Letras; i) ofício nº 
521, de 14 de novembro de 1988: do reitor ao Secretário SESU/MEC: acúmulo de trabalho; docentes não aceitam 
cargos; j) ofício nº 562:Do Reitor ao CFE: requer situação dos processos de autorização dos cursos do interior: 
processo nº 01502/88-29, processo nº 01503/88-01, processo nº 504/88-66, processo nº 01505/88-29, Processo nº 
01506/88-91; k) parecer nº 016/CFE, de 23 de janeiro de 1989: autorização dos cursos: Diário Oficial da União, de 
26 de maio de 1989, de nº 98, p. 8186, seção 01: homologado do Parecer nº 016/89.  O cronograma acima citado foi 
apresentado no campus de Guajará-Mirim pelo Diretor de Núcleo da UNIR, Prof. Cláudio Emelson Guimarains 
Dutra aos alunos do Curso de Pedagogia no momento da avaliação e atividades que antecederam o reconhecimento 
deste curso.  
154 Luciano de Lucca afirma que o critério inicial foi geográfico.  
155 HUGO, Vitor. Descreve a importância da BR-364 (CUIBÁ-MATO GROSSO/RIO BRANCO-ACRE) para o 
desenvolvimento de Rondônia (1999). 
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muito valor ao trabalho, e com a predominância do migrante paranaense e do gaúcho, praticamente, todos 

filhos de brasileiros.  Conseqüentemente, o Campus de Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena 

apresentam entorno social semelhante (na música, na religião, na naturalidade, enfim, na cultura dos povos 

migrantes), diferentes da cultura e entorno social de Porto velho e de Guajará-Mirim que conheceram a 

primeira e a segunda fase dos movimentos migratórios ocorridos nesse Estado. Esses, ao se deslocarem para 

uma economia extrativista não apresenta interesse em fixar-se na localidade, pois, uma vez terminado o 

ciclo extrativista da borracha e do ouro, busca o retorno à origem ou a mudança para um novo garimpo ou 

novo seringal. A partir de 1981, a perspectiva dos migrantes passa a ser a de fixação no campo, na cidade e 

na carreira burocrática do serviço público estadual156. 

 

4 - O CONVÊNIO (007/88) UNIR-PREFEITURA MUNICIPAL D E GUAJARÁ-MIRIM  

 
  Foto 052 

 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Assinatura do convênio que estabelece 
compromisso entre a prefeitura de Guajará-Mirim e a UNIR. Ao 
centro o Prefeito Isaac Bennesby, 1988.  

                             

              Em virtude da pressão que a APROG exerceu sobre a Prefeitura, o prefeito faz publicar em 14 de 

setembro de 1987, através da Portaria nº 007, a comissão responsável pela implantação do ensino superior 

em Guajará-Mirim. Esta comissão: 

era presidida pela Secretária Municipal de Educação, professora Lenir Bouez Silva e pelos demais professores: 
Dorosnil Alves Moreira, Carlos Del Lhano Filho, Oswaldo Copertino Duarte, Dorival Menegazzo, Sonia Regia 
Amaecing, Melquíades Gomes de Oliveira, Carmen Tereza Velanga Moreira, Judith Rodrigues da Silva e Paulo 
Soares de Medeiros.O resultado do trabalho dessa comissão foi um projeto elaborado pelos membros Dorival 
Menegazzo e Carmen Tereza Velanga Moreira, sob a coordenação do professor Dorosnil Alves Moreira, projeto 
este entregue ao Prefeito Municipal, que acrescentou ao mesmo um parecer favorável à implantação dos cursos 
superior, no qual a Prefeitura Municipal comprometia-se a colaborar com as instalações, ajuda de custo com 
recursos municipais, contratação de professores titulados e materiais de consumo necessário (Velanga Moreira, 
2004). 
 

                                                 
156 A idéia do “El Dourado Brasileiro” obriga os idealizadores de Rondônia como Estado a criar algo semelhante 
aquilo que Nicolau Sevcenko chamou de “toxina estimulante” ao se referir sobre a relação do café, a 
industrialização e a cultura da cidade de São Paulo. 
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A implantação do Curso de Pedagogia ocorre no dia 29 do mês de agosto de 1988, contando com 

uma turma inicial de 40 alunos. No Convênio, a Prefeitura assume o compromisso de bancar a infra-

estrutura do curso, reservada à UNIR a responsabilidade de selecionar os professores. A presença da UNIR 

em Guajará-Mirim foi marcada: 

 
pelas atividades dos professores Lisboa, João Sátiro e Maria de Lourdes, que selecionaram o primeiro quadro de 
professores: Carmen Tereza Velanga Moreira, Oswaldo Copertino Duarte, Dorosnil Alves Moreira, Carlos Del 
Lhano e Eliane Magalhães. Após a seleção deste quadro de pessoal, a Universidade resguardou à Prefeitura 
Municipal o direito da escolha da coordenadora da extensão universitária, uma vez que, na época ainda não se 
configurava um campus universitário no município (DUARTE, 2004). 

 
            
           Foto 053 

 
Fonte: DAM. Primeiros professores (Pedagogia e Letras) do Campus 
de Guajará-Mirim  , Carmen T.V. Moreira e Osvaldo C. Duarte,  1985. 

 

A escolha da coordenadora indicada pela prefeitura recaiu sobre a pessoa da professora Alice 

Massud Badra.157, que coordenou as atividades do campus ainda na condição de extensão da UNIR, no 

período de 1988 até a posse da profª Maria Cristina Victorino de França, a primeira representante desta 

extensão, eleita pela comunidade acadêmica e nomeada pelo reitor José Dettoni, no ano de 1990. 

O processo de autorização do primeiro curso nessa cidade foi fundamentado no Estatuto da UNIR, 

no Convênio 0007/88-PMGM/UNIR, de 25.07.88. Esse Convênio oficializou uma parceria entre a cidade e 

a Universidade, que, inicialmente, tinha por objeto: “a cooperação administrativa e financeira para a 

realização de projetos com a finalidade de criar cursos de extensão de terceiro grau, a serem implantados no 

município e ministrados pela UNIR” (Convênio. 007/88/PMGM/UNIR, p. 1). 

A UNIR assumiu o compromisso de implantar cursos sem definir quais e quantas turmas. Na 

cláusula segunda desse mesmo Convênio, constam as seguintes obrigações: I – Do Município: a) tomar 

todas as providências no sentido de consumar a doação de uma área com o objetivo de nela ser construída a 

                                                 
157 Estes dados constam de um artigo retratando a história do campus, publicado no Jornal “O Mamoré” de 
10.04.1999, por ocasião da inauguração do campus de Guajará-Mirim. 
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futura sede local do Campus “Pérola do Mamoré”158, da UNIR; b) tomar todas as providências no sentido 

de comodatar o prédio da “Escola de 1º Grau Durvalina Estilben de Oliveira” para a utilização da UNIR, 

bem como se responsabilizar por quaisquer adequações da estrutura física do prédio, atendendo solicitação 

técnica da UNIR, quando formulada, nos termos da Lei Municipal nº 217/88, de 03 de fevereiro de 1988; c) 

dotar a biblioteca da UNIR de livros identificados no projeto de implantação; d) colocar à disposição da 

UNIR, sem ônus para a mesma, todo o pessoal administrativo necessário à implantação dos futuros cursos, 

pessoal docente contratado e lotados no município, ressalvado à UNIR o direito de oferecer relação de pré-

requisitos e a indicação de coordenadores; e) fornecer todo o material de consumo e mão-de-obra 

necessários à realização de pesquisa conjunta com a UNIR, visando a elaboração de projetos com a 

finalidade de implantar novos cursos de extensão; f) fornecer todo serviço de manutenção e limpeza das 

instalações ocupadas pela UNIR e encargos decorrentes dos serviços da água, luz e telefone. II – Da UNIR: 

a) participar da pesquisa e colaborar para implantação dos novos cursos de extensão, obedecendo a 

legislação em vigor; b) fornecer todo material de consumo necessário às atividades administrativas e 

laboratoriais; c) proporcionar a realização de cursos de treinamentos, encontros, seminários, conferências, 

ciclos de palestras, cursos de assessorias, consultorias e prestação de serviços, ao município ou a quem este 

indicar, estabelecendo-se, em cada caso, as bases da sua realização. 

 Quanto ao item que se refere à doação de área para a construção do campus (item a), se realizou em 

função de uma iniciativa particular, na qual a participação dos poderes constituídos da cidade só aparecem 

nas questões burocráticas, qual seja, no processo de titulação e regularização da área doada pela família 

tradicional da cidade, do Sr. Jorge Vassilakis.  

O ônus da área de 154.000 m² sai da responsabilidade do executivo Municipal. 

Sobre a origem do processo de doação, afirmou o professor Mauro Carneiro, professor do quadro 

permanente do quadro da UNIR: 

 

Lembro-me perfeitamente do momento em que o Diretor do campus, em julho de 1990, me convidou para um 
encontro com o Sr Jorge Vassilakis. Era hora do almoço, no Hotel Alfa, na sala de reunião. O Diretor do campus fez 
uma exposição sobre o projeto da construção do campus que estava emperrado em função da indefinição de uma 
área para ser doada à instituição. Na seqüência, falou que estava sabendo do grande loteamento que estava 
programado pela família Vassilakis e argumentou: não sei quanto o senhor pretende cobrar o preço de cada lote, mas 
tenho a certeza que o senhor poderá cobrar muito mais e lucrar muito mais se divulgar que no seu loteamento será 
construído um campus universitário e que até uma denominação de Jardim Universitário, trará uma grande 
valorização imobiliária! E foi dessa maneira que se deu o início do processo de doação. No dia 1º de agosto de 1990 
eu tive o prazer de assinar, junto com todas as autoridades presentes, o documento da doação, na sede da Associação 
Comercial de Guajará-Mirim. 

 

A fala de Mauro Carneiro (1990) reforça o depoimento do Secretário de Registro e Controle 

Acadêmico do Campus de Guajará-Mirim, professor Oscar Kusano: 

 

                                                 
158 Primeira denominação dada ao Campus de Guajará-Mirim. Em 1991, a resolução que criou e oficializou os 
Campus da UNIR no interior do Estado, vinculou os nomes dos campus aos nomes das respectivas cidades.  
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Eu estava na Prefeitura acompanhando o representante da UNIR, ocasião em que estávamos negociando com o 
Secretário da Fazenda Municipal, José Firmo Filho, a aquisição de equipamento para o campus159, quando chegou o 
Sr. Jorge Wassilakis e entrou no Gabinete, para tratar de IPTU (imposto territorial urbano). Quando o Sr. Jorge se 
retirou, o secretário Firmo nos comunica que a família Wassilakis estava planejando um grande loteamento, 400 
quadras, no perímetro urbano da cidade. 

 

 Mauro Carneiro* e Oscar Kusano* apontavam para os problemas: O Secretário Municipal da 

Fazenda, que sabia da responsabilidade da Prefeitura com a Universidade, no sentido de fazer cumprir o 

convênio, encontrou uma oportunidade de transferir o problema para os proprietários do loteamento. 

 Na conversa do representante do campus com o Sr. Jorge Wassilakis, no Hotel Alfa, ficou 

enfatizado que uma vez feita a divulgação da construção do campus universitário naquele loteamento, 

automaticamente seriam valorizadas aquelas terras, oportunizando lucros maiores ou simplesmente 

facilitando o processo de venda.  

O fato de esse proprietário assumir uma responsabilidade anteriormente assumida pela prefeitura, 

abria um canal de negociações direta com o poder executivo. 

No dia trinta e um de julho do ano de 1990 foi redigido o termo de compromisso de doação e em 

agosto foi apresentado e assinado em solenidade: 

 
 
o Sr. Jorge Wassilakis e sua esposa, na qualidade de proprietário do imóvel localizado neste Município, conforme 
documentos anexos e a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, comprometem-se a doar à Fundação Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR – uma área medindo 220m (duzentos e vinte metros) de frente por 700 m (setecentos 
metros) de fundos, perfazendo um total de 154.000 m2 (cento e cinqüenta e quatro mil metros quadrados), cuja 
localização verifica-se no croqui em anexo, a fim de que seja construído na referida área, o Campus do Núcleo 
Avançado da UNIR em Guajará-Mirim. 
 Cláusula Segunda: a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim e o Sr. Jorge Wassilakis e sua esposa, abrem mão de 
seus direitos no referido imóvel nas mesmas proporções (percentuais) que couber a cada um, no acordo que está 
sendo firmado, entre as referidas partes.  
Cláusula Terceira: a Fundação Universidade Federal de Rondônia compromete-se a desenvolver as construções que 
julgar necessárias para o funcionamento do campus, porém manterá a área na sua totalidade devidamente murada ou 
cercada e arborizada. 
 Cláusula Quarta: a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim compromete-se a tomar todas as medidas legais 
vigentes, para entregar à UNIR o título definitivo da área.  
Cláusula Quinta: a UNIR compromete-se que, em hipótese alguma, disporá da área recebida em doação, por venda, 
cessão, doação ou arrendamento, ou mesmo modificar o objetivo de uso da referida área conforme o que estabelece 
a clausula primeira, sem a devida anuência dos doadores, sob pena de tornar nula a presente doação, cabendo aos 
doadores ou seus sucessores legais reivindicarem os seus direitos.  
O presente Termo de Compromisso de Doação segue assinado pelas partes compromissadas, na presença das 
testemunhas que a tudo assistiram, as quais também assinam abaixo.Guajará-Mirim, 01 de agosto de 1990: 
Francisco Nogueira Filho (Prefeito Municipal); Professor José Dettoni (Reitor da UNIR); Jorge Wassilakis e 
Esmeralda Wassilakis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 O campus, até 1991, referia-se ao conjunto dos prédios que a Prefeitura havia colocado à disposição das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão para a UNIR realizar suas atividades no município. 



 212 

                  Foto 054 

 

Fonte: VÊNERE Mário. Representante da Reitoria da UNIR ao 
lado de Jorge Wassilakis na Associação Comercial de Guajará-
Mirim, no momento da doação da área para a construção do 
Campus, 1990. 

 

O referido documento foi assinado em solenidade na Associação Comercial, no dia 01.08.1990, 

com a presença das autoridades da cidade e dos representantes da comunidade acadêmica da UNIR.  

O item b do Convênio obrigava o município de Guajará-Mirim a tomar todas as providências no 

sentido de comodatar o prédio da “Escola de 1º Grau Durvalina Estilben de Oliveira, para a utilização da 

UNIR, bem como se responsabilizar por quaisquer adequações da estrutura física do prédio, atendendo 

solicitação técnica da UNIR, quando formulada, nos termos da Lei Municipal nº 217/88, de 03 de fevereiro 

de 1988. 

Este ponto do Convênio foi gerador e objeto de muitos conflitos e disputas pelo poder, conflitos que 

irei retomar em capítulo específico. 

 Entretanto, podemos constatar que durante todo o período que a UNIR desenvolveu atividades 

nesse prédio, só pode fazê-lo no período noturno, porque as salas cedidas estavam em prédio de uma escola 

municipal de primeiro grau, que passava, assim, a funcionar simultaneamente com a UNIR, portanto, no 

mesmo prédio, passavam a conviver, como podiam, duas administrações conflituosas. Por outro lado, para 

autorizar o primeiro curso, o município tinha que apresentar um lugar adequado e esse foi o referido prédio 

apresentado ao MEC como sede do campus local: 

 

Quando a UNIR estabeleceu os critérios e quesitos para Guajará-Mirim receber os cursos, sabíamos que teríamos 
que comprovar clientela, estrutura física, biblioteca e corpo docente disponível na localidade. Lembro-me que foram 
tiradas fotos externas e internas do prédio da escola Durvalina. O Prefeito autorizou a Secretaria de Educação e nós 
tínhamos consciência de que só usaríamos o prédio no período noturno. Mas o MEC e a Reitoria da UNIR não 
sabiam disso. O que foi afirmado para a Reitoria e demonstrado para o MEC para fins de autorização foi a 
disponibilidade integral de um prédio adequado aos interesses da UNIR (Pires, 2004). 
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Foto 055 

 
Fonte: CGM. Escola Durvalina E. Oliveira. Prédio que abrigou o ex-Hotel 
Guajará, colocado a disposição da UNIR para início das primeiras atividades 
acadêmicas, 1988. 

 

O texto do convênio é claro e preciso, no sentido de “comodatar o prédio”. Não se fala em período 

único e muito menos que a UNIR teria que conviver com uma escola de primeiro grau. Entretanto, foi o que 

ocorreu. 

O item (c) desse convênio: “dotar biblioteca da UNIR dos livros identificados no projeto de 

implantação”, outro elemento de conflito. O campus só resolveu a questão da Biblioteca através de um 

outro Convênio firmado entre a Direção do Campus e o Banco de Duplicatas da Escola Federal de Itajubá 

(MG), em 1991. Conforme depoimento da bibliotecária do campus, Dona Antonia: 

No início a nossa biblioteca tinha apenas 200 livros que pertenciam a Universidade Federal do Pará... A UNIR 
começou o curso de Pedagogia sem biblioteca própria. Os alunos buscavam na biblioteca municipal os livros 
necessários que infelizmente nunca encontravam. Isso obrigava os professores inventar umas apostilas... a biblioteca 
do campus só foi montada com os livros que chegaram de Itajubá. Esse trabalho foi realizado pela direção, 
coordenação e representação dos alunos. Foi o convênio entre o campus e o banco de duplicatas da Escola Federal 
de Itajubá que possibilitou a chegada de um caminhão de livros... 

 

Dessa forma, foi montada a biblioteca do campus, ficando explícita a quebra do Convênio nesse 

item comentado. 

Quanto ao item (d): Colocar à disposição da UNIR, sem ônus para a mesma, todo o pessoal 

administrativo necessário à implantação dos futuros cursos, pessoal docente, contratados e lotados no 

município, ressalvado à UNIR o direito de oferecer relação de pré-requisitos e indicação de coordenadores. 

Apesar dos embates, tensões, sempre houve professores à disposição. Todos os prefeitos que passaram pela 

administração da cidade criaram algum tipo de problema na hora da contratação, no pagamento, na 

renovação contratual e na quitação das rescisões e direitos trabalhistas, nas greves e reivindicações desses 

professores, conveniados selecionados pelo campus e bancados pelo município. Como a Prefeitura não 

tinha ingerência no momento da escolha, tal ingerência se dava no ato da contratação, gerando polêmica, 

manifestos, greves, conforme atestam as ex-professoras conveniadas Zuila Guimarães Cova dos Santos, 

Gilvânia Sousa e Silva, Ivan Benaduce Musa, Genilza Silva, Gilza Silva, Durvanir Cova, entre outros. 
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O item F: fornecer todo o material de consumo e mão-de-obra necessários à realização de pesquisa 

conjunta com a UNIR, visando a elaboração de projetos com a finalidade de implantar novos cursos de 

extensão. Destaca-se que o prédio da escola Durvalina, patrimônio do Estado de Rondônia, na época, era 

municipalizado. Com a criação das Delegacias de Ensino e a desmunicipalização da Educação, esse prédio 

retorna à administração estadual. A falta de energia e de manutenção foi em função de ações desvinculadas 

da Prefeitura, o que não caracterizou quebra de Convênio. 

Tratando-se das cláusulas de obrigações da UNIR, esta instituição se comprometeu a: a) participar 

da pesquisa e colaborar para a implantação dos novos cursos de extensão, obedecendo a legislação em 

vigor; b) fornecer todo o material de consumo necessário às atividades administrativas e laboratoriais; c) 

proporcionar a realização de cursos e treinamentos, encontros, seminários, conferências, ciclos de palestras, 

cursos de assessorias, consultorias e prestação de serviços ao município ou a quem este indicar, 

estabelecendo-se, em cada caso, as bases da sua realização. Foi necessária a pressão da comunidade e de 

vários movimentos e de articulação política, pois, em função da quebra do Convênio, por parte da 

Prefeitura, em alguns dos itens anteriormente referenciados, a Reitoria achou-se no direito de vetar o 

vestibular para o Campus de Guajará-Mirim, inclusive, propondo a extinção das atividades da instituição 

naquele município. Conforme o Secretário de Registro e Controle Acadêmico, professor Oscar Massuo 

Kusano: 

Foi na época da diretora Edna Leonor Reis Guedes. O vice-reitor da UNIR, Ari M. Teixeira Hot esteve em Guajará-
Mirim tentando viabilizar um acordo entre a comunidade acadêmica e a comunidade local. Esteve pessoalmente na 
cidade e fez uma reunião com o Diretor do campus em Exercício, os coordenadores de Letras e Pedagogia e todos 
os interessados nas eleições da administração do campus. Fechou questão, um acordo foi selado. Haveria uma 
eleição com chapa única [eleição para Direção, Chefia do departamento Acadêmico e Coordenação dos Cursos do 
campus de Guajará-Mirim]. Quando o reitor foi embora, foi com a impressão que a eleição estava direcionada no 
sentido de dar respaldo a ele, o reitor, em outros pleitos, por exemplo, a próxima eleição para a reitoria da UNIR. Só 
que, na véspera da eleição, um dos membros da chapa única, a Professora Edna, lança-se candidata em uma outra 
chapa, apoiada pelo Prefeito Isaac e também pela maioria dos alunos, que naquela época, eram contra a direção do 
campus, e seguiam os interesses dos filhos da terra, aquela questão de terem medo de uma nova elite e não fazerem 
parte dela entendeu? O prefeito aproveitou esse sentimento desses alunos, especialmente da primeira turma de 
Pedagogia, que ele manipulava de certa forma, porque vários alunos tinham cargo de confiança na Prefeitura. Pois 
bem, a Profa Edna foi usada nesse momento de manipulação, pelos alunos e Prefeito, ganha as eleições para o 
primeiro mandato de direção do campus. No entanto, a nova Diretora assume o comando sem o apoio dos 
professores e funcionários, porque todos perceberam a traição ao acordo em que todos participaram, ficando isolada 
junto à Reitoria, que se aproveita da falta, da quebra do acordo para investir contra o campus, deliberando contra 
todos os encaminhamentos da Professora Edna. Ela acabou também sem o apoio da Prefeitura, que na verdade só 
queria usá-la para tirar o poder do diretor em exercício, conseguindo, o Prefeito não faz mais nada pelo campus 
(KUSANO, 2001). 

  

Esta fala retrata momentos que antecederam a execução da resolução que deu nova estrutura 

organizacional para a Universidade e que oficializava a implantação dos cinco campi da UNIR(1991). Se, 

por um lado, a afirmação de Kusano encontra respaldo no Projeto PIQUE, por outro lado, foi motivo de 

união dos grupos da cidade em torno da luta para o não fechamento dos cursos e pela construção do campus 

definitivo. É necessário diferenciar o processo de implantação dos cursos do processo de construção do 

campus: 
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 A implantação ocorre em 1988, com o Curso de Pedagogia, seguido dos cursos de Letras, Administração e Curso 
de Pós-Graduação em Lingüística Indígena. A aprovação do Campus foi oficializada através da Resolução n. º 
060/CONSUN de 1991, com a seguinte estrutura administrativa: um Diretor (Função gratificada tipo CD 4); um 
Chefe de Departamento e um Coordenador (Função gratificada tipo FG 1), composta pela seguinte equipe: Diretora: 
Edna Leonor Reis Guedes; Coordenador de Cursos: David Alves Moreira e Chefe do Departamento Acadêmico: 
Dorosnil Alves Moreira (TAVARES, 2004). 

 

As eleições para o preenchimento desses cargos produziram uma série de embates, tensões e 

conflitos que merecem um capítulo a parte. Enfatizamos o momento da implantação que aparentemente 

houve uma comunhão de interesses e um consenso geral. Passado o período de conflitos e adiamentos e da 

pressão da comunidade, o Prefeito de Guajará-Mirim assinou o convênio, assumindo várias 

responsabilidades; o MOPES elaborou o Projeto e desenvolveu atividades acerca da localização de prédios 

e da comprovação de pessoal qualificado, além da pesquisa de opinião e da clientela estudantil; as 

autoridades manifestaram o apoio e comemoram o anúncio do primeiro concurso vestibular da UNIR em 

Guajará-Mirim, no ano de 1988. 

O primeiro conflito, que decorre da implantação do curso, foi o questionamento por parte dos 

“filhos da terra” sobre os critérios da seleção do primeiro corpo docente a atuar. Estranhavam a ausência dos 

“filhos da terra” como professores do novo quadro docente da Universidade na localidade. Por outro lado, a 

escolha da coordenação do primeiro curso, de confiança do prefeito, atitude questionada pelos novos 

migrantes. Quanto aos principais embates, tensões e conflitos decorrentes do processo de interiorização da 

UNIR, a comunidade acadêmica relacionou os seguintes fatos aqui colocados em ordem cronológicas – 

1983: movimento para eleição de secretário municipal de educação e diretores das escolas municipais; 

1984: Quebra de acordo entre a Prefeitura Municipal e a APROG; 1985/1987: Movimento Pró-Ensino 

Superior; 1988: nomeação da representação da Universidade local e seleção dos primeiros professores; 

1989: conflito entre alunos e professores e afastamento de docentes do Curso de Pedagogia; 1990: Chegada 

dos professores concursados e exigência de eleições para a diretoria do campus, em protesto às ingerências 

da política local; 1991: tentativa da reitoria de retirar o campus da cidade; (Projeto PIQUE) e movimentação 

política em torno da sua consolidação; 1992: quebra do acordo entre Prefeitura, Reitoria, partidos políticos 

para a eleição de chapa única para direção, departamento e coordenação do campus; 1993: intervenção no 

campus e conseqüente descontentamento do executivo municipal e o não cumprimento do convênio n. º 

007/87; 1994: transferência de pesquisadores para Guajará-Mirim a fim de implantar o primeiro programa 

de Pós-Graduação “stricto sensu”; 1995: A reportagem da Revista “Veja” acerca da Pós-Graduação; 1996: 

tentativa de rompimento do Convênio n. º 007/87, por parte da Prefeitura Municipal, que passa a considerar 

o ensino superior na localidade como problema da esfera federal; 1997: participação da Universidade nas 

administrações estadual e municipal; 1998: recusa da reitoria em assinar o diploma do primeiro doutor 

formado pela UNIR, no Campus de Guajará-Mirim; 1991/1999: a questão da lixeira da cidade, bem em 

frente ao campus, na entrada da cidade; 1999: Inauguração do Campus. 
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5 - A posição de cada grupo a partir da realidade criada: da inauguração do Campus de Guajará-

Mirim e das atividades desenvolvidas na cidade. 

 

A partir da realidade criada, após a aula inaugural160 do Curso de Pedagogia (1988), todas as 

lideranças e representantes do poder local passaram a encampar sistematicamente os projetos da 

comunidade acadêmica do campus. Destacam-se mecanismos legais de iniciativa do poder executivo 

municipal e mobilização dos representantes da cidade, resultando, primeiro na aprovação do Projeto de Lei 

nº 020/90 de 28.06.90 que autoriza o Executivo Municipal investir até 2% do orçamento municipal em 

gastos em prol do campus local; segundo, na contratação anual de professores “conveniados”; terceiro, na 

aquisição de mobília e de material de consumo; quarto, na responsabilização por gastos e serviços de água e 

luz e telefone. 

 Foto 056 

 
Fonte: CGM. Francisco Nogueira, prefeito de Guajará-Mirim (1988-92), 
responsável pelo projeto de lei que autoriza a prefeitura investir um 
percentual de 1/5 a 2% do orçamento municipal para o campus local. Do 
lado direito o empresário local Chiquinho Filho e do lado esquerdo o 
professor Fábio Carneiro “novo migrante” um dos 33 paraibanos que 
chega a Guajará-Mirim através dos trabalhos da APROG e do MOPES. É 
professor da primeira turma de pedagogia do Campus da disciplina de 
biologia, 1992. 

 

 Com a eleição de Francisco Nogueira no cargo de prefeito municipal (1988-1992), a UNIR 

vivencia um período de intercâmbio local onde constatamos participação efetiva da prefeitura no sentido de 

cumprir o compromisso firmado com a universidade.  

O Jornal O Mamoré161 e a Rádio Educadora, desde as primeiras iniciativas de ensino superior e 

campus para a cidade, posicionaram-se favoravelmente, aliando-se a todas as iniciativas do MOPES, 

reservando espaços para as denúncias e críticas acerca dos posicionamentos contrários de representantes da 

cidade.  

                                                 
160  Aula na Câmara Municipal  de Vereadores foi realizada por Álvaro Lustosa Pires, em agosto de 1988. 
161 Jornal da Cidade, criado em 1988. Sempre abriu espaço para os movimentos populares, MOPES, APROG, 
Associação das Mulheres de Guajará-Mirim (AMEG), posicionando-se a favor na luta pelo ensino superior e pela 
construção do Campus de Guajará-Mirim. 
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O apoio da imprensa local foi determinante, por exemplo, para pressionar todos os prefeitos, a partir 

de 1988, a fim de cumprir o Convênio nº 007/88. Documento que dá origem ao processo de encampação e 

marca oficialmente o interesse da cidade nos investimentos e iniciativas em favor da construção do Campus 

Universitário local. 

          Foto 057 

 
Foto: CGM. Reunião da campanha para doação de carteiras 
universitárias. Ao centro Ricardo Vilhegas locutor da (Rádio Educadora e 
FM Rondônia), presente no MOPES. Essa foto ilustra uma, 1999. 

 

Uma questão subjacente que pertenceu ao processo de interiorização estava relacionada ao 

mecanismo tradicional de manutenção do poder local. Seria ilusão acreditar que os políticos conservadores 

que criaram tantos obstáculos para a implantação do campus teriam se convertido à causa acadêmica, apesar 

de, em público, proclamaram-se a favor da idéia. As ações e legislação criadas pela Prefeitura constituíram-

se, na verdade, em mecanismos de negociação e barganha política. 

Até o ano de 1986, a prática política comum, do Estado todo, era a de contratação de pessoal sem 

concurso público. Como um dos resultados, temos a troca de votos por empregos, ação que comprometia o 

sujeito contratado a votar “eternamente” nas iniciativas e pleitos dos responsáveis pelas contratações, o 

“padrinho político”162. Qual era a importância desses contratos? Ora, numa cidade onde já não existia 

agricultura, indústria, cuja economia extrativista há muito havia desaparecido, imperava a “economia do 

contracheque”163, calcada nas contratações federais. 

A Universidade constava da pauta de reivindicação dos movimentos dos professores que incluía o 

concurso público e a elaboração e aprovação do Estatuto do Magistério do Estado de Rondônia. A 

possibilidade e viabilidade de tais reivindicações ameaçavam os interesses de grupos tradicionais da cidade 

que, habilmente, transformaram as reivindicações dos movimentos sociais em propostas e trabalho da classe 

dirigente municipal. 

                                                 
162 Aquele que tem “poder” capacidade de influenciar nas contratações e nos dividendos políticos de forma paralela 
às normas legais,  exemplo de práticas do tipo de  recursos “não contabilizados” 
163 Recursos e movimento econômico decorrentes da folha de pagamento de servidores públicos. 
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Assim, o MOPES, após a inauguração do campus, foi disperso164; conseqüentemente, muitas 

lideranças tomaram outra direção ou simplesmente se acomodaram. Sua última mobilização foi realizada no 

início de 1999, com ação coletiva específica para organizar mutirão para equipar as salas do prédio do 

campus com mesas e cadeiras universitárias, uma vez que não havia orçamento e nem recursos financeiros 

para a aquisição de mobiliário, programado para 1999. Como a inauguração estava marcada para o dia 

10.04.99, o MOPES convocou os diversos representantes da comunidade e a questão foi resolvida com a 

doação de carteiras universitárias, mesas e cadeiras para os professores. No dia da inauguração do campus, o 

resultado materializado em doação da comunidade foi mais uma demonstração do poder local, frente 

àqueles que, representando o Estado, deveriam resolver tais necessidades. As autoridades estavam 

presentes, a partir do Governador do Estado, José Bianco; Senador da República, Amir Lando; Deputada 

Federal Marinha Raupp; deputados estaduais: Natanael Silva e Dedé de Melo, vários Secretários de Estado, 

Reitor da UNIR e o Reitor da Universidade de Brasília, Dr. Lauro Morhy.  

Foto 058 

 
Fonte: CGM. Dr. Lauro Morhy  (reitor da UnB), Senador Amir Lando; 
Governador José Bianco da época, Magnífico reitor da UNIR Doutor 
Ene Glória; Deputado Estadual Natanael; Deputada Estadual Suely 
Aragão (Cacoal); Deputado Estadual Dedé de Mello; Deputada Federal 
Marinha Raupp; Ex-Prefeito Municipal Isaac Bennesby e o autodidata 
Theodolino Souza, 1999. 

 

Todos os que fizeram uso da palavra, muitos deles, anteriormente contrários ao processo de 

interiorização, agora se pronunciavam a favor, fazendo inclusive promessas políticas, apresentando projetos 

de contratação de pessoal, ampliação do prédio e duplicação da avenida que dá acesso ao Campus. Em 

contexto de festividade acadêmica e de conquista da cidade a direção do Campus premiou sujeitos que 

contribuíram na superação do desafio da universidade na cidade, com a “Comenda Universitária”; forma do 

Campus local reconhecer as diversas contribuições recebidas, e reconhecer as potencialidades e talentos que 

de forma direta ou indireta colaboram com o desenvolvimento local, da região amazônica. 

 

                                                 
164 A desarticulação dos movimentos fragiliza as forças da cidade e coloca em risco a possibilidade de articulação 
das potencialidades dispersas, pois o MOPES foi um ponto comum de encontro de potencialidades. 
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    Fonte 059 

 
Fonte: CGM. Dr. Lauro Morhy, Magnífico 
Reitor da UnB, em discurso de encerramento da 
solenidade de inauguração do Campus de 
Guajará-Mirim em 10 de abril de 1999. 

 

Cumprindo a programação de inauguração do campus de Guajará-Mirim, coube ao reitor da UnB, 

Dr. Lauro Morhy, “filho de Guajará-Mirim” proferir a palestra final abordando o tema acerca das questões 

da universidade. Encerrava-se assim, mais um capítulo do processo de constituição da UNIR numa 

universidade multicampi. 

Por muitos anos, a mobilidade local restringiu-se às influências da Bolívia e de Porto Velho. Na 

prática, somente algumas lideranças, autoridades e aqueles cujo poder aquisitivo permitia pagar corridas de 

táxi para outras localidades, e que o faziam, uma vez que a única estrada se fazia intransitável aos ônibus e 

caminhões, e a única companhia aérea encerrara seus serviços logo após a decadência dos garimpos na 

região. Longo período de isolamento vai produzir uma cultura diferenciada, pois, uma vez encravada em 

ponto muito distante, desenvolve-se criando e inventando tradições, até a chegada dos novos migrantes. 

O processo de interiorização da UNIR vai encontrar, nesse entorno social, mecanismos de produção 

e reprodução do conhecimento e geradores de conformação e de contestação.  

Analisando os diversos elementos constitutivos da cidade que configuram o entorno do Campus de 

Guajará-Mirim, fazendo um retorno aos fatos históricos da região através de depoimentos e documentos, 

localizamos e identificamos são ações coletivas de manifestações e de reivindicações. 

Quando a UNIR divulga o seu interesse e projeto de interiorização, todos os municípios localizados 

ao longo da BR 364, de Vilhena a Ariquemes, mobilizaram-se para disputar um campus universitário.  

Paralelamente foi elaborados os termos do convênio 007 analisado, sendo o mesmo documento aplicado 

nos municípios de Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Da mesma forma que gerou tensões e 

conflitos no ambiente acadêmico da universidade e das cidades, registramos problemas semelhantes em 
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todos os campi, como conseqüência da quebra contratual, isto é, do não cumprimento das clausulas do 

convênio 007, principalmente quando em determinado momento políticos, diretores de campi seguem 

orientações políticas partidárias diferentes das afiliações políticas dos prefeitos eleitos, tornando-se 

complexa a relação entre a universidade, cidade, Estado e federação brasileira.  

Enfatizamos que a cidade já tinha constituído o seu poder local, criando tradições e inventando 

mecanismos de defesa de interesses e de manutenção do poder. A notícia da intensificação da migração, a 

partir de 1981, mobilizou a cidade para a possibilidade de perder espaços e cargos públicos, ocupados pelos 

“filhos da terra”. As práticas que visam dificultar a chegada dos novos migrantes na cidade de Guajará-

Mirim podem ser identificadas na fala do professor René Frazão (1984 Ata da APROG): 

O Estado de Rondônia, ou melhor, Rondônia, até três anos atrás, era Porto Velho e Guajará-Mirim; era tudo gente 
daqui mesmo. Eu fui convidado e participei de duas reuniões da Associação de Defesa dos Interesses dos Filhos da 
Terra, aqui na cidade. Depois que surgiu a APROG, eu virei delegado lá na Escola Almirante Tamandaré, percebi a 
diferença e vi que tudo é política (...) Esse pessoal do Milton Santos não gosta mesmo do povo de fora; ele tem um 
filho que faz Direito em Porto Velho e, junto com outros, acham que Rondônia deve ser só para os rondonienses. 
Eles até organizaram uma outra Associação em Porto Velho, conhecida como Associação dos Amigos de Guajará-
Mirim e de Porto Velho. 

      

A APROG teve forte influência no Movimento Pró-Ensino Superior (MOPES), movimento este 

que surgiu com a chegada dos novos migrantes em Guajará-Mirim, a fim de canalizar conflitos decorrentes 

do impacto causado pela chegada e a conseqüente “ameaça” de profissionais qualificados na cidade, uma 

vez que o quadro de pessoal da Educação, quer seja municipal, estadual ou federal, era composto, em sua 

maioria, por professores “leigos”. Essa associação motivou a organização da Associação de Defesa dos 

Interesses dos Filhos de Guajará-Mirim, como reação local aos embates políticos. 

              Em um programa da Rádio Educadora levada ao ar em 26 de março de 1986, o vereador Luiz de 

Macedo, filho da terra, descendente de nordestinos, alerta a cidade de Guajará-Mirim e, por várias vezes, 

usa a tribuna da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de enfatizar o perigo que os filhos da terra corriam 

ao perderem seus empregos para os novos migrantes, “Agora estamos presenciando uma verdadeira 

invasão dessa gente de fora, já chegou mais de um caminhão de professores paraibanos e eu pergunto: por 

que não se contratam os professores do município? Estão é tirando os empregos dos filhos da terra”.Esse 

vereador defende os interesses dos filhos da terra, mas, ao mesmo tempo, tenta perpetuar a antiga prática de 

usar empregos públicos como mecanismo de garantia de emprego, e, em contrapartida, favorecer os currais 

eleitorais, através dos favores e da eterna dívida pelos favores recebidos. Estava em jogo a transferência do 

poder de quem anteriormente contratava e a possibilidade da transferência desse poder para as mãos de uma 

nova força política e que “não tem amarras” e que não era atrelada aos antigos dirigentes e detentores do 

poder local. 

No início dos anos 80, estavam nascendo novas forças políticas em Rondônia, como fruto do 

projeto nacional de ocupação da Amazônia, caracterizado pelo surgimento de projetos 

financiados pelo Governo Federal e por organizações internacionais. 
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Na cidade de Guajará-Mirim, “o isolamento ao qual foi submetida à população, produziu uma 

elite aristocrática e um servilismo típico dessa fronteira, cuja ordem estabelecida não era 

questionada e o comodismo encontrava no Governo paternalista, assistencialista e paternalista do 

município esteios subsidiados por recursos federais” (MEDEIROS, 1984).165 Tratando-se de 

recursos federais e de riquezas territoriais, identificamos um consenso contratual verbal entre as 

famílias “tradicionais”, que viriam a tornar-se os representantes da elite local. Há uma constante 

negociação e a divisão do poder é estabelecida, a rotatividade nos órgãos governamentais é 

definida e o loteamento dos favores é respeitado. Existem conflitos familiares ou conflitos 

internos, porém, os limites de tais conflitos estão na ameaça de uma força de fora que não esteja 

comprometida com a tradição local.  

Frente a chegada dos novos migrantes os conflitos internos deixam de existir e uma 

automática união das famílias tradicionais encontra sustentação para a manutenção do poder 

local. 

 Os sujeitos que atuaram no processo de interiorização da UNIR, em sua maioria, pertenciam 

ao quadro permanente da carreira da instituição, bem como os membros das cidades pesquisadas, 

que tiveram efetiva participação no processo de consolidação dos campi universitários.  

No conjunto de políticas internas aplicadas constatamos ações de interiorizar a Universidade como 

política para justificar maior volume de recursos para a UNIR, que na prática, significava recursos para 

Porto Velho. 

No decorrer das atividades da instituição, no período de 1982 a 2002, muitos interesses e divergências 

para uma política superior de ensino e de desenvolvimento de pesquisa para Rondônia, são flagrados. 

Interesses de quem? Primeiro, o interesse dos representantes políticos; segundo, da comunidade das cidades 

envolvidas; terceiro, da instituição federal de ensino; quarto interesse do Estado de Rondônia. Quando 

questionamos porque o poder local manifestou-se contra a idéia da Universidade e posteriormente 

encampou o processo de consolidação do campus, surgiram as respostas: 

talvez não seja, mas uma das únicas explicações palpáveis que se tem e, infelizmente, eu até comentei isso há pouco, 
quando da questão política em Guajará-Mirim, a própria manutenção do poder é que o poder não venha, não viesse 
a ser ameaçado... quando se fala de ensino superior, se fala também na criação do conhecimento crítico… (Hilter 
Gomes Videira, julho de 2000, ex-acadêmico do Curso de Pedagogia do campus de Guajará-Mirim, funcionário 
estadual e liderança política do PSB – Partido Socialista Brasileiro – local). 

     

Outro entrevistado afirma que: 

 

É importante dizer que na época, poucos profissionais tinham curso superior, tornando-se fácil a prática da 
manipulação. Não havia o interesse em apoiar o projeto de Universidade para a nossa cidade, uma vez que a elite 
apostava na ignorância dos eleitores e na distribuição de cestas de alimentação em cada eleição como mecanismo de 
manutenção da ordem vivida pos décadas (NILO PIRES DE OLIVEIRA, janeiro de 2004). 

  

                                                 
165 Expressão usada por Paulo Medeiros, já citado, em discurso na APROG, no dia 10 de abril de 1984. 
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Segundo um ex-acadêmico do Curso de Letras do campus de Guajará-Mirim, liderança política do 

PL – Partido Liberal (local), Milcíades Nobre: 

Foto 060 

 
Fonte: CGM. Melcíade Nobre ao lado da coordenadora do curso 
de pedagogia, representante da comunidade local, acadêmico da 
primeira turma do curso de Letras do Campus de Guajará-Mirim, 
posteriormente professor da UNIR, 1994. 

 
Acho que primeiramente por desconhecimento do valor de que se tem numa capacitação, inclusive na formação 
Universitária né, por não existir aqui, o pessoal sempre acostumado, sem ambição também na vida quer dizer, 
poucos são aqueles que tem ambição de seguir a carreira universitária até porque como falei vai muito da cultura do 
povo, então povo aculturado dessa forma né, precisa em longo prazo pra haver uma mudança e até então a gente não 
tinha necessidade de formação universitária pra sobreviver… É a população aqui é muito pacata né (sic), isso em 
função de nossas raízes. 

 

A sra. Patrícia Alves Pereira, pioneira na cidade vizinha de Nova Mamoré afirma que: 

A classe política da época entendeu que a manutenção de um curso superior seria uma ameaça porque ia gerar 
conhecimento, ia gerar pessoas esclarecidas e eles, de certa maneira, tinham medo de perder votos. Não admitia a 
idéia de formação de novas lideranças, muito menos a presença de pessoas de fora com vocação política e de tino 
administrativo. 

 

O vereador Macedo, que no início do MOPES era presidente da Câmara Municipal da cidade, líder 

do PDS Partido Democrático Social da localidade, afirma: “Eu acho que é questão de cabeça de cada 

administrador”.  

Em 2004, em uma de nossas visitas de trabalho de pesquisa, encontramos esse representante 

político no campus de Guajará-Mirim, na condição de aluno concluinte do curso de pedagogia da turma da 

terceira idade. 

 Abrahim Chamma, ex-vereador local, que participava da oposição local, dentro do PMDB, afirma: 

“Acho que a Educação ensina a população a votar e a população educada, estudada, sabe o que quer, com 

certeza sabe escolher seus candidatos. O mau político busca o voto fácil por isso, evitava todas as maneiras 

da UNIR se desenvolver nesta cidade”. 

 Segundo Francisco Bartolomeu de Almeida, servidor público federal, professor assessor de vários 

dirigentes e ex-presidente da Câmara: 
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Na verdade, são pessoas que nunca quiseram o desenvolvimento deste município... têm medo do universitário, que 
cria o desenvolvimento... acham que vocês, o povo daqui, têm que ficar sempre ignorantes e não se desenvolver... 
porque eles têm condições de bancar os estudos de seus filhos, dos descendentes para ter sempre o poder em mãos 
deles. Até porque a visão de Universidade para eles era outra, eles tinham medo. E hoje taí a realidade e esse período 
não foi fácil, não. Foi difícil. 

 

O Presidente do PMDB local, Almir Candury Pinheiro, comentando a relação da Universidade com 

aqueles que dominavam o poder municipal, no momento da implantação da Universidade na cidade, falou o 

seguinte: 

Na verdade, essas pessoas nunca quiseram o desenvolvimento desse município. têm medo do universitário, que cria 
o desenvolvimento. Acho que vocês, o povo aqui tem que ficar sempre ignorante e não se desenvolver, porque eles 
têm condições de bancar os estudos de seus filhos e seus descendentes, e assim sempre tem o poder nas mãos deles. 
Até porque eles têm medo, porque a Universidade tem uma outra visão diferente deles (julho de 2000). 

 

Percebe-se que, só a idéia de Universidade já causa impacto no poder local, onde a hegemonia era 

direcionada pelas famílias tradicionais, que se alternavam e comandavam os poderes constituídos, dando 

destino às ações dessa região investigada. 

As palavras de Theodolino Souza (2000) registram a iniciativa frustrada da implantação de uma 

Universidade na cidade, no início dos anos 70: 

 

  Foto 061 

 
Fonte: CGM. Presidente da AMEG-Associação das Mulheres de 
Guajará-Mirim, ex-prefeito Bader e o autodidata Teodolino Souza, 
1998. 

 
A primeira vez que participei de discussões sobre Universidade foi em uma reunião realizada em 1974. Olha, presta 
atenção. Aqui existe um grande defeito, uma mania, uma falta de consideração (sic). O finado Clayton me contratou 
para abrir várias ruas nas terras que hoje são da viúva mulher dele. Muito bem, esse rapaz era um idealista, 
comungava de minhas idéias. Ele era um veterinário e eu apostava na agricultura. Nessa época, ele fez uma doação 
de várias quadras para a prefeitura construir uma Universidade. Cadê, o que fizeram? Coisa nenhuma! Fizeram 
porcaria, bulufa. Eu cansei de falar, na rádio, no jornal, nos comícios. Já naquele tempo eu falava da importância, da 
necessidade de uma Universidade nesta fronteira...Hoje, com o campus da UNIR aqui instalado, faço questão de 
participar dos eventos, palestras...pena que hoje o campus está muito distante da comunidade, não comunga de seus 
problemas, não cria soluções nem alternativas para a comunidade no sentido de desenvolver a cidade de Guajará-
Mirim. No tempo em que o Bader era prefeito, se não me falha a memória, em 1982/83, falei com ele, mas antes 
falei com muita gente. Aí veio a extensão da federal do Acre e posteriormente a extensão da federal do Pará, foi 
nesse período que conheci você e Carmen e de lá para cá nunca mais paramos de investir nessa idéia de universidade 
e de cidade universitária. Não podemos esquecer que existem outros projetos que defendo além da universidade com 
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o “teleférico da Serra passando pelo centro da cidade de Guajará-Mirim e finalizando lá do outro lado em 
Guayaramerim (Bolívia), assim como o projeto do jardim botânico etc, não é verdade? (Teodolino Souza, 2000)”. 

 

As entrevistas registram a memória dos sujeitos que participaram de sonhos e utopias da cidade e do 

processo de interiorização, muitos hoje formados pela própria instituição pesquisada166. É possível pensar e 

prever impactos que decorrem da instalação de uma Universidade, numa pequena cidade como Guajará-

Mirim, com forte tradição local. Tal previsão constitui-se na primeira explicação que faz sentido, isto é, os 

dirigentes locais, no momento em que surge o MOPES, manifesta-se contra a idéia de Universidade porque 

acreditavam que a alteração de hábitos, valores e costumes seriam inevitáveis, com a presença dessa nova 

instituição, daí tal rejeição. Por outro lado, os conflitos decorrentes do processo de interiorização no período 

anterior, que vai de 1982 a 1988, tem origem no pacto que também demorou a ser cumprido: 

 
Em 1983, o prefeito Isaac Bennesby assumiu um compromisso com a classe de professores de Guajará-Mirim: 
sendo eleito, com o apoio dos professores, faria uma eleição para a escolha do Secretário Municipal de Educação e 
atenderia a pauta de reivindicação da APROG, que apontava a necessidade de curso superior para o município. 
Entretanto, uma vez eleito, o Prefeito só cumpriu o compromisso da nomeação da Secretária eleita, professora Lenir 
Bouez, após muita pressão por parte dos professores (Paulo Medeiros). 

 

Existe uma complexa imbricação do processo de interiorização da Universidade com a 

transformação do Território em Estado de Rondônia e da primeira eleição para prefeito da cidade de 

Guajará-Mirim. Nessa época, esse município era considerado área de segurança nacional, cujos prefeitos, 

até então, eram todos nomeados. Paralelamente, os reflexos dos movimentos sociais que aconteciam nos 

grandes centros do país, principalmente na luta pelos direitos sociais, chegavam ao município através dos 

novos migrantes.  

A fala do vereador Bartolomeu revela o medo dos dirigentes tradicionais e suas projeções acerca 

das possibilidades da universidade: A universidade constituiu-se “ninho dos forasteiros”.Aqui encontramos 

outro elemento: os dirigentes são alinhados com os “filhos da terra” e com a “gente da terra”.  

Os conflitos decorrentes do processo estudado tiveram origem na rejeição do poder local aos 

forasteiros, bem como aos compromissos não cumpridos entre os órgãos governamentais a localidade e os 

sujeitos dos movimentos que lutavam pela instituição universitária. Em outros municípios, os 

procedimentos foram diferentes, pois seus dirigentes públicos sempre estiveram à frente e lutando pela 

Universidade, a fim de que a mesma fosse instalada em seus municípios. Veja o caso da cidade Rolim de 

Moura: “Quando fui prefeito de Rolim de Moura, não só estive à frente e lutei, mas com recursos 

municipais, construí o campus universitário daquela cidade e nunca fiz questão em pagar os professores e 

fazer a manutenção das atividades universitárias” (Valdir Raupp: 1999 ex-prefeito de Rolim de Moura e ex-

governador de Rondônia); fato confirmado pela Diretora do Campus de Rolim de Moura, Maria Cristina: 

 
 

                                                 
166 Refiro-me ao Campus de Guajará-Mirim. 
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O Raupp (que depois, na condição de governador e senador da república, continuou a investir no campus de Rolim 
de Moura), sempre cumpriu o convenio com a UNIR, sendo exemplo de executivo interessado na presença da 
universidade na cidade. Construiu o prédio do campus com dinheiro da prefeitura e sempre facilitou as coisas para a 
nossa administração acadêmica. Da mesma forma sempre apoiamos ele e a Marinha Raupp. No caso da Marinha 
Raupp, contamos com o apoio parlamentar, como exemplo, das contratações de professores e concurso publico ora 
encaminhados (Cristina, 1998). 

 

A presença de movimentos sociais é destaque nas cidades, entretanto, não determinante para o 

processo de interiorização de que trato nesta investigação. Aponta-nos para a existência de pequenos grupos 

de professores que provocam encontros e reuniões, destinados à mobilização de funcionários e membros da 

comunidade, como mecanismo de credibilidade e de pressão junto às autoridades constituídas. 

 É necessário repensar até que ponto houve a participação dos movimentos sociais em Vilhena, 

Rolim de Moura, Ji-paraná e Cacoal. Por outro lado, o arquivo da Reitoria comprova o envolvimento direto 

dos prefeitos dessas cidades como porta-vozes dos desejos dessas localidades. 

De outra forma, os primeiros documentos que chegam à Reitoria pleiteando a presença da UNIR 

em Guajará-Mirim são originários de manifestos, abaixo-assinados e convites do MOPES, como, por 

exemplo: o oficio nº 02/84 de 15.01.84: 

 

Magnífico Reitor: convidamos V. ª Magnificência proferir uma palestra para os professores da cidade de Guajará-
Mirim e demais membros dessa comunidade sobre o tema “Interiorização da UNIR” cuja data poderá ser agendada 
para o mês de abril do corrente ano. 
Atenciosamente, 
Comissão Pró-Ensino Superior de Guajará-Mirim 

 

Assim, se é certo o fato da iniciativa de professores na instalação de um Campus universitário local, 

é certo também o interesse da universidade nessa localidade. 

Tratando-se da política interna da UNIR, esta optou pela interiorização conveniada, isto é, o 

estabelecimento de parcerias com aqueles municípios interessados em bancar o ônus desta interiorização. 

Convênio padrão, sem definição de cursos ou sem definição de pólo de qualidade ou de concentração de 

áreas. Optou-se pelo possível e fácil, porém, necessária autorização e implantação dos cursos de Pedagogia, 

Letras e Ciências (licenciaturas). A justificativa para tal opção era a demanda da rede de ensino de 1º e 2º 

graus de Rondônia.  

Em 1991, houve uma tentativa de criar os “pólos de qualidade”, com apresentação do Projeto 

PIQUE167, que chegou a ser aprovado nos Conselhos da UNIR. 

 

 

 

                                                 
167 Projeto que tentou reestruturar a Universidade Federal de Rondônia e que previa a extinção do Campus de 
Guajará-Mirim, dando origem a conflitos entre a Reitoria da UNIR e o Campus de Guajará-Mirim, que reuniu apoio 
de toda a cidade, para a permanência na localidade. 
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Em 1995, o CONSUN aprova o Plano de Diretrizes e Metas 1995/98, na gestão do Reitor Osmar 

Siena, no qual foi aprovado, para o campus de Guajará-Mirim, a área de Ciências Sociais e Ciências Sociais 

Aplicadas, programando, para este campus, a implantação dos cursos de Administração, Economia e 

Direito.  

A tentativa de implantar o pólo e qualidade não foi concretizada, uma vez que os vestibulares 

seguintes mantiveram os cursos antigos. A resistência por parte da comunidade acadêmica e a intensa 

divergência constituíram-se em obstáculos fortes a persistirem ainda hoje. 

Quanto ao Programa de Pós-Graduação do campus de Guajará-Mirim, idealizado pelos membros 

do Departamento Acadêmico deste campus e coordenado pelo prof. Dr. Jean-Pierre Angenot, primeiro 

curso de stricto sensu regular da própria instituição e merece um estudo específico, objeto para outra 

pesquisa. 

 

  Foto 062 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. CEPLA. Prédio alugado pelo Dr Jean Pierre 
Angenot (com recursos próprios). Posteriormente a UNIR se 
responsabiliza por uma parte do ônus, 1996. 

           

 É possível afirmar que o processo de interiorização respondeu à comunidade o que foi idealizado 

de forma diferente e em momentos diferentes. A instituição ainda busca uma política de interiorização, uma 

vez que a prática comprova o tratamento diferenciado na distribuição de recursos e na aprovação de curso, 

sempre privilegiando os grupos mais participantes e que ocupavam os espaços dos órgãos deliberativos da 

instituição. Cada campus produz a sua própria cultura acadêmica local, apropriando-se das formas mais 

variadas de autodefesa e de desenvolvimento de cada campus universitário. Algumas, cumprindo 

excessivamente a burocracia e a hierarquia, e outras, como o caso de Guajará-Mirim, muitas vezes, 

simplesmente ignorando portarias, resoluções e determinações superiores, buscando formas alternativas 

para fazer o campus sobreviver através de mutirão, campanhas de arrecadação de fundos para aquisição de 

livros, mobília e manutenção: 
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Só construímos o campus porque descumprimos as determinações superiores: 1) não cumprimos a ordem que 
determinava a remoção do corpo docente de Guajará para outros campi; 2) quando fomos orientados a fechar o 
campus, não o fechamos; 3) não arquivamos o projeto de construção, quando a UNIR declarava não ter orçamento e 
nem financeiro para a construção; 4) não fechamos o campus quando o Executivo Municipal resolveu não cumprir o 
Convênio, atrasando salários e demitindo funcionários. Enfim, tenho a certeza que é consenso daqueles que, 
efetivamente, fizeram e continuam fazer nosso campus, que a nossa conquista tem muito, mas muito mesmo, de 
teimosia. E se, simplesmente, fossemos cumprir as ordens superiores, as intermináveis medidas provisórias e o 
manual de procedimentos da instituição, hoje nós não estaríamos aqui e o campus de Guajará-Mirim teria sido 
apenas uma grande utopia (KUSANO, 2000). 

 

Assim, a constituição da universidade numa instituição multicampi congrega elementos políticos de 

resistência às políticas públicas aplicadas nas universidades federais e demais instituições universitárias 

brasileiras.  

Conforme a entrevista de Carmen Moreira (2002), “a participação do Estado na questão do ensino 

superior e na própria criação da UNIR, teve papel decisivo na pessoa do Governador Jorge Teixeira, 

entretanto, quando se trata do processo de interiorização, a participação do Estado tem sido tímida”.  

Quanto ao Campus de Guajará-Mirim em sua fase de construção, destaca-se a participação do 

Governador Valdir Raupp. Não por conta da política de governo, mas em função de compromissos de 

caráter pessoal, realizados por ocasião dos bastidores das campanhas eleitorais. De acordo com um dos 

professores da UNIR: 

 
Em 1994, o candidato ao Governo do Estado Valdir Raupp não tinha base eleitoral na cidade de Guajará-Mirim, 
apenas uma minoria ligada ao PMDB, deu suporte a sua candidatura. As famílias tradicionais e toda a classe 
empresarial eram “Chiquilito Roxo” [candidato a Governador, opositor de Valdir Raupp e derrotado nas urnas por 
este]. Houve um acordo do pessoal ligado ao campus de Guajará-Mirim, no sentido de apoiar esta candidatura com 
o compromisso de, uma vez eleito, o Governo do Estado construiria as instalações necessárias ao funcionamento da 
Universidade nessa cidade. Raupp teve a metade dos votos, entretanto, só no final do Governo efetivou um 
Convênio no valor de 500 mil reais, dos quais liberou 100 mil reais, o que obrigou a própria UNIR cobrir o déficit 
junto à empreiteira da obra. Neste sentido, o ato do Governo foi importante para a construção do campus (FONG, 
julho de 2000). 

  

Como o poder local encampa a idéia da presença e da prática universitária? Aliando-se, através dos 

Convênios, pactos e leis municipais, às vezes cumprindo uma cláusula e deixando de cumprir outras, nunca 

cumprindo os compromissos na íntegra, o que nos possibilita entender que um novo poder foi instalado na 

cidade, a partir da presença desta instituição. A hegemonia ali existente que prevaleceu até 1988, sofre 

influências com o impacto da presença da instituição universitária.  

À medida que a universidade vai se consolidando, maior espaço vai ocupando na cidade, inclusive 

produzindo candidatos alternativos ao Executivo e ao Legislativo Municipal, esses totalmente 

desvinculados da antiga tradição da política local. É o que acontece em 1996, com o lançamento da 

campanha “Frente Popular Brasil 2000”, com a candidatura do professor Mário Vênere ao cargo de Prefeito 

Municipal. 
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       Foto 063 

 
Fonte: ALVES, Adalto. Mário Roberto Vênere (PSB) e o 
funcionário do Brasil Sarará (PT), candidatos a prefeito e  vice-
prefeito da Coligação “Frente popular Brasil, 2000. 

 

 

A recusa pela idéia da Universidade e o “medo” da Universidade produzir concorrentes políticos, 

segundo o pensamento de vários dirigentes municipais, concretizou-se neste ano de 1996. A partir desta 

data, a política local passaria a ter a seguinte referência: 

 

acabou, ou pelo menos está acabando, os currais eleitorais... a candidatura do professor Mário, da UNIR, serviu para 
demonstrar à população que qualquer indivíduo deste município pode ser um candidato, pode ser prefeito; não 
precisa ter dinheiro, muito menos pertencer ou ser apadrinhado pelas famílias tradicionais dessa terra. (MARIA DE 
FÁTIMA AMARAL, “Fatinha”, ex-acadêmica do Curso de Letras, liderança comunitária e política do PSB, 
funcionária federal, julho de 2000). 

  

Em 1998 foi registrado o primeiro fracasso expressivo da candidatura de Moisés Bennesby à 

Câmara Federal, o que representou o fracasso das elites econômicas locais.  

Em 29 de outubro de 2000, Isaac Bennesby, seu irmão, que nunca havia perdido uma eleição no 

município, quer seja, para prefeito local ou deputado estadual, sofre a sua primeira derrota, para o PMDB, 

tendo este, à frente, neste momento histórico, como prefeito eleito, Chico Oliveira, que há décadas 

vinculava-se à oposição e aos movimentos sociais que reivindicavam espaços político, representando um 

marco na quebra da tradição local, de constituição do poder hegemônico das elites econômicas do 

município. Pesa, nessa eleição, a influência das atividades e da presença da Universidade na cidade. No 

entanto, pouco durou esta expectativa, que parecia se concretizar como possível, a partir da posse do prefeito 

eleito pelo PMDB. 

 Chico Oliveira veio a falecer no dia 19 de outubro de 2000, frustrando este projeto. O vice-prefeito, 

Cláudio Pillon, um jovem empresário, novo migrante, sem vínculos com os movimentos localizados no 

início dos anos 80 na cidade, pouco aficcionado aos meandros políticos da mesma, sem compromissos 

explícitos com a elite conservadora da cidade articula grupos políticos e vinculado ao PMDB local 
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agrupamento político para a sua manutenção no poder local, vence as eleições de 2004. Entretanto é 

“afastado” da prefeitura. 

 

 

 Foto: 064 

 
Fonte: CGM. Movimento contra a administração municipal, 2004. 

 

 

Registra-se mais uma derrota e resistência política das forças conservadoras da cidade de Guajará-

Mirim, onde a aliança de Isaac Bennesby com o Deputado Dedé de Mello, e forças do representante do 

governo de Estado na figura de Miguel Sena, tornaram-se insuficientes e frágeis frente ao novo migrante 

Cláudio Pillon. Respaldado por novas forças políticas, novos interesses, outros compromissos, que com 

muita antecedência foram previstos pelos antigos “donos da cidade”, desafia tradição e território político 

ocupado.  

 A ciência política sinaliza que mais importante do que assumir um poder é articular forças e atender 

interesses para a manutenção no poder e isso não foi considerado. Conseqüentemente o candidato eleito foi 

afastado e substituído pelo segundo colocado.  

Assim no ano de 2005, momento da finalização do relatório dessa pesquisa o prefeito da cidade de 

Guajará-Mirim é o Ex-deputado estadual Dedé de Melo, que representa as forças “tradicionais da cidade”. 

A investigação e a de ida e volta às fontes, possibilita-nos um cuidado na elaboração das 

afirmações. Os resultados da pesquisa apontam importante participação dos movimentos sociais, mas não 

como “determinantes”.  

Torna-se significativo, também, aquilo que Kusano e o Siena chamou de “teimosia”: teimosia, 

desejo, bem como as utopias dos novos migrantes que vislumbravam espaço na região amazônica que 

começava a se abrir para uma nova etapa de colonização. 

Por ocasião da defesa do primeiro doutoramento do Campus de Guajará-Mirim, primeiro da própria 

UNIR, o ex-reitor Osmar Siena (1998), em seu discurso, enfatizava o termo “teimosia” como mecanismo 

de sustentação desse campus. Registra-se o fato desse reitor ter recusado assinar o referido diploma, pois 
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teve “medo” de assinar um diploma de um curso não credenciado pela CAPES e ter que responder “mais 

um processo”. 

 

 

 

           Foto 065 

 
Fonte. SILVA, J. Mesa de abertura dos trabalhos de instalação da 
primeira banca de doutorado do Campus de Guajará-Mirim . Da 
esquerda para a direita: Carmen Tereza Velanga Moreira (Coordenadora de 
cursos; Vereador Marquinhos; Deputada Federal Marinha Raupp; Reitor da 
UNIR, Osmar Siena; Vice-prefeito Francisco Oliveira; Diretora do Campus 
de Cacoal Neide Miakwa; Diretor do campus de Guajará-Mirim e vereador 
Irmão Denis., 1998. 

 

 

Os documentos comprovam o diploma do primeiro doutor formado pela UNIR, Dr. Celso Ferrarezi 

Jr, assinado pelo reitor que sucedeu Siena.  

Assim, como compromisso de campanha eleitoral e de valorização dos programas de pós-

graduação da universidade, o reitor Ene Glória, reconheceu e assinou todos os diplomas pendentes do 

Programa de pós-graduação do Campus de Guajará-Mirim. 

O poder local rejeitou a idéia da Universidade e, posteriormente, não somente encampou como 

idéia, mas como prioridade nas campanhas eleitorais e na participação da política administrativa municipal, 

constituindo-se em fator de diversas negociações, pressão e conciliação.  

Na hipótese de perder espaço, os representantes do poder local resolveram assumir o papel de 

defensores da educação superior, naquela fronteira.  

Pesa o fato da participação da comunidade, desde os abaixo-assinados, manifestos, encontros, 

reuniões, iniciados em 1983, até os trabalhos de mutirão, durante o processo de doação da área e campanha 

de construção do campus, doando cimento, tijolos, participando de pedágios para a aquisição de material de 

construção, da manutenção da biblioteca e de equipamentos.  

Por exemplo, o último obstáculo encontrado para a inauguração do campus, em 1999, era a falta de 

recursos para a compra das carteiras universitárias, questão resolvida através de mutirão, no qual as doações 
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de todas as carteiras necessárias, equivalente ao número de salas de aula inauguradas, foram efetivadas pela 

comunidade.  

Conforme as palavras do reitor da UNIR: 

 

 

           Foto 066 

 
Fonte: CGM. Inauguração do Campus de Guajará-Mirim. Professoras 
Gilza Silva, Maria Cristina V.França, Iara Teles; Deputada Federal e 
Primeira Dama do Estado, Manrinha Raupp; Dorosnil A. Moreira. Ao 
centro Ene Glória, Reitor da UNIR; Lauro Morhy, reitor da UnB; 
Carmen Tereza Velanga Moreira e professor Jean Pierre Angenot, 
idealizador e coordenador do programa de mestrado e doutorado em 
lingüística indígena do Campus de Guajará-Mirim da UNIR, 1999. 

 
 

São anos de tensões, impactos e ajustamentos. Da idéia de um curso superior, construiu-se um campus universitário 
que, no ato de sua inauguração, lança-se uma nova idéia, a idéia de transformar a cidade de Guajará-Mirim numa 
cidade universitária. É a nova utopia, com uma diferença. Antes, a utopia aqui estudada era característica dos 
imigrantes, agora, esta nova utopia é marca da comunidade local, que incorporou, em sua cultura, novos valores.168 

 

Ao responder às questões de estudo desta pesquisa, as relações estabelecidas entre a cidade e a 

universidade, e a constituição dessa, numa instituição universitária multicampi, possibilita-nos a recuperação 

de elementos constitutivos, não somente da história de cada campus, mas das complexas relações 

decorrentes da presença do poder da instituição na cidade e das implicações no poder local, internacional, 

bem como dos mecanismos que influenciam e determinam as relações entre a universidade e sociedade. 

A sociedade e a UNIR, recebem nas localidades o impacto de uma nova cultura, que denominamos 

aqui de cultura acadêmica, onde os pressupostos científicos e novas verdades desconstroem valores e 

práticas tradicionais ao mesmo tempo em que promete maior compreensão, critica e intervenção social, que 

na essência representa a constituição de um novo poder local, o poder da instituição universitária que além 

da capacidade de informar formar e produzir conhecimento vem legitimar políticas públicas. 

                                                 
168 A referidas palavras foram proferidas em discurso do Reitor da UNIR no dia 10.04.1999 (Cerimonial de 
Inauguração do Campus). 
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 Entretanto também corre o risco de “manipular interesses”, principalmente quando sujeitos da 

universidade participam dos bastidores das eleições e das políticas dos governos municipais, estaduais. Ao 

responder as necessidades sociais de cada localidade, destacamos a formação de educadores. 

 

 

      Foto 067 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Cerimônia de Formatura da primeira turma 
de Pedagogia do Campus de Guajará-Mirim da UNIR, 1993. 

 

A cerimônia de formatura de educadores e portadores de certificados e de títulos universitários, 

passa a fazer parte da cultura local, contribuindo com o desenvolvimento e produzindo agora, a necessidade 

da expansão e o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas, da construção, ampliação e consolidação da 

universidade na cidade, através da estrutura multicampi implementada pela UNIR. 
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CAPÍTULO V 

 

UNIR – UMA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MULTICAMPI: 169  
DESAFIOS E ENFRENTAMENTOS 

 
 

Por ocasião da defesa da primeira tese de doutorado da UNIR, realizada no dia 30 de janeiro de 

1998, reuniram-se no Campus Universitário de Guajará-Mirim, todos os diretores dos campi dessa 

instituição para uma avaliação acadêmica e discussão de políticas públicas aplicadas no processo de 

interiorização da universidade. 

Foto  068 

 
Fonte: SILVA, Jenival. Francisco Oliveira (Prefeito em exercício); Maria do Socorro (Assessoria do Gov. Raupp); Francileude 
Oliveira (Líder Comunitária); Maria Raupp (Primeira-Dama do Estado de Rondônia e Deputada Federal; Dorosnil Alves Moreira 
(Diretor do Campus de Guajará-Mirim); Margarida Arcari (Diretora do Campus de Ji-paraná); Neide Miakawa (Vice-Reitora em 
Exercício); Maria Cristina Borges (Diretora do campus de Rolim de Moura); Carlos Vinícius da Costa Ramos (Diretor do Campus 
de Cacoal); José Eduardo (Diretor do Campus de Vilhena) e Celí Borges (Professor da UNIR - Pró-interiorização da UNIR), 1998. 
 

 

 

                                                 
169A tendência atual da interiorização da UNIR sinaliza a implantação do “novo” campus da UNIR. Todos os 
documentos, a partir do ano de 2002, aponta Ariquemes, como sede de campus universitário, na prática já existe 
nessa cidade uma estrutura física e cursos da UNIR em desenvolvimento. Falta o ato político do reitor que implica 
em aprovação nos conselhos superiores de uma reforma estatutária que se emperra quando atinge  os interesses 
pessoais relacionados ao poder  que serão retirados do Campus de Porto Velho. 
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1-Respondendo as Necessidades Sociais 

             

 Ao enunciar o tema desse capítulo, cumpre-nos informar que parte considerável da 

documentação, como por exemplo, a proposta preliminar de implantação de cursos superiores em Rolim de 

Moura (1988), na foto abaixo ilustrada e vários documentos dessa tese relacionados ao processo de 

interiorização da UNIR, foram achados e retirados da lixeira da UNIR, em sua sede em Porto Velho, Estado 

de Rondônia, Brasil. 

  Foto: 070 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Proposta preliminar para implantação de 
cursos superiores em Rolim de Moura.(documento original), 2003. 

 
Era um dia chuvoso, do inverno amazônico onde é possível prever a hora e a parada da chuva; com minha maquina 
fotográfica e a curiosidade de ver coisas anormais para os normais dessa instituição, percebi algo estranho na mata 
em meio a lama que sufocava uma tentativa de fogueira para incinerar papelada descartável... Lá constatei e 
fotografei esses documentos que considero importante para a sua pesquisa que trata da história daqueles que constrói 
bem como aqueles que destroem. (VÊNERE, fotógrafo e professor de Educação Física da UNIR, 2003). 

 

Documentos relevantes: Convênio 007/88; projetos de implantação dos campi; de Vilhena, Ji-

paraná; Rolim de Moura e Plano institucional da UNIR; coincidentemente com o processo de “desmonte 

das universidades federais brasileiras” exacerbado no governo FHC, são retirados da lixeira do Campus de 

Porto Velho, da UNIR. Documentos, fundamentais para o cotejamento com as entrevistas e demais 

registros oficiais da instituição foram recuperados acidentalmente pelo fotógrafo Mário Roberto Vênere que 

pertence ao quadro permanente de docentes dessa instituição. Sabendo do nosso interesse pela pesquisa 

histórica dessa instituição, retirou os documentos da “lama” que envolvia diversos papeis e materiais 

considerados descartáveis e disponibilizou para essa pesquisa. Assim, nesse momento específico a 

universidade responde a sociedade de forma inadequada ao patrimônio e memória dos sujeitos que fizeram 

e fazem a historia da instituição, da cidade, da cultura. 
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Nesse dia curioso para ver e registrar a caçada de morcegos ia (...) com pesquisadores da USP e do curso de 
biologia da UNIR ao Campus de Porto Velho (RO), quando pararam para armar as redes de caças e iniciar as 
captura daqueles animais, foi que fui até uma lixeira localizada naquelas mediações e observei vários materiais ali 
jogados, como se tudo estivesse sendo descartado sem a menor preocupação histórica. O que me chamou a atenção 
foi que vários documentos importantes estavam jogados junto com os demais... após remexer vários deles, percebi 
que havia documentos referente a construção dos campi de Rolim de Moura, Ji-paraná (...) Como fotografar é o 
momento, não hesitei em registrar aquela realidade como forma de protestar sobre o descaso com a memória 
institucional (VÊNERE, 2003). 
 

Se entendermos a universidade como centro de tradição, produção, reprodução inovação e guardiã 

da memória da humanidade, a instituição ora analisada coloca em risco essa função social. Assim, 

analisando a foto como documento, a primeira questão que podemos levantar é seguinte: qual é a concepção 

de uma universidade que “joga” seus documentos, sua “memória” no lixo? As ações equivocadas 

comprometem as respostas esperadas pelas localidades. A metáfora da “universidade no lixo” ganha sentido 

na medida em que a universidade pública comprometida com um projeto nacional capaz de resistir ao 

neoliberalismo é sistematicamente substituída pelas empresas de serviços educacionais, corporativas, 

mercantis no contexto de minimização do poder estatal e de globalização capitalista.  

Quais são as necessidades sociais e como a universidade responde as reivindicações locais? A partir 

dos documentos achados na lixeira, selecionadas as principais personalidades e destaques relacionados ao 

processo de interiorização da UNIR, privilegiamos os seguintes documentos achados: proposta preliminar 

para a implantação do curso superior no município de Ji-paraná, Vilhena e Rolim de Moura (1988), projeto 

de implantação de cursos superiores Rolim de Moura, Ji-paraná, Vilhena (1988), dos cursos superiores de 

Guajará-Mirim e Cacoal (1988), Plano Institucional da UNIR (1984). 

Importa considerar que a universidade enquanto instituição cumpre uma função social de produzir, 

reproduzir e inovar conhecimentos e nesse processo assumir a condição de guardiã e portadora da memória 

local, regional e universal. Nessa concepção de universidade e constatado o fato - documentos da 

universidade no “lixo” - registramos o descuido e equívocos de sujeitos da UNIR no trato da história da 

memória e do patrimônio cultural dessa instituição. O exemplo dos centros de documentação presentes no 

âmbito da universidade e a melhoria das atividades das bibliotecas de cada campus constitui-se em 

possibilidades de aglutinar pessoas interessadas na memória institucional como subsídio de formulação de 

políticas públicas, com perspectiva de responder as necessidades sociais a partir do respeito interno pela 

própria universidade. 

Os idealizadores dos primeiros cursos “fora da sede”levaram em consideração, o perfil do Estado 

de Rondônia, o estatuto da UNIR, com objetivo de influenciar profundamente a educação da nova unidade 

federativa que surge a partir de 1981, a valorização cultural da região, melhoria da saúde da população, o 

desenvolvimento de tecnologias para o melhor manejo ambiental e aperfeiçoamento da administração do 

Estado relacionado aos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

Tais considerações e a articulação dos interessados na presença da universidade em cada localidade 

exige, recrutar, selecionar e capacitar pessoal docente e técnico administrativo; construir campus 
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universitário; adquirir equipamentos; criar infra-estrutura, de serviços e de manutenção; elaboração de 

aprovação de novo estatuto; avaliar a área acadêmica no que se refere as grades e conteúdos curriculares ao 

sistema acadêmico, de vestibular, ao controle acadêmico. Na proposta preliminar consta: 

Estabelecer convênios com órgãos federais; estabelecer convênios com órgãos estaduais regionais e 
municipais...inclusão da Universidade no acordo MEC/BID III, dando-lhe o suporte financeiro para o 
desenvolvimento de seus projetos prioritários; Implantação de um plano de carreira que permitisse dotar a UNIR 
com um quadro de pessoal estável e competente; criação de Centros de Extensão Universitária, nos principais pólos 
de desenvolvimento e municípios, a fim de concretizar a curto prazo a interiorização da UNIR.” (proposta preliminar 
para implantação de curso superior em Ji-paraná, 1988, p. 7 e 8). 
 

A considerar esse documento, a idéia de universidade multicampi é decorrente e não projeto 

original da UNIR, isto é, constitui-se multicampi no processo dos movimentos localizados nas cidades e 

interesse dos primeiro professores contratados para a extensão universitária implantada na década de 80. 

Aliado ao fato da conscientização acadêmica acerca da importância do poder político, cultural e econômico 

da presença da universidade na cidade determinam ações relevantes na transformação dos “núcleos de 

extensão universitária”170 em campus universitário. 

A busca de recursos financeiros justificados através do projeto de interiorização significa garantia de 

recursos para a instituição sediada em Porto Velho. Nesse momento é interessante falar em interiorização, 

extensão dos cursos da capital para o interior do Estado. Não se cogita a implantação de nenhum campus 

universitário pelo motivo da necessidade de partilha orçamentária, gasto com a estrutura de cada campus e 

divisão dos cargos com os demais campi das cidades que conta com a presença da Universidade. 

Ocorre o aporte de recursos171 para universidade justificando o projeto de interiorização, mas na 

pratica esse recursos ficam na sede da UNIR, no Campus de Porto Velho. Os demais campi são construídos 

e consolidados inicialmente com os convênios com as prefeituras e participação direta de cada comunidade 

envolvida. 

A partir de janeiro 1986, é implantado o primeiro Plano de Cargos e Salários, o que assegura 

recursos humanos necessários para sustentar parte dos projetos da UNIR: 

 

A partir de 3 de março de 1988, a universidade passou a funcionar no novo campus. Obra financiada pelo banco 
interamericano de desenvolvimento, através do convenio com o Governo brasileiro. Campus construído no Km 8,5 
da BR-364 (Porto Velho/Rio Branco) com blocos de salas de aulas, salas especiais para educação física, biblioteca 
central, alojamento para professores e visitantes, conjunto de salas para departamentos e reuniões de professores, 
prédio da reitoria, laboratórios e almoxarifado. (Luciano de Lucca: 1984, palestra sobre a interiorização da UNIR). 

 

 

                                                 
170 Denominação dos campi da UNIR (fora da sede-Porto Velho) antes da reforma estatutária (1991) que transforma  
esses “núcleos” de extensão ou campus avançado em Campus  de Guajará-Mirim, Campus Ji-paraná, Campus de 
Rolim de Moura, Campus de Cacoal e Campus deVilhena 
171 Tratando-se de aporte de recursos financeiros, consta do documento: Convenio Nº 156/88-SUDAM; processo Nº 
002769/88, assinado pelo superintendente da SUDAM Henry C. Kayath e pelo reitor da UNIR Álvaro Lustosa Pires, 
datado em 24 de junho de 1988, o plano de aplicação de recursos destinados a capacitação de Recursos Humanos 
nos  municípios de Ji-paraná e Guajará-Mirim, no valor de Cz$ 300.000,00. Esses valores, e respectiva aplicação são 
desconhecidos pelos representantes da universidade em cada cidade citada. 
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A fala transcrita dessa palestra confere com os documentos achados na lixeira onde é registrado que 

a construção do Campus de Porto Velho foi realizada em terreno com uma área de 100 ha, doado pelo 

empresário José Ribeiro Filho que em vida foi membro do Conselho Diretor da UNIR. Esse campus foi 

batizado “Campus José Ribeiro Filho”, em homenagem póstuma, através de ato da reitoria. 

A comprovação da manipulação de dados e pessoas envolvidas como mecanismo de justificar e 

conseguir autorização federal para a implantação de novos cursos. Existe clientela comprovada, mas falta 

professor. Qual o mecanismo encontrado pela universidade? Os idealizadores da expansão universitária (no 

âmbito da reitoria e pró-reitorias e especificamente pelo Núcleo de Educação) para todos municípios 

contemplados repetem os mesmos nomes de professores em todos os documento apresentados ao MEC, 

nomes que foram determinantes para a autorização dos cursos de pedagogia, letras e demais cursos 

autorizados na forma de extensão universitária. Entretanto, na execução dos cursos nenhum desses 

professores foram lecionar nas cidades citadas. No lugar desses, foram selecionados outros professores em 

cada cidade, com ônus e vínculo trabalhista para cada prefeitura que assinou o convênio de responsabilidade 

pela da implantação dos cursos da UNIR. Entretanto, para o MEC, são considerados primeiro professores 

dos campi da UNIR172. 

Da mesma forma no que tange a questão cultural esses nomes eram utilizados para preencher o 

quesito de professores qualificados para abertura de novos cursos, esses novos cursos repetiam as mesmas 

ementas e idênticas grades curriculares independentemente da peculiaridade de cada cidade. No que tange a 

questão cultural, Guajará-Mirim que tem em seu entorno cultural a presença marcante da cultura boliviana 

com raízes espanholas, recebe na grade do Curso de Letras os conteúdos curriculares de língua inglesa, 

validos para outra realidade cultural. 

Essa lacuna aparece vinte anos depois, por exemplo, no Campus de Guajará-Mirim, que promove 

pouca experiência com a cultura fronteiriça boliviana. Apontar lacunas significa motivar políticas favoráveis 

ao intercâmbio e parcerias entre universidades e instituições localizadas na fronteira com a cidade de 

Guayaramerim (Bolívia), que desenvolve Curso de Engenharia Naval, e Direito Internacional dentre outros.  

Os dirigentes manipulam de um lado e os interessados na transformação das extensões em campi 

universitários se articulam de outro lado e, formas diversas e dos interesses dos idealizadores e pioneiros da 

                                                 
172 Ana Maria de Lima, Ageu Rosa de Lima, Berenice Eliza Johnson, Eunice Luiza Johnson Batista, João Sátiro de 
Mendonça, Lúcia de Fátima Lopes Siqueira, Magna França de Queroz, Marilurdes Passos de Azevedo, Zenildo 
Gomes da Silva e Sheyla Maria Rodrigues Moreira, todos professores do Departamento de Ciências da Educação. 
Do departamento de Filosofia e Sociologia, são citados como professores: Hunsilka Maria Oliveira Amorim, 
Cláudio Emelson Guimarães Dutra, Francisco das Chagas Teixeira, Maria Lúcia de Macedo Cardoso, Luciano de 
Lucas, Sunita Pereira Mourão, Noaldo de Souza Ribeiro, Lenir Dettoni e José Detonni. Do departamento de Letras: 
Cãnio Grimaldi, Bolívar Marcelino, Benedito de Jesus Lisboa, José Carlos Cintra, Miguel Nenevê, Maria Angélica 
Queiroz de Oliveira, Odete Burgeide, Neide Iohoko Miyakava, Tânia Rocha Parmigiani, Vitor Hugo Martins, Aracy 
Alves Martins Evangelista e Isaura Gomes de Souza. Do Departamento de Ciências Exatas: Eudes Barroso Junior, 
Alexandre Augusto Moreira dos Santos, Gilson Medeiros da Silva, João Batista Zibeth, Eduardo Allemand Damião, 
José Marcelo Farias, Julio Sancho Linhares Teixeira Militão, Maria das Graças de Souza Diogo, Osmar Siena,  
Roberto Duarte Pires e Rosélia Maria Passos da Silva. 
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universidade nas cidades. Além das divergências encontramos significados na soma de interesse que resulta 

em cada campus universitário consolidado nas cidades pesquisadas. 

A técnica de “ocultar para conseguir”, é utilizada, como estratégia política de sobrevivência do 

ensino superior nas localidades interioranas, em diversos momentos, conforme constado no episódio da 

primeira avaliação dos cursos dos campi, por ocasião da presença da Comissão Verificadora do MEC em 

cada Campus da UNIR. Assim, a técnica de “manipular” pessoas e de “omitir” informações como 

“mecanismo de construir” é determinante no processo de autorização e reconhecimento dos cursos, por 

exemplo: 

Era o ano de 1990, os dirigentes da universidade, na tentativa de implantar o projeto PIQUE, enfrentava a resistência 
dos municípios de Guajará-Mirim e Rolim de Moura que, na interpretação dos representantes dessas localidades, 
seriam prejudicados, inclusive com a ameaça do fechamento de cursos e foi nesse clima de tensão e conflito que a 
agenda das verificadoras do MEC foram alteradas, numa tentativa de utilizar as possíveis anotações de 
irregularidade no campus de Porto Velho como motivo para fechamento dos mesmos. De forma rápida e articulada 
os representantes locais convenceram o prefeito Francisco Nogueira a disponibilizar prédios e a biblioteca municipal 
e num ato político o que tinha de melhor do município foi colocado a disposição da universidade da seguinte forma: 
foram preparadas placas de concreto e pintadas com o símbolo da universidade indicando: Universidade Federal de 
Rondônia – Campus de Guajará-Mirim, setor de ensino (prédio Durvalina e Oliveira); uma segunda placa de 
concreto armado foi pintada na frete do complexo cultural da Cidade com os dizeres “Universidade Federal de 
Rondônia Campus de Guajará-Mirim – setor de pesquisa e extensão universitária; uma terceira placa foi colocada 
em frente a biblioteca municipal com a marca da UNIR e os dizeres: Universidade Federal de Rondônia – setor 
Biblioteca Universitária. Não deu outra, a repercussão foi tão favorável que as verificadoras do MEC afirmaram: 
vocês aqui na Amazônia tem uma cidade universitária!!! (MAURO CARNEIRO, 1991). 

 

Na soma, o objetivo de buscar autorização para a implantação de cursos fora em consonância com o 

Projeto Norte de Interiorização, resultando não apenas na implantação de cursos fora da sede como foram 

idealizados pelos dirigentes dos primeiros momentos da UNIR, mas na constituição da universidade numa 

instituição multicampi, atendendo a população interiorana com cultura acadêmica. Exemplo de ação 

determinante no processo de interiorização da UNIR é o ofício 061/GAB/88 de Rolim de Moura, de 8 de 

março de 1988: 

Senhor Reitor, a administração municipal de Rolim de Moura, no sentido de atender aos anseios da população em 
geral e com a atenção voltada para a melhoria do ensino nesta região do Estado, apresenta a V. Exa; respeitadas as 
normas fixadas pela resolução Nº 15/CFE/84, o pedido de instalação de uma extensão do campus avançado da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que ofereça curso de graduação em Pedagogia e Letras. Elaborado após 
um árduo trabalho, este projeto, se obtiver parecer favorável de V, Exa, beneficiará milhares de pessoas que, ao 
optarem pelo município de Rolim de Moura e adjacências para fixar estruturas, renunciaram a todo e qualquer tipo 
de conforto material e intelectual em prol da grandeza do Estado de Rondônia, visto que uma região relativamente 
nova, pouco pode oferecer nesse sentido. Por outro lado, dentre dezenas de motivos não mencionados, uma 
extensão do campus avançado da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) seria mola mestra que impulsionaria 
e reacenderia a chama tantas vezes apagada por falta de oportunidades, em pessoas ansiosas pelo crescimento 
intelectual que poderiam, sem sombra de dúvida, contribuir ainda mais para a eficiência do ensino neste Estado. A 
fim de tornar realidade essa tão almejada extensão, a Administração Municipal coloca-se à disposição dessa reitoria, 
comprometendo-se a doar espaço físico, cuja aprovação e planta segue em anexo, estruturar a biblioteca 
Universitária, enfim, à manutenção necessária para o completo funcionamento dos cursos, até que haja 
possibilidade de sua absorção pela União. Certos de podermos contar com o espírito participativo que sempre 
norteou as ações desta Casa de ensino colocamo-nos à disposição para os que se fizer necessário e renovamos 
nossos protestos de estima e apreço.  Valdir Raupp de Matos (Prefeito Municipal) 

 

Esse tipo de trabalho, com argumentos teóricos e práticas de convencimento, foi decorrente de 

políticas anteriores aplicadas pelas prefeituras municipais materializadas nos decretos de criação de 
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comissões de trabalho para a implantação de curso superior nas localidades citadas. Os passos foram 

idênticos: divulgação da expansão universitária, projeto de interiorização, interesse administrativo 

municipal, aprovação de comissões municipais para o desenvolvimento de trabalhos relacionados ao roteiro 

apresentado pelos dirigentes da UNIR aos interessados na presença da UNIR nas cidades etc. 

Assim, temos a aprovação e publicação do decreto N 947/GAB/88, de 29 de junho de 1988, que 

cria comissão de trabalho com fins de interesse do município na área do ensino superior, dando outra 

providência. Resolve criar uma comissão de trabalho objetivando a concretização de um diagnóstico junto a 

cidade de Ji-paraná e cidades circunvizinhas, visando a criação de novos cursos superiores no Campus 

Urupá, assim composta: a) Márcio Valentino de Oliveira (presidente), b) Walter Rocha Meira 

(coordenador), Eudes Barroso Junior (assessor técnico), d) Neide Myakawa (responsável pelas extensões), 

e) Milca Lopes de Oliveira (membro), f) Paulo Eugênio Franz (membro), g) Adão Geraldo Colombo 

(membro), h) Djanira de Jesus Pereira Silva (membro), i) Joyce Machado e Oliveira (membro). 

No Ofício no 250/GAB/88, de 18 de outubro de 1988, o prefeito de Ji-paraná, Roberto Jotão 

Geraldo, reafirma o nome do Professor Árcio Valentino e professor Walter Rocha Meira como porta-vozes 

da administração municipal na questão da implantação de ensino superior na cidade de Ji-paraná. 

No processo de implantação de cursos superiores, dos núcleos de extensão universitária, na fase do 

“campus avançado” e na dinâmica de um campus universitário com sua relativa autonomia e respectiva 

articulação com a universidade, cidade e com as respostas reclamadas pela sociedade, o município de 

Vilhena é exemplo de políticas aplicadas na UNIR: num ato político, materializado na publicação da Lei 

Municipal No 117/86, oficializa a “doação de um prédio com doze salas de aula, com sala administrativa, 

copa e cozinha, sala para a biblioteca e baterias de banheiros”, observado que a referida doação era o prédio 

da Prefeitura Municipal de Vilhena. 

Outro exemplo marcante nas ações e manifestação de poder no processo de elaboração de políticas 

públicas aplicadas é o caso da Lei Municipal que destina 2% da arrecadação municipal em prol da 

universidade, exemplo repetido no Campus de Guajará-Mirim, no mandato do prefeito Francisco 

Nogueira173. 

Dessa forma, as cidades demonstrando interesse na interiorização e os dirigentes da instituição 

articulando lideranças conseguem doações e recursos financeiros junto as agências nacionais e 

internacional. Os cursos dos campi da UNIR em cada cidade têm seu registro de nascimento a partir da 

assinatura de um convenio padrão, diferenciando-se em cada município apenas pela numeração, data e 

nomes dos representantes dos municípios. Assim transcrevemos o Convênio no 001, que celebram a UNIR 

                                                 
173 Ex-deputado e ex-prefeito da cidade de Guajará-Mirim, não mediu esforços em investir na UNIR; entretanto, sem 
nenhuma  má intenção, quando cobrado pela área da universidade para construção do campus, convidou o magnífico 
reitor da UNIR, José Detonni, levando-o para o centro da lixeira da cidade, de forma autêntica afirmou: área 
disponível que o município tem para doar para UNIR é essa, e repetia justificando, ao mesmo tempo em que o reitor  
tentava em vão espantar os mosquitos que circulavam sua cabeça, além dos inevitáveis tapas na cabeça. 
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e o município de Ji-paraná, objetivando a cooperação financeira e administrativa do Campus Urupá da 

Fundação Universidade de Rondônia: 

Aos vinte e quatro dias, do mês de junho de um mil novecentos e oitenta e oito. Fundação Universidade de 
Rondônia (UNIR), fundação de direito privado, devidamente representada por seu Reitor Álvaro Lustosa Pires, 
doravante denominada simplesmente Universidade e o Município de Ji-paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, representada por seu prefeito Roberto Jotão Geraldo, doravante denominado simplesmente Município, 
resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições, a seguir discriminadas, e que, 
voluntariamente, aceitam e outorgam...O presente Convênio tem como objeto a cooperação financeira e 
administrativa para realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração do curso de Graduação 
em ciências da UNIR e elaboração de novos projetos com a finalidade de se criar novos cursos de extensão de 3º 
Grau, a serem implantados no município e ministrados pela Universidade... 1) Constituem obrigações do município: 
a) tomar todas as providências no sentido de consumar a doação dos terrenos cuja posse precária foi transmitida pelo 
decreto municipal nº 941, de 23 de junho de 1988; b) dotar a biblioteca da UNIR dos livros identificados no projeto 
de implantação já aprovado pelo MEC; c) fornecer todo o material permanente necessário ao desenvolvimento 
normal das atividades do curso já em funcionamento e relativo à parte administrativa, atividades docentes e discentes 
ligadas a biblioteca e outras atividades extra classe; d) colocar à disposição da UNIR, sem ônus para a mesma, todo o 
pessoal docente e administrativo, necessário ao regular prosseguimento das atividades e implantação de futuros 
cursos, excetuando-se os coordenadores174; e) fornecer todo o material de consumo e mão-de-obra necessários a 
realização de pesquisa conjunta com a UNIR, visando elaboração de projetos com a finalidade de implantar novos 
cursos de extensão; f) fornecer todo serviço de manutenção e limpeza das instalações ocupadas pela UNIR e 
encargos decorrentes dos serviços de água, luz e telefone.  

 

           Quanto as obrigações da UNIR, o convênio assinado pelo reitor Álvaro Lustosa Pires e respectivos 

prefeitos das cidades contempladas com os primeiro cursos: 

Constituem obrigações da UNIR: a) manter a regularidade do funcionamento do Curso de extensão de Ciências já 
em desenvolvimento; b) participar da pesquisa e da implantação de novos cursos, obedecendo-se à legislação em 
vigor; c) fornecer todo o material de consumo necessário às atividades administrativas e laboratoriais; d) 
proporcionar a realização de cursos de treinamento; encontros, seminários, conferências, ciclos de palestras, cursos, 
assessorias, consultorias e prestações de serviços ao município ou a quem o mesmo indicar, estabelecendo-se em 
cada caso, as bases da realização...O prazo de duração do presente convênio é de quatro anos, automaticamente 
prorrogável pelo prazo necessário à aprovação dos projetos e implantação de novos cursos de extensão...Os 
convenientes utilizarão a correspondência epistolar como forma de estabelecer o correto relacionamento entre as 
partes...A Universidade será representada por um assessor técnico a ser designado pelo reitor. O Município será 
representado pelo secretário Municipal de Educação e Cultura. As decisões de ambos os representantes deverão estar 
autorizadas pelos seus superiores hierárquicos...O presente convênio poderá ser objeto de aditamento havendo 
conveniência das partes...Elege-se o Foro da Comarca de porto velho, a fim de dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente convênio. E, por estarem justos e consensualmente pactuados lavram o presente instrumento de 
Convênio em quatro vias de igual teor que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes conveniadas para que 
produza seus efeitos legais.Porto Velho, 24 de junho de 1988. (Álvaro Lustosa Pires, magnífico Reitor da UNIR e 
Roberto Jotão Geraldo, Prefeito do Municipal de Ji-paraná). 

 

Esse documento oficializou a presença da universidade nas cidades de Ji-paraná; modelo aplicado 

em Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena. Ao mesmo tempo em que marca o compromisso e determina ações 

da cidade e da universidade, produzindo uma série de tensões e conflitos decorrente do não cumprimento 

das cláusulas do convênio em determinados períodos vivenciados pelos sujeitos que fizeram e fazem a 

história da UNIR. Assim, o poder político daqueles que ocupam os cargos dentro da universidade e das 

prefeituras municipais são articulados no sentido de ajudar ou atrapalhar as metas do cotidiano acadêmico. 

As instituições sociais são mais dinâmicas na medida em que as pessoas responsáveis pela política 

interna e externa de cada unidade institucional apresentam formação teórica e prática de caráter dinâmico, 

                                                 
174 Os coordenadores dos cursos, nesse momento, são ligados ao Núcleo de Educação da UNIR, com sede em Porto 
Velho. 
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mas o que faz a diferença é o grau de conscientização e de articulação das potencialidades que por formas 

diversas encontram-se dispersas em cada grupo local que adquire e responde as necessidades sociais. 

Diferentes espaços de articulação vinculados às políticas públicas aplicadas na instituição pesquisada: no 

âmbito interno da universidade; articulação entre universidade e governo do estado; articulação entre 

universidade e cidades; entre campus universitários e cidades entre campus e cidade local. No “jogo” de 

interesses individuais e ações coletivas, as potencialidades apresentam-se dispersas. A formação, o 

comprometimento político e ideológico, a experiência de vida, a capacidade operacional e intelectual exige-

nos compreensão de interesses e a capacidade de posicionar-se no lugar do “outro”, numa perspectiva de 

futuro.  

Estabelecendo relações entre as lideranças da UNIR, diretores de campi e dinâmicas localizadas, o 

Diretor do Campus de Vilhena afirma: 

 Apostamos na iniciativa participativa aliada ao conjunto de parcerias que de maneira geral tem dado certo. Então, 
um convênio entre prefeitura municipal e FUNDUNIR-Fundação para o desenvolvimento da UNIR, Campus de 
Vilhena, criada por mim....O convênio é de 35 mil/ano para 2003 e 50 mil para 2004 e 2005. Está tudo previsto em 
lei....O campus não mais recebe qualquer percentual do orçamentária da prefeitura. Isso deixou de existir há cerca 
de oito ou nove anos....as “ajudas” eram raras e esporádicas. Há alguns anos, principalmente na gestão anterior não 
houve nenhuma relação entre prefeitura e campus que beneficiasse a UNIR. Por conta disso o campus estava em 
vias de desaparecer (DUARTE, 2003). 

 

Tratando-se das políticas internas da UNIR identificamos dois grupos com ações e atitudes que se 

posicionam de forma divergente, onde o primeiro insiste nas parcerias e participação efetiva das prefeituras 

e comunidades na gestão e iniciativas dos campi e um segundo grupo que não aceita a transferência da 

responsabilidade do governo federal para outros na forma de parcerias, convênios etc. Na seqüência, esse 

diretor responde sobre ex-dirigentes e como a UNIR vem respondendo as necessidades sociais, com um 

nível de independência singular observada nos diversos encontros que a pesquisa nos possibilitou: 

 
O dia a dia dos dirigentes dos campi pode ser comparado ao trabalhador braçal. ... os sujeitos até então tinham e não 
tem uma visão moderna de universidade. Aliás, este é o grande problema da UNIR. A maioria dos nossos 
professores foram formados em faculdadezinhas de ponta de rua. Daí a carência de uma idéia do que seja uma 
universidade...nesses anos... quem dirigiu o campus  e quais  contribuições pontuais que podemos destacar? O 
campus foi dirigido pela Ana Maria no primeiro ano. O primeiro diretor funcionário da UNIR creio que tenha siso o 
Eduardo. Foi diretor por 8 ou 9 anos. Teve o trabalho de garantir ao campus uma área física. Academicamente 
contribuiu pouco.... Autoritário ao extremo, o primeiro diretor levou seu sucessor à direção na marra... Quando voltei 
para Vilhena depois de concluir o doutoramento percebi que o campus havia regredido 10 anos em apenas 3. Os 
cursos mantidos no campus funcionavam em sistema parcelado ou coisa parecida: cada professor concentrava suas 
aulas em duas ou três semanas e nada mais. A rede física que o Eduardo deixara funcionando estava depauperada. 
Não havia uma única sala onde não chovesse, os departamentos inexistiam. 

 

Questionado sobre a forma como a UNIR responde as necessidades sociais: 

como o campus responde as necessidades sociais desse município? Seria impossível atender... nas condições atuais. 
conseguimos em pouco mais de um ano restabelecer a regularidade dos cursos, resolver o problema da falta de 
professor, realçar a humanidade entre os alunos e entre os professores, criar laboratórios de idiomas e de informática, 
triplicar a área da biblioteca, reformar o prédio principal, reformular o sistema de atendimento ao público, dar 
seguimento ao curso de mestrado que eu havia criado em convênio com a Unesp, assim como o Seminário de 
Letras, ao Fórum de Pedagogia etc., mas isso não é nada diante do caos estabelecido. A qualidade ainda é muito 
baixa e o senso de profissionalismo o gato comeu... Mesmo assim os eventos servem para arejar... manter uma 
relação mesmo que tênue com a comunidade. este ano oferecemos pelo menos 5 ou 6 cursos de extensão, há alguns 
projetos de pesquisa em andamento, um Núcleo de pesquisa que acabo de criar e a Fundação que ajuda a expandir 
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as ações do campus. O caso da sua cidade é complicado. Só há um interlocutor possível para o seu diretor: Deus! O 
mais incrível é que ele e outros  acreditam que há em sua cidade um curso em nível de excelência! O que eles 
entendem por excelência! Sobre o PROHACAP, tenho algumas críticas que não caberiam aqui. Dei apenas um 
curso no PROHACAP. Foi o suficiente para conhecê-lo. Preferi ficar de fora para poder falar com isenção. É 
criminosa a ação de alguns professores175... Enfim é um programa que dará muitos diplomas e pouca formação. 
Concordo com você quanto os males das fundações e seu teor privatizante. Vejo, contudo que será possível explorar 
os benefícios de instituições dessa ordem sem diminuir as exigências com relação ao estado. Observe o caso da 
Unesp. Você sabe quantas fundações há dentro da Unesp hoje? Creio que mais de vinte... A fundação de Rio Preto 
“vende cursos”, “realiza concurso”etc., e emprega todos os seus dividendos em pesquisa no campus. Há uma 
fundação em Araraquara que mantém o que eles chamam de "escola do livro", uma editora local que tem projeto o 
campus. Exemplo mais claro são a Fundunesp, a Vunesp e a Editora da Unesp, três fundações competitivas que 
surgiram para realçar o caráter público da Unesp. Essas fundações arrecadam milhões que aplicam em publicações 
de valor e em ensino público, gratuito de qualidade. Na UNIR é muito difícil fazer isso. Veja o que aconteceu com o 
PROHACAP. Alguns professores aqui de Vilhena chegaram a ganhar 65 mil em um ano! A fundação RIOMAR 
serve para isso. foi criada para dar dinheiro a alguns professores... aqueles formados em faculdade de ponta de rua. É 
possível fazer direito. O que falta entre nós é capacidade para fazer direito. 

 
 

Destacamos a coragem, a crítica e o comprometimento dos sujeitos que fizeram e fazem a história 

da universidade e que primam pela rigorosidade com exemplos práticos, pois existe uma expectativa da 

comunidade em relação aos projetos executados pela universidade onde as pessoas tendencialmente 

acreditam nos sujeitos da instituição para a superação dos desafios e das necessidades sociais. 

  Foto 071 

 
Fonte: EJSM. Encontro da Comunidade do Distrito de Triunfo, Porto 
Velho, coordenado pela equipe de alunos do PROHACAP, em destaque os 
alunos da professora Cristiane, da Escola Prof. João Sátiro Mendonça, 2004. 

 
 
 

                                                 
175 Segundo a  aluna de Pedagogia do PROHACAP – UNIR, de Machadinho do Oeste (L.U.A), “apareceu aqui em 
fevereiro de 2002, um professor de filosofia da educação... e pediu um trabalho de campo: pesquisar sobre as rochas 
e os peixes da região... e nós perguntamos.. .o que tem a ver a filosofia da educação com a questão da pedras e dos 
peixes da região?); outro caso aponta um professor que conforme a aluna (MAS) chegou na cidade de  Campo Novo 
e: “passou leituras para sala de aula e enquanto nós trabalhávamos e sala, ele, o professor amarrava uma rede na 
praça e ficava lendo não sei o que”. Um terceiro dos muitos casos relatados e denunciados, desta a participação de 
uma professora que estabeleceu um horário rígido a partir do qual não admitia a entrada, fechando a porta até o 
horário do intervalo. Entretanto, afirma a aluna (C.S.) do curso de Pedagogia-PROHACAP do município de 
Candeias do Jamary  “estabelecido o horário de chegada e inicio das atividades, os alunos constataram que a 
professora não tinha chegado e nem estava por perto da escola. Assim resolveram trancar a sala de aula e deixar a 
professora do lado de fora...) 
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2 - Como a Universidade Federal de Rondônia Constitui-se numa Instituição Universitária 
Multicampi no Período de 1982 a 2002. 

 

Articulando no âmbito interno da UNIR e no entorno de cada localidade, as potencialidades 

dispersas na direção da construção da universidade na cidade. 

Personalidades representativas de influência nos diversos segmentos da localidade são 

articuladas na direção da autorização de cursos, da construção da UNIR multicampi, na 

consolidação de programas de ensino, pesquisa e extensão e na consolidação da instituição 

universitária como centro de convergência e de articulação dos interesses sociais locais. 

 

                   Foto 072 

 
Fonte: CGM. D. Geraldo Verdier e Martinzão (líder 
comunitário e representante junto a ASEC (1998), entusiasta e 
incentivador do MOPES, entrega a “Comenda Universitária” 
ao Bispo de Guajará-Mirim, 1999. 

 

As festividades e encontros culturais promovidos pelos campi materializam momentos de 

confraternização e de reconhecimento das ações e iniciativas que contribuem para a consolidação da 

universidade na cidade o que se configura como motivação para novos projetos.  

10 de abril de 1999, ano da inauguração do Campus de Guajará-Mirim, tem sido um exemplo de 

momento oportuno para o encontro dos sujeitos que fizeram e fazem a história da universidade e da 

educação superior local. Assim, ao incorporar a cultura acadêmica, a comunidade acadêmica oferece a 

“Comenda Universitária” aos sujeitos que se destacam enquanto colaboradores e solidários ao 

fortalecimento da instituição universitária na cidade. 
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  Foto 073 

 
Fonte: CGM. Ao centro o ex-reitor Jose Dettoni (primeiro reitor eleito da 
UNIR. Nove anos depois do “lançamento da pedra fundamental, visita a 
materialização daquele ato simbólico. Ao lado direito o professor Hilter 
Videira ex-aluno da segunda turma de pedagogia; ao lado esquerdo o diretor 
do campus local, 1999. 

 

José Dettoni teve um papel fundamental no processo de interiorização da universidade, visitando 

todos os municípios interessados na presença da UNIR ou participando dos mutirões de e encontros 

comunitários para motivar as doações necessárias para o inicio das construções dos prédios da universidade 

nas cidades do interior do estado de Rondônia. Assim, por ocasião do lançamento da pedra fundamental do 

Campus de Guajará-Mirim o Reitor em seu discurso afirmou: 

 

recebemos considerável área de terra como doação da família Wassilakis; agora necessitamos da participação efetiva 
de toda a comunidade para construir os prédios necessários para a consolidação do Campus universitário nessa 
cidade e para começar, pessoalmente faço a doação de um caminhão de areia lavada e dez sacos de cimento, como 
primeira iniciativa do grande mutirão de arrecadação que estamos assumindo agora. Quem é o próximo doador? 

 
 

Em 1999, Dettoni retornou a cidade e constatou, conforme a foto (075) as obras realizadas e o 

campus em ritmo de construção e de consolidação. 

Durante o período de 8 de julho de 1982, data oficial em que a UNIR tornou-se uma instituição 

integrada ao Sistema Federal de Ensino a 30 de dezembro de 2002, data em que a reitoria da UNIR 

apresenta um balanço dos vinte anos de atividades da UNIR, destacamos o processo de consolidação dos 

campi universitários, onde as entrevistas apontam “Fundações e Instituições de apoio a Universidade: 

ASEC, RIOMAR, IAAM, com atividades culturais, políticas e econômicas, somando patrimônio para a 

União e localidades envolvidas. A presença dos movimentos sociais merece a atenção, bem como, a 

influência, o impacto entre o “poder da cultura local” e o poder da instituição milenar; por um lado, a 

tradição e por outro, a inovação. Ambas culturas, a acadêmica, científica e a da população do senso comum 

local carregam o germens da conservação e de mudanças. 
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O processo de interiorização oculta diversas ações, criações, parcerias e iniciativas que ora vai ao 

encontro, ora de encontro aos interesses das localidades e das culturas envolvidas, o que resulta em tensões, 

conflitos, diagnósticos, avanços, retrocessos, inclusão e exclusão social. Resulta em desenvolvimento e 

alteração regional. Nesse processo, as articulações políticas são decisivas nas parcerias, convênios, com as 

fundações de apoio universitário e iniciativas pró-cursos rumo a consolidação dos campi universitários. 

           Foto 074 

 
Fonte: ALVES, Adauto. Governador Valdir Raupp em audiência, o 
Deputado Estadual Dedé de Mello176 e a representação da UNIR, 
sobre a construção do Campus, 1995. 

 
Em 1995, Raupp assumiu o Governo do Estado de Rondônia, eleito pelo PMDB.  Nesse mesmo 

ano Dedé de Mello, eleito deputado estadual pela região de Guajará-Mirim tomou posse na condição de 

oposição ao referido governo. Nesse contexto político o campus universitário emerge como tema de 

interesse comum onde Dedé de Mello se compromete em trabalhar na Assembléia Legislativa de forma 

convergente com os propósitos do poder executivo na questão da universidade. Dessa articulação política 

decorre iniciativas que colaboram para os investimentos do Estado na UNIR, como por exemplo, o 

convênio firmado para a construção dos primeiros blocos de salas de aula em Guajará-Mirim. 

Até o ano de 2002, duas instituições “de apoio a universidade” destacaram-se: Associação dos 

Servidores e Alunos do Campus de Guajará-Mirim (ASEC) e a RIOMAR. Conforme depoimento de 

Medeiros (2002): 

 
ASEC foi uma iniciativa de representação do Campus de Guajará-Mirim, Dorosnil Alves Moreira, Celso Ferrarezi, 
Carmen Tereza Velanga Moreira, Maria Cristina Victor de Franças e Oscar Massuo Kusano. Antecipa a idéia de 
uma instituição de apoio e do Conselho de Campus que mais tarde seria incorporada nos estatuto da Universidade. 
Tal iniciativa acontece no ano de 1990, com a chegada dos professores concursados que se inicia um movimento 
pró-estruturação e consolidação dos campi do interior. 

 
                                                 
176 Dedé de Mello ex-presidente da Câmara de vereadores de Guajará-Mirim, no momento da pareceria 
Prefeitura/UNIR para a aprovação da lei que autoriza o executivo municipal a “gastar” até 2% do orçamento 
municipal nas atividades e serviços de construção e manutenção do campus da UNIR nessa cidade.Nessa foto é 
registrada o momento em que se estabelece um compromisso ´para oficialização da parceria entre o |estado de 
Rondônia e de articulação parlamentar no âmbito da assembléia legislativa para viabilizar projetos de interesse do 
Governo e da UNIR. Atualmente (2005) é prefeito de Guajará-Mirim. 
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A ASEC era composta pelos servidores do Campus até 1998, quando é incluída a entrada de 

alunos. Os membros da ASEC eram considerados conselheiros que deliberavam sobre as políticas de 

educação superior no município de Guajará-Mirim, que buscava maior credibilidade para as ações junto a 

prefeitura local e órgãos e instituições relacionadas com o Campus de Guajará-Mirim. Nessa mesma 

direção segue a MAPORÉ, o IAAM, a FUDUNIR. Conforme as atas da ASEC, a primeira reunião 

aconteceu com a presença do Reitor José Dettoni, no ano de 1990 onde “alunos estavam em conflito com a 

direção do Campus, onde tudo era questionado, inclusive as contas telefônicas”.(SOUZA, 2002). 

A ASEC surge como legitimadora das ações locais que encontrava dificuldades quando colocada 

no plano pessoal. Assim tensões e conflitos eram minimizados. Promove, apóia os eventos culturais no 

sentido de ampliar o poder político da instituição. A Ata de fundação da ASEC destaca seus objetivos, quais 

sejam: a) construção do campus de Guajará-Mirim; b) consolidação dos cursos existentes e abertura de 

novos cursos de graduação; c) criação do centro de estudos e pesquisas e desenvolvimento da pós-

graduação; d) articular forças políticas, lideranças partidárias, igrejas e interessados na transformação do 

município numa cidade universitária; e) formação de quadros para universidade motivando os membros do 

campus a constante atualização profissional e participação e encontros acadêmicos, matrículas em cursos de 

especialização e titulação de mestres e doutores. Baseada nessa política interna de educação superior, Maria 

Cristina Victorino de França afirma que: 

 
Em 199l, resolvi fazer um curso de mestrado em lingüística. Tinha acabado de ser contratada e recebi um parecer 
que indeferia o meu pedido. Entretanto, o diretor do campus da época, assumiu o risco de responder processo 
administrativo e me liberou. Fui para Santa Catarina e voltei mestre em lingüística. Nesse processo intermediei a 
vinda do doutor Jean Pierre para o Campus de Guajará-Mirim, que conseqüentemente foi intermediário de várias 
parcerias com diversas universidades colaboradoras com o nosso mestrado e doutorado em lingüística indígena 
(FRANÇA, 2002). 

 

Diante das dificuldades e desafios dos dirigentes do interior, a capacidade individual dos membros 

do campus, no sentido de articular forças da localidade e da comunidade acadêmica, tornou-se a estratégia 

principal de cada campus e nesse contexto de elaboração de políticas internas e enfrentamentos das externas, 

uma coisa fez a diferença: a formação teórica e prática política e da arte de trabalhar, conviver e alterar 

poderes constituídos e poderes de bastidores. Fez a diferença entre os diretores e gestores das políticas 

aplicadas nos campi, o processo que cada um desempenha nas teorias, pensamentos e pensadores clássicos 

em influenciar nas determinações do processo de interiorização. Diferentemente, a RIOMAR já nasce com 

a intenção de “fazer dinheiro”, nos moldes de universidades dos grandes centros, como opção de 

complementar os salários dos professores da própria instituição vendendo curso e repassando os respectivos 

recursos financeiros. 

A partir do ano de 1998, a ASEC, aproveitando a experiência da RIOMAR, reformula seus 

propósitos e inclui a participação dos alunos do campus e coloca no plano de ação a programação da venda 

de serviços. Outra organização criada no âmbito da universidade e com membro da própria UNIR é o 

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Amazônia (IAAM), que na forma autogestionária, congrega 
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profissionais de várias especialidades e localiza no espaço público serviços educacionais. Uma vez 

localizado os serviços, “negocia” “contratos” e distribui as tarefas entre os associados, gerando emprego e 

renda para quem é designado para o respectivo trabalho. Não importa a religião ou o partido político, em 

sim a operacionalização de serviços. O cunho ideológico aparece em função da formação individual, 

experiência e militância individual dos componentes do grupo. Criado no âmbito do Campus de Guajará-

Mirim amplia-se sistematicamente nas cidades de Rondônia e de outros estados, multiplicando a idéia 

geradora desse tipo de organização que tem base no “método da capacitação massiva”. Assim temos uma 

experiência de intencionalidade política; a segunda de intencionalidade econômica e uma terceira de caráter 

associativo. Ambas contribuem para o desenvolvimento da universidade ao mesmo tempo em que 

fragilizam a instituição como federal abrindo espaço para ao reforço das políticas neoliberais. 

De forma diferente e com objetivos bem explícitos na busca de espaço no mercado dos serviços 

educacionais, surge a RIOMAR que segundo o reitor Siena, “foi criada em maio de 1995 para prestar apoio 

à UNIR com o objetivo de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de prestar serviços de 

desenvolvimento científico e tecnológico de interesse desta e de outras Instituições”. 

Em 2002 registramos uma instituição de apoio que dispõe de uma estrutura física, com sistemas de 

informática interligados em rede, parque gráfico, sede própria, e profissionais qualificados, suporte que lhe 

permite a realização de exames vestibulares, concursos públicos, cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, cursos de capacitação em muitas áreas de atuação profissional, além do desenvolvimento de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento. 

Do ponto de vista histórico, a partir da década de setenta, foram criadas junto às universidades 

públicas, em particular às federais, fundações de apoio as suas atividades, como entidades de direito privado, 

sem fins lucrativos, com autonomia financeira e administrativa. É com esse espírito - de apoiar os serviços 

da instituição universitária – que a Fundação Rio Madeira-RIOMAR foi criada em maio de 1995 para 

prestar apoio à UNIR atuando como interface junto às agências nacionais e internacionais de financiamento 

e fomento, bem como junto às empresas, privadas e públicas, na captação de recursos para o 

desenvolvimento de projetos ( SIENA, 2002). 

Com o objetivo177 de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de prestar serviços 

de desenvolvimento científico e tecnológico de interesse desta e de outras Instituições de Ensino Superior a 

                                                 
177  Objetivos estatutários da RIOMAR: Promover e apoiar a pesquisa científica, tecnológica, filosófica e cultural 
em todos os seus aspectos e fases; promover os estudos no campo da produtividade e qualidade empresarial; prestar 
serviços técnicos, científicos e administrativos, inclusive com fornecimento de mão-de-obra às instituições de ensino 
superior e à comunidade; promover a elaboração de estudos, projetos, pesquisa e prestação de serviços públicos e 
privados em todas as áreas do conhecimento; promover o intercâmbio de pesquisadores; promover estudos, cursos e 
investigação científica; promover o desenvolvimento e a manutenção dos laboratórios e a parte prática de cursos; 
promover cursos, simpósios, seminários, conferências, congressos e estudos; colaborar na implementação de cursos 
de graduação e pós-graduação nas; promover a divulgação de conhecimentos administrativos, técnicos e científicos, 
por meio de publicações; realizar concursos públicos ou processos seletivos para órgãos e entidades em geral; firmar 
convênio, acordos, protocolos, ajustes ou contratos para a consecução dos seus objetivos (Januário, presidente da 
RIOMAR2002). 
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RIOMAR consiste numa instituição que extrapola os interesses específicos contribuindo para o surgimento 

de universidades paralelas. O relatório de atividades 2002 apresenta a RIOMAR como agenciadora e 

produtora de “grandes negócios educacionais”. Esse relatório destaca a figura do Prof. Dr. José Januário de 

Oliveira Amaral como diretor-presidente da Diretoria executiva da Fundação Rio Madeira – Instituto de 

apoio à UNIR. Segundo - RIOMAR com a responsabilidade de “superintender os negócios da RIOMAR, 

assegurando o cumprimento dos objetivos da instituição. Participar de todas as atividades exercidas pela 

Fundação, a fim de atingir os objetivos propostos”. 

Nesse mesmo documento e nas palavras associadas a figura da Prof. Dr. Wany Bernadete de 

Araújo Sampaio, Diretora de Desenvolvimento e Marketing da RIOMAR, constatamos o reforço a 

condição da educação e dos serviços da RIOMAR como “grande negócio”. Nessa direção, é afirmado que 

os trabalhos relacionados a diretoria executiva dessa fundação de apoio aponta como responsabilidade dessa 

“Coordenar, elaborar e acompanhar o planejamento e orçamento da RIOMAR, buscando oportunidades de 

negócios e captando recurso em agencias nacionais e internacional”. 

Na visão de seus idealizadores e dirigentes, suas atividades de ensino e extensão, vem servindo de 

elo entre a Universidade e a sociedade, através da oferta “de produtos e serviços” à comunidade, visando o 

desenvolvimento, científico, tecnológico e cultural da região, prestando os serviços demandados pela 

sociedade. Assim, apesar da afirmação dos dirigentes de que “a fundação RIOMAR é mantida 

exclusivamente com a remuneração dos serviços prestados” é fato comprovado que desde o início, essa 

fundação se beneficia da estrutura e da credibilidade da UNIR, o que facilita e abre as portas do mercado e 

para o mercado de serviços educacionais, que se amplia consideravelmente na década de 90. É fato também 

que desde sua criação vem fomentando e apoiando atividades da UNIR, tornando-se um forte elo de ligação 

entre as universidades, centros produtores de conhecimento, e os mais variados segmentos das localidades 

abrangentes pela universidade. 

Na medida em que essa fundação amplia suas atividades outras necessidades não previstas são 

geradas, por exemplo, a apresentação do catálogo de produtos e negócios onde o carro chefe é materializado 

no programa de pós-graduação lato sensu, com a oferta de especializações, de iniciativas de professores, 

alunos, prefeituras e outros parceiros interessados na possibilidade da certificação, que cumpre papel 

burocrático favorecendo aumentos salariais” (DUARTE, 2004). O ganho curricular em termos de formação 

ou cultura geral fica a reboque dos critérios estabelecidos pelo mercado. 

Do ponto de vista histórico dessa pesquisa, importa nominar e dar voz aos sujeitos que participam 

da origem do patrimônio da RIOMAR178, que foi oriundo de uma cota bancada pelos servidores da UNIR. 

                                                                                                                                                             
 
178 Osmar Siena, Francisco Paulo Duarte, Sidnei Aparecido Pereira, José Moreira da Silva Neto, Catia Elisa Zulfo, 
Ana Cristina Teixeira Alves, José Dettoni, Ricardo Farias Santos Canto, Miguel Joaquim Sant'Ana Filho, Theophilo 
Alves de Souza, Mariluce Paes de Souza, Antônio Carlos Ferracioli, José Rodrigues Carvalho, Nair Gurgel Amara, 
Zeide Moreira de Oliveira, Augusto Sérgio Pinto da Silveira, Maria Rocha de Carvalho, Elaine Filgueiras Fechine, 
Vasco Pinto da Silva Filho, José Celi Neto, Adilson Siqueira de Andrade, Luiz Carlos Rodrigues, Carlos Luiz 
Ferreira da Silva, Jorge Luiz Coimbra de Oliveira, Kátia Fernanda Alves Moreira, Haroldo Cristovam Teixeira 
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Como resultado constatamos o patrimônio179 da RIOMAR que cresce visivelmente e apresenta relevância 

para os campi da UNIR: 

 
Importantíssima foi a implementação da Fundação RIOMAR que contemplou diversos pedidos dos campi da 
UNIR e basta verificar os relatórios de gastos, investimentos realizados num momento de total corte de recursos por 
parte do governo federal: no campus de Guajará foi realizada a iluminação externa; em Cacoal um conjunto de 
reformas nos prédios do campus; em Rolim foi adquirido um laboratório completo para o curso de Agronomia; 
Vilhena houve investimentos para reformas, em Ji-paraná, investimento na ampliação das salas de aulas e 
poderíamos aqui tomar todo esse espaço só para citar as ações positivas destinadas a interiorização da 
universidade.(MIYKAWA, Diretora do Campus de Cacoal, 30/01/ 1998). 

 

No processo de fundação da RIOMAR constatamos que não aparece nenhum representante do 

Campus de Guajará-Mirim. Segundo Ferrarezi (2002), esse Campus sempre esteve na direção contrária das 

orientações da sede da UNIR (Porto velho). Assim antecipando a criação dessa fundação o Campus de 

Guajará-Mirim criou a Associação de Servidores do Campus (ASEC) que cumpria a tarefa de arrecadar 

recursos e desenvolver atividades de apoio ao Campus local, desde 1990. 

Em 2004, o Campus de Vilhena destaca-se como referência de oposição às diretrizes defendidas 

pela ala conservadora da UNIR. Osvaldo Copertino Duarte (2004), defende a interiorização da UNIR, a 

começar pela proposta da eleição de um dirigente do interior no comando da reitoria da comprometido com 

a reestruturação da instituição.  

A relevância do pioneirismo, e o risco dessa fundação de apoio em desviar dos seus objetivos 

iniciais, remete-nos aos sujeitos responsáveis pela idealização, fundação e implantação da RIOMAR.  

Assim, dando voz aos primeiros responsáveis pela organização dessa fundação de apoio da UNIR, 

registramos o seguinte depoimento: 

 
Aroldo Leite foi escolhido pelo fato de ter acumulado experiência na administração publica estadual, onde fui 
secretario de planejamento no governo de Rondônia; Na articulação dessa escolha, destacamos Osmar Siena, então 
diretor da UNIR; Sidney, pró-reitor de administração; Neide Myakawa, vice-reitora e representante do campus de 
Cacoal; José Carlos Cintra, Diretor do Campus de Ji-paraná; José Eduardo, Campus de Vilhena; Maria Cristina 
Borges, Diretora do Campus de Rolim de Moura, observando aqui, a ausência da representação do Campus de 
Guajará-Mirim, que destoava, em parte da política de ensino, pesquisa e extensão e orientações das pró-reitorias e 
demais campi universitários, o que demonstra que as praticas realizadas não são as mesmas nos mesmos campi 
(MIYAKAVA, 2004). 
 

 
Conforme o presidente da Fundação Rio Madeira José Januário a RIOMAR180 contribui com: 

                                                                                                                                                             
Leite, Antônio Rocha de Souza, Joel Bombardelli, Silvio Roberto de Oliveira Amorim, Célio José Borges, José 
Carlos Cintra, Adi Bordignon., José Eduardo Martins de B. Melo, Maria Cristina Ramos Borges, Pedro Origa Neto, 
Luiz Alberto Lourenço de Matos. Tiene Medeiros de Castro, Sebastião Pinto. Antônio Carlos Maciel. Cláudio 
Emelson Guimarães Dutra. Neide I. Miyakava. 
179 No momento de sua fundação a RIOMAR tinha um patrimônio equivalente a quantia de R$  4.200,00 (quatro mil 
e duzentos reais), constantes da Escritura Pública lavrada em Cartório. Em 2002, o patrimônio imobiliário dessa 
fundação girava em torno de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 
180Em 2002, a RIOMAR apresenta o Conselho Curador composto pelo presidente, José Carlos Cintra-Professor de 
Vilhena; e membros: Marcelino Pereira da Silva (Campus de); José Ferreira Costa (Campus de) Ivanda da Silva 
Pinto (Porto Velho); Uda Mello França (Campus), Marilza Miranda (Campus de Rolim de Moura) e pela suplente 
Marluce Paes Souza (Campus). Destaca-se que se trata do órgão máximo de deliberação da RIOMAR e possui a 
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ampliação e reformas de prédios, destacando: Campus de Guajará-Mirim: aquisição de equipamentos de informática 
e aquisição de livros; Campus de Porto Velho, sala de pós-graduação; centro de estudos em saúde do índio de 
Rondônia (CESIR); laboratório de anatomia, reforma e aquisição de livros na Biblioteca Central e aquisição de 
equipamentos de informática; Campus de Cacoal, reforma das instalações do Campus de Rolim de Moura, reforma 
do prédio, aquisição de veículos e livros; Campus de Vilhena, reforma do prédio (pintura). Esse detalhamento consta 
do Relatório de atividades da RIOMAR do ano de 2002, onde destacamos a publicação de 31 obras de 
pesquisadores da UNIR (JANUÁRIO, 2002).  

 

Dentre os vários projetos executados pela RIOMAR, o Programa Especial de Habilitação e 

Capacitação para Professores Leigos – PROHACAP181 da rede pública de ensino, registrou 3 mil alunos no 

ano de 2000, aumentou para 5 mil alunos no ano de 2001 e totalizou 7.800 alunos no final do ano de 2002.  

 

 Foto 075 

 
Fonte: EJSM.  Profa. Cristiane da Escola Rural Prof. João Sátiro 
Mendonça, Distrito de Triunfo - Candeias do Jamari (RO). Representante 
discente da Turma do PROHACAP no município de Candeias do Jamari, 
2004. 

 

As atividades do PROHACAP são identificadas em todos os 52 municípios do Estado de Rondônia 

através da parceria entre a RIOMAR, a UNIR, o governo do Estado e as prefeituras municipais.  

A “parceria público e privado” no processo de interiorização da UNIR foi reforçada e responde as 

necessidades imediatas requeridas pelos municípios; entretanto contribui com o processo de materialização 
                                                                                                                                                             
seguinte composição: 04 membros indicados pelo Conselho Universitário da UNIR, sendo 03 titulares e  um 
suplente. 04 membros indicados pelo Reitor da UNIR,sendo 03 titulares e um suplente.  
181 Esse projeto conta com a participação do Governo do Estado de Rondônia; Sindicato dos Servidores Federais 
(SINDISEF); Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia (SINTERO); Sindicato dos Servidores 
Municipais de Alvorada D’Oeste (SIDSERMA); contando ainda com a participação direta das prefeituras das 
cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D’Oeste, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, 
Candeias do Jamari, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado D’Oeste, 
Corumbiara, Costa Marques Cujubim, Espigão D’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Itapuã, Jarú, Machadinho 
D’Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilãndia D’Oeste, Nova Mamoré; Nova 
União, Novo Horizonte, Ouro preto D’Oeste, Pimenta Bueno, Pimenteiras, Porto Velho, Presidente Médice, 
Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe, São Francisco do Mamoré, São Miguel 
do Guaporé, Seringueiras, Teixerópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari e Vale do Paraíso. Os trabalhos  de 
operacionalização e o resultados já alcançados reforçam o projeto de interiorização e evidencia as necessidades dos 
municípios do Estado de Rondônia, o que contribui para compreender, como a universidade tem respondido e 
responde as necessidades educacionais da região e localidades envolvidas 
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das idéias neoliberais, que aprofundam o projeto de redefinição do Estado brasileiro e com isso a educação, 

a função e o papel da universidade pública, na prática, manifestava-se no processo de interiorização da 

UNIR. Na medida em que a instituição chega nas cidades e amplia sua influência institucional, os valores da 

privatização são assimilados pelos “alunos-cliente”, Isto é, alunos da UNIR e clientes da RIOMAR, da 

ASEC etc., pagam para cursar o PROHACAP, cursos de especialização e por projetos negociados.  

É comum encontrarmos professores da UNIR envolvidos com os projetos da RIOMAR 

reconhecendo o caráter privativista das fundações de apoio e concordando com o fato dessa instituição se 

constituir em braço da privatização do ensino superior. Assimilam a privatização da política educacional, 

produzindo mão-de-obra qualificada e serviços para o mercado e contribuindo efetivamente para a 

expansão privada das localidades. A compatibilização de horários de trabalho permitindo que o professor da 

UNIR participe das atividades das instituições privadas que exploram os serviços educacionais e as 

parcerias entre a universidade e a sociedade sinalizam mais um processo de assimilação das políticas 

neoliberais, do que formas de resistências concentradas em poucas alas do movimento sindical e militante 

de esquerda da instituição pesquisada. Os campi e constituição da UNIR numa instituição multicampi 

desenvolvem-se num contexto de influencias e reformas neoliberais de perspectivas imediatas da educação: 

como serviços e negócios. 

 

3 - Necessidades da UNIR e Necessidades Sociais: desafios e enfrentamentos 

 

           Foto 076 

 

Fonte: VÊNERE, Mário. Diretor do Campus de Guajará-Mirim 
acompanhando o projeto de parceria de caráter internacional, 
Dr.Jean Pierre Angenot (Bélgica); Dr Peter Ladefogd da Universidade de 
Oxford; Celso Ferrarezi (UNIR) no momento em que era doutorando do 
curso de Lingüística Indígena e Dr. Daniel Everetty da Universidade de 
Pittsburgh, do Estado da Pensilvânia (EUA), 1996. 

  

 Na falta de condições adequadas e das necessidades internas da UNIR, parcerias são realizadas 

através de articulação de recursos humanos interessados nos problemas localizados na fronteira 
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Brasil/Bolívia. Assim na soma de interesses comuns, potencialidades são articuladas na direção da 

universidade multicampi. Paralelamente, parte das necessidades sociais da região vai sendo atendida pela 

instituição, principalmente na formação educacional. 

Cada campus da UNIR necessita fazer avançar sua produção acadêmica no ritmo imposto 

atualmente pela velocidade do avanço do conhecimento em todas as áreas; adaptar-se a realidade de um 

tempo onde o conhecimento se espalha no mundo, por Internet, televisão e outras formas de mídias, que 

pouco respeitam o “local”, participar da solução dos problemas, especialmente os éticos, ecológicos, sociais, 

científicos e tecnológicos, da civilização contemporânea, zelar pela credibilidade e legitimidade dos 

diplomas universitários, conviver com o saber no mundo globalizado, ao mesmo tempo em que não se 

desliga da realidade ao redor; ampliar a oferta de cursos e vagas, sem sacrificar a qualidade, em um tempo 

de escassez de recursos financeiros. 

As necessidades sociais materializam-se no alto índice de pobreza, ignorância e ainda, como diria 

Maurício Tragtemberg, na “delinqüência acadêmica” também. Especificamente, tratando-se do nosso 

objeto de pesquisa e do ambiente onde se relacionam os sujeitos da pesquisa, consideramos um conjunto de 

necessidades básicas sintetizadas na falta de uma adequada organização social e da distribuição dos bens 

produzidos. Destacamos as dificuldades das pessoas na organização para o trabalho, bem como na 

dificuldade no aproveitamento das riquezas das potencialidades locais e na capacidade de articulá-las na 

direção de desenvolvimento local, o que exige-nos elevado nível de consciência organizativa. 

A resposta democrática a esses desafios exige um processo de diálogo, debate e crítica, que 

possibilite uma reorientação da universidade brasileira. Tal reorientação não acontece desde a reforma 

universitária de 1968, que ancorado no acordo MEC-USAID, serviu mais para os ajustes da dinâmica 

brasileira, internacional de cunho capitalista, do que às necessidades sociais. A sociedade requer uma 

reforma radical que esbarra no interesse econômico. A reforma como ato político enfrenta os interesse 

ocultos no campo de luta dos grupos. É nesse momento que teorias críticas e pressupostos enunciados nos 

diversos autores aqui citados contribuem para o nosso esclarecimento e visão de futuro182. 

As políticas de interiorização aplicadas nas universidades federais cumprem a função social pouco 

privilegiando o “social”.Contempla o “econômico” numa perspectiva discursiva de direito e cidadania, mas 

de materialização efetivamente excludente, pois, cidadania implica em participação e ser contemplado pela 

                                                 
182 Pensando no futuro da universidade brasileira, e especificamente d UNIR, consideramos os seguintes pontos 
fundamentais: a definição  de carreiras e recursos de formação, o reconhecimento e mobilidade dos diplomas, o 
reconhecimento de notório saber adquirido em processos extra-universitários de aprendizagem, a implementação de 
novas carreiras e diplomas, as modalidades de pós-graduação, o aperfeiçoamento de técnicas de ensino a distância, 
revisão do marco regulatório do ensino superior etc, as formas de ingresso nas atividades acadêmicas, incluindo 
novas turmas de vestibular (sem taxas) e repensar os aspectos como as cotas para pobres e portadores de 
necessidades especiais, isenção total das inscrições dos vestibulares  etc.; os novos métodos de ensino e convivência 
universitária, incluindo a universidade aberta e todas as formas de ensino a distância, os reconhecimentos 
internacionais de saber, os riscos da mercantilização do ensino e a validade dos diplomas; a  responsabilidade social 
relacionada as questões da internacionalização, da regionalização e interiorização das atividades acadêmicas etc. 
(MÁRIO VÊNERE, 2004). 
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produção social de bens e materiais necessários a vida humana.  A presença da UNIR eleva o nível de 

escolarização e conscientização dos sujeitos das cidades, porém o alcance da crítica não tem eliminado a 

reprodução neoliberal e de seus respectivos efeitos perversos. Apesar dos resultados estatísticos 

demonstraram que o governo de Rondônia procura zerar o quadro de funcionários “leigos” na estrutura 

administrativa de Rondônia, continua sendo elitista, excludente. Esse Estado continua a divulgar o seu 

interesse na expansão do ensino superior, cabendo as universidades federais um papel determinante como 

instituições “modelo” alinhadas com as políticas do governo federal, daí a importância de questionar quais 

são e como se desenvolvem tais políticas, como por exemplo, a dimensão, dinâmica e resultados do 

PROHACAP. 

Como a universidade responde as necessidades da sociedade? Essa foi uma das nossas questões de 

estudo que colabora na elucidação do problema da pesquisa onde destacamos a falta de profissionais 

qualificados para os diversos cargos e funções disponíveis no estado de Rondônia, e a constatação de cerca 

de 11 mil professores “leigos” no sistema de ensino municipal e estadual desse Estado. Uma análise 

detalhada do PROHACAP possibilita-nos considerá-lo como significativa resposta da UNIR às 

reivindicações educacionais das localidades abrangentes. Assim consideramos que aqui cabe uma 

recuperação teórica (Conferencia de Genebra de 1901) e essencial, na discussão do tema das necessidades, 

das palavras de Plekhanov: 

Os homens fazem, pois, sua história procurando satisfazer suas necessidades. Evidentemente, essas necessidades são 
determinadas em sua origem pela natureza; logo, porém transformam-se de modo considerável, quantitativa e 
qualitativamente, por influência das propriedades do meio artificial. As forças produtivas que os homens têm à sua 
disposição condicionam todas as suas relações sociais. 

 

Quais eram as forças produtivas do ambiente e dos sujeitos pesquisados? Nossa tentativa de 

responder essa interrogação passa pelos movimentos migratórios mencionados no quarto capítulo, que 

atribui uma especial atenção ao processo de ocupação de Rondônia, destacando-se que o fato de Guajará-

Mirim e Porto Velho terem atraído um movimento migratório eminentemente vinculado a economia 

extrativista – da borracha, ouro castanha e madeira - fez a diferença cultural e marcou um relativo “atraso” 

quando comparado com as demais cidades que se desenvolveram a longo da BR-364, como por exemplo, 

Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-paraná e Ariquemes, que apresentam uma população e cultura 

“diferente” daquelas situadas no início da construção e movimento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 

inaugurada em 1912. 

Em 1982, a universidade respondeu as necessidades sociais do Estado de Rondônia assumindo 

compromissos com a comunidade de Porto Velho, iniciando um processo de formação de mão-de-obra 

qualificada para atender uma demanda social decorrente da implantação da nova unidade federativa, que até 

1981, era um território federal.  

A partir da instalação do Estado de Rondônia, é gerada uma estrutura de governo que necessita de 

professores e profissionais dos diversos campos do saber. Nesse contexto é que surge a UNIR, para formar 
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quadro de pessoal responsável para administração, planejamento e educação. A partir do ano de 1988, 

cidades contempladas com os campi da UNIR, recebem serviços de extensão universitária, formação de 

professores de nível superior, campus avançado e na década de 90 constituem-se como Campus 

Universitário com “relativa autonomia”. No ano de 2002, a universidade soma seis campi, apresenta 

estrutura multicampi e responde as necessidades da sociedade através de projetos, parcerias e iniciativas 

decorrentes do processo de interiorização que avança na mesma proporção em que conflitos são gerados. 

O primeiro conflito surge das conseqüências da opção em levar a universidade para o interior. O 

problema está diretamente relacionado ao número de cargos comissionados e das pessoas repensáveis pela 

instituição. Na medida em que um campus é aprovado, gera necessidade de estruturar cargos e salários, que 

obriga uma divisão de funções e dos cargos. Muitos se posicionam contra a abertura dos campi por não 

concordarem na divisão dos a divisão do “bolo orçamentário”.  

Na medida em que existe uma resistência contra o processo de interiorização, a força do interior 

aparece de várias formas: iniciativas de prefeitos, deputados, liderança, igreja e movimentos organizados 

pelas associações de professores, sindicatos e movimentos populares. Esse envolvimento muitas vezes 

extrapola as ações programadas, assumindo posições de radicalismo e teimosias. Exemplo de conflito 

interno na UNIR pode ser localizado na decisão radical da reitoria em relação ao diploma de doutorado do 

primeiro doutorando titulado nessa universidade. 

A UNIR nunca admitiu o fato de Guajará-Mirim, no fim da linha manter uma equipe de doutores e um programa de 
pós-graduação para formação de mestres e doutores em lingüística indígena, primeiro do Brasil, muito menos o fato 
de Guajará abrigar o único pós-doutor e único professor titular da instituição. O pessoal de Porto Velho nunca 
engoliu o fato da revista veja ter realizado uma entrevista comigo de nove páginas tratando das minhas pesquisas e 
equipe de trabalho. Com muito custo e desgaste pessoal, além dos investimentos do meu bolso, pois fui eu quem 
banquei computadores, biblioteca e prédio do Messias para criar o CEPLA. Fui parar na justiça trabalhista na mesa 
de acordo para quitar débitos dessa universidade. No final, orientei teses, trouxe doutores para Guajará-Mirim, 
formamos o primeiro doutor do campus e sendo o único programa de pós-graduação da UNIR. Celso Ferrarezi 
torna-se o primeiro doutor formado pela UNIR, e aí, ninguém engole ao ponto do reitor se recusar a assinar o 
diploma temendo problemas com a CAPES e com o Ministério de Educação (ANGENOT, J. P., Guajará-Mirim, 
1999). 

 
Na fala de Jean Pierre, pioneiro no processo de implantação do Programa de Pós-graduação em 

Lingüística Indígena, afirma que questão de poder e de disputa interna no âmbito da UNIR pesquisada é 

chave para alguns esclarecimentos. Nesse sentido, entrevistas realizadas e especificamente, na fala do 

primeiro doutor formado pela instituição, fica evidente que o fortalecimento e conquistas de um campus 

passa a ser objeto de conflitos e justificativas para maior ou menor poder na instituição. Questionado sobre a 

condição de doutorando, atualmente na condição de doutor e dirigente do Campus de Guajará-Mirim, da 

UNIR, temos o seguinte depoimento: 

Virei doutorando assim como os outros cinco. O curso era da minha área, eu tinha condições de entrar e interesse 
científico nessa linha de trabalho. Meu ingresso foi simplesmente acadêmico. O que passar disso é estupidez e 
elucubração. Mas foi uma burrice imensa o que eu fiz. Deveria ter saído para a Unicamp, onde tinha possibilidade de 
aceitação, deveria ter ganhado minha bolsa, estudado tranqüilo ao invés de fazer o curso trabalhando feito um 
maluco, dando aulas, cuidando do Departamento, sendo seu secretário geral,  escrevendo tese das duas às quatro da 
manhã. Foi uma estupidez não ter enxergado que isso ia gerar muitos problemas no futuro, como gerou. Arrependo-
me profundamente da escolha que fiz. Não precisava ter feito o doutorado aqui. Foi mesmo uma escolha, embora 
muito infeliz (CELSO FERRAREZI, 2003). 
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O arrependimento mencionado pode ser explicado pelos inúmeros conflitos decorrentes do 

processo de implantação e consolidação do projeto de pós-graduação local, bem como as dificuldades 

impostas no sentido do não reconhecimento dos títulos, onde os dirigentes e pró-reitores ao invés de 

defender o programa de pós-graduação, recorriam a CAPES para emperrar os respectivos trabalhos. 

Documentos apontam para o fato da CAPES recomendar “reparos técnicos-acadêmicos” o que não 

significava numa constante produção de obstáculos. No caso da CAPES ter recomendado uma quantidade 

de doutores permanentes visando a substituição do quadro de doutores visitantes do Campus. A UNIR 

(sede) invés de contratar e disponibilizar tais servidores, usa o seguinte argumento: “tem que fechar o 

programa, pois a CAPES não reconhece um curso só com doutores visitantes”. 

Questionado sobre esses entraves no processo de abertura, aprovação e diplomação e como pode 

ser resumida a história dessa pós-graduação, o entrevistado Ferrarezi (2003) responde: 

Minha interpretação é a de que, uma vez que o MEC acabara de estabelecer que os dirigentes universitários tinham 
que ser doutores e que a elite administrativa de então não tinha um doutor sequer (Osmar, Jorge, Sidney, Adilson, 
Kátia etc.) uma leva de doutores visados como nós vinda do interior poderia balançar as forças dentro da instituição. 
Mas, posso estar errado sobre isso: é apenas uma opinião.). O doutorado foi uma loucura que não deu certo, baseada 
nos interesses pessoais de um fulano. Até hoje sofremos a Cristina, a Wany,  o Valteir e eu por conta dessa loucura. 
Os benefícios financeiros de receber como doutor não compensam a dor de cabeça que tivemos nos últimos anos 
(eu, desde 1998!); o mestrado foi uma loucura que deu certo, porque houve meios de levá-la adiante, com uma briga 
imensa, um prejuízo pessoal tremendo para muitas pessoas e um sacrifício institucional impensável. O mestrado só 
se manteve por teimosia. O doutorado só formou quatro doutores por pura teimosia, para parafrasear o próprio 
Reitor de então.Houve muitas brigas diferentes. As da Administração central com a gente acho que expliquei acima. 
As outras, inclusive as internas, cada uma tem sua história, mas grande parte dessa "história íntima" do curso não 
deve ser contada. 

 

O grupo de professores desse Campus enfrento um triplo desafio: da cultura local, das políticas 

ditadas e da política interna, que passou ser mais favorável aos campi e projetos de pós-graduação, a partir 

de 1999. Nesse ano, Ene Glória assume a reitoria com um compromisso específico, qual seja, o de 

regularizar a pós-graduação do campus e motivar novas iniciativas na direção de novos programas de 

pesquisa local e interinstitucional. Foi esse reitor que concordou assinar o diploma dos doutores do Campus 

de Guajará-Mirim, assinatura negada pelo reitor anterior, Osmar Siena. 

 As dificuldades estão vinculadas ao fato da instituição ser dependente de uma estrutura social 

excludente, sendo ela própria idealizada e produzida para “alguns” privilegiados, reproduzindo mais do que 

inovando. Entretanto, a universidade constitui-se por sujeitos idealizadores como, por exemplo, os 

professores pioneiros dos campi universitários: Anna Maria, Osvaldo Copertino Duarte (Vilhena); Neide 

Miakawo, Neusa Manfredine (Cacoal); Maria Cristina Borges, Marilza, Moises (Rolim de Moura); José 

Carlos Cintra (Ji-paraná), e Carmen Tereza Velanga Moreira (Guajará-Mirim), cujo principal debate era da 

universidade para todos e como alterar comportamentos nas localidades possibilitando desenvolvimento 

social. Porém, acreditar que a universidade possa transformar a realidade e conscientizar a população acerca 

de questões éticas e de exploração e domínio dos homens, divide opiniões e traz a tona o perfil multicultural 

e as questões de alteridade. Nesse sentido, os campi universitários e no conjunto, a universidade frente às 
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injustiças sociais, monopólios e formas diversas de exploração social, surge, ainda, de forma “capenga183”, 

palavra usada por Oscar Massuo Kusano no nas atas das reuniões e de atividades da ASEC:   

 

Consideramos urgência as medidas e ações da reitoria em melhorar as condições de trabalho dos funcionários do 
interior, principalmente daqueles que enfrentam problemas junto as prefeituras e setores da comunidade que 
trabalham contra o desenvolvimento da cidade. Falo especificamente da população de Guajará-Mirim, que alienada, 
continua alienada depois de mais de dez anos da presença da universidade na cidade. Os idealizadores do ensino 
superior e da construção desse campus acreditavam que a universidade iria formar consciências capazes de mudar o 
estado de atraso desse município, a começar pela mudança dos políticos locais. O que constatamos no município é a 
apropriação das vagas e da própria instituição pelas mesmas famílias que até então eram contra a presença da 
universidade nessa região, começamos capengas e continuamos capengas como compromisso contra esse estado 
capenga de coisas (KUSANO, dezembro de 1995). 

 

São muitos os depoimentos onde as críticas cruzam com formas diversas de esperanças e teimosias 

na direção e responder os desafios e enfrentamentos. O fato é que resolvido um problema muitos outros 

aparecem. Um exemplo marcante, que emerge dos dados e documentos da pesquisa é o registro de 99% dos 

professores da rede de ensino de educação do município de Guajará-Mirim, em 1983 sem diploma de nível 

superior, quando a presença da universidade naquela localidade não passava de uma da utopia, no ano 2002 

esse déficit foi praticamente zerado. O problema decorrente passou a ser o da qualidade das especializações 

e do comprometimento profissional com a educação e com a inclusão social, daí nossa preocupação em 

trazer para o corpo dessa tese as reflexões acerca da educação, da ética, da conjuntura nacional e 

internacional tendo como base os escritos críticos, o que significa vincular a curiosidade epistemológica ao 

compromisso ético no sentido do esclarecimento das coisas e da valorização da vida para ampliar as 

possibilidades de compreensão e intervenção social.   

Uma das formas de como os campi respondem as necessidades consiste no uso da sua condição de 

entidade federal, sua credibilidade e o status de agentes individuais e coletivos “federais” para agendar 

reuniões e convocar encontros, garantindo “olhar esperançoso” em função do histórico “respeito” associado 

ao “medo e hierarquia dos órgão federais naquela fronteira. Não se trata de um detalhe, a presença de 

funcionários federais de Rondônia é uma singularidade que agrega poder, cultura e economia de um povo 

que não conheceu o movimento operário, o que dificulta maior grau de consciência das coisas. 

Os depoimentos demonstram uma população influenciada pela economia extrativista e pela 

economia do contracheque federal, estadual e municipal. As inovações tecnológicas, empreendimentos 

empresariais instalados nas cidades dessa unidade federativa é de período recente 80/90. Outra forma 

relevante de estratégias e mecanismos de respostas às necessidades sociais se materializam nos convênios 

orientados pelas parcerias Universidade, Estado e Sociedade, onde destacamos parcerias com sindicatos, 

associações de bairros, empresas privadas, ongs, municípios e estados, ministérios e órgãos de governo, 

igrejas, partidos políticos, fundações e institutos de apoio e parcerias internacionais. 

                                                 
183 Essa palavra é usada no sentido de demonstrar a ausência de condições favoráveis onde falta “tudo”. 
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Importam nessa reflexão os limites da instituição frente as respostas sociais e em especial numa 

situação de fronteira geográfica e cultural. Ora, constatamos que os campi e os dirigentes da instituição 

realizam as parcerias e convênios com o outro lado do mundo e apresentam dificuldades ou desinteresse na 

parceria com a Bolívia. 

 Visitando as cidades de Guayaramerim e Riberalta, identificamos a influência brasileira e do lado 

brasileiro na cidade de Guajará-Mirim, a cultura boliviana está impregnada no dia-a-dia da cidade, como 

atesta o líder comunitário Almir Candury Pinheiro: 

 

Os melhores trabalhos de entalhe e pintura, serviços de marcenaria tem a mão de bolivianos, o bairro Santa Luzia é 
composto pela grande maioria de bolivianos. Encontramos bolivianos em todos os tipos de trabalho da cidade de 
Guajará-Mirim. Atualmente, na qualidade de secretário municipal de saúde, posso afirmar que se os médicos 
bolivianos deixam nossa cidade fecham nosso hospitais e postos de saúde hospitais. 

 

 

Identificamos a fragilidade da instituição em responder problemas do tipo de participação e 

interação social, que, por exemplo, poderia ser minimizado pela inclusão no currículo da universidade o 

ensino do espanhol, da cultura espanhola, da história da América Latina, como estratégia de formação 

política e de quadros capazes de compreender, resistir e enfrentar as políticas neoliberais, terroristas, 

imperialistas, discordando terminantemente da supremacia americana ou qualquer outro tipo de supremacia 

nefasta à vida humana. 

Limites e possibilidades da instituição universitária em contemplar a sociedade com iniciativas e 

práticas inovadoras e includentes coloca a universidade numa condição de permanente reforma, em função 

da distância entre as novas tecnologias e conhecimentos apropriados. 

A universidade como reflexo da estrutura do Estado brasileiro, recebe também o impacto das 

políticas internacionais aplicadas na educação mundial. Políticas de cunho mercadológico e de base teórica 

tendencialmente econômica. Partindo do local registramos experiências comprobatórias de mudanças de 

atitudes e de desenvolvimento local decorrentes da presença da universidade na cidade. No caso da fronteira 

com a Bolívia, esse país criou vários cursos de nível superior paralelamente ao processo de interiorização da 

UNIR. Enquanto os campi da UNIR concentraram vestibulares nos curso direcionados a formação de 

professores, principalmente na área de Educação Ciências e Letras, o lado boliviano, no mesmo período 

implantou o curso de Direito Internacional, Engenharia Naval, onde muitos brasileiros cursaram os referidos 

cursos. Diferentemente, do lado brasileiro registra-se número insignificante de matrículas de alunos 

bolivianos nos campi da UNIR. 

Essa instituição cumpre seu papel e atinge sua finalidade adaptando-se a conjuntura e acumula na 

sua trajetória o vínculo e o alinhamento com as políticas do governo federal, sendo funcional, apresentando 

resultados e entra na década de 80 e 90 combinando tendências operacionais e tendências de resultados. A 

crítica que pode ser feita aponta à possível substituição do saber científico da cultura acadêmica ser 
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substituído pelo volume exagerado de informações diárias, aliado ao processo da fragmentação do 

conhecimento. 

Tratando-se da sociedade brasileira, alinhada aos interesses capitalistas, num contexto de 

mercantilização da educação, a primeira resposta da UNIR no universo pesquisado é a perspectiva de 

esperança e de mudança social.  

A base de sustentação das políticas elaboradas na década de 80 se vinculam a instalação do Estado 

de Rondônia como “eldorado brasileiro” com um conjunto de necessidades e simultaneamente a um 

conjunto de ofertas de riquezas e possibilidades de melhoria de vida de brasileiros de todas as partes do país. 

Tudo acontece ao mesmo tempo: instalação do novo Estado; criação da nova Universidade Federal, 

que na condição de instituição universitária periférica enfrenta a divisão do orçamento com as demais 

universidades brasileiras em condições desfavoráveis. 

A presença do Governo Militar e de sua influência nos mistérios da federação brasileira garante 

uma parceria internacional resultando no financiamento do Campus de Porto Velho. 

Até o ano de 1988 a universidade funcionou no prédio onde funcionou o Porto Velho Hotel, doação 

do Governo Federal, que iniciou sua construção em 1948, sendo inaugurado em 1953 e desativado em 

1974. 

 Posteriormente foi ocupado pela FUNDACENTRO, encampada pela universidade por ocasião da 

criação da UNIR.. Nesse local foi instalada a estrutura administrativa e os primeiros cursos e, atualmente 

funciona a reitoria da instituição e o prédio é conhecido como UNIR-CENTRO. 

 

 

  Foto 077 

 
           Fonte: VÊNERE, Mário.  Prédio da Reitoria da UNIR, 2005. 

 

Na trajetória administrativa dessa universidade destacamos os critérios de nomeação dos reitores 

conforme quadro cronológico de 1982 a 2004. 
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Quadro 5: Relação de Reitores da UNIR 

Ano Reitores da UNIR Critérios de nomeação Governo Federal 
 

 
1982 

 
Euro Tourinho Filho 

 
Indicação 

João Batista de 
Figueiredo 

1983    
1983    
1984    
1985    
1986    
1987 Antonino   
1988 Álvaro Lustosa   
1989    
1990 Dettoni Eleição Collor de Melo 
1991    
1992    
1993    
1994 Francisco Aparecido Intervenção Itamar Franco 
1995 Osmar Siena  FHC 
1996   FHC 
1997   FHC 
1998   FHC 
1999 Ene Glória  FHC 
2001   FHC 
2002   LULA 
2003   LULA 
2004 Ene Glória  LULA 

 
Fonte: Gabinete da.Reitoria da UNIR, 2004 

 

Fazendo uma comparação entre as administrações dos reitores, os resultados e as respostas e 

resultados relacionados a interiorização da UNIR, observamos que os recursos destinados para essa 

instituição foram mais expressivos nas gestões autoritárias e intervencionistas.  

Na dinâmica de expansão dessa universidade é importante considerar, o processo de interiorização, 

projeto de interiorização; os movimentos organizados, partidários e políticos pró-ensino superior; as 

iniciativas da reitoria da gestão Dettoni no sentido de legitimar ações dos dirigentes dos campi através de 

procurações e ainda as inúmeras reuniões dos conselhos internos e das iniciativas de parcerias.  

Dos registros e dos documentos que marcam o inicio do processo da interiorização da universidade, 

que levaria a instituição a condição de universidade multicampi, destacamos o convênio Nº 001/UNIR-

PPJP, de 24 de junho de 1988, assinado pelo reitor Álvaro Lustosa Pires e o Prefeito Municipal Roberto 

Jotão Geraldo, de Ji-paraná; o convênio N º 002/UNIR-PMV, de 14 de julho de 1988, assinado pelo prefeito 

de Vilhena, Élcio Carlos Rossi; o convênio Nº 003/PM; o convênio Nº 004/UNIR-Rolim de Moura, de 25 

de julho de 1988, assinado pelo prefeito Valdir Raupp de Mattos; o convênio N º 007/UNIR-PMGM, de 25 

de julho de 1988, assinado pelo Prefeito Isaac Bennesby. Os convênios utilizados como instrumento formal, 

apresentam as mesmas cláusulas, seguindo um padrão de “acordo” entre a universidade e as prefeituras das 

que assumiram a responsabilidade de bancar o ônus da implantação dos campi universitários nas cidades, 

com os seguintes compromissos: 
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1) tomar todas as providências no sentido de consumar a doação de uma área com o objetivo de nela se construída a 
futura sede local do campus; 2) tomar todas as providências no sentido de comodatar prédio provisório para o 
funcionamento dos primeiros cursos; 3) dotar a biblioteca da UNIR dos livros identificados no projeto de 
implantação; 4) colocar a disposição da UNIR, sem ônus para a mesma, todo o pessoal administrativo necessário à 
implantação dos futuros cursos, pessoal docente contratados e lotados no município, ressalvado à UNIR o direito de 
oferecer relação de pré-requisitos e a indicação de coordenadores: 5) fornecer todo o material de consumo e mão de 
obra necessários à realização de pesquisa conjunta com a UNIR, visando a elaboração de projetos com a finalidade 
de implantar novos cursos de extensão; 6) fornecer todo o serviço de manutenção e limpeza das instalações 
ocupadas pela UNIR e encargos decorrentes dos serviços de água, luz e telefone. 

 

Dessa forma registramos que o primeiro passo dado em direção à interiorização da UNIR, aponta a 

transferência da responsabilidade das atividades de ensino pesquisa e extensão da União para as prefeituras 

e comunidades das cidades através das parcerias e dos interessados na questão universitária. Assim o 

embrião dos primeiros campi (Guajará-Mirim, Ji-paraná e Vilhena) é lançado é determinado na gestão 

universitária, entretanto, antecedentes importantes vinculados ao reitor Álvaro Lustosa Pires e aos 

movimentos organizados localizados principalmente em Guajará-Mirim (com a participação direta da 

comunidade pressionando o prefeito, local a posicionar-se a favor do ensino superior e da universidade na 

cidade) e Rolim de Moura (com a participação direta do prefeito que motivava a população a lutar pelo 

ensino superior na cidade) e da participação direta dos prefeitos, secretários municipais e professores e 

lideranças políticas de outras localidades. São dados, que numa visão de conjunto, colaboram e determinam 

ações relevantes no processo de constituição dos campi. Da mesma forma, destacamos a equipe responsável 

pela seleção dos primeiros professores dos campi pesquisados: João Sátiro, Maria de Lurdes e Benedito 

Lisboa. 

As descobertas emergentes da pesquisa revelam intencionalidades de bastidores que em nome da 

construção dos campi universitários gestões universitária desenvolvem ações para captação de recursos que 

nem sempre são aplicados nos campi. É o caso do convênio Nº 156/88; processo Nº 002769/88 da SUDAM 

com a UNIR para aplicação de recursos financeiros nos campi de Vilhena Ji-paraná e Guajará-Mirim. Esse 

documento apresenta o seguinte objetivo: 

O convênio firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Fundação 
Universidade de Rondônia objetivando a aplicação de CZ$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados) na execução de 
projeto constante da programação da ‘coordenação de educação e desenvolvimento regional da Amazônia – 
CEDRA’. Cláusula primeira: constitui objeto do presente convênio o aporte de recursos financeiros pela SUDAM, a 
fim de possibilitar à executora o atendimento de despesas com o desenvolvimento da programação da “coordenação 
de educação e desenvolvimento Regional da Amazônia – CEDRA”, visando a capacitação de recursos humanos 
nos municípios de Vilhena, Ji-paraná e Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia (...) Claúsula terceira: para a 
realização do objeto deste convênio, entregará a SUDAM à executora a importância de CZ$ 300.000,00 (trezentos 
mil cruzados) em parcela única, logo após o início da validade deste acordo (...) subscrevem: “Belém, 24 de junho de 
1988: Henry C. Kayath – Superintendente da SUDAN; Álvaro Lustosa Pires – Reitor da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia e as testemunhas: Miryam Ribeiro Borges e Sandra Melo”. 

 

Ao mesmo tempo em que UNIR divulga a impossibilidade de implantar os cursos da universidade 

nas cidades interessadas, a menos que as prefeituras assumam todo o ônus e despesas decorrentes, os 

dirigentes dessa instituição trabalham paralelamente junto aos órgãos e agencias de investimentos e de 

desenvolvimento para a captação de recursos justificando a necessidade da expansão da universidade nas 
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cidades mencionadas. Segunda constatação: esse documento “original” não estava no arquivo oficial da 

UNIR e sim no “lixão da universidade”.  

A terceira constatação é o fato de ter existido recursos financeiros da UNIÃO para ações de 

interiorização da UNIR, porém o discurso era outro. Direcionava as prefeituras interessadas à idéia de que 

deveriam assumir todas as responsabilidades financeiras, ocultando a existência de recursos oficiais para a 

execução dos projetos de extensão e interiorização da universidade. 

Luciano de Lucas, primeiro professor e coordenador do programa de Pós-Graduação da UNIR 

(1984) ao falar na interiorização nas cidades de Ji-paraná, Vilhena e Guajará-Mirim. discorre que : 

Minas e labirintos ocultam interesses... chega de pequenos golpes à necessidade de grandes golpes e por onde passa 
falo de Fouché, alerto para os fatos advindos de pequenos golpes que não serão permanentes nem impedirão que a 
UNIR promova grandes golpes de conscientização (Porto Velho, 1984). 

                                            

            Luciano de Lucca adverte para formas espúrias e negativas que toma conta da universidade em 

função da formação, qualificação, titulação e regime de gestão pouco participativa. Faz opção pela 

interiorização e na chefia de gabinete do reitor José Dettoni articula diferentes grupos de pessoas na direção 

da interiorização. Torna-se o primeiro a liderar um movimento pró-universidade multicampi no âmbito do 

Campus de Porto Velho e em seguida sai a campo, visitando e fazendo palestras sobre a importância da 

interiorização da universidade, ocasião em que alerta existência dos sujeitos que usam as instituições sociais, 

mas pouco contribuem com a o desenvolvimento da sociedade.  

Nesse processo de respostas dadas às necessidades sociais da região, verificamos que os cursos 

regulares implantados nos campi instalados não responderam as necessidades, assim como os investimentos 

da União e as políticas aplicadas foram insuficientes para resolver as condições de funcionamento da UNIR 

no sentido de expandir as atividades de ensino, pesquisa e extensão, iniciativas que tem sido reconfigurada 

como serviços de educação184.  

             Tratando-se do financiamento da instituição, dados referentes ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD) apontam investimentos na UNIR. O ex-reitor Antonino, atualmente consultor de 

serviços educacionais em Uberlândia nos revela a existência da relação entre a UNIR e o BIRD, o que 

recomenda novas pesquisas, acerca do financiamento das universidades federais e a manutenção e 

renovação do quadro docente. Como forma de superação do desafio da falta de professores concursados 

enfatizamos a contratação dos professores conveniados, pelas prefeituras nas localidades e colocados a 

disposição da UNIR. Por ocasião da aula inaugural que marca a presença da universidade no cumprimento 

                                                 
184 Consequêntemente os sujeitos dessa universidade tomaram a iniciativa de criar a RIOMAR e essa fundação 
ganha destaque na tarefa de formalizar contratos com agencias e instituições que podem pagar pelos serviços que a 
universidade não pode cobrar. Exemplo: o PROHACAP. Projeto que surge justamente pelo fato da universidade não 
ser capaz de atender de forma regular toda necessidade de formação de professores dos sistemas de ensino instalado 
em Rondônia, onde depois de mais de duas décadas essa unidade federativa registra cerca de  11 mil professores 
contratados e atuando no sistema regular de ensino sem os respectivos diplomas de ensino superior. 
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de seu papel de formação de quadros para o Estado de Rondônia, foram apresentados pelo Reitor Álvaro 

Lustosa, à comunidade acadêmica de cada cidade, os primeiros professores dos campi da UNIR. 

 

Quadro 6: Os Primeiros Professores 

Campus de 
Guajará-Mirim 

Campus de Ji-
paraná 

Campus de 
Cacoal 

Campus de 
Rolim de Moura 

Campus de Vilhena 
 

 
Carmen Tereza 

Velanga Moreira 

 
Walter Rocha 

 
Neusa Manfredine 

 
Maria Cristina 

Borges 

 
Ana Maria Marquesini 

 
Dorosnil Alves 

Moreira 

 
Márcio Valentino 

 
Zilda Klemz Eller 

 
Orestes Zivieri 

Neto 

 
Maura Profeta 

 
Osvaldo Copertino 

Duarte 

 
Eudes Barbosa 

Junior 

 
Floripes Matuda 

 
Maria da Graça 

Martins 

 
José Eduardo 

 
Carlos Del Lhano 

 
Milca Lopes de 

Oliveira 

 
Avones Antonia 

Favoreça 

 
Iracema Glabler 

Luiz Carlos Rocha 

 
Eliana Guimalhães 

  
Rosivaldo 
Rodrigues 

 
Dirceu Betiol 

 

   
Neiva Pociano de 

Campos 

  

Fonte: Arquivo do Campus de Guajará –Mirim, 2004. 

Esses professores são responsáveis pelos primeiros cursos dos campi, coordenados pelos Diretores 

de Núcleos de Porto Velho. Juntamente com esses nomes destacam-se os primeiros funcionários de apoio 

do campus que eram convidados da prefeitura para lotação nas repartições públicas municipais colocadas a 

disposição da universidade 

Como resposta específica no campo da formação de quadros de profissionais titulados de 1987 até 

2002 os campi da UNIR apresentam diplomas em licenciaturas e bacharelatos: 

 

Quadro 7: Profissionais Titulados entre 1987-2002. 

Campus de 
Guajará-Mirim  

Campus de Ji-
paraná 

Campus de Cacoal Campus de Rolim 
de Moura 

Campus de Vilhena 

 
566 

 
498 

 
887 

 
522 

 
863 

Fonte: Arquivos Campus de Guajará-Mirim, 2004. 

 

A UNIR interiorizada responde as necessidades sociais, possibilitando qualificação, titulação e 

formação profissional. Numa visão de conjunto, a instituição universitária apresenta credibilidade e 

esperança de soluções para os problemas e de qualidade de vida. Configura-se como importante 

instrumento de desenvolvimento local. O acúmulo de atividades de rotina, a falta de recursos humanos e da 

própria política da União aplicada na instituição constitui-se em desafios superados pela participação da 

comunidade nos respectivos enfrentamentos.  
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          Foto 078 

 
Fonte: SILVA, J.Silva: Reunião da Direção do Campus de Guajará-
Mirim, com representantes da comunidade local para resolver problemas 
de falta de carteiras universitárias, fala de professores, e sugestões para o 
cerimonial de inauguração do Campus, 1999. 

 

O maior aliado da universidade na cidade é a comunidade local organizada. Os recursos da 

instituição, através da triagem da sede em Porto Velho chegam nos campi, porém de forma inadequada, o 

que gera tensões e conflitos, principalmente quando os mais entendidos no assunto sentem seus poderes 

ameaçados. O ponto decisivo está na distância entre aqueles que entendem do problema da universidade, 

interesses e comprometimentos ocultos. Consolidar a UNIR desafia os sujeitos envolvidos, pois, frente as 

necessidades sociais, enfrenta necessidades internas, como, por exemplo, a falta de pessoal, quebra de 

compromissos, dificuldades financeiras etc) paralelamente, as influências neoliberais apresentam-se como 

um desafio paralelo, qual seja da fragmentação das potencialidades institucionais e regionais. 

A UNIR multicampi implica na distribuição de recursos humanos e financeiros ao mesmo tempo 

em que os projetos temporariamente finitos recebem pressão das localidades no sentido de renovar as ações 

e expandir os serviços de ensino, pesquisa e extensão universitária nas cidades. 

Como amazônida, militante político e na condição de professor dessa instituição, Adilson Siqueira 

(2005) contribuiu com o seguinte depoimento: 

A Universidade Federal de Rondônia – UNIR é uma Instituição nova, está na região desde 1982. Ou 
seja, está em processo de formação, tanto de seus quadros intelectuais, quanto de criação de cursos de 
graduação e de pós-graduação que venham atender satisfatoriamente os desafios apresentados pela 
região. A região Amazônica é inóspita tanto do ponto de vista da saúde, quanto das condições que 
oferece a sua população. Carece de projetos governamentais que venha ao encontro das necessidades 
das populações tradicionais e as novas. Nesse contexto a UNIR, nova na região, necessita de estrutura 
para manter e implantar cursos tanto na área de graduação, quanto de programas de pós-graduação 
voltados para atender a essas realidades, bem como de financiamentos de projetos de pesquisa que 
proporcione a compreensão da realidade local e de projetos de extensão que possa dar retorno a essas 
populações e com isso ajudar o desenvolvimento local. A implantação da UNIR acompanha a criação 
do Estado de Rondônia. Com isso, mesmo sem infra-estrutura adequada, inicia-se de forma 
interiorizada com seus seis campi (Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e 
Vilhena). A atuação nesses pólos fez com que na parte educacional venha servir como um referencial, 
visto que hoje em muitas áreas do conhecimento, principalmente na educação está sendo bem 
atendida. Hoje a UNIR inicia com a criação de novos cursos em outras áreas do conhecimento, como 
Agronomia em Rolim de Moura; Química, Medicina, Biologia e Ciências Sociais em Porto Velho, 
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entre outros e Comunicação Social em Vilhena. Além dos cursos existentes, tanto na área da 
educação, quanto nas ciências naturais e ciências sociais aplicadas. 
Além desses cursos, visando atender as determinações da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em convênios com o Governo, tanto Estadual, quanto municipais e até com 
sindicatos, a Universidade vem realizando o PROHACAP – Programa de Habilitação e Capacitação 
de Professores Leigos. Esse Programa fez com o número de discentes fosse dobrado. Além dos cursos, 
existem laboratórios referenciais como o de pesquisa em mercúrio, aonde vem desenvolvendo 
trabalhos importantes nessa área, entre outros.  
 

 
Essa visão acerca da forma como a UNIR responde as necessidades sociais sintetiza a opinião da 

perspectiva de quem está em Porto Velho, na sede da UNIR. 

 

4 - UNIR multicampi: Os Campi da UNIR 

 

A UNIR está estruturada e legitimada nos termos estatutários e com patrimônio legalizado nas 

cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, contempladas pelos 

campi universitários, no Estado de Rondônia. 

 

 

                                             

 

  

  

Fonte: Arquivo Campus de Guajará-Mirim 

 

Entendendo o processo de interiorização como a extensão, expansão e dinamização da universidade 

além da capital do Estado de Rondônia, estacamos três fases: primeira a autorização de cursos nas cidades 

na forma de extensão universitária vinculados aos Núcleos185 da UNIR, principalmente Núcleo de 

                                                 
185 O Núcleo de Educação (NED) congrega os departamentos de Ciências da Educação; Sociologia e Filosofia; 
História, Línguas Estrangeiras; Línguas Vernáculas. Esses departamentos são responsáveis pelos cursos de 

GUAJARÁ-
MIRIM 

PORTO 
VELHO 

JI-PARANÁ 

ROLIM DE 
MOURA 

ARIQUEMES 

CACOAL 
VILHENA  
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Educação; segunda, a adaptação das estruturas físicas e implantação dos campi que funcionavam como 

extensão universitária e campus avançado, com coordenadores e representantes locais, indicados pelos 

prefeitos e nomeados pela reitoria; terceira, a construção do campus local e implantação da estrutura de 

“Campus Universitário” com relativa autonomia, com estrutura mínima administrativa composta pela 

direção, coordenação e pelos departamentos. 

 A dinâmica da construção dos campi depende da capacidade de articulação das potencialidades do 

poder local de cada comunidade acadêmica e autoridades interessadas nesse desafio, que ainda depende de 

iniciativa e criatividade local. 

Em Vilhena, a prefeitura “doou” o prédio onde funcionava a sede da própria prefeitura municipal; 

em Rolim de Moura, o prefeito Valdir Raupp construiu as instalações; em Ji-paraná, o prefeito 

disponibilizou barracões de madeira e a prefeitura se encarregou de construir algumas salas; em Guajará-

Mirim o processo foi mais complexo em função dos conflitos políticos entre comunidade acadêmica e a 

prefeitura municipal, onde a construção inicia-se com campanhas de doações de terreno e material de 

construção, mão de obra de “apenados”, com a participação “tímida” da prefeitura; chega a um processo 

efetivamente prático de construção após convênio entre UNIR e Estado, no que resulta em repasse de 

recursos estaduais para construção de três blocos de alvenaria com vinte salas de aula. 

No Campus de Porto Velho, houve recursos para as obras físicas dos prédios e das instalações de 

laboratórios e para a titulação definitiva do patrimônio imobiliário. Foi o único Campus que executou obras 

com gastos federais relacionados às agências internacionais. Antonino, ex-reitor da UNIR relata que: 

Administrei recursos do BIRD e como interventor entreguei o Campus de Porto Velho pronto em condições de 
atender serviços administrativos da reitoria, coordenações e departamentos, salas de aula, almoxarifado, uma 
biblioteca em funcionamento etc. local em prédios emprestados e só no terceiro momento, ocorre a construção e 
reformas os relatórios da UNIR cujo patrimônio é contabilizado pela instituição.  

 

Na cidade de Ariquemes um conjunto de investimentos vem sendo aplicado em laboratórios de 

informática e prédios identificados como “Campus Universitário de Ariquemes da UNIR”.  Outras cidades 

apresentam ações semelhantes, como Buritis, Campo Novo, Colorado do Oeste, Ouro Preto, Nova 

Mamoré, que trabalham para criar o fato político, desenvolvendo praticas acadêmicas que possam 

comprometer a universidade com os interesse locais (Comissão Municipal Pró-Ensino Superior de Buritis, 

2003). A disponibilização de áreas para construção de prédios, elaboração e aprovação de leis de incentivo 

ao ensino superior destacam-se como iniciativas comuns desses municípios interessados na presença da 

instituição universitária na cidade. 

                                                                                                                                                             
Pedagogia, História, Letras (português), Letras (inglês) e Letras (espanhol); o Núcleo de Saúde (NUSAU) congrega 
os departamentos de Ciências Biomédicas, Enfermagem, Psicologia e de Educação Física. Esse departamento 
responsabiliza-se pelos cursos de Medicina, Enfermagem Psicologia e o curso de Educação Física; o Núcleo de 
Ciências Sociais (NUCS), congrega os departamentos de Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis e do departamento de Administração. Esses Departamentos são responsáveis pelos cursos de Direito, 
Economia, Contabilidade e de Administração; o Núcleo de Ciência e Tecnologia (NUCT), congrega os 
Departamentos de Matemática, Informática, Geografia; Química; Ciências Biomédicas. Esses departamentos são 
responsáveis pelos cursos de Matemática, Informática, Geografia, Química e do curso de Biologia 
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Os campi da UNIR estão atrelados a reitoria da universidade, observando que o Campus de Porto 

Velho, não apresenta uma estrutura administrativa, sendo operacionalizado pela estrutura administrativa da 

própria reitoria. Na prática, a política do Campus de Porto Velho é determinada pelos Núcleos de Educação, 

Ciências Sociais, Ciências e Tecnologia e o Núcleo de Saúde, onde os dirigentes apresentam status de pró-

reitor o que equivale ao status de diretor de campi, ambos com relativa autonomia e com ligação direta com 

a reitoria. Essa, sempre que cobrada, apresenta dados quantitativos e raramente qualitativos. O volume de 

atividades “corriqueiras” atropela o desenvolvimento de “grandes” projetos. Entretanto, MEC, exige dos 

dirigentes federais relatórios detalhados da “produção” da instituição que consta do relatório de Gestão186 

(2002). 

A reitoria apresentou resultados através de números e procedimento técnico burocrático exigido 

pelo MEC numa valorização quantitativa da produção institucional; preocupações das demais universidades 

federais, pois atreladas ao sistema federal de ensino, correm o risco de sofrerem os cortes orçamentários e 

financeiros determinados pelo MEC que não admite “desalinhamento”. Entretanto, oculta inúmeras 

iniciativas realizadas diretamente vinculadas às necessidades sociais locais. 

No processo de interiorização da instituição e da implantação dos campi, constatamos a importância 

dos Núcleos. Trata-se de órgãos acadêmicos da instituição, que congregam os departamentos do Campus de 

Porto Velho. Por outro lado, os departamentos e coordenações nos campi do interior têm vínculo com a 

direção de cada campus local. 

 Na origem os campi surgem das articulações políticas desenvolvidas por sujeitos vinculados nos 

cursos de pedagogia e letras, que eram coordenados pelo Núcleo de Educação, que administrou e conduziu 

as extensões da UNIR nas cidades. Essas extensões transformam-se em “Campus Avançado” e em 1991, 

posteriormente adquire a denominação de “Campus universitário”. 

Os Núcleos da UNIR são vinculados - com ajustamento “confuso” – na estrutura organizacional da 

UNIR, dinamizados no Campus de Porto Velho. Apresentam papel relevante no processo de interiorização 

da UNIR, onde muitas das políticas idealizadas ou contestadas passavam pelas orientações dos respectivos 

dirigentes de núcleos, como por exemplo, com José Carlos Cintra; Cláudio Edílson Guimarães (88/92), 

pioneiros nas atividades de implantação dos primeiros cursos da UNIR no interior do Estado de Rondônia.  

Tratando da estrutura e funcionamento (acadêmico) da UNIR Duarte (2002), discorre que os 
NÚCLEOS e os CAMPI: 

                                                 
186 Exemplo de produtividade exigida em relatório de gestão anual: 03 (três) reuniões do CONSUN;01 (um) Ato 
Decisório; 02 (duas) reuniões do CONSEA;13 (treze) resoluções aprovadas e redigindo as respectivas atas;05 
(cinco) reuniões; c) Câmara de Pesquisa e Extensão:  04 (quatro) reuniões: convocou e secretariou 03 (três) reuniões 
do CONSAD, redigindo as respectivas atas, elaborando certidão para cada processo... 25 manifestações em 
processos disciplinares; 21 manifestações relativas a processos judiciais; 25 outras manifestações/informações. 
Processos Judiciais: 52 execuções direta por títulos; 25 ações Cautelares Inominadas; 12 Ações Civis Públicas; 131 
Ações Ordinárias; 18 Ações Rescisória; 205 Mandatos de Segurança; 22 Processos de Precatórios. Foram 
executadas todas as atividades necessárias à entrada, encaminhamento, andamento e conclusão dos processos 
(Reitor Ene Glória,2002). 
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estão vinculados diretamente a reitoria, participando na elaboração e implementação das políticas públicas da 
universidade. Assim, para o desenvolvimento de suas atividades os campi de Guajará-Mirim; Ji-paraná; Cacoal; 
Rolim de Moura e Vilhena apresentam a seguinte estrutura: Diretoria do Campus; Chefe de Departamento I e 
Departamento II. Assim, o que mais chama a atenção é o fato do Campus de Porto Velho não registrar na estrutura 
administrativa da UNIR, estrutura idêntica aos demais campi, confundindo a sua administração com a administração 
da própria reitoria, pois não existe a “figura” do diretor de campus. Consideramos urgente, a alteração do estatuto da 
UNIR e respectiva estrutura específica para o Campus de Porto Velho. 
 

Para compreender os campi universitários da UNIR, e responder o problema da pesquisa, 

elaboramos um roteiro inicial de questões que orientaram as entrevistas com dirigentes, lideranças das 

cidades e membros da comunidade acadêmica envolvida assim, na busca de uma visão de conjunto, 

questionamos: 1) as políticas formuladas e implementadas em cada campus; 2) a idéia de missão e 

compromisso; 3) problemas e ameaças impactantes; 4) políticas e estratégias; 5) debilidades e 

potencialidades dispersas; 6) perfil dos principais problemas enfrentados pelos campi; 7) iniciativa ações e 

resultados alcançados; 8) potencialidades e possibilidades de cada campus; 9) quadro docente e discente; 

10) projetos de pesquisas e extensão universitária e relação com as necessidades sociais das localidades. 

Respectivas respostas colaboram no esclarecimento da constituição da UNIR numa instituição universitária 

multicampi. 

 

Organograma da UNIR: 
 

  
Fonte: Proplan-UNIR, 2002. 

 

Nessa estrutura, verifica-se que as Pró-Reitorias, Núcleos e Campi estão no mesmo nível 

hierárquico e apresentam orçamentos equivalentes. Na prática, os 5 campi: O Campus de Guajará-Mirim 

(CGM); Ji-paraná(CJP); Cacoal(CC); Rolim de Moura(CRM) e o Campus de Vilhena (CV) conta apenas 

como uma estrutura mínima de uma diretoria e dois departamentos, enquanto o Campus de Porto Velho 
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conta com todos os cargos da estrutura geral da UNIR, exceto 15 cargos comissionados dos campi de um 

total de 91 funções. O impacto dessa estrutura é revelado na distribuição dos recursos presente nos 

balancetes. Os cursos da UNIR estão vinculados aos Núcleos (NED, NUSAU, NUCT, NUCS), que são 

executados na cidade de PortoVelho. Os cursos da UNIR localizados no interior desse do Estado estão 

vinculados aos Campi universitários que na estrutura administrativa tem ligação direta à reitoria e 

autonomia em relação ao referidos Núcleos dessa instituição. Nesse ponto encontramos equívocos 

administrativos e desafios acadêmicos; entretanto no ano de 2002, afirma Padre Zenildo: 

O NED - Núcleo de Educação (Porto Velho), composto pelos departamentos de Ciências da Educação, Sociologia e 
Filosofia, História, Línguas Estrangeiras e Línguas Vernáculas, apresentam os seguintes cursos de graduação: 
História (166 alunos), Letras Espanhol (98 alunos), Pedagogia (199 alunos), Letras- Português (145alunos). Cursos 
Lato Sensu: Literatura (30alunos), Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa (35 alunos), Filologia 
Espanhola (20 alunos), Administração e Gerenciamento Escolar (15 alunos), Metodologia do ensino superior (250 
alunos) e Língua Portuguesa (35 alunos), o que corresponde a 1.093 alunos matriculados. 

 

Tratando-se de uma instituição federal em tempos neoliberais destacamos o caráter 

“mercadológico” dos cursos de especialização Lato Sensu, isto é, esses cursos na sua maioria são 

administrados pela fundação RIOMAR com diplomas e professores da UNIR, bancado pelos alunos ou por 

patrocinadores externos (prefeituras, bancos, sindicatos, associações e empresas diversas). Isso se aplica em 

todos os campi. Entretanto constatamos resistência à proliferação desses cursos no âmbito da UNIR.  No 

ano de 2002, esse núcleo contava com 67 professores: 2 (pós-doutorados), 20 (doutores), 32 (mestres), 

11(especialistas) e 2 graduados (Relatório de Atividades da UNIR, 2003, p. 110). Assim, com base nos 

relatórios de atividades o reitor Ene Glória (2003) enfatiza que: 

O NASAU-Núcleo de Saúde (Porto Velho) é composto pelos departamentos de Ciências Biomédicas, 
Enfermagem, Psicologia, Educação Física. Esses congregam os cursos de Medicina (80 alunos), Enfermagem (150 
alunos), Psicologia (124 alunos) e de Educação física (221 alunos). Além dos cursos da graduação, são 
desenvolvidos os cursos Lato Sensu de Formação Pedagógica Profissional na área de Saúde (321 alunos), Gestão 
de Sistema de Serviços de Saúde (43 alunos), Saúde da Família (85 alunos) e ainda um mestrado em Biologia 
Experimental com (30 alunos). Nesse Núcleo o total de alunos atendidos pela UNIR corresponde a 1.084 
matrículas. Os docentes permanentes vinculados nesse Núcleo totalizam 54 professores. 9 (doutores), 32(mestres), 
8 (especialistas) e 5(graduados). 
O NUCT - Núcleo de Ciências e Tecnologias (Porto Velho) está composto pelos departamentos de matemática, 
Informática, Geografia, Química, Ciências Biológicas com os seguintes cursos e respectivas matriculas: Geografia 
(168 alunos), Química (76 alunos) Matemática (149 alunos), informática (182 alunos) e Ciências Biológicas (202 
alunos). Além desses cursos de graduação, são oferecidos os curso de Lato Sensu em análise ambiental (105 
alunos) e Educação matemática (45 alunos) e um mestrado em Desenvolvimento regional com (30 alunos). Esses 
cursos são desenvolvidos com 50 professores do quadro permanente: 1(pós-doutor), 18 (doutores), 28 mestres, 2 
(especialistas) e 1 (graduado). 
NUCS-Núcleo de Ciências Sociais (Porto Velho) é composto pelos departamentos de Ciências Jurídicas, Ciências 
Econômicas, Ciências Contábeis, Administração com os seguintes cursos e respectivos números de alunos: 
Administração (167) Economia(192), Direito(233), Ciências Contábeis (241). Além desses cursos de graduação 
são desenvolvidos os cursos de lato sensu em Controladoria Institucional e Ambiental (24), Gestão Avançada de 
Negócios (50), Gestão Estratégica (50) e Administração Pública (57). Observamos que esse Núcleo, nesse ano de 
2002 não oferece cursos de mestrado e doutorado. Atende um total de 1.014 alunos que contam com 50 professores 
do quadro permanente da UNIR: 6(doutores, 21(mestres), 13 (especialistas e 10 (graduados), números, dados do 
ano passado). 

 

Observamos que os quatro núcleos são responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico da UNIR no 

Campus de Porto Velho, estabelecendo relação direta com as pró-reitorias e reitoria da instituição. Os cursos 
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localizados nas cidades do interior de Rondônia são administrados pelos cinco Campi. No ano de 2002 a 

UNIR como multicampi apresenta-se 

 

              Foto 079 

 
          Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Guajará-Mirim, 2002. 

 
 
 

Campus de Guajará-Mirim constituído por uma diretoria do campus, uma secretaria, Departamento de 
Administração e Departamento de Disciplinas de Cursos Finitos. Oferece os seguintes cursos com as respectivas 
matricula: administração (147 alunos), Letras português (171 alunos), pedagogia (214alunos). Nos curso de lato 
Sensu: Especialização em lingüística aplicada à educação (20 alunos). Conta com um curso de mestrado em 
lingüística (20 alunos). Para atender esses cursos o campus conta com 10 professores do quadro permanente da 
UNIR: 1 (pós-doutor), 6(doutores), 3 (mestres) e 1 (especialista) (UNIR, 2002, Grifo Nosso). 
 
 
 
 

          Foto 080 

 
         Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Ji-paraná, 2002. 
 

 
 
O Campus de Ji-paraná estruturado com uma diretoria de Campus, uma secretaria, departamento de Ciências 
humanas e departamento de Exatas e da Natureza. Conta com os cursos de Física (116 alunos), matemática (146) e 
Pedagogia (180 alunos). Além dos cursos de pós-graduação desenvolve uma especialização em Educação 
Matemática (15 alunos). Assim, totaliza 457 alunos matriculados que contam com 14 professores do quadro 
permanente da UNIR: 3(doutores, 7(mestres), 1(especialista) e 3 (graduados) (UNIR, 2002, Grifo Nosso). 
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                  Foto 081 

 
 

                  Fonte: OLIVEIRA, Rosangela. Campus de Cacoal, 2002. 
 

 
O Campus de Cacoal conta com a seguinte estrutura: uma diretoria, uma secretaria e o departamento de ciências 
jurídicas e departamento de ciências contábeis e administração. Oferece os seguintes cursos: administração (134 
alunos), Ciências contábeis| (166 alunos) e Direito (339 alunos). Especialização em gestão de sistema de serviços de 
saúde (40 alunos) e saúde da família (30alunos), totalizando 709 alunos matriculados nesse campus. Para 
desenvolver essas atividades conta co 10 professores do quadro permanente da UNIR: 8 (mestres) e 2 (especialistas). 
O Campus de Rolim de Moura está estruturado com uma diretoria, uma secretaria, o departamento de pedagogia e o 
departamento de agronomia. Desenvolve os seguintes cursos de graduação: Letras Português (55 alunos), letras/ 
inglês (35 alunos), pedagogia (268), agronomia (81 alunos). Conta ainda com uma especialização em alfabetização 
(20alunos). Esse campus totaliza 459 matriculas e conta com 13 professores do quadro permanente: 6(doutores, 
1(mestre), 4 especialistas) e 2 (graduados.) (UNIR, 2002, Grifo Nosso).  
 
 

 
 
                  Foto 082 

 
Fonte: OLIVEIRA, Rosangela.   Campus de Rolim de Moura, 2002. 

 
 
O Campus de Rolim de Moura apresenta a seguinte estrutura administrativa: Uma diretoria, uma secretaria e o 
Departamento de Pedagogia e um departamento de Agronomia. Esses dois departamentos congregam os cursos de 
Letras Português (55 alunos), Letras Inglês (35 alunos), Pedagogia (268 alunos) e o curso de agronomia (com 81 
alunos). Desenvolve uma especialização em Alfabetização (com 20 alunos). Nesse ano de 002, o Campus de Rolim 
de Moura totaliza 459 alunos. Para as atividades acadêmicas, esse campus conta com 13 professores do quadro 
permanente da UNIR: 6(doutores), 1 (mestre), 4(especialistas) e 2 (graduados) (UNIR, 2002, Grifo Nosso). 
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              Foto 083 

 
              Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Vilhena, 2002. 
 

Campus de Vilhena está estruturado com uma diretoria, uma secretaria, Departamento de Letras e Jornalismo e o 
Departamento de Ciências Contábeis e Pedagogia, com os seguintes cursos: Jornalismo (39 alunos), letras/português 
(272 alunos), pedagogia (199 alunos) e Ciências Contábeis (141 alunos), e ainda com um curso de especialização 
lato sensu em Educação matemática (45 alunos). Assim totaliza 696 alunos matriculados e contam com a atuação de 
10 professores do quadro permanente da UNIR: 1 (doutor), 8(mestres) e 1 (especialista).  (entrevista de Ene Glória 
com base no Relatório de Atividades da UNIR de 2003, referindo-se aos desafios e realizações da UNIR no ano de 
2002) (UNIR, 2002, Grifo Nosso). 
 
 

Esses registros possibilitam, a imagem e um perfil numérico dos cursos, alunos e professores que 

compõem a UNIR, como uma universidade multicampi na fronteira. 

 

 

4.1 - Campus Universitário de Porto Velho187 

                                                 
187 População de Porto Velho (2004) é de 380.884 habitantes(IBGE). Porto Velho surgiu em 1909, de um  
aglomerado  desordenado de barracas,  em  torno das instalações da Empresa Madeireira Mamoré Railway 
Company, arrendatário da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A origem do seu nome deve-se a residência do senhor 
Pimentel na margem do rio Madeira, que os antigos moradores de Santo Antônio denominavam-na de Porto Velho 
de Caça e também de Porto Velho por ser o local referencial de reunião para suas caçadas e pescarias. Segundo o 
morador antigo de Porto Velho, Manoel Agostinho do Nascimento (2003) “quando a empresa de Percival Farquar 
empreendeu as ações afinal vitoriosas de construção da EFMM, decidiu mudar o ponto inicial. A insalubridade do 
histórico sítio de Santo Antônio do Madeira e as facilidades para atracação de navios 7 km abaixo, no mais saudável 
“porto velho dos militares”, orientaram essa decisão. Daí nasceu Porto Velho”. Os administradores da Madeira 
Mamoré ao se instalarem nesse local passaram a denominá-lo de Porto Velho. O Município foi criado através da Lei 
n.º 757, de 02 de outubro de 1914, ocorrendo sua instalação solene, em 24 de janeiro de 1915. Porto Velho através 
do Decreto Lei n.º 5812, de 13 de setembro de 1943, tornou-se capital do Território Federal do Guaporé (depois 
Rondônia) e capital do Estado de Rondônia, através da Lei Complementar n.º 41, de 22 de dezembro de 1981, 
estando situada à margem direita do rio Madeira, sete quilômetros abaixo da Cachoeira de Santo Antônio do Alto 
Madeira. Com uma Área de 35.928,9 Km² ;Altitude: 85,2 m;Latitude: 08º45’43’’ Longitude: 063º54’14’’ ;Limites: 
o município de Porto Velho limita-se ao Norte, Noroeste e Nordeste com o Estado do Amazonas; Sudeste com os 
municípios de Cujubim, Machadinho e Candeias do Jamari; Leste com os municípios de Candeias do Jamary e Alto 
Paraíso; Sul com os municípios de Campo Novo e Nova Mamoré; Oeste com o Estado do Acre e República da 
Bolívia. Quanto a  Hidrografia o sistema hidrográfico do município de Porto Velho é constituído pelo Rio Madeira 
no trecho compreendido, entre Maici na fronteira com o Estado do Amazonas e o limite com o município de Nova 
Mamoré e os baixos cursos de seus afluentes Ji-paraná, Jamary, Jaci-Paraná, Mutum-Paraná, Caracol, Abunã. Os 
afluentes destes rios tais como o Candeias, Garças, Preto, Machadinho. Destacam-se ainda os rios Ferreiros e 
Paraná-Pixuna, o lago Cuniã e uma quantidade expressiva de cursos de pequenos rios e igarapés, constituindo a rede 
hidrográfica do Município, tendo esse sistema botânico, relevante importância para a economia do município e do 
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A estrutura organizacional e administrativa da UNIR desenvolve-se no âmbito do Campus 

Universitário de Porto Velho. Há uma política protecionista, corporativista e geradora de conflitos entre a 

capital e o interior, que para efeito de relatórios e avaliação de desempenho, a identidade do Campus de 

Porto Velho revela-se nos dados comparativos com os demais campi. Sobre as dificuldades e desafios Ene 

Glória (2002), discorre que: 

O Campus de Porto Velho apresenta deficiência nos seguintes aspectos: Falta de gestão democrática e a existência 
de corporativismo, deficiência na comunicação interna provocando distorções nas informações, bem como a 
inexistência de um sistema de informações gerenciais, no descomprometimento e ausência de espírito institucional e 
ética de parte da comunidade acadêmica, na quantidade e qualidade insuficientes de recursos humanos, estrutura 
física, equipamentos e materiais de consumo e falta de programa de qualificação do corpo técnico-administrativo). 

  

Tais deficiências impedem o aproveitamento de articulação com os movimentos organizados e 

intercâmbio com organismos governamentais, não-governamentais, nacionais e internacionais para o 

fomento do ensino, da pesquisa e da extensão; sua inserção na Amazônia que desperta interesse mundial, o 

que viabiliza a obtenção de recursos; as políticas alternativas para financiamento das universidades 

emergentes da Amazônica. Quando comparamos o Campus de Porto Velho, com os demais campi da 

UNIR, constatamos, por exemplo, que o Campus de Guajará-Mirim, foi mais articulado no sentido de 

viabilizar dinâmicas acadêmicas a partir das parcerias externas com interessados nas atividades e no poder 

da instituição universitária, como o caso da implantação do primeiro mestrado e doutorado em Lingüística 

Indígena, criado no Campus de Guajará-Mirim (1995). 

Em 2002, o reitor Ene Glória destaca aspectos favoráveis das políticas publicas aplicadas na UNIR 

em função: 

da localização do Estado de Rondônia numa região que se constitui, hoje, num pólo rodo-hidroviário, podendo 
ampliar-se através de uma saída, economicamente viável, para o Pacífico, para que, apoiados numa universidade 
pública, federal, gratuita, multicampi, com estruturas autônomas e pessoal técnico e docente melhor e mais 
qualificado na Amazônia Ocidental que tem um pequeno número e na existência de pessoas comprometidas 
verdadeiramente com a instituição. 

 

Sobre ações administrativas destaca a prioridade na “construção de salas individuais para todos 

professores e sistema de ar condicionado para todas salas do Campus de Porto Velho”(GLORIA, 2005), 

enfatizando que os problemas da UNIR serão resolvidos: 

Se nos apoiarmos numa universidade pública, federal, gratuita, multicampi, com estruturas autônomas e pessoal 
técnico e docente melhor e mais qualificado na Amazônia Ocidental que tem um pequeno número e na existência de 
pessoas comprometidas verdadeiramente com a instituição; na produção científica e alguns cursos de graduação e 
pós-graduação com qualidade; numa condutora e executora da política educativa no Estado de Rondônia em todos 
os níveis; numa instituição emergente e respeitada regionalmente, poderemos nos aproveitar, da articulação com 
entidades de classe, movimentos sociais, e intercâmbio com organismos governamentais e não-governamentais 
nacionais e internacionais para o fomento do ensino, pesquisa e extensão; de sua inserção em uma região que 
desperta interesse mundial, o que viabiliza a obtenção de recursos; das políticas alternativas para financiamento das 
universidades emergentes da região Amazônica, Nacional e Internacional através da criação de um fórum 
específico; da. captação de recursos nos órgãos de fomento nacionais e internacionais, organismos de governo e 

                                                                                                                                                             
Estado. Os distritos de Porto Velho são: Jací-Paraná, Mutum-Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do 
Abunã, extrema e Nova Califórnia, São Carlos e Calama. 
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organizações privadas, através de projetos bem elaborados e engajamento político.(Relatório de Gestão da UNIR, 
2002). 

 

Centramos nossa reflexão sobre o multicampi, que é colocado como necessidade estratégica da 

universidade como elaboradora e condutora de políticas públicas, permitindo pelo menos a identificação de 

dez objetivos destacados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2004-2012). 

1) Prover, cada curso de graduação ou pós-gradação stricto sensu institucional com o mínimo de 15 docentes do 
quadro permanente; 2) Implantar intranet, sistema de comunicação informatizado e sistema de informações 
gerenciais na UNIR para todos os serviços e instrumentalizam a biblioteca; 3) Contratar pessoal docente e técnico-
administrativo em quantidade suficiente para atingir, a média nacional no que tange aos critérios “relação professor x 
aluno; 4) Definir, as linhas prioritárias de pesquisa e consolidar os respectivos grupos, bem como implantar e 
consolidar em cada unidade acadêmica, programa de pós-graduação; 5) Criar um programa de avaliação 
institucional; 6) Implementar e consolidar grupos de pesquisa de modo que cada grupo tenha aprovado um projeto 
por órgão de fomento e seu PQI para que a UNIR tenha o seu quadro docente composto por mestres e doutores; 7) 
Intervir no processo de implantação da FAPERO; 8) Definir, a área de atuação de cada unidade acadêmica e 
consolidar, em cada campus do interior, até 2 cursos de graduação; 9) Criar campus urbano em Porto Velho, além de 
ampliar em 10% ao ano a área física, bem como dotar salas de aula e laboratórios de instrumentos adequados e 
suficientes para o desenvolvimento das ações; e, 10) Elaborar coletivamente o projeto pedagógico para a UNIR. 

  

Tratando-se de objetivos na direção da universidade multicampi, a lacuna identificada é decorrente 

da confusão do Campus de Porto Velho aparecer como universidade e os demais campi como apêndice da 

estrutura central. 

Existe um movimento trabalhando a idéia de repensar os Núcleos e de oficializar o Campus de 

Porto Velho a partir de uma nova estrutura administrativa da UNIR e dos objetivos que constam no PDI 

(2004-2012).  Esse campus está estruturado com cinco núcleos e vários departamentos de cursos e cada 

curso com seu respectivo coordenador. Entretanto, no momento em que a universidade se expande para o 

interior do Estado e implantando os novos campi esses não contam com mesma estrutura de Núcleo. A 

Direção de cada campus (local) assume a tarefa do núcleo e os núcleos instalados vinculados à reitoria e 

instalados no Campus de Porto Velho, assumem a tarefa de direção de “Campus”. 

Historicamente, os campi surgem como extensão dos cursos de Pedagogia, Ciências e Letras, da 

UNIR (sede) em Porto Velho. Significa dizer que “os núcleos criaram os cursos, mas na foram juntos para 

as respectivas cidades”. As reformas internas não deram conta de redimensionar as responsabilidades “dos 

núcleos” que na prática vinculam-se ao Campus de Porto Velho. Por exemplo, a Diretora do Núcleo de 

Saúde, Ana Escobar (2002) considera: 

A unidade acadêmica que tem como missão exercer o papel de aglutinador das áreas específicas e afins ligadas a 
saúde de forma multidisciplinar gerando conhecimento, formando profissionais que atendam a demanda da 
sociedade por meio de ações efetivas que possibilitem a melhoria das condições biopsicosociais e ambientais 
contribuindo para o desenvolvimento do país e para transformação social...Deve tornar-se um centro de ciências da 
saúde que congregue faculdades dentro da mesma área, exercendo o papel condutor do centro de formação 
permanente em saúde para a região. 

 

Na perspectiva da direção desse núcleo são considerados como sujeitos importantes o corpo 

docente e técnico, o Ministério da Saúde/Educação; Centro de Formação Permanente; Fundações 

Financiadoras de Fomento à Pesquisa; Instituições Governamentais (federais, estaduais e municipais), 
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Organizações Não-Governamentais e, como fatores importantes a infra-estrutura, carência de pessoal 

especializado em saúde regional, ampliação dos programas de qualificação, convênios e parcerias com 

outros institutos, órgãos e universidades, articulações políticas governamentais e institucionais, orçamento 

da união, política de gestão, fatores naturais regionais: localização amazônica. Afirma que existem 

“debilidades evidentes”; “fortalezas mais reconhecidas” e ameaças impactantes como: “falta de infra-

estrutura física e técnico-administrativa; de verbas para os departamentos; reduzida quantidade de pessoal 

com boa vontade e compromisso com o trabalho; acúmulo de funções para quem administra”; Da mesma 

forma como acontece nos outros núcleos da UNIR, destaca-se a “ falta de articulação e interação entre as 

unidades que integram o núcleo; poucas atividades práticas aliadas à teoria; distribuição física inadequada e 

fragmentada dos cursos de graduação e pós-graduação”, afirma Escobar (2002). Quanto aos desafios mais 

impactantes, prossegue essa diretora: 

Imposição da dedicação exclusiva falta de apoio financeiro e aprovação para os projetos a serem desenvolvidos, falta 
de integração entre unidades acadêmicas e administrativas, política governamental de contratação, salarial, e corte de 
verbas para as universidades, política neoliberal de desresponsabilização do governo federal para com a área de 
educação, aprovação do projeto de emenda constitucional nº 40 (aposentadoria do servidor público); localização da 
UNIR – distante e insalubre; ações governamentais; localização geográfica.. 

 

Essa diretora enfatiza as “oportunidades potenciais” sugerindo o aproveitamento das tecnologias 

disponíveis para o intercâmbio com outras instituições, na possibilidade de avanço tecnológico e científico 

nas pesquisas relacionadas às doenças tropicais, biodiversidade e biotecnologia, no financiamento de 

pesquisas através da RIOMAR e FAPERO, no “mercado de trabalho disponível”; na localização da 

Amazônia e no crescimento econômico regional.  

Sobre as articulações e estratégias para políticas públicas aplicadas, Ana Escobar aponta para: a) a 

falta de infra-estrutura física e técnico-administrativa; b) a falta de verbas para os departamentos; c) a 

reduzida quantidade de pessoal com boa vontade e compromisso com o trabalho; d) o acúmulo de funções 

para quem administra; e) a falta de articulação e interação entre as unidades que integram o núcleo; f) as 

poucas atividades práticas aliadas à teoria e a distribuição física inadequada e fragmentada dos cursos de 

graduação e pós-graduação (Escobar, 2002). Esse Núcleo da UNIR apresenta uma série de políticas: 

 de implantação da interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; na qualidade dos 
egressos dos cursos do núcleo de saúde que atuam com competência no mercado de trabalho; no bom nível de 
qualificação dos professores e na alta concorrência no vestibular poderemos aproveitar as tecnologias disponíveis 
para o intercâmbio com outras instituições de ensino e pesquisa; a possibilidade de avanço tecnológico e científico 
nas pesquisas relacionadas às doenças tropicais, biodiversidade e biotecnologia; o financiamento de pesquisas 
através de órgãos como RIOMAR e FAPERO; o mercado de trabalho disponível e a localização amazônica. 
 

Os principais problemas enfrentados nesse núcleo são: a falta de infra-estrutura física e técnico-

administrativa; política governamental de contratação, salarial, corte de verbas para as universidades; falta 

de verbas para os departamentos; acúmulo de funções para quem administra; reduzida quantidade de 

pessoal com boa vontade e compromisso com o trabalho; falta de apoio financeiro e aprovação para os 

projetos a serem desenvolvidos; imposição da dedicação exclusiva; falta de articulação e interação entre as 
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unidades que integram o núcleo; falta de integração entre unidades acadêmicas e administrativas; política 

neoliberal de desresponsabilização do governo federal etc. 

Os recursos partilhados na UNIR são decorrentes, desde 1992, do seguinte critério: “o tratamento 

financeiro dado aos Núcleos da UNIR são equivalentes aos recebidos pelos campi de Guajará-Mirim, Ji-

paraná, Cacoal, Rolim de Moura e de Vilhena” (Maria Cristina, 2002). O que causa conflito é o fato do 

orçamento de cada Núcleo ser equivalente ao valor aplicado pela UNIR nos campi do interior. Os campi 

apresentam despesas, de pessoal, manutenção física e os “Núcleos” não.                                                                                                        

Quanto ao Núcleo de Ciência e Tecnologia – NCT, segundo Júlio Militão (2002) o NCT é uma 

“unidade que cria, desenvolve, promove e difunde os conhecimentos científicos, tecnológicos e 

humanísticos, articula ensino, pesquisa e extensão e contribui com o desenvolvimento regional”. O objetivo 

desse núcleo da UNIR é tornar-se um “centro de excelência, que congregue institutos e faculdades, em 

ciências e tecnologia visando criar, promover, incentivar, difundir e desenvolver conhecimentos articulados 

através do ensino, pesquisa e extensão”.Nesse Núcleo, são considerados importantes: as fundações de 

apoio; governos federais, estaduais e municipais; políticos da bancada regional; recursos humanos da 

UNIR; comunidade em geral; conselheiros da UNIR. Entretanto, afirma o Diretor do Núcleo de Ciência e 

Tecnologia: 

Falta de transparência nas ações de ensino, pesquisa e extensão; corporativismo; falta de apoio e infra-estrutura ao 
ensino, pesquisa e extensão; limitação orçamentária; deficiência na articulação interdepartamental, de pessoal e falta 
de compromisso; burocratização dos serviços; má administração da prefeitura do campus. 

 

Constata-se uma perspectiva crítica, de indignação e denúncias, por considerar a condição de 

instituição federal em estado de fragilização, onde Júlio Militão (2002) aponta enfrentamentos 

desfavoráveis: 

 
No plano de aplicação de recursos extra-orçamentários privilegia interesses internos e externos à UNIR; na 
centralização das decisões que envolvem a distribuição dos recursos financeiros; na baixa remuneração do pessoal 
qualificado causando evasão dos mesmos; na incompatibilidade dos objetivos com a administração superior; na falta 
de investimento de agências locais, regionais e federais; no desconhecimento da comunidade externa sobre a 
competência do NCT; o indevido do nome do NCT e limitação da autonomia. 

 

Por outro lado, existe um consenso acerca da dispersão de recursos e potencialidades que se 

encontram isoladas e os talentos mal aproveitados. O poder desse núcleo, enquanto “órgão gerencial” do 

Campus de Porto Velho, aponta problemas que confundem com a responsabilidade da reitoria e direção de 

campus universitário, segundo Militão (2002). 

Nosso núcleo apresenta falta de transparência nas ações de ensino, pesquisa e extensão, corporativismo; falta de 
apoio e infra-estrutura ao ensino, pesquisa e extensão, limitação orçamentária, deficiência na articulação 
interdepartamental, de pessoal e falta de compromisso, burocratização dos serviços; má administração da prefeitura 
do campus; que não nos permite aproveitar os projetos de desenvolvimento regional e apoio das agências de 
fomento: CTINFRA / SIVAM / ANP / BASA / EMBRAPA / CPRM / GOV. ESTADO / PETROBRÁS / FINEP / 
FURNAS / BANCO DO BRASIL. 
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O plano de aplicação de recursos extra-orçamentários privilegia interesses internos e externos à 

UNIR, bem como o da centralização das decisões que envolvem a distribuição dos recursos financeiros, e 

ainda a baixa remuneração do pessoal qualificado que causa evasão, incompatibilidade dos objetivos com a 

administração superior, a falta de investimentos. Como solução estratégica, Júlio Militão (2002) aponta as 

seguintes alternativas: 

apoiarmos em nossa qualificação do corpo docente, produção científica em fase de crescimento quantitativo e 
qualitativo, grupos de pesquisas, laboratórios de pesquisa atuantes, interdisciplinaridade; poderemos aproveitar os 
projetos de desenvolvimento regional e apoio das agências de fomento para financiamento para a construção de 
laboratórios e compra de equipamentos – MCT / CNPQ e na qualificação do corpo docente, produção de pesquisas 
atuantes, contratos interinstitucionais.  
 

Os principais problemas elencados pelo diretor de Núcleo de Ciência e Tecnologia referem-se a 

baixa remuneração do pessoal qualificado causa evasão dos mesmos; limitação orçamentária; plano de 

aplicação de recursos extra-orçamentários que privilegia interesses internos e externos à UNIR; falta de 

investimento de agências locais; falta de transparência nas ações de ensino, pesquisa e extensão; falta de 

apoio e infra-estrutura ao ensino, pesquisa e extensão; centralização das decisões que envolvem a 

distribuição dos recursos financeiros; incompatibilidade dos objetivos com a administração superior; 

deficiência na articulação interdepartamental, de pessoal e falta de compromisso. 

Conforme a professora Uda França, diretora do Núcleo de Ciências Sociais a missão desse núcleo é 

“desenvolver políticas e capacidades para a produção de conhecimento, com ênfase na qualificação de 

profissionais, para o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental” numa perspectiva de ser “referência na 

produção e disseminação de conhecimento científico para o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental 

da Amazônia”. No ano primeiro semestre de 2005, inicia-se no Campus de Porto Velho primeira turma do 

curso de Ciências Sociais da UNIR. 

      Foto 084 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Primeira turma de alunos do Curso de Ciências 
Sociais, na aula do professor de filosofia Adilson Siqueira que oportunizou 
encontro com o pesquisador dessa tese, 2005. 

 

Esse curso, segundo a acadêmica desse curso Quele Cristina (2005) “vêm preencher uma lacuna no 

conjunto de reclamos da comunidade acadêmica e reivindicações daqueles que acreditam na contribuição 

das ciências sociais no desenvolvimento local, regional e nas implicações internacionais”. 
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Segundo a diretora do Núcleo do Núcleo de Ciências Sociais da UNIR (UDA FRANÇA), são 

considerados como sujeitos importantes: a comunidade acadêmica; governos federal, estadual e municipal; 

fundações de apoio; órgãos colegiados; agências de fomento; dirigentes; MEC; políticos regionais. Como 

fatores importantes: insuficiência de investimentos em tecnologia e infra-estrutura na UNIR; política de 

distribuição de recursos do governo federal para o desenvolvimento do ensino-pesquisa, extensão; 

incremento de investimentos em infra-estrutura na Amazônia; políticas econômicas, previdenciárias e 

educacionais; política de emprego do governo federal; qualificação docente; processo de privatização da 

universidade; autonomia universitária; internacionalização da Amazônia; macro programa de 

desenvolvimento de tecnologia de informação da universidade. 

Quanto as debilidades enfrentadas por esse núcleo Maria Cristina França (2002) aponta para a: 

Precariedade de infra-estrutura de tecnologia de informação e acervo bibliográfico ineficácia da política disciplinar 
docente ineficiência do processo de comunicação inexistência de mecanismos de avaliação de qualidade insipiência 
de projetos de pesquisa; precariedade de estrutura física e de instrumental de ensino, corporativismo docente, 
ausência de metas, amadorismo no processo de gestão, deficiência qualitativa e quantitativa de pessoal de apoio. 

 

Quanto as potencialidades, destacamos ação de sujeitos envolvidos na política de qualificação dos 

professores, no processo seletivo dos discentes, programa de pós-graduação, envolvimento do docente com 

a instituição, avaliação positiva dos discentes (Provão), localização geográfica, intercâmbio científico com 

instituições congêneres nacionais e internacionais, desenvolvimento econômico da região gerando demanda 

por novos projetos; e credibilidade da UNIR pela sociedade, parcerias e intercâmbio comercial. Por outro 

lado, a direção desse núcleo registra a ausência de programas de qualificação docente em algumas áreas; 

restrições orçamentárias; saturação do mercado de trabalho, restrições de contratação de pessoal qualificado, 

dificuldades de acesso aos programas de fomento à pesquisa, reforma da previdência, política salarial, como 

obstáculos administrativos. Respondendo sobre as políticas e desafios Uda de Mel França (2002) Pró-reitora 

do Núcleo de Ciências Sociais afirma que: 

O Núcleo aposta na localização geográfica da UNIR e no intercâmbio e nas parcerias. Entretanto, destaca problemas 
não resolvidos como: a)inexistência de mecanismos de avaliação de qualidade; b)ausência de metas; c) Precariedade 
de infra-estrutura de tecnologia de informação e acervo bibliográfico; d)política salarial equivocada; e) ineficácia da 
política disciplinar docente; f)corporativismo docente; g) amadorismo no processo de gestão; h) restrições 
orçamentárias; i)ineficiência do processo de comunicação.  

 
Quanto ao Núcleo de Educação (NED), Pe Zenildo Gomes da Silva (2002), diretor desse Núcleo 

afirma que é missão do NED “a formação de profissionais para atuarem na educação como sujeitos de 

transformação social, proporcionando um ambiente necessário para a produção do conhecimento 

fundamentado na articulação do ensino, da pesquisa e da extensão”.  

Na visão desse diretor o NED deve desdobrar-se em faculdades de Educação, Letras e Artes e de 

Ciências Humanas e Sociais, constituindo-se num fórum político-acadêmico atuante, tornando-se um centro 

de excelência da Amazônia, enfatizando que “no NED-UNIR são considerados como principais sujeitos: 

governo federal; MEC; conselho departamental, pró-reitores, reitor, professores e alunos; fundação 

RIOMAR; CONSUN (CONSEA/CONSAD) e CONED; representantes políticos; Secretaria de 
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Educação”.Esse diretor identifica potencialidades na ampliação de mestres e doutores, na produção 

acadêmica e científica e nas publicações, na implantação de centros de pesquisa e laboratórios didáticos; no 

PROHACAP; na política de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu); e nos projetos de extensão em 

andamento.  

 

           Foto 085 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Pe Zenildo Gomes da Silva, esclarecendo os 
compromissos assumidos entre a UNIR e as cidades acerca da importância 
da universidade na luta contra os desafios regionais, 1992. 

 

Os desafios mais impactantes estão relacionadas às políticas restritiva do governo federal relativa à 

distribuição de verbas para as universidades federais e a desvalorização do profissional da educação pela 

própria sociedade. O diretor desse núcleo Zenildo Gomes, defende a aplicação de investimentos previstos 

no orçamento da universidade para “intercâmbio profissional no âmbito nacional e internacional para 

técnicos, professores e acadêmico; convênios e parcerias com outras universidades públicas e órgãos de 

mesma origem; projetos e programas oferecidos pelos órgãos oficiais (CNPq, CAPES e outros)”. Assim 

Gomes (2002), entende que políticas devem ser direcionadas para os seguintes problemas: 

Falta de infra-estrutura de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão (tecnológica, instalações físicas – 
laboratórios didáticos, salas de aulas e salas de professores), deficiência na articulação política e do debate acadêmico 
entre departamentos e CONED, deficiência de operacionalidade nas decisões administrativas, falta de políticas de 
qualificação e contratação em recursos humanos (pessoal de apoio e docentes), falta de participação dos chefes de 
departamento nas ações efetivas do núcleo. 

 
Como solução estratégica e respondendo pela direção do Núcleo de Educação, o Padre Zenildo Gomes 

defende a qualificação e a titulação dos professores (mestres e doutores), produção acadêmica e científica; 

publicações, política de graduação, implantação de centros de pesquisa e laboratórios didáticos, 

PROHACAP; política de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), intercâmbio profissional no âmbito 

nacional e internacional para técnicos, professores e acadêmicos, convênios com outras universidades 

públicas e órgãos de mesma origem, projetos e programas oferecidos pelos órgãos oficiais como, por 

exemplo, o CNPQ, a CAPES (GOMES, 2003).  
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Constata-se que o PROHACAP como política de parceria entre prefeituras e universidade e com 

participação direta do governo do estado de Rondônia destaca-se como prioridade emergencial acerca das 

necessidades sociais, pois são mais de dez mil professores “leigos” que estão realizando qualificação em 

curso de nível superior, durante as férias escolares. Universidade e sociedade são intermediadas pelos 

professores das diversas localidades que buscam aprimoramento para melhor responder as necessidades 

educacionais das localidades contempladas pelas atividades da UNIR. 

São considerados como problemas mais imediatos a serem resolvidos pelo Campus de Porto Velho 

a falta de infra-estrutura de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão (tecnológicas instalações 

físicas – laboratórios didáticos, salas de aulas e salas de professores); priorização das áreas bio-tecnológicas 

em detrimento da área de ciências humanas, sociais e educação; falta de política de qualificação e 

contratação em recursos humanos; distribuição, sem critério claramente definido, das vagas de contratação 

de professores e técnicos pela administração da universidade; política restritiva do MEC para contratação de 

professores e técnicos administrativos; deficiência na articulação política e do debate acadêmico entre 

departamentos e o CONED; política restritiva do Governo Federal relativa à distribuição de verbas para as 

universidades federais; falta de participação dos chefes de departamentos nas ações efetivas do núcleo; 

desvalorização do profissional da educação pela sociedade; deficiência de operacionalidade nas decisões 

administrativas.  

Os dirigentes dos Núcleos vinculados diretamente a reitoria da universidade, no espaço do Campus 

de Porto Velho, demonstram que os Núcleos da UNIR assimilam e elaboram políticas que ocultam 

interesses e revelam práticas questionadas pela comunidade acadêmica, principalmente pelos campi 

localizados no interior do Estado. 

Na visão dos dirigentes de núcleos, conforme Uda Mel França (2004), há consenso quanto aos 

desafios enfrentados no trato com as políticas públicas em função dos problemas, como exemplo: 

 falta de articulação e interação entre as unidades que integram o Núcleo, falta de integração das ações pedagógicas, 
falta de trabalhos de pesquisa e extensão interdepartamental, Reduzida quantidade de pessoal com boa vontade, falta 
de integração entre unidades acadêmicas e administrativas, falta de estrutura física e técnico-administrativa, política 
governamental de contratação, salarial restritiva e cortes de verbas para as universidades, falta de verba para os 
departamentos, imposição da dedicação exclusiva, política neoliberal de desresponsabilização do governo Federal 
para com a área de educação, falta de apoio financeiro.  

 

Quando questionamos que políticas seriam viáveis para responder as necessidades da UNIR e 

como essa visa responder as necessidades da sociedade local, temos, segundo Ana Escobar (2002): 

Um conjunto de ações, oficinas de qualidade de vida, a avaliação do clima organizacional, comissão de conciliação 
ética, controlar os projetos de monitoramento ambiental e aterro sanitário, controlar o pessoal de serviço geral e 
manutenção que atuam no núcleo de saúde, explicitar como a política governamental de contratação de pessoal, 
salarial, garantir o mínimo de doutores, comissão de NUSAU para as discussões da política governamental de 
contração de recursos orçamentários e diagnósticos das implicações para o núcleo, buscar junto a Agências de 
Fomento recursos financeiros para a abertura de curso de mestrado na área de saúde que contemple as necessidades 
de formação do quadro permanente e que também vise a formação futura de profissionais para compor o Centro de 
Ciências da Saúde. 
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Do ponto de vista do Diretor Júlio Militão (2002) do Núcleo de Tecnologia (NCT), os principais 

desafios desse núcleo no sentido de contribuir na dinâmica e expansão da UNIR são: 

baixa remuneração do pessoal qualificado causando evasão dos mesmos: falta de investimento de agências locais, 
regionais e federais. Falta de apoio e infra-estrutura do ensino, pesquisa e extensão; incompatibilidade dos objetivos 
com a administração superior; plano de aplicação de recursos extra-orçamentários privilegia interesses internos e 
externos à UNIR.  

 

Sobre as políticas viáveis Júlio Militão (2004) aponta as seguintes estratégias: “venda de produtos e 

serviços” atuação política e administrativa junto aos colegiados e agências de fomento conseguir apoio 

político para aumento do orçamento da universidade, bem como a articulação de grupos de pressão, para 

enfrentar os seguintes desafios: 

ausência de metas, precariedade de infra-estrutura de tecnologia de informações e acervo bibliográfico, ineficácia da 
política disciplinar docente, precariedade de estrutura física e de instrumental de ensino, restrições orçamentárias; 
inexistência de mecanismos de avaliação de qualidade, corporativismo docente, amadorismo no processo de gestão; 
ineficiência do processo de comunicação. Isso exige iniciativas na direção de política salarial, criar uma cultura de 
gestão estratégica, desenvolver e disseminar estudo para dimensionar real demanda, desenvolver um plano de 
audiência publica na comunidade acadêmica, desenvolver e disseminar estudos para dimensionar a real demanda; 
desenvolver e implementar programa de pós-graduação, extensão e educação continuada..  

 

Como políticas viáveis, destacamos a intenção de disseminar e efetivar práticas de planejamento 

estratégico de maneira participativa, coordenar equipes multidisciplinares para atingir o objetivo, designar 

comissão para atingir objetivo, estabelecer metas e programas de ações para captação de recursos 

financeiros, criar as normas e construir o comitê de avaliação, comparar a produção científica dos docentes 

da UNIR com outras IFES, tornar efetiva a gestão do Núcleo, integrar os departamentos acadêmicos na 

gestão do Núcleo e “ampliar a venda de serviços”, tendência a mercantilização da educação. A expressão 

“venda de serviço” está sendo naturalizada em todos os campi da UNIR, a idéia de que cada unidade deve 

“vender serviços educacionais”. 

O Núcleo de Educação apresenta os seguintes desafios segundo Gomes (2002): 

 

a) falta de infra-estrutura de quanto aos apoios às atividades de ensino, pesquisa, extensão; b) Falta de participação 
dos chefes de departamento nas ações efetivas do Núcleo; c) deficiência de operacionalidade nas decisões 
administrativas; d) falta de política de qualificação e contratação de recursos humanos; e) política restritiva do 
governo federal relativa à distribuição de verbas para as universidades federais; f) distribuição sem critérios 
claramente definido das vagas de contratação de professores e técnicos pela Administração da UNIR; g) política 
restritiva do MEC para contratação de professores e técnicos administrativos; h) priorização das áreas biotecnologias 
em detrimento da área de ciências humanas, sociais e educação. 

 
 

Tratando-se das estratégias, Gomes (2004) destaca diagnósticos das necessidades para suprir a 

infra-estrutura da universidade ampliar os canais de comunicação entre NED e chefes departamentais, 

acompanhamento e controle das decisões administrativas, permitir que espaços para discussão sejam 

criados, providenciar relatórios sobre as carências de cada departamento que compõe o núcleo, bem como 

traçar um diagnóstico por setor, unidade e campi da universidade, ampliar as discussões acerca das políticas 

públicas etc. 
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Com base no documento da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 

cultura (UNESCO) sobre a política de mudança e desenvolvimento no ensino superior, os dirigentes da 

UNIR destacam as tendências atuais e os novos desafios que o ensino superior está enfrentando, 

considerando a necessidade de repensar sua atuação e missão, identificando novos caminhos e novas 

prioridades onde são destacadas a expansão quantitativa, a diversificação e as dificuldades financeiras no 

contexto da globalização, democratização, regionalização, polarização, marginalização e fragmentação do 

planeta, daí a necessidade de ensino superior relacionado ao desenvolvimento humano sustentável. Como a 

UNESCO propõe uma nova visão que leve em consideração a mudança como variável constante para a 

gestão, guiada por três palavras-chave: relevância, qualidade e internacionalização, o que consideramos 

problema, principalmente na questão da internacionalização do ensino superior advogado pela OMC188. 

Outros fatores relevantes são considerados por este documento que devem nortear a gestão 

acadêmica: liberdade acadêmica e autonomia institucional, limitações de fundos públicos, o conteúdo 

interdisciplinar e multidisciplinar dos estudos, a pesquisa, o critério de qualidade e sua importância, a 

avaliação e o aumento desta qualidade, internacionalização e solidariedade internacional.  

Constatamos o interesse dos responsáveis pela implementação das políticas públicas na UNIR, em 

organizar o planejamento da universidade, com a participação de todos os chefes, diretores, pró-reitores e 

reitor. Como resultado o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIR (PDI-UNIR) é concebido na 

seguinte direção: 

 

Desenhar uma base de planejamento pró-ativo que sirva como padrão de referência para a tomada de decisões e 
ponto de convergência das esferas administrativa e acadêmica; estimular a adoção de uma postura autocrítica e de 
conhecimento dos docentes, discentes, técnico-administrativos e sociedade diante do desempenho acadêmico 
oferecido pela UNIR; diagnosticar e avaliar como ser realizam e se inter-relacionam, na UNIR, as tarefas 
acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão), administrativas e os recursos disponíveis para tal; criar e/ou redimensionar 
o projeto pedagógico e institucional a fim de estabelecer compromissos, responsabilidades e parcerias com a 
sociedade regional em busca de um desenvolvimento auto sustentado e participativo. (ENE GLÓRIA, 2002). 

 

Por outro lado, a Associação Docente da UNIR (ADUNIR), que representa os professores da 

UNIR destaca a prioridade em estudar e implementar mudanças no cotidiano dos processos decisórios 

administrativos e acadêmicos tornando os projetos pedagógicos e considerando a conjuntura política na qual 

está inserido o ensino público superior. Essa associação docente é vinculada a ANDES e participa nos 

eventos regionais e nacionais contribuindo no processo de análise, elaboração e implantação de políticas 

públicas aplicadas nas universidades federais. Do ponto de vista acadêmico, local, tem privilegiado eventos 

                                                 
188 Em nota oficial do dia 7 de  junho de 2006 o ministro da educação Tarso Genro, em audiência pública na 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, afirma que o Brasil não apresente qualquer oferta de abertura de 
seu mercado da educação, sob pena de perder seu poder regulatório. A audiência foi convocada para debater a 
Inclusão da Educação no Acordo Geral de Tarifas e Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). Tarso 
Genro argumentou que, ao regulamentar e supervisionar a educação, pública ou privada, o Estado fortalece a 
identidade cultural do seu povo, seu compromisso ético e cívico com o país e com a elevação dos níveis de bem-
estar social. “O Brasil considera a educação um direito e um bem público, não uma mercadoria ou serviço 
comercializável, sujeito às leis de mercado”. 
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de caráter reflexivo através de palestras, seminários, congressos e encontros realizados, como por exemplo, 

no encontro com Paulo Freire (1997). 

 

       

   Foto 086 

 
Fonte. VÊNERE, Mário. Inauguração do Centro de Vivência 
Paulo Freire. Reitor Osmar Siena, Secretário de Estado de Educação 
Dirceu Bettiol, Paulo Freire, Adilson Siqueira (Chefe de Gabinete da 
reitoria) e Aroldo Leite (primeiro presidente da RIOMAR). 

 

 

O significado da presença de Paulo Freire na UNIR representa uma das tendências da prática 

educacional realizada nessa universidade. Além do econômico é prioridade na comunidade acadêmica 

local, a luta pela inclusão social através da educação como meio articulatório político onde o “social” 

antecede os interesses mercadológicos. Essa tendência é representada pelos sujeitos da universidade em 

repensar a UNIR em uma perspectiva crítica na dinâmica multicampi. 

Observamos outras tendências com pouco interesse em repensar os núcleos enquanto estrutura 

acadêmica, administrativa e hierárquica da UNIR. 

 O “jogo coorporativo” é reforçado pela existência das facções e partidárias de políticas diferentes 

aplicadas no processo de interiorização e consolidação da UNIR enquanto instituição multicampi; cinco 

grupos trabalham na direção: a) movimento pró-interiorização da UNIR; b) movimento contra a 

interiorização da UNIR; c) movimento pró-novas universidades federais no Estado de Rondônia; d) 

movimento pró-universidade estadual de Rondônia; e) movimento pró-privatização da UNIR. Nesse campo 

de tensão e conflitos, o fortalecimento dos núcleos da forma como está estruturado, dificulta o processo de 

interiorização, pois todas as políticas aplicadas tratam os campi do interior como um apêndice do Campus 

de Porto Velho, que de fato existe, mas é legitimado pela presença física do reitor, pró-reitores e diretores de 

Núcleos que ocupam o espaço “inexistente” da direção do Campus de Porto Velho.  
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4.2 - Campus Universitário de Guajará-Mirim189 

       

 

 

           Foto 087 

 
Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Guajará-Mirim, 2002. 
 

 

Fazendo uma retrospectiva histórica e analisando o relatório assinado, em 1990, pela representação 

do Campus de Guajará-Mirim, destacamos a descrição da realidade universitária local acerca da relação 

entre a prefeitura, o Campus e a comunidade acadêmica da UNIR. Assim, passados dois anos do início das 

atividades da dessa universidade na cidade, identificamos os desafios iniciais que foram superados no 

âmbito desse local. Embasado em documento redigido pelo professor Celso Ferrarezi Jr, o documento 

abaixo transcrito sintetiza a visão dos dirigentes da época (1988 a 1990) acerca dos problemas enfrentados 

pelos partidários da interiorização. 

 

 

 

                                                 
189População em 2004 é de 42.075 (IBGE).  O nome do município de Guajará-Mirim é de origem indígena que 
significa Cachoeira (Guajará) Pequena (Mirim), assim já era conhecido o local desde o século XVIII, como um dos 
pontos de referência geográfica na rota Santa Maria Belém-do-Pará/Vila Bela da Santíssima Trindade em Mato 
Grosso. No início do século XX tornou-se mais conhecido ao ser o local escolhido para o ponto terminal da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré (concluída em 30 de abril de 1912 e inaugurada oficialmente em 01 de agosto deste 
mesmo ano). No dia 12 de julho de 1928, o povoado de Guajará-Mirim era levado a categoria de cidade, passando a 
ser sede do Município do mesmo nome, através da Lei n.º 991, do Governo do Estado do Mato Grosso e foi 
instalado em 10/04/29. Em 1943, passou a constituir-se parte integrante do Território Federal do Guaporé 
(Rondônia), nas condições de município, ostentando o seu nome original de Guajará-Mirim, cognominada a “Pérola 
do Mamoré”. Apresenta uma área de  25.214,0 Km²; Altitude: 195m; Latitude: 10º47’55’’Sul ;Longitude: 
65º23’00’’ Oeste de Greenwich; com os seguintes limites: Iata e Surpresa Limites – Norte: Nova Mamoré; 
Nordeste: Campo Novo de    Rondônia e Governador Jorge Teixeira; Leste: São Miguel do Guaporé e Seringueiras; 
Sul e Sudeste: Costa Marques; Sudoeste: República da Bolívia; Oeste: República da Bolívia; Noroeste: República da 
Bolívia. 
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            Foto 088 

 
Fonte: CCG.  Prof. Celso Ferrarezi Jr. Coordenador do Curso de 
Letras e secretário da representação do Campus de Guajará-Mirim 
(a título de colaboração), responsável pela redação do documento 
abaixo transcrito. Essa foto ilustra o momento em que discursava 
como diretor pro tempore, na colação de grau da primeira turma de 
pedagogia do Campus, 1993. 

 
 

Ferrarezi (1990) enquanto representante do Campus de Guajará-Mirim e demais membros da 
representação da reitoria enfatizam: 

 
a) indefinição e não cumprimento do convênio 007/UNIR-PMGM; b) falta de coordenações de curso; c) isolamento 
total da Representação quanto a informações e trabalhos da sede da universidade; d) biblioteca composta de 300 
títulos e duas estantes de madeira; e) patrimônio da UNIR, composto de quinze bibliocantos; f) trabalhos de 
secretaria totalmente desorganizados e desestruturados; g) falta total de recursos pedagógicos; h) interferência 
inadequada do corpo discente nas questões administrativas do campus; i) falta de relacionamento político entre a 
universidade e todas as autoridades locais; j) falta de conscientização comunitária quanto a importância da 
universidade no município. 

 

Comprova-se desorganização e fragilidade acadêmica, institucional na realidade encontrada. Por 

outro lado, nesse mesmo ano, com a colaboração da comunidade acadêmica e determinados membros da 

cidade o Campus de Guajará-Mirim alcançou em dezembro de 1990, conforme documento “Relatório da 

Representação do Campus Avançado Pérola do Mamoré - RCA - 1990”, as seguintes conquistas: 

a) aprovação das seguintes leis que resolvem a questão citada no tem a. supra: Lei 324/90-PMGM, Projeto de lei 
020/90-PMGM, com conseqüente regularização do convênio 007/PMGM/UNIR; b) eleições das coordenações e 
respectivos colegiados; c) melhoria sensível das informações entre o campus e a sede, bem como presença constante 
de docentes deste Campus na sede; d) biblioteca composta por 3.300 livros, com mais de 2.300 títulos, angariados 
em doações e comprados, bem como, dez estantes de aço e duas de madeira, um arquivo de aço e um fichário com 
móvel de aço, bem como a disposição de uma diretora e três auxiliares, sendo a diretora co nível superior e os 
auxiliares com segundo grau; e) patrimônio da UNIR no Campus; f) através da orientação do Pe Zenildo G. Silva e 
do trabalho das coordenações (Carmen Tereza Velanga Moreira - Pedagogia e Celso Ferrarezi Jr. -Letras), hoje a 
secretaria encontra-se estruturada, organizada e em dia, com uma secretária para cada curso; g) hoje o campus possui 
boa biblioteca, um televisor de vinte polegadas a cores, um aparelho de vídeo-cassete, um retroprojetor, mapas e 
material de consumo para uso dos professores, além de uma máquina xerox, para a reprodução de material didático, 
entre outras coisas. 

 

Esse campus é singular na medida em que seus representantes discentes, docentes e funcionários 

disponibilizados por outros seguimentos da comunidade local, num contexto onde no primeiro momento a 
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UNIR é a favor da construção do campus Universitário nessa cidade e paralelamente o poder executivo 

dessa cidade é contra (1984/1987), e em outro momento a cidade através dos movimentos sociais e 

estratégias da representação local aglutinam forças pró-ensino superior a favor da construção do campus: 

paralelamente é a UNIR sede, através da administração superior que tenta vetar a estrutura de campus 

universitário para a cidade de Guajará-Mirim articulando lideranças civis militares e religiosas para 

conseguir desde um televisor, livros e equipamentos até a vinda de representantes de universidades do 

exterior para a implementação de curso de pós-graduação stricto senso nessa localidade. E onde está a 

singularidade, senão na capacidade de articulação de indivíduos, forças e grupos num propósito definido, 

assimilado? 

Segundo Paulo Medeiros, pioneiro no processo de implantação da UNIR “cabe a capacidade de 

cada um, respeitando a condição de cada um, porque cada um tem seus sustentáculos e o diabo tem os dele; 

cabe a nós compreendermos a dimensão da política e a forma como manejamos tal política. Somos e temos 

que ser políticos para conseguir as coisas”.Constatamos uma seqüência de procedimentos que resultaram 

em conquistas políticas materializadas em condições favoráveis a consolidação do campus universitário e 

demonstrando como a UNIR foi se constituindo numa universidade multicampi. Assim, o documento 

RCA-1990 registra: 

h) estruturação organogramática do campus definida; i) foi firmado um bom entrosamento entre a administração do 
campus e os poderes públicos municipais, além de outras instituições. Firmou-se, também, acordo de colaboração 
mútua e assessoramento da UNIR nos mais variados trabalhos da prefeitura; j) através de várias campanhas 
comunitárias, bem como difusão em rádio e jornais, hoje há reconhecimento local quanto a importância desta 
instituição no município, o que se revela no compromisso firmado entre as lideranças municipais e a administração 
do campus para realização das diversas obras e dos programas do campus para o próximo ano, como por exemplo, 
na doação de 154.000 m2 em área nobre do município (...) 

 

O ônus para o início dos cursos da UNIR, no interior de Rondônia ficou a cargo e responsabilidade 

de cada município – pagamentos de professores, livros, instalações físicas etc. – que até certo ponto cumpriu 

o compromisso assumindo. No caso específico do terreno para construção dos campi, enfatizamos que 

todas as áreas de terras que abrange os campi da UNIR, nenhuma foi comprada ou disponibilizada pela 

esfera federal, ao contrário, a União incorporou ao seu patrimônio todas essa áreas doadas, observando que 

cada doação teve inúmeras ações e atitudes localizadas que implicava em articulação e desgaste pessoal dos 

envolvidos no processo, conforme atestam os depoimentos relatados e expressos nesse trabalho de pesquisa. 

Nesse documento que vai assinados pelo representante e coordenadores dos cursos registra as ações: 

 

Das coordenações: além de apresentar os relatórios das Coordenações de curso, que pensamos ser a melhor forma de 
discorrer sobre as mesmas, são considerações gerais desta representação quanto a elas: a) além de desenvolverem 
seus trabalhos específicos sempre em dia, as coordenações atuaram decisiva e integralmente nos trabalhos desta 
representação; b) foram, também, as coordenações as responsáveis diretas pelos trabalhos realizados entre o campus 
e a prefeitura municipal; c) as coordenações agiram de modo abnegado e sóbrio, pois apesar de merecerem 
gratificações, trabalharam arduamente, com disciplina e dedicação e nada receberam em troca; sequer uma ajuda de 
custo nas viagens por parte da UNIR (...) Do corpo docente: são professores neste Campus dezoito pessoas, das 
quais apenas seis do quadro permanente da UNIR. Tal situação tem se revelado o maior problema desta 
administração, observando num grande desinteresse pela causa universitária por parte dos professores em situação 
de conveniados, os quais se apresentam como fazedores de “bico” na instituição. As próprias dificuldades de horário 
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para reuniões administrativas e pedagógicas se apresentam como empecilho para esses professores, de forma que 
sua desinformação passa a ser grande obstáculo aos corretos encaminhamentos do trabalho das coordenações e, por 
conseqüência, da representação. Há, certamente, casos isolados de professores conveniados que tem demonstrado 
interesse por uma carreira de magistério superior aos quais louvamos o interesse, ressaltando que são poucos. (...) Do 
corpo discente: após a definição organogramática, definição das coordenações e estruturação do campus, percebeu-
se sensível melhora no rendimento de grande parte do alunado, sendo que suas atenções forram voltadas para as 
questões de aprendizagem. Pensamos, porém, que a forma como se encaminham as questões apresentadas pelos 
discentes nem sempre - ou quase nunca - é a melhor.  Uma série de vezes é ferida a própria estrutura do 
organograma da instituição, passando-se por cima das coordenações, representações e dos Departamentos, o que 
causa um desnecessário conflito interno de opiniões e informações que não se confirmam mutuamente. (Carmen 
Tereza Velanga Moreira – coordenadora do Curso de Pedagogia; Celso Ferrarezi Jr. – coordenador do Curso de 
Letras e – representante da Reitoria no Campus Avançado “Pérola do Mamoré”, dez. 1990). 

 

O exemplo da descrição acima citada se repete em todos os campi, sendo constatado inúmeros 

conflitos decorrentes da desarticulação entre poderes constituídos e potencialidades dispersas nas 

localidades. Assim, toda vez que as lideranças se organizam em torno de uma motivação comum, os 

trabalhos na direção da consolidação dos campi avançam. Caso contrário verificamos alguns retrocessos, 

como por exemplo, o descredenciamento do curso de mestrado em lingüística do campus em questão, 

ocorrido no final do ano de 2004. 

Quanto as dificuldades e acertos apontados pela representação do campus, colaboram para o 

entendimento acerca das necessidades internas e externas à instituição universitária que chega na cidade 

com o status de Universidade Federal, mas na prática não traz os recursos necessários. Transfere tal 

responsabilidade para a comunidade local, o que obriga cada representante da reitoria em cada localidade 

cumprir o princípio da “teimosia”, do “salve-se quem puder”, ou ainda do “se vira”. Vários membros da 

administração superior respondem as reivindicações dos campi do interior da seguinte forma: “vocês não 

queriam curso superior na cidade? Muito bem, então, agora se vira, corra atrás do prefeito”. (MAURO 

CARNEIRO, 1990, referindo-se ao diretor do Núcleo de Educação da UNIR – Porto Velho). 

As considerações e propostas no documento intitulado “Relatório Anual de Atividades do Campus 

Pérola do Mamoré – Guajará-Mirim, pela representação e pelas Coordenações de Curso” (1990), possibilita 

ao leitor um perfil da universidade na cidade e da universidade na universidade, ou seja, no interior da 

própria instituição. Os representantes apontam utopias, entretanto, demonstram indignação frente ao descaso 

da esfera federal. Assim, apresentam as seguintes considerações e propostas para reitoria (1990): 

 

Considerações: a) pensamos que uma universidade se faz em séculos, não em meses. Entretanto, coisas primordiais 
como estruturação de um campus, designação de professores, organização e definição hierárquica e ética da 
instituição, definição de um sistema de avaliação, lato sensu, dos discentes etc., são de tal importância que não 
podem, como se tem feito, ser relegadas ao acaso ou a um segundo plano. Isto tudo deveria ter sido realizado quando 
da fundação da extensão e, já é sem tempo, sua realização; b) Já em sendo irrisório o salário pago pela função DE na 
instituição, a situação se torna ridícula quando se exige o acúmulo de funções administrativas sob o mesmo 
vencimento. Veja-se, por exemplo, o caso do Professor Celso Ferrarezi Júnior, professor DE coordenador de curso, 
atuando como Secretário da representação e assessor de representação, tudo sob o vencimento de professor DE, sem 
gratificação alguma. Daí nosso enfoque na necessidade premente de resolução da questão das gratificações para os 
campi do interior; c) há uma necessidade, também urgente, de destinação de uma parte do orçamento da UNIR para 
as extensões. Uma vez que tal destinação não foi realizada, que pelo menos se faça destinação de material próprio da 
UNIR e de consumo, como rege o convênio 007; d) quanto ao pessoal destinado aos campi, há que ser 
urgentemente designado, sem o que se torna muito difícil a realização do trabalho realmente universitário; e) 
consideramos que a universidade deva promove uma concentração de áreas dos cursos nos municípios, para 
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otimizar a ação dos professores do quadro e facilitar o trabalho da coordenação; f) apesar de não existir uma 
estruturação definitiva para a administração das extensões, tomamos a iniciativa de desenvolver a estrutura em 
anexo, para possibilitar execução dos trabalhos; g) pensamos, também e finalmente, que os professores dispostos a 
desenvolver trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento devam ser incentivados de todas as formas, para que a 
universidade não corra o risco de perder mais professores e trabalhos para outras instituições, como recentemente 
ocorrido.  

 

O pensamento dos envolvidos nesse processo de interiorização demonstra uma visão de futuro 

materializada nas seguintes propostas: 

Propostas: a) extinção do termo “Representação”, com a aplicação de termo “Direção de Campus”, a partir de 1991; 
b) pagamento das gratificações correspondentes aos cargos exercidos nos campi do interior; c) solicitar a autorização 
para concurso público para preenchimento de todas as necessidades dos campi do interior; d) definição de disposição 
permanente dos professores conveniados; e) aquisição de FAX para envio de documentação e informes gerais aos 
campi; f) definição de uma cota de envio de material e de consumo aos campi; g) dinamização dos trabalhos de 
assessoramento da construção do campus permanente de Guajará-Mirim, com entrega do projeto completo deste 
campus no primeiro bimestre de 1991; h) que a sede passe orientações quanto à redistribuição de funcionários 
federais; i) cumprimento rigoroso da hierarquia da instituição, do código de ética profissional e que se tomem 
enérgicas providencias quanto a quebra de qualquer um desses pontos, especialmente em questões éticas; j) que. a 
Reitoria defina um calendário de reuniões entre Diretorias e Coordenações do interior, com subsídios para tanto; l) 
que a arrecadação de cada campus seja nele mesmo aplicada; m) que haja parte do orçamento da UNIR destinada a 
cada campus; n) que seja elaborado um breve histórico, bem como um relatório da estrutura administrativa e seus 
representantes, para ser enviado a todos os campi. 

 

O referido documento foi elaborado a partir da experiência vivida e da prática universitária que 

extrapola a função docente; situações que revela a forma e o como a UNIR foi se constituindo como 

instituição universitária multicampi. Embora contratado para a atividade acadêmica de sala de aula, os 

professores dos campi assumem funções administrativas em função das articulações locais.  

No documento, destacamos a frase “estamos, como sempre estivemos, dispostos a continuar esse 

sério e importantíssimo trabalho, desde que resguardados os direitos daqueles que conosco atuam neste 

município, bem como observados os princípios de seriedade, ética e responsabilidade que devem permear 

um ambiente universitário”.(Coordenadora do Curso de Pedagogia, Coordenador do Curso de Letras, 

Representante do Campus Pérola do Mamoré, 1990). Um outro documento, assinado pelo professor Mauro 

Carneiro de Freitas –Professor Auxiliar I, DE, da UNIR (1990), relata: 

 
Dia 24/08/90, participamos do painel: “Campi: Realidade e Perspectivas”, iniciado às 20h30, no auditório da 
EMATER, em Porto Velho. Foram painelistas os coordenadores dos campi e os Diretores de Núcleo da UNIR. 
Fizemos o relato da situação pregressa e da situação atual do nosso campus. Enfocamos os problemas iniciais, a 
ameaça de fechamento do campus e a nova situação que ora desfrutamos. Demos ciência aos assistentes da lei 
municipal que destina 2% do orçamento do município de Guajará-Mirim aos trabalhos de implantação do campus, 
da doação do terreno para a construção da futura sede do campus, da ida de uma comissão de estudantes à cidade de 
Itajubá-MG a fim de conseguir livros para a biblioteca. Falamos das atividades de pesquisa e extensão e dos diversos 
serviços que a universidade vem prestando ao povo e às instituições de Guajará-Mirim. Finalmente nos reportamos 
às perspectivas alvissareiras para o campus, uma vez que, hoje, existe uma compreensão clara da comunidade 
guajaramirense a respeito da necessidade da manutenção da universidade neste município. 

 

Enfatizamos o significado histórico desse documento. Trata-se do primeiro seminário integração 

dos campi da UNIR, realizado em Porto Velho nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 1990. Destacamos o fato 

da iniciativa da UNIR ter marcas do reitor José Dettoni e do vice-reitor Ari M. Teixeira Ott, no sentido de 

apresentar um projeto de interiorização caracterizado pela concentração de áreas, intitulado PIQUE.  
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Na seqüência do relato do Mauro Freitas, são enumerados e destacados os investimentos 

municipais e o interesse local de cada cidade sede de um campus universitário: 

Foi notável para nós a excelente condição dos campi de Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, onde a municipalidade 
assumiu o patrocínio da Universidade, dando-lhes as condições necessárias de funcionamento. O Campus de Ji-
paraná, segundo o seu representante, apresenta ainda alguns problemas, mas estes estão com sua solução sendo 
encaminhada. De tudo o que foi dito e ouvido restou-nos uma impressão de que o processo de interiorização da 
UNIR vai muito bem, apesar de alguns problemas localizados. Dia 25/08/90, tomamos parte, como assistentes, do 
painel “UNIR x Prefeituras: avaliação dos convênios e relações de cooperação”.  Foram painelistas: o magnífico 
Reitor, traçando perspectivas otimistas para a interiorização da UNIR. No regimento geral ficou estabelecido a 
organização racional dos campi que deveria ser proposta e votada até o dia 11 de setembro do corrente ano. Digna de 
nota foi a exposição do secretário de planejamento do município de Cacoal anunciando que, no orçamento do ano 
vindouro, há dotação de uma verba de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros), sendo a metade para 
a construção do segundo pavilhão do campus universitário daquele município e os restantes 50% para as despesas 
administrativas. O Campus de Vilhena, Além de já contar com as instalações do palácio dos Parecis, ex-sede do 
executivo municipal, ultima a construção de mais 20 salas de aula, cumprindo o projeto de expansão daquela sede 
universitária. Ji-paraná tenta aprovar a lei de 2% do orçamento do município para a implantação do campus. 
Finalmente, o representante da prefeitura de Guajará-Mirim fez um relato das providências que o poder municipal 
vem tomando no sentido de viabilizar a implantação do campus daqui. Aproveitando o ensejo para convidar os 
representantes de todos os campi a se fazerem presentes ao lançamento da pedra fundamental do campus de 
Guajará-Mirim, a ser realizado no dia 21 de setembro. Das despesas: Recebemos as passagens da prefeitura 
municipal de Guajará-Mirim que serão abatidas do orçamento destinado à UNIR. As despesas de locomoção, 
hospedagem e alimentação, em Porto Velho, correram por nossa conta e risco, em virtude da falta de diárias para 
esse fim. 

 

Os documentos, assinados pelos representantes dos campi, descrevem elementos que apontam para 

os mecanismos utilizados pelos sujeitos envolvidos na constituição da UNIR numa instituição multicampi, 

onde a participação local, da cidade e da comunidade acadêmica determina avanços e retrocessos. 

“Certamente, ministros, nunca tomaram conhecimento dessas peculiaridades e provavelmente nem sabem 

onde fica Guajará-Mirim, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena”. (SALOMÃO CORREIA, 2002). 

No dia 21 de setembro de 1990, conforme relato acima descrito, os representantes do Campus de 

Guajará-Mirim, articularam evento na área doada para a construção do Campus, onde a comunidade local 

fez uma derrubada de 100m2 da mata e a prefeitura mandou um trator proceder a limpeza, local suficiente 

para ser colocado um “molde de concreto” com os seguintes dizeres: “aqui nasce o futuro”: 

 

 
Foi uma grande roda, que se formou envolta da “pedra fundamental”, que na realidade era um pedaço de concreto 
retangular com os seguintes dizeres: Pedra Fundamental do Campus Avançado Perola do Mamoré/UNIR; Guajará-
Mirim, 21 de setembro de 1990; AQUI NASCE O FUTURO: Apoio: Prefeitura municipal de G. Mirim (RO).” 
Com essa motivação, o evento contou com a presença de um carro de som do deputado Dedé de Mello e da 
presença da equipe da administração municipal Francisco Nogueira; participação especial do secretário de 
Planejamento Natanael. Da reitoria, destacamos a presença do reitor Dettoni, que na oportunidade registrou uma 
doação pessoal de areia e cimento, dando início a campanha de doação de material para a construção do campus. 
Conforme convite aos campi do interior, marcou presença o campus de Rolim de Moura com um ônibus de alunos e 
professores daquela localidade, liderado pela Professora Cristina. Enfim, foi um evento interessante, na floresta, no 
meio do mato, todos em pé, num grande círculo onde as lideranças manifestaram o interesse na construção da 
universidade. No encerramento, mudas de árvores foram plantadas pelo Dorosnil, representante do campus; José 
Dettoni, reitor da UNIR e pelo Natanael, representante do prefeito municipal, Francisco Nogueira (MEDEIROS, 
2001) 
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           Foto 089 
 

 
Foto: DAM. “Pedra Fundamental” do Campus de Guajará-Mirim, 
da UNIR, 1990. 

 
No momento do ato simbólico do lançamento da pedra fundamental desejos e interesses foram 

materializados e sinais da função social da universidade são percebidos. Marcou e deu crédito aos 

movimentos organizados, principalmente ao MOPES motivando a construção do campus com a 

comunidade, o poder executivo municipal e o poder da própria UNIR, no sentido de demonstrar que aquele 

ato demarcou e oficializou a posse do patrimônio físico era uma demonstração de superação de um desafio 

e da renovação da utopia universitária na cidade. Verifica-se que a idéia da universidade provoca o encontro 

de sujeitos que articulados na identificação das potencialidades necessárias localizam um grupo interessado 

em colaborar, contribuir e enfrentar o desafio da implantação dos cursos superiores que tiveram início em 

1988 em prédios emprestados. Esse grupo ganha espaço na discussão das prioridades da cidade e uma vez 

dinamizado encontra no entorno da universidade o apoio materializado nas doações e na participação na 

forma de mutirão. Nesse processo destaca-se a doação da área de 154.000m². Cerca de uma década depois 

após tensões, conflitos e descontinuidades das políticas internas, bem como de influência externa, no dia 10 

de abril, de 1999, nessa mesma localidade, realizou-se a inauguração do Campus de Guajará-Mirim, com 

vinte salas de aula, decorrente de trabalho comunitário e de parceria com a prefeitura e com o Estado de 

Rondônia. 

           Foto: 090 

. 

Fonte: CGM. Campus de Guajará-Mirim, 1999.  
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Conforme documentos e depoimentos, verificamos e constatamos que a UNIR vai se constituindo 

nula universidade multicampi, através de um processo de interiorização que carrega artimanhas, teimosias, 

desejos e vontades, articulações e manipulações de pessoas, dados, inclusive com “mentiras acadêmicas”, 

como, por exemplo, o “conto” da “Cidade Universitária”, que sensibilizou a comissão verificadora do 

MEC, para a autorização e reconhecimento dos cursos de pedagogia e letras do campi da UNIR.  

Nesse sentido, nossa entrevistada Carmen Tereza Velanga Moreira afirma: 

 
 

Era um período agitado, o pessoal do Campus de Guajará-Mirim queria a universidade. Lutava contra oposição local 
e oposição dentro da própria instituição que considerava importante apenas as atividades de Porto Velho. Nosso 
propósito era conseguir o parecer favorável da comissão, pois seria o grande trunfo para exigir investimentos federais 
para Campus local. Ao mesmo tempo sede da UNIR em Porto Velho apostava no parecer negativo, o que poderia 
ser utilizado para justificar o fechamento do Campus de Guajará e proceder o remanejamento de pessoal para 
Vilhena, Rolim de Moura e Porto Velho. Acontece que a direção local articulou pessoas influentes da cidade a 
começar pelo prefeito Nogueira que abriu as portas da prefeitura e recebeu a direção do campus. Ao saber que a 
cidade poderia perder os cursos da UNIR e convencido da importância da instituição para a localidade, o prefeito 
colocou vários prédios e recursos humanos a disposição do Campus, na época, denominado de Campus Avançado 
Pérola do Mamoré. Nesse sentido, conseguimos por tempo 'indeterminado' o prédio da biblioteca municipal, onde a 
direção do campus colocou uma placa na frente com os seguintes dizeres: UNIR- Setor-Biblioteca Universitária. 
 
 

 
           Foto 091 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Ao lado direito da 
placa os organizadores da biblioteca 
universitária, Sônia e Valdir Aparecido, 
1991. 

  
Segundo Carmem Velanga Moreira (1991), Coordenadora do Curso de Pedagogia em Guajará-

Mirim “ o Professor Valdir Aparecido foi contratado como professor conveniado com ônus para prefeitura 

municipal e lotado na Biblioteca do Campus, que funcionou no prédio da biblioteca municipal”.  
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           Foto 092 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Biblioteca Municipal que foi emprestada para 
o Campus cumprir o quesito “Biblioteca Universitária” para autorização e 
reconhecimento de cursos pela Comissão Avaliadora do MEC, 1991. 

 
 
 

Em seu depoimento a Coordenadora do Curso de Pedagogia afirma que “o segundo prédio em 

frente a prefeitura fazia parte do complexo cultural da cidade o qual foi transformado da noite para o dia em 

“Setor de Pesquisa e Extensão Universitária”, e na frente uma segunda placa com a marca da UNIR”. 

 

           Foto 093 

 
 Fonte: VÊ NERE, Mário. Prédio do Complexo Cultural da cidade 
emprestado ao Campus da UNIR, para sediar as atividades de pesquisa e 
extensão, 1991. 

 
 Velanga (1991) continua: 
 

Um terceiro setor funcionava na Escola Durvalina E. de Oliveira durante o período da manhã e tarde. o período 
noturno era reservado para as atividades de ensino da UNIR, na qual logo na entrada foi colocada uma placa “UNIR 
– Setor de Ensino”. Observa-se que esse prédio foi colocado a disposição da UNIR, mas de fato só um período era 
utilizado em função das atividades do ensino fundamental. 
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          Foto 094 

 
Foto: VÊNERE, Mário. Visão parcial do prédio da Escola Durvalina 
E.de Oliveira, onde foi colocado à disposição da UNIR uma sala fixa e o 
turno noturno para realização das atividades dos primeiros cursos, 1991.  

 
 
Quanto a estratégia utilizada Carmem Velanga Moreira discorre: 

 
Ora, cada setor da UNIR ficou em lugares distantes, mas de forma estratégica, além do terreno da universidade que 
apresentava uma placa UNIR – Campus Avançado Pérola do Mamoré – Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR): “Aqui nasce o futuro”. Assim que a comissão (DRA. MARIA DE LOURDES e DRA. MARIA TEREZA) 
chegando na cidade e verificando aquele conjunto de prédio identificados com a marca da UNIR, a reação foi 
imediata: “isso aqui é uma cidade universitária no meio da selva amazônica... vocês são heróis...” Passaram três dias 
na cidade e fizeram um relatório de todas as dificuldades encontradas e falhas constatadas, foram colocadas como 
responsabilidade de Porto Velho, isto é, da reitoria que deixava as cidades por conta dos representantes e dos 
interessados na instituição (alunos, professores, prefeitos, lideranças, comunidade etc.).  

 
 
            Foto 095 

 

 
 

Fonte: DAM. Placa que identificava a área de 154.000m² doada pela 
família Wassilakis para UNIR construir o Campus de Guajará-Mirim , 
1990. 

 
As verificadoras, Dra. Maria Tereza (UNB) e a Dra. Maria de Lourdes (Universidade Federal do Mato Grosso), 
deram parecer favorável e os cursos de pedagogia e letras foram autorizados e reconhecidos. Pouco tempo depois, 
em função das mudanças políticas e dos conflitos decorrentes, a prefeitura solicitou os prédios de volta e o Campus 
retrocedeu, criando novas estratégias, agora, na luta pela construção do prédio próprio na área doada pela família 
Wassilakis. No dia 10 de abril, data sugerida pela secretaria de educação Lenir Bouez, do ano de 1999, o campus de 
Guajará-Mirim inaugura sua sede própria. (CARMEM VELANGA MOREIRA, 2002). 
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           Foto 096 

 
Fonte ACGM. Comisão Verificadora do MEC (Profª. Maria Tereza-UnB 
e Maria de Lourdes UFMT). em visita ao Bispo D.Geraldo Verdier. Entre as 
duas verificadoras a primeira diretora eleita do Campus de Guajará-Mirim, 
Edna Leonor Reis Guedes, 1991. 

 
A participação das verificadoras do MEC no processo de autorização e reconhecimentos dos cursos 

realizados fora da sede da UNIR trouxe um parecer favorável às localidades que se empenhavam na 

construção dos campi. Os problemas burocráticos, curriculares e dificuldades acadêmicas foram todos 

encarados como responsabilidade da reitoria e não como equívocos localizados em cada campus visitado. O 

relatório final transformou-se em âncora dos dirigentes do interior para reivindicar maior atenção da sede da 

universidade em relação aos problemas e enfrentamentos, e as verificadoras transformaram-se em aliadas na 

luta pela presença da universidade na cidade e no desafio da construção do Campus do de Guajará-Mirim. 

De forma convergente o relato acima confirma o depoimento anterior de Mauro Carneiro (1991). O 

processo de interiorização dessa universidade revela-nos sujeitos que na condição de professores e 

funcionários da universidade assumiram novos papéis na medida em que vínculos foram criados. 

No ano de 2002, conforme relato de Celso Ferrarezzi, esse campus, apresentou as atividades 

realizadas e resultados alcançados, acerca de suas principais ações administrativas, as quais 

referem-se às: 

Ações e iniciativas administrativas: participação dos representantes do Campus em todas as atividades externas e de 
Conselhos Superiores convocadas e necessárias. Manutenção de todas as atividades internas relativas à 
Administração.Controle de aquisição e reposição de material permanente e de consumo... Ações de Ensino: 
manutenção das atividades regulares dos 493 alunos de graduação do Campus; manutenção de todas as atividades 
regulares das turmas do mestrado em Lingüística; realização de oito bancas de defesa de dissertação de Mestrado; 
realização da semana especial de Letras; realização da semana especial de Pedagogia; realização da semana especial 
de Administração... Ações de Pesquisa; consolidação do CEPLA; criação de quatro subgrupos de pesquisa para o 
CEPL; modernização e manutenção do CEPLA; cumprimento de 08 bolsas de Iniciação Científica com alunos do 
Campus; realização de dois simpósios de pesquisas lingüísticas; publicação de dois números da revista científica do 
CEPLA; envio de todos os pesquisadores do Campus para congressos ou outras atividades científicas; 
desenvolvimento de pesquisas pedagógicas no Colégio de Aplicação Pedagógica do Campus de Guajará-Mirim... 
Ações de extensão: oferecimento de 27 cursos de formação/atualização, com cerca de 3 mil pessoas atendidas; 
organização do Festival do Abacaxi Pérola com cerca de 10 mil visitantes; organização do II Fórum Integrado de 
Desenvolvimento; oferecimento de assessoria administrativa à Prefeitura Municipal, através de 03 projetos; 
realização de um concurso público gratuitamente para a Prefeitura Municipal; implantação e manutenção do Colégio 
de Aplicação Pedagógica do Campus de Guajará-Mirim – CAP, em convênio com a Prefeitura Municipal, com o 
atendimento de 500 crianças; oferecimento de 12 cursos de formação para docentes da rede pública, com 900 
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docentes atendidos; oferecimento de 31 palestras, com um público de 1.500 pessoas; realização do Projeto de 
Assessoria e Recuperação do Museu Público Municipal (Grifo Nosso). 

 

Nesse ano quando a UNIR completa vinte anos, a direção do Campus apresentou a seguinte 

concepção de Universidade e de Campus Universitário de como uma unidade da UNIR que deve “Produzir 

e disseminar o conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

desenvolvimento e a integração de todos os setores da sociedade e atuar como instrumento de intercâmbio 

nacional e internacional”. Tem como perspectiva de “consolidar, dando especial atenção para as questões de 

pessoal e condições de logística, o CEPLA e os programas de ensino, pesquisa e extensão em lingüística e 

administração, com enfoque no ecoturismo, e gerar condições para a criação de um centro de pesquisas em 

Ciências da Administração e um em Educação, buscando referências de qualidade”(FERRAREZI, 2002). 

No final dessa fala a preocupação com a qualidade, observando que a presença desse campus na cidade de 

Guajará-Mirim encontrou uma população praticamente desqualificada do ponto de vista da escolaridade 

acadêmica, conforme documento da APROG (1984). Entretanto, após a primeira década formando 

professores, administradores de empresas e outras especialidades, a preocupação tem nova direção e novo 

desafio, qual seja, o da “qualidade” na formação dos discentes e docentes da UNIR, numa perspectiva de 

educação crítica e de estudos do futuro. 

Na avaliação do Campus de Guajará-Mirim, são considerados sujeitos importantes: Ministério da 

Educação; órgãos de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão; comunidade acadêmica; coordenação da 

rede internacional acadêmica – TADIA, da UNESCO; Prefeitura. São considerados fatores decisivos a 

escassez de recursos financeiros e humanos, decorrente das políticas adotadas pelo governo federal, que 

resulta da necessidade de conceber fontes alternativas desses recursos, a falta de mecanismos que estimulem 

a melhoria da performance acadêmica, a má distribuição de recursos financeiros próprios entre os campi e 

ausência de auto-gestão e de autonomia dos mesmos, a localização geográfica, pela riqueza da área 

multilingüe e biodiversa, as constantes mudanças na política e na legislação educacional. Quanto a essa 

questão Celso Ferrarezi (2002) relata também: 

Deficiência quantitativa dos quadros técnico-administrativo e docente, neste especialmente nos programas stricto 
sensu; insuficiência das instalações físicas; dependência financeira da prefeitura municipal; quantidade insuficiente 
de material/equipamento de apoio à prática docente e às atividades administrativas; falta de infra-estrutura de apoio 
(veículos, transporte urbano)”. Entretanto considera importante acreditar nas fortalezas e potencialidades do campus: 
“Existência de projetos: hotel-escola de ecoturismo, colégio de aplicação pedagógica e o centro de pesquisas 
lingüísticas; existência de um curso de mestrado reconhecido pela CAPES; o comprometimento, a coesão e a 
criatividade do atual quadro docente e do corpo técnico-administrativo; credibilidade junto à sociedade; apoio 
incondicional da CORPUS e da ASEC para a manutenção do campus.” E ainda: as oportunidades potenciais – saída 
para o Pacífico por Guajará-Mirim; parcerias internacionais (cooperação bilateral com a Índia e Unesco) e 
intercâmbio cultural e sócio-econômico com a Bolívia; patrimônio histórico-cultural do município e a revitalização 
da estrada de ferro Madeira-Mamoré; ocorrência local de grande demanda por organização social e formação 
técnica que podem ser oferecidas por atividades de extensão; localização do Campus em área de livre comércio o 
que dá direito a financiamentos especiais da SUFRAMA. Gente da comunidade interessada na consolidação do 
Campus, por exemplo. 

 

Nas apostas no sucesso do campus e nas palavras do diretor do campus Celso Ferrarezi, existem 

riscos acadêmicos tais como: “ o descredenciamento do curso de mestrado, impedimento de concessão de 
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funcionários, políticas de desqualificação do ensino público, ausência de uma política específica que permita 

o acompanhamento e desenvolvimento do campus”. Por outro lado, a presença dos sujeitos otimistas e 

participativos que assumiram o compromisso com a educação superior através da UNIR na cidade, reforçou 

os trabalhos dos dirigentes locais. Foram valorizados desde os vigias, pessoal da limpeza até os doutores, 

cientistas que chegaram do exterior, bem como, trabalhos dos vereadores, deputados e senadores da região, 

prefeitos, governadores, padres, bispos e pastores evangélicos, presidentes de sindicatos e de associações de 

bairros etc. Foi com essa prática política de valorização que o quadro de pessoal do Campus de Guajará-

Mirim foi sendo formado. No início as pessoas que foram ocupando as diversas funções eram selecionadas 

a partir de uma questão objetiva, qual seja, “quer ajudar a construir nossa universidade?” 

   

    Foto 097 

 

Fonte. VÊNERE, Mário. Primeiras Funcionárias (operacional de 
serviços diversos), responsáveis pela Biblioteca do Campus de Guajará-
Mirim  Maria Lúcia, Maria da Conceição e Maria Antônia, 1990. 

  
Na condição de pioneira no processo de interiorização da UNIR, Maria Lúcia (2003), apresenta um 

depoimento que demonstra questões “domésticas” e de relacionamento inter-pessoal em função da disputa 
de espaço causado pela presença da UNIR na cidade: 
 

recebi uma ordem de serviço para trabalhar aqui na UNIR, em 1990, para fazer limpeza, só que a UNIR não tinha 
prédio e funcionava na Escola Durvalina. A diretora dessa escola era a professora Silvana e não gostava do pessoal 
da UNIR...o maior problema era a briga por material de limpeza, pois ela achava que não tinha obrigação de 
emprestar vassoura rodo e cera...ocorria o seguinte, quando a UNIR não tinha cera para passar na entrada do colégio 
eu apenas varria e passava pano molhado...enquanto isso a zeladora da escola passava a cera só do lado da porta que 
dava entrada para a salada da diretora do colégio. Resultado, a frente da escola tinha uma porta do lado esquerdo, 
entrada para a escola e tinha uma outra porta do lado direito que era a entrada do pessoal da UNIR e o que acontecia, 
a diretora mandava passar cera até a metade do espaço que ela considerava pertencer a escola e o lado da UNIR 
ficava sem cera. 

 
            Esse tipo de problema, a ex-aluna Edleuza Maia Tavares (2003) do Curso de Pedagogia, está sempre 

presente nos desafios historicamente enfrentados por esse campus que ao “mesmo tempo em que buscava 

contato e viabilizava um programa de pós-graduação, tinha que dar conta dos problemas acadêmicos, 

políticos de infra-estrutura e muitos problemas domésticos”. 
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Analisando as políticas públicas aplicadas na universidade e especificamente em Guajará-Mirim, 

constatamos um conjunto de problemas gerais onde o diretor do campus, Celso Ferrarezi (2002) enfatiza: 

 
Há deficiência quantitativa dos quadros técnico-administrativo e docente, insuficiência das instalações físicas; 
dependência financeira da prefeitura municipal, quantidade insuficiente de material/equipamento e falta de infra-
estrutura de apoio (veículos, transporte urbano). Entretanto, o comprometimento, na coesão e a criatividade do atual 
quadro docente e do corpo técnico-administrativo; na credibilidade junto à sociedade; e no apoio incondicional da 
CORPUS e da ASEC para a manutenção do campus; enfrentarmos com êxito o risco de descredenciamento do 
curso de mestrado; a ausência ou impedimento de concessão de funcionários para o campus; as políticas dirigidas 
para a desqualificação do ensino público superior; a ausência de uma política específica que permita o 
acompanhamento, por parte do campus, da evolução e/ou extensão tecnológica e o pouco envolvimento da 
comunidade com o crescimento do campus.  

 

As iniciativas em responder as necessidades sociais extrapolam o contexto local, como por 

exemplo, o da viabilização da estrada para o pacífico, que atende interesses de diversos países a começar 

pelo Brasil e Bolívia. Assim, tratando das estratégias prossegue esse diretor: 

 
Se nos apoiarmos na existência de projetos complementares implantados e/ou em implantação: hotel-escola de 
ecoturismo, colégio de aplicação pedagógica e o centro de pesquisas lingüísticas; na existência de um curso de 
mestrado reconhecido pela CAPES; no comprometimento, na coesão e na criatividade do atual quadro docente e do 
corpo técnico-administrativo; na credibilidade junto à sociedade; e no apoio incondicional da CORPUS e da a 
ASEC para a manutenção do campus; poderemos aproveitar a saída para o pacífico por Guajará-Mirim; as parcerias 
internacionais (cooperação bilateral com a Índia e Unesco) e intercâmbio cultural e sócio-econômico com a Bolívia; 
o patrimônio histórico-cultural do município e a revitalização da estrada de ferro Madeira-Mamoré; a ocorrência 
local de grande demanda por organização social e formação técnica que podem ser oferecidos por atividades de 
extensão e a localização do campus em área de livre comércio o que dá direito a financiamentos especiais da 
SUFRAMA; o que permite reduzir ou eliminar a deficiência quantitativa dos quadros técnico-administrativo e 
docente. 

 

          Foto 098 

 
Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. ASEC - Associação dos Servidores e 
Alunos do Campus de Guajará-Mirim, 2002. 

 
Superados os primeiros obstáculos acerca da construção dos campi, os desafios imediatos são de 

ordem de equipamento, mobília e manutenção, financiamento e autonomia dessa instituição federal de 

ensino pesquisa e extensão. Segundo a direção desse campus, faz-se necessário, dinamizar os serviços e 

atuação da ASEC, como espaço e instrumento de articulação de iniciativas para: 
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Contratar docentes efetivos para o curso de Administração e Letras; contratar docentes efetivos para o curso de 
Mestrado; construir um código de ética. Para nortear as atividades e posturas que primem pela democracia e ética: 
eleger uma comissão de ética.  Transformar o Campus numa unidade gestora de recursos em 12 anos; fortalecer as 
fontes alternativas já existentes (IAAM, Corpus, ASEC e MAPORÉ). Suprir as necessidades do Campus em 
material/equipamentos. Construir o complexo cultural do Campus. Construir 2 blocos com 5 salas de aula e mais 
uma bateria de banheiros. Contratar doutores efetivos para o curso de Mestrado. Conseguir junto ao Governo 
Estadual a concessão docente para o Campus. Divulgar as atividades do Campus junto à comunidade discente. 
Dotar o Campus, de um veículo utilitário à diesel; de uma van, diesel, com 15 lugares; estabelecer contatos com 
empresas ou instituições de transporte para atender ao Campus. Contactar MEC e outros órgãos de fomento, no 
sentido de sensibilizá-los para a criação de políticas específicas de provimento tecnológico. Participar mais 
efetivamente dos movimentos nacionais. 

 

Importa considerar que o interesse na construção de um código ético exige-nos uma sólida 

formação crítica, vivência e experiência adquirida. Essa intenção e propósito pode ser identificado e 

localizado nos demais campi da UNIR. O desafio encontra-se no tipo de comprometimento que cada sujeito 

envolvido está disposto a assumir rumo a uma “verdade” que só pode ser estabelecida na prática cotidiana. 

Uma consideração acerca dos dados quantitativos obedecem ao rateio previamente combinado com 

os demais diretores de outras unidades administrativas levando-se em conta o orçamento, 

independentemente de possíveis recursos extras. 

 Questionado sobre quais estratégias pensadas e articuladas, como políticas viáveis e sintonizadas 

com as políticas federais, estaduais e para as políticas internas da universidade, Ferrarezi (2002) responde: 

 

Há necessidade de abertura de processo junto à Reitoria para transformar o Campus numa unidade gestora de 
recursos. O campus precisa gerir seus próprios recursos. Elaboração de projetos de captação de recursos a fundo 
perdido; Elaborar os projetos de captação de recursos para encaminhamento do MEC. Pressionar as bancadas 
políticas; Encaminhamento do projeto de construção dos blocos de salas de aula e banheiros. Assim que iniciar as 
obras do Complexo Cultural. Mais ou menos, R$ 1.000.000,00 (blocos). Solicitar junto à PROPLAN a elaboração 
do projeto para os blocos. Suprir a necessidade mínima de acomodação dos discentes ingressos a cada ano; 
Encaminhar comunicação às bancadas políticas estaduais e federais. Comunidade acadêmica. Campus de Guajará-
Mirim. Mais ou menos, R$ 2.300.000,00 (Complexo Cultural). E-mail, cartas, abaixo-assinado; providenciar junto 
ao CNPq 4 bolsas. Elaboração de quadro de carência de pessoal para a Reitoria. Elaboração do quadro de carência 
de pessoal. Continuar as negociações junto ao Governo Estadual; contactar os deputados e sindicatos. Enviar cartas, 
e-mail, abaixo-assinado, discentes e docentes interessados em ficar à disposição do Campus de Guajará-Mirim. A 
concessão destes professores é fundamental para a vida acadêmica do Campus; criar uma comissão para atuar junto 
ao Governo do Estado. Criação de um jornal universitário. Criação da Semana de Integração das atividades do 
Campus; criar uma comissão para a elaboração do jornal universitário; convênio com a gráfica do jornal O Mamoré; 
tornar público os projetos e demais atividades do Campus em prol e em conjunto com a sociedade; criar uma 
comissão para organizar a Semana de Integração de Atividades. Promover ações junto à Reitoria no sentido de 
conseguir recursos para a aquisição dos veículos. Propor à Reitoria a realização de um Seminário Interinstitucional. 
Criar mais fóruns de discussões de caráter institucional políticas públicas aplicadas, mercantilização da educação e 
implicação da internacionalização do ensino superior. 

 

Consta no Plano de Ação (2002) a manutenção das atividades de graduação e pós-graduação do 

campus; garantia da participação dos representantes do campus nos Conselhos Superiores e outras 

atividades pertinentes em outras localidades, contratação de um estagiário, manutenção das publicações do 

CEPLA e a publicação de 05 novos livros, construção do Complexo Cultural do campus, com biblioteca e 

auditório, construção do Hotel Escola Modelo de Ecoturismo, construção de mais 2 blocos de salas, sendo 
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um com bateria de banheiros; aquisição de 1 veículo utilitário a diesel. Tratando-se das dificuldades 

históricas no campus local, o entrevistado Paulo Soares de Medeiros (2004) recorda que em: 

 
se tratando de veículo utilitário, o primeiro pedido feito à sede da UNIR foi em 1990; sendo que o único veículo 
disponibilizado para o Campus de Guajará-Mirim até a presente data, foi um “gol quadrado 88, velho e acabado, 
recuperado pelo diretor de campus no ano de 1995, recebido em função da amizade extra – UNIR, com o reitor-
interventor reitor pro-tempore Francisco Aparecido”. 

 
 

           Foto 099 

 
Fonte: DAM. Vendaval derrubou uma castanheira em cima do 
primeiro bloco de salas de aula do Campus de Guajará-Mirim 
construído via mutirão e prefeitura local, 1995. 

 

Quando nosso entrevistado seleciona na memória o detalhe do “carro velho”, revela-nos também, 

eventos que se não são registrados, na maioria das vezes são esquecidos, como por exemplo, o fato do ex-

prefeito Bennesby relutar em atender as sugestões e alertas dos sujeitos desse campus. 

O ex-prefeito Isaac Bennesby, hoje pode ser considerado um democrata, mas na época da prefeitura era um 
autoritário e não gostava de ouvir ninguém....resolveu demarcar a obra da UNIR fora do terreno e em um belo dia 
quando resolveu levantar as paredes iniciou a obra a menos de dez metros de uma castanheira isolada, que basta um 
mínimo de vento para ela começar a envergar justamente pelo fato de estar isolada...O diretor do campus junto com 
a Maria Cristina Victorino de França chamaram a atenção do Isaac e pediu para ele antes do inicio da obra que 
observasse a distancia da tal castanheira....Como sempre simplesmente ignorou e engrossando a voz disse aos dois 
que ninguém, ali entendia de árvore, vento ou construção e que ele era engenheiro além de ser o prefeito...Os dias 
passaram e no primeiro vendaval, geralmente em agosto, derrubou a castanheira bem no meio da primeira etapa da 
construção. 
                                

              Essas lembranças e afirmações retratam que a construção da UNIR multicampi decorre de 

articulações, tensões e constante conflito e o respectivo processo de construção é acelerado ou sofre 

retrocesso conforme interesse e movimentação dos sujeitos envolvidos. 

 Nosso último fato registrado pode ser analisado a partir da entrevista sobre o Hotel Escola do 

campus de Guajará-Mirim, realizada com o Diretor Celso Ferrarezi (2004): 

A pedra fundamental intitulada HEME-Hotel Escola Modelo de Ecoturismo foi lançada em 5 de 
março de 2003, pelo reitor Ene Glória Guajará-Mirim em solenidade que contou com a presença de 
diversos políticos e autoridades, entre as quais o ministro Amir Lando, da Previdência e Assistência 
Social. O HEME é um projeto conjunto da Unir, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura de 
Guajará-Mirim; um marco para mudar a triste realidade do distrito de Iata, além de abrir 
possibilidades aos alunos da graduação da instituição no sentido de realizarem estágios 
supervisionados. Um dos principais objetivos da iniciativa é ajudar o distrito em questão a sair do 
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esquecimento, participando eficaz e definitivamente da proposta de desenvolvimento do Estado, 
acrescentando que a obra também contempla parte das ambições acadêmicas da universidade 
rondoniense, proporcionando aos alunos do curso de Ecoturismo, alternativas de práticas na atividade, 
contribuindo para a construção de novas mentalidades para o setor na região amazônica. 

          Foto 100 

 
Foto: CGM. Pedra Fundamental do projeto HEME , 2004. 

 
A questão que se coloca levanta uma dúvida acerca da participação da comunidade nesse 

projeto, e até que ponto responde as necessidades sociais dos sujeitos e interesses envolvidos. 

Entretanto, o pronunciamento de Ene Glória, reitor da UNIR por ocasião do referido evento, 

afirma que “merece ser destacada a importância do projeto para a cidade de Guajará-Mirim e o 

distrito de Iata; o advento deste hotel significará a revitalização da economia, fator de inclusão 

social e do desenvolvimento local”. Nesse mesmo ano, os trabalhos executados apresentam 

resultados ilustrados na foto abaixo documentada: 

       Foto 101 

 
Fonte: OLIVEIRA, Rosângela.. Obras do Hotel Escola Modelo de 
Ecoturismo, 2004. 

  
 Trata-se de um empreendimento que se localiza geograficamente no distrito do Iata na cidade de 

Guajará-Mirim, frente para o Rio Mamoré, divisa com a Bolívia, localizado a 35 Km do campus da UNIR 

nessa cidade. A origem dos recursos está localizada nas negociações políticas entre a Deputada Federal 
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Marinha Raupp e a universidade, o Senador Valdir Raupp, a SUFRAMA e o ex-diretor do Campus Celso 

Ferrarezi (2004), o qual afirma que: 

foi projetada uma atividade ecológica-turística -acadêmica, em fase de execução. Firmado através de convenio entre 
a Superintendência da zona Franca de Manaus (SUFRAMA), a UNIR e a RIOMAR, está prevista a construção do 
Hotel escola Modelo em ecotorismo contemplando: auditório, cozinha, área de serviço, restaurante, bar, deck, sala 
de estar, lojas, agências de ecoturismo, biblioteca, aposentos para hospedes e praça, e suprimento de mobiliário e 
equipamento. 

 

  O desafio que se manifesta nas reuniões e discussões dos conselhos superiores dessa universidade 

é a falta de recursos humanos (professores, e especialistas diversos para administração e funcionamento do 

referido hotel). São vários os projetos em execução nessa instituição, o que faz da UNIR multicampi uma 

universidade permanentemente em construção. 

 
 

4.3 - Campus Universitário de Cacoal190 

        Foto 102 

  
Fonte: OLIVEIRA, Rosangela. Campus de Cacoal, 2002. 

  

    Analisando a proposta preliminar para a implantação de cursos de 

nível superior em Cacoal, destacamos a presença de Neide Ihoko Miyakava, como assessora técnica da 

UNIR na comissão municipal que contou com a coordenação da secretária municipal Neusa Pereira S. 

                                                 
190  População de Cacoal (2004) é de 76.417.000 hab.(IBGE). A denominação dada à localidade de Cacoal pelo 
Senhor Anízio Serrão de Carvalho, guarda fios da Comissão Rondon que ali se instalou em 1912, foi devido a 
abundância de cacaueiros nativos existentes em sua floresta. Em meados dos anos 50, quando José Casimiro Lopes 
chegou na região como “Soldado da Borracha” fundou “Nova Cacilândia” onde anteriormente predominavam as 
aldeias indígenas dos Cintas Largas e Suruís, posteriormente mudou para Cacoal.Na década de 60 a região começou 
a crescer devido à chegada de migrantes das regiões Centro-Sul, vindos pela BR-364, onde construíram suas 
barracas. Pelo nome de Cacoal ficou conhecido pelos seringueiros que ali moravam e garimpeiros que ali passavam, 
onde em 1970, destacou-se como grande centro produtor agropecuário e industrial dando-lhe condições de ser 
elevado a categoria de município pela Lei nº 6448 de 11/10/77, com a denominação de Cacoal. Apresenta uma área 
de 3.808,5 km2; Limites – Norte: Mato Grosso; Sul: Pimenta Bueno; Leste: Espigão D’Oeste; Oeste: Castanheiras; 
Distrito: Riozinho 
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Manfredinho e na equipe elaboradora: Zilda Klemz Eller, Maria Eunice S. dos Santos, Floripes Matuda, 

Avones Antônia Favoleça, Francisco Gonçalves Quiles, Rosivaldo Rodrigues e Neiva Ponciano de 

Campos. 

 Ao justificar o termo de compromisso s/n (Prefeitura/UNIR) assinado pelo prefeito de Cacoal, Josino 

Brito, em 7 de outubro de 1988 enfatiza que “mais do que a real motivação e apresentação de possibilidades 

de alta qualificação dos recursos humanos existentes, o verdadeiro sentido em nossa região, será o de 

propiciar um curso normal de progresso de produção diversificada e neste processo fixar o homem 

rondoniense e bem integrá-lo ao ambiente físico-cultural”. A valorização e o interesse na presença da 

universidade na cidade de Cacoal fica explícito no documento abaixo transcrito: 

Termo de Compromisso 
Que assume o Município de Cacoal RO, através de seu representante legal, o Sr. Josino Brito, na forma abaixo: 
O município de Cacoal, pleiteando a instalação de Extensão do Campus da Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR, em Cursos de graduação nas áreas de ciências físicas e biológicas, ciências contábeis, conhecendo as 
dificuldades existentes para se obter tal mister, assume o compromisso de suportar as despesas que advirão, seja 
destinação de espaço físico para instalações tais como as salas de aulas, biblioteca, administração etc, seja no tocante 
ao pessoal docente e administrativo, bem como a manutenção e conservação instalações.A título provisório, o 
município oferece as instalações do recém-inaugurado Colégio “Maria Aurora”, situado em área central da cidade 
dotado de salas de aula, sala de coordenadoria, secretaria, biblioteca, instalações sanitárias. Assume ainda o 
compromisso de proporcionar acervo bibliográfico mínimo exigido por lei para os cursos a serem 
implantados.Dentro do espírito de solidificação dos cursos universitários oferecidos pela UNIR, o município 
comprometendo-se a doar uma área no perímetro urbano, dotado de toda infra-estrutura, cujo croqui segue anexo. 
Cacoal, 07 de outubro de 1988. Josino Brito – Prefeito municipal 
 

Quando analisamos documentos em que as prefeituras assumiram tal compromisso, surge uma 

questão: não seria mais interessante uma universidade municipal? Entretanto, não foi constatada nenhuma 

iniciativa nessa direção. 

O Diretor do Campus de Cacoal, professor Antônio Siviero (2002), destaca as seguintes 

realizações: 

construção de bateria de banheiros; construção de uma sala para instalação da EJUC (Empresa Júnior UNIR de 
Cacoal); contratação por administração indireta, através da Fundação RIOMAR de uma sala medindo 58,32 m2 
propiciando assessoria para empresas comerciais nas áreas de administração, contábil e direito. Construção de cerca 
de isolamento do gramado em frente ao Campus, serviços realizados em parceria com o Fórum, através da cessão de 
apenados; aquisição de materiais para instalar em rede de acesso a Internet no Campus; Aquisição de ferramentas 
para manutenção de computadores e outros equipamentos adquiridos no comércio local, com recursos da UNIR, 
constando de multímetro, ferro de solda e alicate; aquisição de acessórios de computador no comercio local, com 
recursos da UNIR como: gravador de CDs e 100 CDs virgens; aquisição materiais elétricos com recursos da UNIR 
para manutenção do sistema elétrico em perfeito estado de funcionamento; aquisição de processador de água com o 
intuito de melhorar a qualidade da água; aquisição de estabilizador de energia para melhorar o tempo de vida útil dos 
equipamentos de informática; aquisição de equipamentos para melhor desenvolver as atividades acadêmicas, com 
01 televisor de 29”, com computador e acessórios; atualização de programa na biblioteca para controlar o acervo 
bibliográfico e facilitar o empréstimo de livros à comunidade acadêmica e execução eficiente do controle; 
empréstimos de 9.653 livros no período; cadastro de 478 novos usuários; processamento técnico do acervo com 
cadastramento de livros e aquisição de novos títulos; reformulação na estrutura funcional da SERCA - Secretaria de 
Controle Acadêmico, facilitando informações aos acadêmicos, dividindo tarefas e obrigações para cada servidor por 
curso. 

 

Observamos que essas ações obedecem a uma lógica cobrada pela gestão federal de enumerar e 

quantificar atividades realizadas, como missão metas e objetivos a serem alcançados. Assim, esse campus, 

nesse ano de 2002 prossegue: 
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Ações de Ensino: disciplinas regulares do curso de Direito, Contábeis, e Administração; regularização da grade 
curricular dos cursos de Contábeis e Administração. possibilitando o cumprimento da grade curricular dos referidos 
cursos em razão de alteração, bem como a adaptação da mesma para as turmas em curso, sendo submetido aos 
órgãos colegiados (CONDEP, CONSEC e CONSEA) e aprovados; trabalhos de conclusão dos cursos de Direito, 
Contábeis e Administração; implantação do Projeto Pedagógico do Departamento de Direito onde são analisadas 
práticas pedagógicas e as metodologias. 

 

Questionado sobre a produção de pesquisas cientificas no Campus de Cacoal, Siviero (2002) 

responde que “ações de pesquisa não tem sido desenvolvida”, mas, enfatiza que as atividades de extensão 

universitária realizadas no município referem-se a: 

 projetos de matemática aos alunos da Escola Estadual Carlos Gomes – reforço escolar aos alunos com dificuldade 
na disciplina de matemática do ensino fundamental (5o a 8o série), para atendimento aos alunos matriculados no 
período vespertino, no Campus da UNIR; Projeto de JURI – apresentação de planos de negócios, com a finalidade 
de difundir o projeto empreendedorismo; início do Projeto de Curso de Contabilidade Ambiental, promovendo a 
atualização do conhecimento dos alunos graduados em Ciências Contábeis, participação na Feira de 
Empreendedores de Ensino Universitário; aprovação do Estatuto da EJUC, para promover assessorias às empresas 
nas áreas de Administração, Contábeis e Direito de forma contínua; início do Projeto de qualificação pedagógica de 
profissionais bacharelados para o ensino fundamental e médio; revisão gramatical com correção dos trabalhos de 
conclusão de cursos de Administração, Contábeis e Direito e dissertações de Mestrado; realização de semana; ciclo 
de palestras para divulgar o Plano Diretor do Município de Cacoal; seminário sobre Direitos da Criança do 
Adolescente; Júri Simulado, onde se promoveu a discussão e reflexão sobre temas de interesse da comunidade, com 
a participação dos alunos e da comunidade no evento; Projeto de Informatização das Secretarias das Escolas 
Públicas da rede estadual, em parceria com Delegacia de Ensino de Cacoal; conclusão do curso, com carga horária 
de 100 horas aula; projeto de pré-vestibular para atender alunos das escolas públicas, em parceria com a Empresa 
Júnior (EJUC) e Delegacia de Ensino de Cacoal, possibilitando a realização do vestibular em condições de igualdade 
com outros candidatos, sendo inscritos 148 alunos. 

 

Observamos também que o Plano de Ação do Campus de Cacoal, priorizou a construção de bloco 

administrativo, complexo da biblioteca, construção de um bloco de sala de aula para escola modelo, 

construção de uma quadra poliesportiva, a conclusão do centro de convivência, conclusão das salas para 

empresa Junior, construção de calçamento e estacionamento do campus reforma do prédio e construção de 

uma guarita além da compra de um veículo utilitário e contratação de professores.  

Na perspectiva do Diretor desse campus apresentou a seguinte missão: “ser um centro de excelência 

em educação superior na área do conhecimento de ciências sociais aplicadas (administração, ciências 

contábeis e direito), consolidando o tripé de ensino, pesquisa e extensão”. Observamos que há uma proposta 

local no sentido de “consolidar os cursos existentes na área de ciências sociais aplicadas e implantar novos 

cursos com respeito e valorização acadêmica” (SIVIERO, 2002). 

São considerados como sujeitos importantes: conselhos universitários, reitoria, direção e vice-

direção do campus, chefias de departamento, e gerências; Governo Federal (MEC, Ministério do 

Planejamento), estadual e municipal; órgãos de apoio e fomento nacionais e internacionais, (Fundação 

RIOMAR, EDUFRO, Prefeitura Municipal, ONGs, EJUC); comunidade acadêmica do campus; 

representantes políticos e são considerados como fatores-chave: carência de recursos humanos (docentes, 

técnicos e apoio), bem como qualificação dos mesmos; falta de investimento em materiais, equipamentos 

tecnológicos, acervo bibliográfico e infra-estrutura; falta de política de remuneração dos servidores 

(docentes, técnicos e apoio) e conseqüente baixos salários; falta de um projeto pedagógico e plano diretor; 
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não efetivação da descentralização de recursos orçamentários/financeiros em face da carência e existência, 

ainda que pequena, de motivação e comprometimento para com a manutenção e busca de qualidade.  

Seviero (2002) em entrevista aponta os seguintes desafios: 

Deficiência na comunicação interna provocando distorções nas informações, bem como a inexistência de um 
sistema de informação gerencial; descomprometimento e ausência de espírito institucional e ética de parte da 
comunidade acadêmica; centralização de poder; quantidade e qualidade insuficiente de recursos humanos, inclusive 
programas de qualificação, estrutura física, equipamentos e materiais de consumo; falta de planejamento. 
Potencialidades mais reconhecidas: curso de graduação de qualidade, reflexo do alto índice de aprovação dos 
egressos em concursos e exames (ordem e suficiência); alta demanda pelos cursos existentes no campus; embora em 
pequeno número, existência de pessoas verdadeiramente comprometidas com o campus, além da persistência da 
comunidade acadêmica; estética e conservação e área disponível para ampliação do campus; corpo técnico e docente 
relativamente qualificado, mas em número insuficiente.  

 

Das políticas aplicadas no Campus de Cacoal e no entendimento de seus dirigentes decorrem: 

aumento de universidades privadas, concorrentes em condições desiguais, possibilitando a evasão do corpo 

docente falta de recursos humanos e qualificação dos mesmos, materiais, tecnológicos e financeiros, falta de 

melhor dotação orçamentária/financeira o que não permite a contratação e melhoria de salários dos 

servidores, não efetivação da descentralização dos recursos orçamentários e financeiros para atender as 

necessidades do campus; possibilidade de mudança nas políticas governamentais. Questionado sobre os 

desafios para a implementação de políticas, SIVIERO (2002) enfatiza: 

Em nosso Campus inexiste sistema de informações gerenciais e apresenta conseqüentemente deficiência na 
comunicação interna; há o descomprometimento e ausência de espírito institucional de parte da comunidade 
acadêmica; há centralização de poder; há quantidade e qualidade insuficiente de recursos materiais, físicos, 
tecnológicos e humanos, e ausência de programas de qualificação e falta de planejamento. Esses problemas não nos 
permitem aproveitar a característica particular do campus de oferecer cursos de ciências sociais aplicadas, num 
centro populacional de aproximadamente 550 mil habitantes; a demanda por cursos de especialização e projetos de 
extensão e corpo docente habilitado; o potencial, a diversidade cultural e de riqueza geológica, ecológica, animal e 
florestal; a disposição de órgãos públicos e privados em apoiar as ações do campus; não nos permite a articulação e 
captação de recursos junto a órgãos de fomento à pesquisa, nacionais e internacionais. O desafio determinante 
encontra-se na falta de comprometimento da sociedade e nas falácias e desinformação sobre o campus. 

 

O destaque dado por SIVIERO (2002) acerca da crítica a inexistência de informação, remete-nos 

para o pensamento local vinculado ao poder local conectado com a conjuntura internacional e contexto 

regional onde as tramas políticas são elaboradas, isto é, com o uso das novas tecnologias e da prática da 

articulação das potencialidades dispersas, uma vez identificadas, o grande desafio passa pela adequada 

organização de homens e mulheres no sentido de estabelecer prioridade e respondê-las na forma 

participativa. Verifica-se uma avaliação crítica que exige dos próprios avaliados, estratégias para solução 

dos problemas apresentados; constatamos, principalmente no momento da entrevista, efeitos do desgaste 

pessoal, daqueles que se envolvem efetivamente na construção e produção da instituição universitária. Para 

busca da solução dos problemas apresentados, o diretor desse campus aposta nos: 

 cursos de qualidade, que reflete um alto índice de aprovação em concursos e exames de suficiência; na alta 
demanda pelos cursos existentes; na existência, embora em número reduzido, de pessoas comprometidas com o 
campus; na estética, conservação e área disponível para ampliação e nos profissionais, insuficientes, porém 
qualificados; poderemos aproveitar a característica particular do campus de oferecer cursos de ciências sociais 
aplicadas. 
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Assim, SIVIERO (2002) enfatiza que as principais iniciativas do Campus de Cacoal tem sido 

direcionadas para o enfrentar “ os desafios da centralização de poder; da quantidade e qualidade insuficiente 

de recursos materiais, físicos, tecnológicos e humanos, da ausência de programas de qualificação, da falta de 

dotação orçamentária, da falta de melhores de salários e qualificação pessoal, da falta de recursos 

tecnológicos e da inexistência de sistema de informações gerenciais”.  

Esse Diretor de campus defende a proposta de descentralização orçamentária. Acredita que os 

recursos financeiros obtidos pelo campus, bem como, os a ele destinados, oriundos da União, Estado ou 

Município sejam inseridos na proposta orçamentária da União. Em função dos problemas constatados, o 

Campus Universitário de Cacoal, segundo Antônio Seviero, desenvolve atividades para: 

Contratar docentes e técnicos; desenvolver programas de qualificação dos corpos técnico e docente; ampliar a área 
física construída em 100% no prazo de 8 anos; adquirir 100% de equipamentos de tecnologia; adquirir 100% de 
equipamentos tecnológicos e interligar em rede o sistema de comunicação interna e externa; solicitar a melhoria da 
política do plano salarial; conscientizar a comunidade acadêmica da importância da instituição no meio social; fazer 
chegar ao Governo central os projetos de ensino e de apoio à Universidade especificamente ao Campus de Cacoal; 
melhorar o funcionamento dos setores, descentralizando o poder com a adoção imediata das ações estratégicas; 
buscar o aumento de dotação orçamentária/financeira em 100%; estimular o envolvimento da sociedade com as 
atividades desenvolvidas no Campus. Objetivos: descentralização orçamentária; propor que os recursos financeiros 
obtidos pelo Campus, bem como, os a ele destinados, oriundos da União, Estado e/ou Município sejam inseridos na 
proposta orçamentária da União, com uma ação específica para Cacoal. 

 

Esse Diretor em relato no ano de 2002 manifesta-se sobre as políticas aplicadas nesse campus para 

viabilizar as respostas reclamadas pela comunidade acadêmica e necessidades da cidade, aponta: 

 

Requerimento à administração central e ao MEC para contratação dos docentes e técnicos; mobilização da classe 
política e acadêmica; parcerias: Município, Estado, Cooperativas, prof. visitante, prof. voluntário; para atender a 
demanda de egresso dos vestibulares regulares; realização de cursos e treinamento dos corpos técnico e docente. 
Cursos de informática, recursos humanos, sistema de comunicação para docentes, cursos de pós-graduação, lato 
sensu e stricto sensu; projeto e dotação orçamentária específicas para construção; viabilizar os projetos junto aos 
órgãos competentes. Emendas parlamentares, convênios; gestão política e órgão de apoio; apresentação de projetos 
aprovados à administração central e entidades de Departamentos, gerência de serviços; orçamento do MEC 
destinado ao Campus; Gestão junto a entidades representativas das categorias (docentes e técnicos); ações judiciais 
por meio dos sindicatos; Política sindical; conscientização permanente da comunidade acadêmica por meio de 
reuniões, palestras. Motivação para realização de reuniões festivas, semanas culturais. Calendários de eventos sócio-
culturais. Congregar e compartilhar sentimentos acadêmicos e o estreitamento dos laços familiares; 
encaminhamento de projetos aprovados à bancada representativa do Estado em Brasília. Delegar funções 
substituindo a centralização pela coordenação, com o devido treinamento dos servidores. Criar e instituir sistema de 
rodízio de funções para que todos possam conhecer o funcionamento da instituição e agilizar as atividades. 
Promover eventos pertinentes à área motivacional; cursos técnicos, palestras, seminários, congressos etc. Aplicar 
novos conhecimentos nas áreas de atuação; mobilizar os deputados e senadores a fim de propor emendas 
orçamentárias com o intuito de remanejar rubricas de custeio para pessoal e encargos sociais. Elaborar projetos que 
incluam rubricas para pagamento de serviços de terceiros de pessoas física e jurídica, visando a qualificação 
profissional. Elaborar e implementar projetos para qualificação de pessoal. Parcerias com entidades públicas. 
Ampliar o sistema de informação e conhecimento. Elaborar e implementar projetos de extensão que possibilitem a 
contrapartida investimento em recursos tecnológicos. Agência de fomento; emendas orçamentárias. Sensibilizar os 
deputados e senadores. Emendas do orçamento.  

 

Destacamos o interesse desse campus no processo de conscientização da comunidade; no 

objetivo de conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade acerca da importância do 

Campus e da relevância de suas atividades; na promoção de palestras nas escolas de ensino 

médio para divulgar os cursos oferecidos pelo Campus; na parceria com entidades empresariais 
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ou governamentais; nos projetos interação e divulgação de atividades e relacionamento com a 

imprensa; e ainda no interesse em criar uma comissão específica representativa de toda a 

comunidade acadêmica para acompanhamento dos resultados alcançados e problemas 

apresentados (NEIDE MIAKAWA, 1999). 

 

4.4 - Campus Universitário de Ji-paraná191 

           Foto 102 

 
          Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Ji-paraná, 2002. 

 

Ji-paraná foi objeto de interesse da UNIR, em função da localização geográfica (centro do Estado 

de Rondônia), assim como o Campus de Vilhena ( na divisa com o Estado de Mato Grosso) e o de Guajará-

Mirim (na fronteira com Guayarámerim-Bolívia).  

Quanto aos documentos achados na lixeira da UNIR, destacamos o decreto Nº 947/GAB/88, de 29 

de junho de 1988, da prefeitura municipal de Ji-paraná, que cria comissão de trabalho com fins de interesse 

do município na área de educação superior composta pelo presidente, Márcio Valentino de Oliveira; 

coordenador Walter Rocha Maira; Assessor técnico, Eudes Barroso Júnior; responsável pelas extensões, 
                                                 
191 População de Ji-paraná (2004) é de 113.441 habitantes (IBGE). O município começou a ser ocupado pelos 
seringueiros nordestinos no início do século XIX. A esse lugarejo que surgiu em torno dos barracões, sede dos 
seringais do Vale do Urupá, denominaram-no com este nome.Em 1909, a Comissão Rondon ao atingir a foz do rio 
Urupá, no lugarejo existente instalou um posto telegráfico, chamado de Presidente Afonso Pena, em homenagem ao 
então Presidente da República Afonso Augusto Moreira Pena, substituindo o de Urupá. Em 1943, com a criação do 
Território Federal do Guaporé (Rondônia) a região passou a se constituir como parte integrante do município de 
Porto Velho como distrito, com o nome de Rondônia, depois denominado Vila de Rondônia. Com a crise econômica 
de desvalorização da borracha, o local estagnou, voltando a se revitalizar com a construção da BR 364, iniciando-se 
a migração de colonos das regiões Centro-Sul do país, para vila de Rondônia, dedicando-se à agricultura, pecuária, 
comércio, indústria e transporte. Através da Lei n.º 6448, de 11/10/77, a então vila de Rondônia foi elevada a 
categoria de município com a denominação de Ji-paraná em homenagem ao rio Ji-paraná. Apresenta uma área de  
6.899,2 km2; ;Limites – Norte e Nordeste: Vale do Anari, Theobroma e Vale do Paraíso; Nordeste, Leste e Sudeste: 
Estado do Mato Grosso; Sul: Presidente Médici e Ministro Andreazza; Sudoeste: Ouro Preto, Teixerópolis e Urupá; 
Oeste: Ouro Preto D’Oeste. 
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Neide Myakawa; membros, Milca Lopes de Oliveira, Paulo Eugenio Franz, Adão Geraldo Colombo, 

Djanira de Jesus Pereira Silva e Joyce Machado de Oliveira. Essa comissão desenvolveu atividades para 

demonstrar os principais cursos reivindicados e elaborar o projeto de implantação do campus avançado em 

Ji-paraná cumprindo o decreto assinado pelo prefeito Roberto Jotão Geraldo. Conforme a Diretora 

Aparecida Augusta Silva (2002), o Campus de Ji-paraná apresenta as seguintes atividades e resultados: 

Organização e sistematização das informações da secretaria acadêmica (1988-2003); implantação de sistema de 
informação da SERCAs; implantação de Laboratório de Informática e compra de 8 computadores e uma impressora 
laser através de ação entre amigos, com processo de doação dos mesmos para a Instituição, visando acesso da 
comunidade acadêmica a Internet; demolição de um bloco de madeira; limpeza e urbanização do pátio, promovendo 
a continuação de ações de paisagismo da UNIR, inclusive poda das árvores; promoção da festa comemorativa de 
dos 15 anos da UNIR em Ji-paraná, divulgação dos trabalhos da UNIR em prol da comunidade; construção do muro 
dos fundos da Instituição; pintura com cal de todo muro frontal, das calçadas internas e bancos de cimento; envio de 
ofício e projetos para representantes políticos, com a finalidade de obtenção de recursos extras.  

 

A diretora desse campus destaca a “Realização da III Semana de Matemática, envolvendo toda a 

comunidade; realização da I Semana de Física; realização da I Jornada Pedagógica envolvendo toda a 

comunidade é um mecanismo de aproximação da comunidade” (APARECIDA AUGUSTA SILVA, 

2002).” Considera relevante: 

Criação de Grupo de Pesquisa Educacional em Ciências Exatas e da Natureza (GPECEN); projetos de Pesquisa: 
estudo da variabilidade hídrica em área de pastagem e floresta em Rondônia, dentro da política de fortalecimento da 
pesquisa Ambiental no Campus de Ji-paraná; estudo da balança de radiação em área de pastagem e floresta; 
monitoramento e fluxo de CO2 do solo com câmaras automáticas e análise de Litera em floresta em Rondônia; 
estudo das variações temporais dos parâmetros físico/químico dos Rios Ji-paraná e Urupá; dinâmica do carbono 
dissolvido no Rio Urupá; dinâmica do carbono orgânico em dois Rios do Estado de Rondônia sob diferentes graus 
de impacto antropogênico. Quanto as ações de extensão são destacadas: criação da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática (RO), com aprovação de criação pelo Conselho Deliberativo da SBEM nacional; 
implantação da especialização em Educação Matemática; criação de software de avaliação interativa, objetiva, 
criação de software para emissão de diário, facilitando o trabalho do professor no cálculo de notas e soma de faltas e 
criação de aplicativo para a formação do aluno leitor.  

 

Tratando-se da elaboração e aplicação de políticas aplicadas na UNIR, a diretora do Campus em 

seu relato datado no ano de 2002, afirma que consta do “Plano de Ação” do Campus de Ji-paraná: 

Instalação de um sistema de ar condicionado na biblioteca; construção de nova fossa com sistema de interligação; 
construção de passarelas cobertas interligando os blocos de salas; construção de um sistema de escoamento de água 
de chuva; recuperação e pintura de 8 salas de aulas; construção de um auditório; reestruturar o espaço físico do 
laboratório de física, incluindo a aquisição de uma bancada e armários necessários a uma adequada manutenção dos 
equipamentos existentes; construção do laboratório para pesquisas ambientais; interesse em aumentar o espaço físico 
da biblioteca e modernização do seu funcionamento com a aquisição de computadores; ampliar o laboratório de 
informática, incluindo a compra de licença de software; construção de novas salas de aula e banheiros no campus; 
construção de no mínimo 6 salas para professores atuarem continuamente no campus; permitir o acesso via Campus 
aos principais provedores de periódicos virtuais como o da CAPES.  

 
Nessa direção, o campus apresenta a seguinte missão: 
 

produzir e difundir o conhecimento através do ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação de 
profissionais na área técnica e pedagógica com ênfase em ciências exatas e tecnológicas, para atender as demandas 
de uma sociedade em constante transformação; e quanto a visão: manter os cursos de licenciatura existentes no 
campus, consolidando os de matemática e física e redirecionando o de pedagogia para a área de ciências exatas, 
tecnológicas e da natureza, com possibilidade de criação de novos cursos de graduação e grupos de pesquisa nas 
áreas de ciências, tecnologia e educação, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia (AUGUSTA SILVA, 
2002). 
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Sobre as debilidades mais evidentes essa diretora aponta: a falta de equipamentos adequados para 

melhor desempenho dos cursos; acervo bibliográfico deficiente; o número insuficiente de professores e 

técnicos administrativos; a falta de infra-estrutura do Campus; a falta de política de capacitação do pessoal 

técnico-administrativo. 

Quanto as potencialidades do Campus, são relacionadas: com a dedicação dos professores ao 

ensino; o resultados e conceitos alcançados no Provão do MEC; credibilidade junto à comunidade; com os 

professores colaboradores (docentes do campus sem vínculos trabalhistas com a UNIR). 

Tratando-se dos desafios encontrados no processo de consolidação do Campus de Ji-paraná 

destacamos: contratação insuficiente de professores e o privilégio dado as grandes universidades em 

detrimentos às pequenas; falta de recursos financeiros e a falta de incentivo à pesquisa. 

Constata-se que a localização desse campus próximo ao centro geográfico do Estado favorece o 

fluxo dos municípios vizinhos com diferenciado crescimento populacional, apoio político, com meios 

climatológicos favoráveis para desenvolver pesquisas. 

Quanto às políticas aplicadas e dos resultados manifestos no Campus Universitário de Ji-paraná, a 

Diretora do campus reafirma “a falta de recursos financeiros e a falta de incentivo à pesquisa”. Assim, 

afirma enfatiza que: 

Como política interna para o conjunto de problemas apresentados, nossa estratégica: apoiarmos na dedicação dos 
professores ao ensino, nos conceitos do campus alcançados no provão do mec, na credibilidade do campus junto à 
comunidade, nos professores colaboradores, na natureza favorecendo a área de pesquisa; aproveitar a localização 
distante da capital, o favorecimento do fluxo dos municípios vizinhos, o crescimento populacional da região. 

 

Na avaliação da Diretora Aparecida Augusta Silva (2002) os maiores problemas do Campus de Ji-

paraná estão relacionados à falta de equipamento, biblioteca, falta professores e técnicos administrativos do 

quadro permanente, falta de infra-estrutura e falta de uma política capacitação do pessoal do campus. Nesse 

sentido, faz-se necessária: 

Contratação de 10 (dez) professores para cada curso; contratação de técnicos administrativos para o campus; 
promover uma reestruturação física e tecnológica adequada às necessidades reais do campus; construir auditório, 
salas de aula, de professores, equipadas com computadores e telefone; instalar intranet; ampliar o acervo 
bibliográfico bem como as instalações da biblioteca; ampliar a estrutura física, com novos prédios e equipamentos 
com estrutura tecnológica; liberar recursos para pesquisa que se deseja; criar um departamento de comunicação; 
capacitação de técnicos administrativos; criar um plano diretor para o campus; obtenção de recursos didáticos junto a 
administração superior da UNIR. 

 

Sobre as políticas e desafios do Campus de Ji-paraná a diretora relata as seguintes respostas: 

Estamos viabilizando esforços para a construção de auditório, salas de aula e salas de professores; emenda 
parlamentar, solicitação de projetos da bancada Federal; construção de auditórios, salas de aula e salas de 
professores. instalação intranet; ampliação de acervo bibliográfico e das instalações da biblioteca, melhor 
distribuição dos recursos didáticos e tecnológicos entre capital e interior, criação de conselho com representantes de 
todos os campi do interior para controle de distribuição dos recursos entre capital e interior. Criar mecanismo de 
descentralização de recursos para que os mesmos venham diretamente para o Campus; compra de livros, assinatura 
de periódicos, construção; produção científica., contratar 10 professores para cada curso do Campus (Física e 
Matemática); mobilizar a classe política; utilizar a imprensa para conscientizar a sociedade dos mais problemas 
porque passam a UNIR resolver o problema, Contratação de funcionários; Reestruturar o espaço físico do 
laboratório de Física, incluindo a aquisição de bancadas e armários necessários a uma adequada manutenção dos 
equipamentos. Aumentar o espaço físico da biblioteca, e funcionamento com a aquisição de computadores. construir 
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um auditório para o Campus. Ampliar o laboratório de informática, com aquisição de novos computadores e acesso 
à Internet, incluindo a compra de licença de software básico (Office) e educacionais. 

 

Essas iniciativas nem sempre contam com o apoio da administração superior da UNIR ou 

conhecimento do próprio MEC. Muitas vezes os diretores dos campi recorrem as parcerias locais 

mobilizando lideranças, vereadores, pastores, padres e dependendo do caso, ao bispo mais próximo. Verdier 

(2002) afirma que 

Sempre que fui convidado estive presente e coloquei a Diocese a disposição da UNIR porque o esforços da 
comunidade acadêmica é inquestionável e a importância da universidade é inquestionável também. Fizemos um 
protocolo de intenção com o campus e colocamos nosso Centro de Treinamentos a disposição para os eventos 
acadêmicos quando a UNIR não tinha praticamente nada, a não ser o projeto de construção e a dedicação de um 
grupo de professores que conseguiram mobilizar a comunidade e finalmente construir o campus.  
 

O ex-diretor do Campus de Ji-paraná, e do Campus de Vilhena, presidente do conselho Curador da 

RIOMAR, José Carlos Cintra analisa as formas que o campi tem optado para vencer os desafios da 

construção dos campi e da implantação dos cursos, principalmente o curso de medicina, química, 

agronomia, física, jornalismo e de informática., recorrendo a motivação freireana. 

 Foto 103 

 
     Fonte: IGOR FotoPoulos.   Professor José Carlos Cintra, 2002. 

 

Para Cintra (2002), “Paulo Freire, sábio e saudoso educador, dizia que sem a coragem de correr 

risco, não existe educação. Foi pensando em suas palavras que decidimos nos manifestar, pois só a atitude 

das pessoas faz a diferença, melhor ainda se vier acompanhada do desejo de superação”. 
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4.5 - Campus Universitário de Rolim de Moura192 

 

           Foto 104 

 

            Fonte: DAM.  Campus de Rolim de Moura, 2005. 

 

Um dos principais documentos do processo de reivindicação e de instalação do ensino superior no 

município de Rolim de Moura, foi achado na “lixeira”da universidade, no Campus de Porto Velho. Na foto 

nº 070, (da página 245) podemos identificar o documento, que é exatamente o Projeto Preliminar de 

Implantação do Campus de Rolim de Moura, assinado pelo prefeito da época Valdir Raupp de Mattos, ex-

governador e senador por Rondônia. 

 Trata-se do documento oficial do gabinete da prefeitura municipal de Rolim de Moura, de 8 de 

março de 1988, abaixo transcrito, que demonstra os esforços do executivo da época e das responsabilidades 

assumidas: 

 
OF. N. 061/GAB/88 Rolim de Moura, 08 de março de 1988. 
Senhor Reitor, 
A administração de Rolim de Moura, no sentido de atender aos anseios da população em geral e com a atenção 
voltada para a melhoria do ensino nesta região do Estado, apresenta a V. Exa., respeitadas as normas fixadas pela 
Resolução Nº 15/CFE/84, o pedido de instalação de uma Extensão do campus Avançado da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) que ofereça Curso de graduação em Pedagogia e Letras. Elaborado após um árduo trabalho, 
este Projeto, se obtiver parecer favorável de V.Exa., beneficiará milhares de pessoas que, ao optarem pelo município 
de Rolim de Moura e adjacências para fixar estruturas, renunciaram a todo e qualquer tipo de conforto material e 
intelectual em prol da grandeza do estado de Rondônia, visto que uma região relativamente nova, pouco pode 
oferecer nesse sentido.Por outro lado, dentre dezenas de motivos não mencionados, uma extensão do campus 
avançado da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) - seria a mola-mestra que impulsionaria e reacenderia, a 
chama tantas vezes apagada por falta de oportunidades, em pessoas ansiosas pelo crescimento intelectual que 
poderiam, sem sombra de dúvida, contribuir ainda mais para a eficiência do ensino neste Estado. .A fim de tornar 

                                                 
192 População de Rolim de Moura (2004)  é de 49.902 habitantes(IBGE). Originou-se do projeto de colonização 
Rolim de Moura implantado na área pelo INCRA, destinado ao assentamento de colonos excedentes do Projeto Ji-
paraná. O nome da cidade foi dado em homenagem ao Visconde de Azambuja. Dom Antônio Rolim de Moura 
Tavares, primeiro Governador da Capitania de Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados à região do vale do 
Guaporé. Rolim de Moura foi elevada a categoria de município através do Decreto Lei Estadual n.º 071, de 05 de 
agosto de 1983, desmembrado da área de Cacoal. O município apresenta uma área de 1.487,3 km2;  Distância a 
capital do Estado: 477 km; Distrito: Nova Estrela;Limites – Norte: Castanheiras; Nordeste, Leste: Pimenta Bueno e 
São Felipe D’Oeste; Sul: Santa Luzia D’Oeste; Oeste: Novo Horizonte do Oeste. 
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realidade essa tão almejada Extensão, a Administração Municipal coloca-se á disposição desta Reitoria, 
comprometendo-se a doar espaço físico, cuja aprovação e planta seguem em anexo, estruturar a Biblioteca 
Universitária, enfim, à manutenção necessária para o completo funcionamento dos cursos, até que haja possibilidade 
de sua absorção pela União. Certos de podermos contar com o espírito participativo que sempre norteou as ações 
desta Casa de ensino colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e renovamos nossos protestos de 
estima e apreço. 
Valdir Raupp de Mattos – Prefeito Municipal 
                                                                                                                      Foto 105 

 
Fonte: VÊNERE, Mário.      Valdir 
Raupp de Mattos, Marinha Raupp, e 
Carmen Tereza Velanga Moreira, 
1997. 

 
 

Conforme o professor Ivan Benadulce Musa (2005), em entrevista concedida na cidade de Rolim 

de Moura: 

               Foto 106 

 
Fonte: OLIVEIRA, Rosângela. Campus de Rolim de Moura: 
primeira estrutura física bancada pelo ex-prefeito Valdir Raupp, 
colocada a disposição em 1988 e posteriormente doada para a da 
UNIR, 2003. 
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De fato o Valdir investiu muito na universidade desde os trabalhos de implantação e até hoje política 
dessa localidade é mais decisiva quando comparamos, por exemplo, com aquela aplicada no inicio da 
construção do Campus de Guajará-Mirim. Nesse mesmo período, enquanto passadas as dificuldades 
de convencer o executivo daquela cidade assinar o convênio com a UNIR, constata-se que no 
compromissado para a disposição de um prédio ocorreu de forma paliativa, sendo apenas emprestado 
um prédio de uma escola local que era patrimônio estadual, mas de administração municipal. Tal 
prédio jamais foi incorporado ao patrimônio do campus da UNIR, enquanto o prefeito de Rolim de 
Moura não pensou duas vezes para doar definitivamente para a UNIR o patrimônio acima ilustrado 
pela foto documentada. O que faz a diferença é a convicção do executivo de Rolim de Moura nos 
propósitos da universidade e a visão política acerca dos dividendos políticos das eleições futuras, o 
que foi comprovado posteriormente com as vitórias desse ex-prefeito nas eleições para governador e 
senador da república (MUSA, 2005). 

 

Observamos que no documento (Of. N º 061/GAB/88, de 8 de março de 1988), assinado pelo então 

prefeito de Rolim de Moura, Valdir Raupp de Matos, os grifos são nossos; no primeiro grifo destacamos os 

primeiros cursos solicitados que demonstra a necessidade de pessoal qualificado para atuação nas escolas e 

área educacional do município; o segundo considera a visão da administração acerca da universidade como 

“mola-mestra” para eficiência do ensino e crescimento intelectual, numa perspectiva de instrumento de 

desenvolvimento local e regional. O terceiro grifo, comprova o ônus assumido pelo poder local para ter na 

cidade, a presença da UNIR. Diferentemente dos representantes do poder local da cidade de Guajará-Mirim 

- que no início do processo de interiorização, demonstram pouco interesse e foram obrigados a assinarem o 

convênio com a UNIR, após muita pressão da classe de professores, já destacamos a importância do 

MOPES e da APROG – a cidade de Rolim de Moura, apesar de não ser objeto inicial da interiorização da 

UNIR, é contemplada com um conjunto de cursos de nível superior e conquista seu espaço como campus 

universitário.  

Constata-se que a forma como foram relacionadas as necessidades e os interesses pessoais, 

conforme declarou o entrevistado João Euzébio (2003), colaborador nos serviços de carpintaria por ocasião 

da construção do Campus de Guajará-Mirim, que conheceu os trabalhos da UNIR e das prefeituras de 

Guajará-Mirim e de Rolim de Moura: 

 interesses estão sempre determinando ações de quem está a frente dos poderes constituídos são determinantes no 
pioneirismo das ações bem como na conservação da cultura local. Aqui, nessa comparação, podemos diferenciar um 
prefeito “conservador” e “autoritário” vinculado historicamente a Arena, PDS (Isaac Bennesby) na direção da 
conservação das tradições dos pioneiros – judeus, árabes - e da prática autoritária brasileira, de um sujeito mais 
democrático, progressista filiado ao PMDB (Valdir Raupp), representante dos novos migrantes que chega no estado 
de Rondônia como vendedor de baterias, caminhoneiro, sem formação acadêmica e que buscando a via política 
partidária, torna-se vereador, prefeito, governador do estado e atualmente cumpre um mandato de senador da 
república eleito pelo estado de Rondônia. Por outro lado, Isaac Bennesby que foi prefeito da cidade de Guajará-
Mirim numa situação de “poder econômico”, apesar de engenheiro formado no Rio de janeiro, pouco valor dava a 
presença da universidade na cidade. 

 

Os tipos de relações estabelecidas entre os sujeitos das cidades com a universidade apresentam 

reflexos nas carreiras dos políticos partidários, como, por exemplo, constatamos que nas três últimas 

eleições o então candidato Bennesby foi derrotado. Paralelamente, Valdir Raupp acumulou várias vitórias 

eleitorais. O fato é que o primeiro teve que ser pressionado para colaborar com a universidade e o segundo 
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buscou respaldo na comunidade para se fortalecer perante a universidade investindo na UNIR de forma 

antecipada. 

O Campus Universitário de Rolim de Moura, conforme as palavras da Diretora Marilza Miranda de 

Souza (2003) apresenta as seguintes iniciativas: 

Convênios e parcerias com a SUFRAMA e Prefeitura Rolim de Moura; contratação de Professores, informatização 
e ampliação do sistema de telecomunicações com a aquisição de computadores; criação da Pedagogia da Terra, 
dentro do Projeto de novas habilitações para Curso de Pedagogia; realização de Seminário de Educação 
Diferenciada em RO, com 150 participantes; realização da I Semana de Letras, com 200 participantes; realização do 
Seminário Estadual por uma Educação no Campo, com 200 participantes; criação do Departamento de Engenharia 
Agronômica em Substituição ao Departamento de cursos especiais por Agronomia; reformulação da grade de 
Engenharia Agronômica. quatro Projetos de pesquisa com o intuito de fomentar a pesquisa; Dinamização da atuação 
do CEVALE, com registro junto ao CNPq; publicação da Revista Norte. ampliação dos projetos de extensão; início 
da participação em movimentos sociais dentro do Programa Educação no Campus. início da formação de grupos de 
trabalho para firmar convênios permanentes com governos e prefeituras (2003) 

 

Consta do Plano de ação desse campus, manter o funcionamento dos “campi I e II”. Cabe enfatizar 

que tal denominação é uma iniciativa local, não aceita nem legitimada pelos Conselhos Superiores da 

UNIR.  

O Campus I de Rolim de Moura corresponde as obras e instalações localizadas no terreno urbano 

da cidade e o Campus II refere-se a fazenda que foi doada por um representante da comunidade para sediar 

os cursos de engenharia agronômica e pedagogia da terra.  

           Foto 107 

 
Fonte: ASCOM. Campus II de Rolim de Moura: encontro de alunos do 
curso da Pedagogia da Terra e estudantes do curso de Engenharia 
Agronômica, 2002. 

 
A Diretora desse campus aponta um trabalho diferenciado dos demais em função da prioridade 

dada aos movimentos sociais, prestando o seguinte depoimento: 
 

Consideramos importante o envolvimento direto que existe entre esse campus universitário com movimentos 
sociais, principalmente com atividades diretamente vinculadas com o MST. Nossos trabalhos estão direcionados 
para: manutenção dos equipamentos de informática; publicar números de Revista Norte; deslocar professores de 
outros campi para ministrar aulas; participar das reuniões dos conselhos da universidades; oferecer nova turma de 
especialização em alfabetização institucional; oferecer especialização em supervisão escolar; participação em 
eventos regionais e nacionais; pagar estagiários; pagar hotel e alimentação; construir o prédio da biblioteca Campus 
I; equipar laboratórios de engenharia agrônoma.informatizar e ampliar o sistema de telecomunicações; concluir a 
quadra de esportes; construir almoxarifado do campus I; Desenvolver projeto de extensão; oferecer a graduação em 
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pedagogia da terra; desenvolver projeto de extensão no curso de engenharia agrônoma; melhorar o telecurso; realizar 
eventos; iluminar a entrada do campus II. 

 
Ivan Benaduce (2004), considera o Campus de Rolim de Moura, como instituição de caráter 

público e gratuito existe para oferecer ensino, pesquisa, extensão e outros serviços de qualidade atendendo 

as necessidades de desenvolvimento da região, principalmente da Zona da Mata193 comprometendo-se com 

a formação numa perspectiva de transformação social e desenvolvimento sustentável.  Verificamos o 

Campus de Rolim de Moura direcionado para o ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Educação, 

Ciências Agrárias e do Meio Ambiente. 

           Foto 108 

 
Fonte: DAM. Prof. Ivan Benaduce Musa, professor do quadro 
permanente da UNIR lotado no Campus de Rolim de Moura. 
Anteriormente esteve no corpo docente de Guajará-Mirim como 
“professor conveniado” e “professor colaborador” 

 

Esse campus pode ser diferenciado pelo tratamento político partidário que foi direcionado em favor 

da construção do campus e da ampliação das atividades acadêmicas vinculadas a prefeitura municipal, nas 

ações de Valdir Raupp e Marinha Raupp.  

Esses políticos souberam aproveitar as potencialidades da cultura acadêmica e presença 

universitária na cidade para ampliar espaço político o que colaborou para sair da condição de vereador para 

prefeito e posteriormente para governador e senador. Ao ser destacado que esse campus busca responder as 

necessidades da zona da mata é constatada a participação da sociedade nas decisões, como por exemplo, na 

implantação do curso de ciências agrárias. 

Nesse processo de implantação e consolidação do campus são apontados os seguintes sujeitos 

importantes: direção, professores, técnicos administrativos e acadêmicos; governos federal, estadual, 

                                                 
193 Conforme Ivan B.Musa, Rolim de Moura é um importante pólo regional, sendo a cidade mais populosa e 
economicamente ativa do que chamam Zona da Mata Rondoniense, com uma população de cerca de 50 mil 
habitantes e área de 1.458km², com uma região de influência que abrange os municípios de Alta Floresta do Oeste, 
Alto Alegre dos Parecís, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Parecís, Santa Luzia 
do Oeste e São Felipe do Oeste, totalizando uma população de cerca de 151.000 habitantes e área de 19.664 
Km²(2004). 
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municipal e parlamentares; reitor e pró-reitores; comunidade e movimentos sociais (MST) movimentos 

organizados; RIOMAR etc. 

Tratando-se dos principais desafios e das dificuldades apresentadas pelo Campus de Rolim de 

Moura destacam-se: falta de recursos humanos, e financeiros; e de infra-estrutura; centralização 

orçamentária e ausência de um orçamento participativo na UNIR; ineficiência do sistema de informação e 

comunicação entre as unidades; credibilidade junto à sociedade por meio da participação do campus em 

projetos governamentais e não governamentais mediante investimentos em programas de ensino, pesquisa e 

extensão de inserção geográfica do campus na região amazônica. São evidenciadas ainda a falta de recursos 

financeiros, físicos, humanos, tecnológicos; ineficiência na apresentação de projetos para agências de 

financiamento de pesquisa e falta de condições mínimas para o desenvolvimento de pesquisa; carência de 

conhecimento, reformulação, divulgação e execução do Projeto Pedagógico de cada curso e articulação 

com a Extensão. Por outro lado, a Diretora Marilza (2003) afirma que podemos constatar iniciativas de 

superação desses desafios através das “potencialidades reconhecidas: credibilidade de nossos professores 

frente à comunidade; contribuição para o desenvolvimento regional; projetos de extensão do Campus; 

relação do Campus com a escola de educação básica; participação do Campus nos movimentos sociais”. 

Entretanto, chama a atenção para cinco complicadores na trajetória dos campi: 

1-Falta de autonomia no gerenciamento orçamentário-financeiro, e a não participação na sua elaboração; 2- falta de 
uma política de interiorização para os campi e de um sistema de informação e comunicação que os interligue; 3- 
ações governamentais que implicam no desmonte da Universidade Pública; 4- instabilidade do apoio do Poder 
Público Estadual e Municipal; 5- indefinição de uma política educacional para o ensino superior pelo MEC; 6- 
programa de avaliação de cursos do MEC. 

 
 A preocupação da Diretora do Campus de Rolim de Moura em criticar a falta de uma política de 

interiorização para os campi e de um sistema de informação e comunicação que os interligue tem um 

problema de origem no processo de interiorização, que exceto o convênio padrão que transferiu as 

responsabilidade do ônus da instalação da UNIR nas cidades para os cofres municipais, cada localidade 

passou a desenvolver suas atividade de modo “doméstico”com iniciativas típicas de cada localidade. Pouco 

se investiu na idéia de “uma política de interiorização”, passando a existir de fato, várias políticas que 

decorrem das iniciativas dos executivos, lideranças, comunidade acadêmica local. Nessa perspectiva, 

prossegue essa diretora (2003): 

Nosso Campus é carente de recursos financeiros, físicos, humanos, tecnológicos e comunicacionais; ineficiente na 
apresentação de projetos para agências de financiamento de pesquisa e não dispõe de condições mínimas para o 
desenvolvimento das mesmas, bem como é carente de conhecimento, reformulação, divulgação e execução do 
projeto pedagógico de cada curso e de sua articulação com a extensão; que não nos permite aproveitar a participação 
do campus em movimentos sociais e projetos governamentais e não governamentais mediante investimento em 
programas de ensino, pesquisa e extensão; a prestação de serviços de orientação técnica e pedagógica em projetos 
agropecuários e educacionais, à comunidade; o apoio das prefeituras da região e comunidade; a posição estratégica 
do campus na zona da mata; para apoiados na credibilidade de nossos professores frente à comunidade; na 
contribuição para o desenvolvimento regional; nos projetos de extensão do campus; na relação do campus com a 
escola de. educação básica e na participação do campus em movimentos sociais; enfrentarmos com êxito a falta de 
autonomia no gerenciamento orçamentário-financeiro, e a não participação na sua elaboração; a falta de uma política 
de interiorização para os campi e de um sistema de informação e comunicação que os interligue; as ações 
governamentais que implicam no desmonte da universidade pública; a instabilidade do apoio do poder público 
estadual e municipal e a indefinição de uma política educacional para o ensino superior pelo MEC. 
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Na falta de uma política de interiorização associada à fragilidade no sistema de comunicação entre 

os campi. Nessa direção e sobre as iniciativas de articulação local para melhor responder as necessidades 

sociais, o professor Musa (2004), desse campus enumera as seguintes possibilidades: 

 
Fizemos reuniões, palestras, encontros diversos na comunidade; podemos afirmar que é importante nos apoiarmos 
na credibilidade de nossos professores frente à comunidade; na contribuição para o desenvolvimento regional; nos 
projetos de extensão do campus; na relação do campus com a escola de educação básica e na participação do 
campus em movimentos sociais; poderemos aproveitar a participação do campus em movimentos sociais e projetos 
governamentais e não governamentais mediante investimento em programas de ensino, pesquisa e extensão; a 
prestação de serviços de orientação técnica e pedagógica em projetos agropecuários e educacionais à comunidade; o 
apoio das prefeituras da região e comunidade; a posição estratégica do campus na zona da mata; enfrentamos a 
carência de recursos financeiros, físicos, humanos, tecnológicos e de comunicação; a ineficiência na apresentação de 
projetos para agências de financiamento de pesquisa e falta de condições mínimas para o desenvolvimento de 
pesquisa, bem como a carência de conhecimento; a falta de uma política de interiorização para os campi e de um 
sistema de informação e comunicação que os interligue. 

 

Nos desafios do campus são relacionada a falta de recursos financeiros, físicos, humanos, 

tecnológicos e de comunicação; a falta de autonomia no gerenciamento orçamentário-financeiro e a não 

participação na sua elaboração; a falta de uma política de interiorização para os campi e de um sistema de 

informação e comunicação que os interligue; carência de conhecimento, reformulação, divulgação e 

execução do projeto pedagógico e articulação com as atividades de extensão; a ineficiência na apresentação 

de projetos para agências de financiamento de pesquisa e falta de condições mínimas para o 

desenvolvimento de pesquisa, na perspectiva de que as ações governamentais neoliberais implicam no 

“desmonte” da universidade pública o que exige de cada campus universitário, segundo Marilza Miranda de 

Souza (2002): 

 

reconstruir coletivamente o Projeto Pedagógico dos cursos; criar mecanismos de fortalecimento por meios de 
convênios permanentes com o governo estadual e prefeituras municipais; prover a autonomia financeira do Campus; 
Implantar uma política definitiva de interiorização e promover um sistema de informatização eficiente que tenha 
como conseqüência a integração e articulação dos Campi hoje em funcionamento na UNIR. Implantação de 
políticas de mobilização capaz de interferir junto aos governos Federal, Estadual e Municipal, visando o 
fortalecimento da estrutura do Campus. Intervir na política educacional para o ensino superior na atual legislatura e 
conquistar autonomia no gerenciamento orçamentário-financeiro do Campus, participando efetivamente da 
elaboração do orçamento da UNIR 

 

Quanto às políticas viáveis e necessárias, a diretora do Campus de Rolim de Moura (2002) enumera 

no Relatório de Gestão as seguintes estratégias: 

Mobilização do corpo docente e acadêmico para reformulação e execução do Projeto Pedagógico; ampliação dos 
projetos de Extensão e busca de fomento para pesquisa e extensão. atender as necessidades da comunidade; 
disponibilização on-line de produção acadêmica; programa de atualização de dados; criar novas habilitações para o 
curso de Pedagogia; efetivar a participação do Campus em movimentos de lutas sociais; atender as necessidades da 
comunidade; identificar parlamentares que represente os interesses do Campus junto a esses governos; criar 
mecanismos de cobranças do financeiro disponível para o Campus; Firmar convênios e parceria; contratação de 
técnicos-admnistrativo e professores; construção de laboratórios, construção de salas de aula e biblioteca, construção 
de quadra de esporte, auditório e área de lazer; equipamento para laboratório; Informatização e ampliação do sistema 
de telecomunicação; propor a reformulação do estatuto e do regimento da UNIR; criar um comitê constituído de 
membros dos campi; propor emenda de alteração do estatuto e regimento; Conscientizar as forças políticas quanto à 
importância da Universidade inserida na região como agente fomentador do conhecimento; elencar os projetos que 
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esclareçam aos poderes públicos das conquistas já efetivadas com a presença da UNIR na região e das que estão por 
vir; apresentar propostas de cooperação mútua, com a finalidade de provar aos governantes, a imprescindibilidade ao 
desenvolvimento do Campus da UNIR na região; envolver os parlamentares do Congresso Nacional; acompanhar 
as ações do MEC; buscar apoio junto às comissões de Educação na esfera Federal; Alterar os estatutos da 
Universidade no que diz respeito ao tema; liderar formação de uma comissão para implantar a autonomia de 
gerenciamento orçamentário – financeiro do campi; entrar em contato com pessoal técnico jurídico e representantes 
de outros campi.  

 
Identificamos em nossos grifos a preocupação da direção do campus com a questão social local e o 

interesse nos movimentos organizados da cidade no sentido de estabelecer relações para um compromisso 

político entre sociedade e universidade que possa atender as necessidades locais. Identificamos ainda, a 

opção pela reforma estatutária e convicção no potencial da universidade como espaço de articulação das 

pessoas do campus e da cidade. 

Numa retrospectiva histórica, no ano de 1988, Rolim de Moura, aparece no cenário nacional, como 

“fenômeno amazônico”. Segundo a afirmação de Valdir Raupp, palavras que constam na introdução da 

proposta de curso superior e das justificativas para uma parceria com a UNIR, o município de Rolim de 

Moura, teve sua emancipação política no ano de 1983 e no ano de 1988, já contava com uma população 

“aproximada de 120 mil habitantes, dentre os quais 79 mil faziam parte da classe estudantil que passou pelas 

escolas nele existentes desde o ano de 1982, que faz parte, hoje, da gama de profissionais que nele atuam e 

aguardam, ansiosamente, a oportunidade de prosseguir os estudos de 3º grau”. 

Se compararmos com a cidade de Guajará-Mirim, emancipada em 1929 e com uma população 

(1988) de 35.000 habitantes, na data mencionada por Raupp (1988), percebemos o fenômeno do 

movimento migratório destacado, bem como da necessidade da universidade. 

 A UNIR na cidade de Rolim de Moura “respondeu e vem respondendo as necessidades sociais 

formando especialistas, atingindo no ano de 2002 a maioria das localidades pela presença direta do campus 

universitário, do campus avançado ou ainda, na graduação, através de programas específico como o 

PROHACAP”(MUSA, 2002). 

 

 

4.6 - Campus Universitário de Vilhena194 

 

 

                                                 
194 População de Vilhena(2004) é de 65.789 habitantes.(IBGE). A história de Vilhena remonta aos primórdios deste 
século. Por volta de 1910, com a passagem da expedição chefiada pelo Marechal Rondon, implantando no Planalto 
dos Parecis um posto telegráfico, na linha Cuiabá-Porto Velho. A denominação de Vilhena é em homenagem a 
Álvaro de Melo Coutinho Vilhena, maranhense que em 1890 foi nomeado engenheiro chefe da organização da Carta 
Telegráfica da República. Com o advento da colonização, no início dos anos 70, trazendo o forte fluxo migratório, 
acabou por se constituir em uma unidade administrativa. Vilhena  passou a se desenvolver rapidamente 
transformando-se em importante pólo comercial e industrial sendo elevado a categoria de município em 11 de 
outubro de 1977, pelo Decreto Lei n° 6.448. Apresenta área de  13.525,6 km2.  Limites – Norte: Mato Grosso; 
Nordeste, Leste: Mato Grosso; Sul: Colorado; Oeste: Corumbiara.  
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                   Foto 109 

  
Fonte: OLIVEIRA, Rosangela.. Campus de Vilhena. Vista para sala 
da Diretoria e Conselhos, antigo prédio da prefeitura dessa cidade doado 
para UNIR, 2002. 

 

 Cumprindo os princípios de bancar o ônus da interiorização da UNIR, o ex-diretor Eduardo 

(2005) destaca o trabalho da primeira representante do reitor na cidade de Vilhena que era a: 

responsável pelas atividades iniciais de ensino pesquisa e extensão, professora Ana Maria Orta de Lima Marquezini-
Representante do Campus que desde a aula inaugural até 21 de maio de 1991 – desenvolveu na comunidade 
universitária o espírito da colaboração e de doações sistemáticas como forma de consolidar o campus. São muitos os 
itens de doações e intensa a prática de doações de materiais e donativos para o campus local, desde papel até 
automóvel e imóvel, terreno e prédios do campus. 

             

               Apesar da comprovação de doações e participação da comunidade na consolidação dos campi, 

Vilhena caracteriza-se também, pela iniciativa e dinâmica dos representantes do poder local, onde 

facilitaram o processo de fortalecimento do campus na cidade. Em 2002, o Diretor Campus de Vilhena 

apresenta as seguintes realizações: 

 
Reformas, recuperações, consertos e manutenção do patrimônio físico, constando de pintura: 06 salas do prédio 
central/piso superior, 13 salas; pintura do prédio central: 01 sala bloco 1; fachada (frente), saguão; reforma do prédio 
central; biblioteca: 05 janelas, 04 salas de aula; 01 pólo computacional; 01 laboratório de idioma; 01 banheiro, 
direção: banheiro social, concluído; conserto de 02 nobreak; conserto/manutenção 05 máquinas; recuperação das 
instalações elétricas no prédio central; recuperação em 6 salas das instalações elétricas; manutenção de 3 aparelhos 
de ar condicionado; construção de 2 salas do bloco 2; instalação de uma caixa d’água com capacidade para 10 mil 
litros; funcionamento aos cursos de graduação em Letras, Comunicação Social-Jornalismo, Pedagogia e Ciências. 
Início da reelaboração das matrizes curriculares. Projeto Sociolivi do curso de Letras; pesquisa realizada por 
representante de Porto-Velho/Perfil do acadêmico; formação do Núcleo de Pesquisa (NEP); criação do grupo 
estudos e pesquisas em criminalidade e educação, elaboração do projeto de pesquisa sobre a violência contra a 
mulher. A produção poética brasileira hoje (curso de Letras); realização do III Fórum de Educação e Qualidade de 
Vilhena com 780 participantes; realização do VIII SELL, seminários de Estudos Lingüísticos e Literários com 1.040 
participantes. 

 

Segundo o Diretor Osvaldo Copertino Duarte, em 2003, o prefeito municipal Marcos Donadon, 

autorizou e viabilizou R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) especificamente para reformas. Verifica-se um 

conjunto de atividades realizadas que extrapolaram a responsabilidade de um diretor de Campus, pela falta 

de condições financeiras e da “relativa autonomia” dos campi. Constata-se que a preocupação de construção 
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de salas e reformas, além das políticas de intercâmbio local e de parcerias para efetivação dos projetos ficam 

na responsabilidade dos diretores dos campi.  

    Foto 110 

 
Fonte: DAM: Osvaldo Copertino 
Duarte, Diretor do Campus de Vilhena, 
2005. 
 

Paralelamente os diretores dos Núcleos que respondem em Porto Velho apenas pela questão acadêmica tem valores 
orçamentários que ultrapassam os destinados aos diretores de campi; e isso gera conflitos e dificulta a consolidação 
dos campi, daí a necessidade de uma reforma estatutária e a reavaliação e adequação dos núcleos ao modelo de 
universidade multicampi, onde o Núcleo de educação, por exemplo, tem que responder pela esfera acadêmica de 
todos os campi e não apenas dos Campus de Porto Velho (DUARTE, 2000). 

 

Quanto às políticas e desafios desse campus Duarte (2002) para a execução do plano de ação são 

consideradas as prioridades: 

 

Construção de salas de aula; construção de gabinetes para professores; compra de equipamentos; construção de um 
almoxarifado com 100m2; construção de uma biblioteca com 524m2; construção de um auditório para 1.500 pessoas 
construção de uma sala de áudio e vídeo com 49m2; reforma dos banheiros do piso superior do campus, reforma das 
salas do piso superior; pavimentação de calçamento cimentado, aquisição de laboratório para o curso de 
Comunicação Social - Jornalismo; construção de um prédio para o curso de Comunicação Social com salas de aulas, 
laboratórios, banheiros, núcleos de pesquisa, sala de professores, almoxarifado e um anfiteatro para 1.000 pessoas; 
reforma da sala 3, do prédio central, para nova instalação da SERCA; compra de equipamentos (mesa, cadeiras, 
aparelhos de ar condicionado, quadro, impressora, data-show, arquivos de aço, retroprojetores, nobreaks, televisor, 
livros e periódicos; reforma do hall de entrada para a instalação do protocolo e central telefônica; construção; 
construção da sala de educação à distância; construção do laboratório de informática com 230 m2; construção uma 
sala para empresa escola de serviços contábeis; sala de atendimento psicológico; construção da cantina universitária. 

  

 

Segundo Duarte (2004), são metas e objetivos do campus “produzir conhecimento humanístico e 

técnico-científico, articular o ensino, a pesquisa e a extensão de forma a atender as particularidades 

regionais, promover o desenvolvimento humano integral e contribuir para a transformação individual e 

sócio-cultural” numa visão de “alcançar nível de excelência na produção, divulgação e aplicação do 

conhecimento humanístico e técnico-científico, consolidar grupos de pesquisa e articular graduação e pós-

graduação”. Isso possibilita o Campus de Vilhena tornar-se referência nas áreas de letras, lingüística, artes e 

comunicação social e redefinir os demais cursos. 
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São considerados como sujeitos importantes o corpo docente e técnico administrativo qualificados e 

concursados nas respectivas áreas de atuação; administração superior; conselhos universitários do campus; 

FUNDUNIR; profissionais não qualificados; poderes públicos. São considerados como fatores importantes: 

falta de recursos humanos docente, técnico administrativo e pessoal de apoio; deficiência de infra-estrutura 

física e tecnológica para atender ao campus; falta de autonomia financeira; falta de parceria com órgãos 

regionais e nacionais de natureza pública e privada que promovam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; insuficiência funcional e de equipamentos do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Vilhena (NEPE) e 

do banco de dados lingüísticos regional; corporativismo e falta de compromisso dos servidores para com a 

instituição. Entretanto pondera o diretor (2002) para as dificuldades e potencialidades 

As debilidades mais evidentes são o descomprometimento da equipe técnico-docente; a presença de fatores 
autoritários na UNIR e no campus; falta de qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos; falta de 
investimento na qualificação dos servidores; falta de recursos orçamentários, físicos, técnicos e de pessoal; a 
legislação vigente da UNIR discrimina os professores de 1º e 2º graus redistribuídos no que concerne a participação 
nos conselhos superiores e no gerenciamento da instituição; existência de corporativismo. Entretanto quanto as 
potencialidades reconhecidas: FUNDUNIR, coordenação de pesquisa e pós-graduação, SELL, FEQ, grupos de 
pesquisa, NEPE, revista científica e projetos de qualificação lato sensu; demanda pelos cursos existentes; cursos de 
letras e comunicação social/jornalismo permanentes com nível razoável de qualificação docente; preocupação 
permanente em planejar o futuro do campus; localização geográfica do campus; convênios e parcerias. 

 

Na avaliação de DUARTE a “localização geográfica e condições climáticas; a vocação do 

município voltada para prestação de serviços que pode ser explorada pela instituição; os projetos voltados 

para a questão ambiental, em parcerias com o mercado local e financiadores de programas de pesquisa para 

a Amazônia e a fraca concorrência de outras instituições” facilita parcerias, constituem-se em 

potencialidades de desenvolvimento. 

Ao refletir sobre as políticas públicas e problema geral estratégico e no conjunto de ações 

direcionadas no Campus de Vilhena, Duarte (2002), discorre sobre a seguinte afirmação: 

Podemos consolidar nossos objetivos nesse campus se apoiarmos na FUNDUNIR, na coordenação de pesquisa e 
pós-graduação, no SELL, nos grupos de pesquisa, no NEPE, na revista científica e nos projetos de qualificação "lato 
sensu“; nos cursos com nível razoável de qualificação docente; na preocupação permanente em planejar o futuro do 
campus; na localização geográfica do campus, no potencial demográfico; na vocação do município voltada para 
prestação de serviços que pode ser explorada pela instituição; nas pesquisas e projetos relacionados ao patrimônio, ao 
meio-ambiente, às riquezas demográficas, agrícolas e climáticas locais e regionais; na possibilidade de 
desenvolvimento de projetos voltados para a questão ambiental, em parceria com o mercado local e com órgãos 
financiadores de programas de pesquisa, para a Amazônia; na qualificação dos servidores docentes e técnicos-
administrativos; na autonomia administrativa e financeira; na política salarial que estimule tanto o ingresso quanto a 
permanência de técnicos e docentes da Universidade Federal; na representação política, municipal, estadual e federal 
comprometida com a universidade em convênios e parcerias; na de interação entre a universidade e a comunidade.  

 

Observamos que os problemas mais imediatos a serem resolvidos pelo campus, no entendimento e 

avaliação da direção local estão relacionados: 

Falta de autonomia administrativa e financeira; 2-descomprometimento da equipe técnico-docente; 3-forma 
autoritária ainda presente na UNIR; 4-falta de recursos orçamentários, físicos, técnicos e de pessoal; 5- falta de 
investimento na qualificação dos servidores; 6- inexistência de uma política salarial que estimule tanto o ingresso 
quanto a permanência de técnicos e docentes; 7- falta de representação política, municipal, estadual e federal 
comprometida com a universidade; 8-falta de recursos federais e número insuficiente de convênios e parcerias; 9- 
falta de interação entre a universidade e a comunidade; 10- concepção equivocada da sociedade a respeito do papel 
da universidade. (DUARTE, 2002). 
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Verificamos que os problemas e desafios relacionados ao financiamento e a autonomia apontados 

pelo Diretor Duarte repetem-se nos outros campi. 

Em Vilhena a instituição universitária também é entendida como centro articulador de 

potencialidades, além da função social de produzir conhecimento e formar profissionais para o mercado de 

trabalho.  

Discutindo o plano de ação e metas do Campus de Vilhena, nosso entrevistado, em 2005, afirma 

que: 

É necessário levar a equipe técnico-docente a sentir-se comprometida com o Campus; criar condições para qualificar 
os servidores no Campus; criar condições favoráveis de participação ativa da comunidade universitária na militância 
político-partidária comprometida com a universidade; integrar a Universidade/Campus de Vilhena à comunidade; 
Obter autonomia nas decisões administrativas e financeiras no planejamento e execução das ações propostas pelo 
Campus; atender, com excelência, os cursos consolidados e criar condições para a abertura de novos cursos; prover 
um quadro onde se planeja as ações para especializar os servidores e docentes na excelência do nosso ensino e 
pesquisa imediatamente; extinguir o corporativismo existente no Campus; ampliar e fortalecer os convênios e 
parcerias. qualificar os servidores. modificar a visão da sociedade no que se refere ao papel do Campus de Vilhena; 
evitar formas autoritárias e de atitudes antiéticas. 

 

Na seqüência da entrevista, questionado sobre políticas, metas e estratégias, responde o diretor desse 

campus: 

Temos como princípios político proporcionar a todos os servidores informação sobre os acontecimentos que 
envolvem a administração geral do Campus, de forma contínua oferecer treinamento geral e específico para cada 
setor. Usar o laboratório de informática do Campus em horário de trabalho; circular mensalmente um informativo do 
Campus sobre as ações a serem executadas; criação de uma Assessoria de Comunicação; criar grupos de estudo para 
promover a atualização do corpo técnico-docente; despertar o hábito de estudo em grupo; consolidar o NEPE como 
instrumento permanente de renovação da produção acadêmico-científica-cultural; qualificação permanente; criar 
programas de qualificação buscando a parceria de outros órgãos educacionais; estabelecer relação entre a carência 
dos servidores e a necessidade do Campus de formação para atender os cursos. Contactar as Instituições que 
oferecem os cursos almejados para estabelecer os programas institucionais; articulação da coordenação-geral da Pós-
Graduação com as universidades; criar programas permanentes de qualificação no Campus para atender as 
necessidades de formação (extensão, especialização); organizar grupos de debate político na universidade para 
discutir os principais problemas da universidade para articular junto às instâncias políticas e fomentar o interesse em 
representar a universidade nos órgãos governamentais. 

 

Registramos aqui um conjunto de ações onde destacamos no processo de construção de todos os 

campi, um jeito local de dinamizar ações e atitudes articulatórias na direção da consolidação da universidade 

multicampi. Assim, “grandes realizações começam com pequenos passos, por exemplo, na organização de 

encontros, mesas redonda e palestras no sentido de organizar lideranças e principalmente a motivação de 

novas lideranças, assim complementa”. Nesse sentido, o Diretor Duarte, afirma que o tem motivado 

iniciativas para: 

Organizar palestras para despertar o interesse político partidário; eleger representante docente, discente e técnico para 
compor a equipe que terá contato direto com os políticos; despertar o interesse da classe política pelos problemas da 
UNIR; contactar os políticos (vereadores, deputados e senadores) de RO para viabilizar a representação do Campus 
nos poderes constituídos, trazer políticos para participar das reuniões decisórias e eventos da universidade; organizar 
interação da universidade com a representação política para garantir os meios necessários à consolidação dos cursos 
de Pedagogia e Ciências Contábeis; aprovação do projeto político pedagógico; formar liderança política no Campus 
com vistas a eleger representante para atuar no Legislativo Municipal. 
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 O objetivo de formar lideranças aparece como prioridade no Campus de Vilhena e no Campus de 

Guajará-Mirim, e no campus de Rolim de Moura Campus, identificados inicialmente no MOPES, APROG 

e posteriormente no IAAM e FUNDANIR.. No depoimento de Duarte (2002), verificamos o interesse em: 

criar e oferecer projetos de extensão universitária que envolvam a comunidade; articulações com instituições 
públicas e privadas; entrevistas e consulta à comunidade para integrar e avaliar as ações do Campus; realizar eventos 
culturais, educacionais e artísticos para proporcionar maior integração entre a UNIR e a comunidade; promover 
diálogos e debates sobre a autonomia administrativa e financeira do Campus alterar regimento no que concerne à 
autonomia administrativa e financeira; articulação entre pró-reitores e conselhos superiores (PRAD/PROPLAN); 
efetivação na autonomia administrativa e financeira; fixar convênios junto a órgãos públicos e privados; prover cada 
curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu institucional com o mínimo de 15 docentes do quadro 
permanente; consolidar os cursos de Letras e Comunicação Social-Jornalismo, redefinir os cursos de Ciências 
Contábeis e Pedagogia e criar os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Elétrica; consolidação do Núcleo 
de Estudo e Pesquisa de Vilhena (NEP): História Sociedade e Cultura em Rondônia e criação do Banco de Dados 
Lingüísticos de Vilhena. 

 

Conforme nosso grifo, constatamos um ponto de resistência desse campus em relação as políticas e 

orientações da reitoria, que assessorada pelos pró-reitores e diretores de núcleos (Porto Velho), respaldada 

pelos conselhos superiores da UNIR, determinou a consolidação de “até dois cursos” e, no entanto, o 

Campus de Vilhena trabalhou na direção de criar “novos cursos”. Continuando o depoimento, destacamos 

interesses e políticas localizadas para: 

Construção de 12 gabinetes para professores; prover o Campus de instalações mínimas para atender a comunidade 
acadêmica; Construção de 1 prédio para o curso de Comunicação Social com salas de aula, laboratórios, banheiros, 
núcleos de pesquisa, salas de professores, almoxarifado e um anfiteatro para 1.000 pessoas; criar uma comissão 
especial para realizar as ações; criar uma associação de servidores do Campus como a ASEC do campus de 
Guajará-Mirim que foi criada em 1990; criar um programa de avaliação do Campus e dispensar servidores não 
comprometidos com nível de excelência desejado (2002). 

  

No processo de constituição da universidade multicampi, singularidade foram encontradas de 

formas diferentes em cada campus. Nesse caso, a partir do exemplo de Guajará-Mirim, o Campus de 

Vilhena criou e aprovou sua Fundação de Apoio e a partir do exemplo anterior desse campus na conquista 

de orçamento municipal em favor do campus universitário local, O Campus de Guajará-Mirim utilizou-se 

dessa experiência e convenceu o executivo local a autorizar no mínimo 1,5% do orçamento do município a 

favor das atividades da UNIR naquela cidade.  

Quanto ao programa de avaliação do Campus de Vilhena em prever a dispensa de servidores não 

comprometidos com o nível de excelência desejado encontrou equivalência na proposta de um código de 

ética registrado na fala do Diretor de Campus de Guajará-Mirim. 

Registramos ainda a dupla preocupação dos campi da UNIR, qual seja, a atenção para os efeitos 

perversos da privatização do ensino e o da política interna da instituição, em caminhar para uma “autogestão 

paralela”.  

Frente aos grupos pró e contra a interiorização da universidade, destacamos na comunidade do 

Campus de Vilhena atividades, que em momento anterior foram identificadas em outros campi. Situações 

em que pesa o fato do maior ou menor poder de articulação ou ainda da capacidade de manipulação e de 

convergência de interesses pessoais.  
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No caso de Vilhena, o interesse coletivo e a luta pelo ensino gratuito e de qualidade, é materializada, 

por exemplo, no seminário de literatura, nos convênios e intercâmbios com universidades e organizações 

não governamentais e serviços de iniciativa da FUNDUNIR. Assim, Osvaldo Copertino Duarte (2005) 

reafirma e enfatiza ser importante: 

Contatar instituições; motivar o corpo docente a elaborar projetos de cursos a serem oferecidos pela FUNDUNIR. 
captar recursos junto a ONGs, fundações e autarquias e empresas privadas; criar programa de qualificação; 
realização de convênio com outras IFES, visando oferecer cursos de mestrado e de doutorado aos docentes e 
técnicos; viabilizar meios para a participação dos servidores em congressos, conferências e seminários no país. 
Utilizar ferramentas do Marketing; incentivar formas democráticas de gerenciamento. 

 

Consta das estratégias do Campus de Vilhena a criação de uma Comissão de Ética do Campus que 

possibilita um estudo preliminar acerca da legislação pertinente aos direitos e deveres dos docentes, dos 

técnico-admistrativos e dos discentes e uma participação efetiva da “comunidade para produção de um 

código de ética”.   Identificamos na prática vivenciada por ocasião da nossa visita ao município de Vilhena 

que além de viabilizar ações, a equipe liderada pelo professor Osvaldo Copertino Duarte demonstra o 

interesse em repensar a vida acadêmica. 

 

5 - Desafios decorrentes da implantação dos campi da UNIR 
 

           Foto 111 

 
 Fonte: CGM. Ao centro, Senador Ronaldo Aragão, “novo migrante” 
de Rondônia, político com destaque no MOPES, 1992. 

 

 

No período entre 1991-1992, a presença do Senador da República Ronaldo Aragão na universidade 

foi determinante, em várias situações, principalmente no desdobramento do Projeto PIQUE, que apontava 

medidas cabíveis para a extinção do Campus de Guajará-Mirim. Na condição de Presidente da Comissão 

Mista do Orçamento da União, ficou marcada a influência dessa figura política que se colocou ao lado da 

comunidade do interior de Rondônia defendendo a universidade multicampi. Tal presença foi decorrente da 

articulação política entre a Direção do Campus, o Diretório Municipal do PMDB, a Diocese dessa cidade, e 

a bancada estadual que convenceu os responsáveis pela reitoria naquele momento e contexto a recuarem na 

decisão que previa a respectiva extinção.  
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Frente aos desafios, algumas constatações referentes às políticas aplicadas na universidade 

pesquisada fazem, parte de um conjunto de ações, interesses materiais e ideológicos que extrapolam as 

localidades onde foram instalados os campi; cada campus universitário reage resistindo, inovando ou 

simplesmente cumprindo “ordens superiores”, conforme a formação prática e teórica, compromissos e 

opções políticas dos sujeitos que fizeram e fazem a história da universidade.  

Constatamos uma universidade multicampi em processo de construção, pois os documentos e 

entrevistas realizadas destacam uma preocupação na rotina administrativa, desde estrutura física e 

manutenção dos campi até as dificuldades de material de consumo e de “captura de cachorros vira-lata no 

Campus”.  

Significa dizer que questões mais substantivas como a questão “curricular”da universidade, como 

projeto nacional ou projeto internacional e questões atuais como as implicações das reformas políticas e da 

própria reforma universitária ficam em segundo plano, que pode ser justificado pelo conjunto de questões 

“domésticas” e do “turbilhão de ações” que cada dirigente enfrenta no campus, em função das necessidades 

apresentadas pela comunidade e pelo fato da maioria dos professores envolvidos com a UNIR, 

desenvolverem outras atividades em outras instituições para complementação salarial, o que na prática 

caracteriza compromisso anti-dedicação exclusiva.  

Quando analisamos o quadro de funcionário ( a partir dos anos 90) comprovamos que essa mesma 

maioria assinou contrato nos termos de “dedicação exclusiva”, o que legalmente impede outras atividades e 

que teoricamente possibilitaria uma atuação efetiva desses sujeitos na construção da universidade e das 

grandes utopias acadêmicas. 

As questões respondidas e mais valorizadas em tempo e detalhe apontam as necessidades da 

instituição em relação aos problemas individualizados de cada campus, muito mais do que as necessidades 

da comunidade em relação ao potencial institucional da UNIR na cidade. Porém, em todas as falas e 

documentos, percebemos diferentes políticas e dimensão da prática política, ora vinculada a movimentos 

sociais populares, ora vinculadas a movimentos sociais de “elite” que “controlam” o poder local. 

Destacamos as falas direcionadas para as estratégias e ações de cada unidade da UNIR no sentido de 

cumprir planos e metas institucionais e de interesse local. 

Em entrevista realizada em julho de 2004, o professor Osvaldo Copertino Duarte, faz a seguinte 

análise crítica acerca das principais iniciativas do campus de Vilhena, das implicações históricas e práticas 

nas cidades: 

Há alguns anos criamos uma revista. Realizamos anualmente um Fórum de Educação chamado “Fórum de 
Educação e Qualidade” e um “Seminário de Estudos Lingüísticos e Literários”. O primeiro é realizado há três anos e 
reuniu em 2003 mais de 700 pessoas. O segundo é realizado há oito anos e o SELL, como é chamado, reuniu em 
sua oitava edição (1, 2 e 3 de outubro passado) mais mil pessoas. Talvez isso seja fantástico, mais de 1000 pessoas 
em um evento em Vilhena. Nenhum outro campus ou mesmo universidade da região consegue reunir tanta gente 
em um evento. Além das mil pessoas de RO, MT, MS, AM, recebemos um professor da USP, um da Unesp, três da 
Unicamp, um da UFPA e um grande escritor, com obras publicadas em mais de 10 línguas. Houve também alguns 
cursos de especialização e um mestrado e doutorado em Teoria da Literatura em convênio com a Unesp. Não houve 
candidatos ao doutorado e quanto ao mestrado foram 17 os novos titulados. Estamos trabalhando num projeto para 
reedição do curso. Fora isso, só o ramerrão. A produtividade é baixa: ninguém escreve, ninguém publica e só depois 
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de muitos anos de silêncio conseguimos estimular alguns professores a ministrarem cursos de extensão. Felizmente 
com procura e repercussão bastante boa. Sobre a história do campus ou da instalação dos cursos superiores em 
Vilhena há uma pessoa “Ana Maria Marquesini” que talvez pudesse dar algumas informações.  

 
         Foto 112 

 
Fonte: ACV. Comunidade acadêmica do Campus de Vilhena no 
VIIII SEEL- Seminário de Estudos Lingüísticos e Literários, 2003. 

 

Esse Diretor é um novo migrante que chegou a Rondônia através do convite dos representantes do 

MOPES, para trabalhar na cidade e ajudar a elaborar o projeto de criação de cursos e construção do campus 

de Guajará-Mirim; assim, Osvaldo Copertino Duarte, não só conheceu essa cidade, mas foi o primeiro 

professor do Curso de Letras daquele campus. O resultado imediato da transferência desse diretor para 

Vilhena é o estreitamento de laços ampliados além do local, o que colaborou no processo de articulação das 

potencialidades dispersas em todo o interior do Estado.  

Na entrevista desse Diretor de campu (2003), uma visão crítica de intervenção na educação superior 

e nas práticas universitárias que: 

Para muitas pessoas, criar um curso superior é como vender bananas numa quitanda. Não há preocupação com a 
formação, com o conhecimento, com a cultura. As coisas ainda funcionam como se fosse uma corrida: quem atingir 
a linha de chegada ganha um diploma assinado pelo reitor. E quantos haveriam de querer mais? Quanto ao 
Planejamento que muitos chamam de “estratégico”, como se o epíteto justificasse a falta de planejamento ou  a 
incompetência de gerenciamento, não há muito que dizer. A idéia chave desse planejamento é consolidar dois cursos 
em cada campus. Essa idéia trás implícita a intenção de fechar ou reduzir a oferta de cursos no interior, que, aliás, é 
um projeto antigo de um certo grupo. Alguns tentam vender a idéia como se ela fosse a última possibilidade 
administrativa e de salvação da UNIR. Eu, aliás, invisto nessa idéia como possibilidade de racionalizar a 
administração, embora se saiba que em sua origem trate-se de uma proposta política e não administrativa. Quando 
digo “proposta política” estou afirmando que se trata de uma tentativa de desmonte da estrutura instalada nos campi 
do interior. Percebeu-se, enfim, que o processo de desenvolvimento dos campi não teria volta, apesar das 
dificuldades. Depois da associação de Guajará, o Campus de Vilhena criou a sua própria Fundação. Os outros campi 
estão fazendo o mesmo. Tudo isso é amedrontador para o "comando da capital".Talvez se trate de um processo 
inconsciente. Mesmo por parte de alguns dos proponentes, o que é bastante normal num lugar sem “cérebros”.  

  

Entrevistas anteriores com Oscar Massuo Kusano (Guajará-Mirim); de Ivan Benaduce (Rolim de 

Moura), de Leonice Carvalho (Ji-paraná), de Antonio Siviero (Cacoal) convergem para as convicções de 

Duarte na questão de uma política anti-interiorização que tem sido derrotada ao longo dos vinte anos de 

existência da UNIR, porém tem provocado desgastes do tipo que afastas ex-dirigentes da possibilidade de 

prestar depoimentos. 



 325 

Registramos vários sujeitos dessa universidade que simplesmente pediram para não mencioná-los 

na pesquisa apesar de ter colaborado com informações significativas, pois a existência de conflitos ainda 

não superados torna-se um fosso entre os grupos conservadores e aqueles apostam na utopia da 

universidade através da articulação das potencialidades dispersas na perspectiva da interiorização da UNIR 

possibilitando maior inclusão. Chama a atenção o conflito existente que é decorrente da disputa e aplicação 

de políticas de interiorização do projeto PIQUE que no ano de 1991 tentou eliminar o campus de Guajará-

Mirim e o Campus de Rolim de Moura, da estrutura administrativa e acadêmica da UNIR. O depoimento 

de DUARTE (2003) aponta para o ressurgimento dos grupos que atuam contra a consolidação dos campi 

do interior, defendendo interesses coorporativos do Campus de Porto Velho estrategicamente através dos 

Núcleos de Educação, Ciências Sociais, Ciências e Tecnologia e do Núcleo de Saúde da UNIR. 

 Não existe uma ou duas, mas uma série de políticas aplicadas na educação superior, na UNIR e nos 

Campi instalados nas cidades, onde destacamos questões relacionadas ao Campus de Porto Velho, ao 

“Campus de Ariquemes”; Núcleos e Pró-reitorias. 

Ariquemes não consta na estrutura administrativa e geopolítica da UNIR. Desde o início do 

processo de interiorização, constatamos ações nessa direção, entretanto, até o ano de 2002, a cidade de 

Ariquemes apresentou serviços de extensão dessa instituição, com cursos finitos, onde a coordenação e 

atividades administrativas ainda vinculam-se ao município de Porto Velho. No ano de 2004, registramos 

cursos de especialização coordenado e executado pelo Campus de Guajará-Mirim, através da parceria 

ASEC/UNIR/SINTERO-Ariquemes. 

O nome da cidade de Ariquemes no “quadro de infra-estrutura dos campi da UNIR” do relatório de 

gestão de 2002, apresentado ao MEC em 2003, sinaliza a intencionalidade dos gestores dessa instituição, e 

dos dirigentes e lideranças com trânsito no ambiente acadêmico institucional, em transformar os serviços de 

extensão desenvolvidos nessa localidade em mais um Campus Universitário, o que implica na reforma 

estatutária e política de implementação de novos campi da UNIR. 

As lideranças políticas locais vêm antecipando ações e recorrendo às influências partidárias da 

bancada política da região no Congresso Nacional, destacando-se a atuação do Deputado Confúcio Moura 

em inserir emendas parlamentares no Orçamento Federal destinadas as verbas para as universidades.  

Independentemente da manifestação oficial, já existe a estrutura física do “Campus de Ariquemes”; 

na prática, a comunidade desse município já identifica e intitula o espaço onde acontece as atividades 

universitárias com “Campus de Ariquemes”, invertendo o processo de implantação nos outros campi, isto é, 

enquanto os município de Guajará-Mirim, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura, primeiro receberem a notícia 

da aprovação dos cursos superiores e da extensão nas referidas localidades para posteriormente tomar 

medidas cabíveis para atender as exigências de estrutura física, de pessoal e de manutenção, o município de 

Ariquemes, primeiro construiu o prédio e instalações, disponibilizou legislação e priorizou uma atuação 

parlamentar a favor da UNIR para numa articulação política tentar adquiri o status de campi.  
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Na perspectiva da professora Jacinta Castelo Branco Correia (2002), na condição de pró-reitora de 

pesquisa, pós-graduação e extensão da UNIR, temos o seguinte registro: 

Os campi da universidade contam com o apoio das pró-reitorias e especificamente tratando dos cursos de graduação 
a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), assuntos Comunitários e estudantis: Campus de Rolim de Moura: 
Reforma do Laboratório; construção do centro de Ciências Agrárias; aquisição de material para os laboratórios; 
micro-computadores de grande porte. Campus de Ji-paraná: Curso de Educação Física (bolas, cestas, redes, 
equipamentos de musculação, dentre outros); micro- computadores de grande porte. Campus de Cacoal: micro-
computador de grande porte; Campus de Porto Velho: aquisição de equipamentos e instrumentos musicais; 
instalação do consultório médico na UNIR Centro; instalação do Laboratório de Línguas; instalação do Laboratório 
Didático-Pedagógico Multimídia; regimento dos Laboratórios de Informática; levantamento dos professores 
credenciados de cada unidade; atendimento a discentes e docentes nos Laboratórios de Informática; assistência 
psicológica; médica e assistência odontológica; busca ativa e borrifação residual do campus de Porto Velho e 
UNIR/Centro; controle da qualidade da água potável do campus de Porto Velho e UNIR/Centro; inspeção da 
cantina e restaurante universitário do campus de Porto Velho; captura de gatos e cachorros no campus de Porto 
Velho; reforma das instalações dos ambulatórios da Faculdade de Medicina; construção do prédio da Medicina. 

 

As práticas vivenciadas e registradas sugerem novas investigações, novos estudos acerca de 

problemas como: de quem é a competência da construção do campus de medicina? Como uma pró-reitoria 

acadêmica responsabiliza-se por coisas do tipo “caça cachorro”, inspeção de cantina; controle de água 

potável etc? Fica exposta a fragilidade e conflito de “competências” no triplo sentido da palavra 

(burocrática-pessoal-polítca). Entertanto, “alguém sempre assume a ordem  do dia”.  

Chama a atenção o fato dos campi de Guajará-Mirim e de Vilhena sem ações correspondentes por 

parte da PROGRAD. O tipo de influência e as ações isoladas, pessoais de cada dirigente determina maior 

ou menor acesso ao almoxarifado da instituição, bem como nas conquistas materiais e acadêmicas de cada 

campus. Foi assim, desde o início do processo de interiorização, “leva” quem tem influência e faz parte do 

grupo político que está no poder, é isso, poder”, afirma nosso entrevistado Teodolino Souza( 2004). 

Segundo a diretora do Campus de Rolim de Moura, Professora a Maria Cristina (diretora entre 

1990-1994), o Campus de Rolim de Moura ganhou impulso porque o prefeito Valdir Raupp facilitava as 

coisas em função de estreita relação partidária e de ocupação de cargos de confiança na administração 

municipal da prefeitura. Diferentemente das articulações de iniciativas do executivo municipal em favor da 

UNIR, a experiência do Guajará-Mirim aponta outras articulações que tem origem no entorno do campus e 

para as parcerias realizadas que anteciparam as iniciativas do executivo local. Segundo Maria Cristina V. 

França 

Assim os trabalho de cada campus acontecem de acordo com o trânsito político que seus dirigentes enfrentam e 
dominam nos âmbitos (local, da reitoria), dos conselhos superiores, e especificamente dentro das pró-reitorias, no 
âmbito local, estadual, nacional e internacional, como por exemplo, a articulação realizada entre Jean Pierre 
Angenot, Daniel Everety, Peter Ladefoged. Leo Wetzls e o campus de Guajará-Mirim, para a implantação do 
mestrado e doutorado em lingüística indígena.. 

 

Na opinião do Diretor Duarte (2004) do Campus Vilhena, toda administração deve ser alvo de 

crítica e de possibilidades de mudanças estruturais: 

Os campi instituídos no interior do Estado de Rondônia e que constituem a universidade pesquisada numa 
instituição multicampi, foram sistematicamente usados como forma de captação de recursos para a UNIR sede e que 
no início pouco fez sentido de repassar os recursos adquiridos em nome dos campi e desviado para projetos 
localizados em Porto Velho, campus-sede da Universidade Federal de Rondônia. Isso poderia ser resolvido na 
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medida em que o Campus de Porto Velho se transformasse no o Campus I; Guajará-Mirim em Campus II; Ji-paraná 
em campus III; Cacoal em campus IV; Rolim de Moura em Campus de Vilhena em Campus VI com idêntica 
estrutura administrativa e retirando a reitoria do âmbito do Campus de Porto Velho. Para tanto, o estatuto teria que 
passar por mais uma reforma e nesse momento, a universidade poderia viabilizar a implantação de novos campi. 
 

Em 2002 a UNIR constitui-se numa universidade multicampi através do Campus de Porto Velho, 

Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e do Campus de Vilhena.  Comparando os 

números de alunos confirma-se o crescimento do interior em ralação aos cursos da capital; fica visível o 

crescimento do patrimônio da instituição e da força política que ganhou na medida em que se consolidou na 

cidade-sede dos campi universitários.  

Questionando os dirigentes, professores e membros da comunidade acadêmica acerca das 

atividades desenvolvidas, temos a considerar as atividades da Pró-Reitoria de Graduação, Assuntos 

Comunitários e Estudantis (PROGRAD). Destacamos que é integrante da administração superior da UNIR, 

congrega os órgãos de apoio para as atividades acadêmicas de graduação, assuntos comunitários e 

estudantis, desenvolvendo atividades auxiliares de natureza científica, cultural, técnica, assistencial, 

esportiva ou recreativa, de pesquisa ou de ensino com as atividades de reformas e instalações físicas. 

Observamos que tais afirmações constam de documentos apresentados ao MEC, através do relatório de 

gestão de 2002 e atividades realizadas pela universidade, como por exemplo, as iniciativas destacadas pela 

professora Vany Bernadete Sampaio (2002): 

Edição e implantação do Sistema de Informações e Administração Acadêmica (SIAA), em parceria com a 
PROPLAN; ampliação do processo de avaliação dos cursos de graduação, avaliação de alguns cursos de graduação; 
consolidação da interiorização da UNIR - alocação de vagas de professores no quadro definitivo da UNIR para os 
Campi, implantação do Curso de Pedagogia da Terra no Campus de Rolim de Moura; realização do I Seminário de 
Informação Profissional; integração da Graduação com a Pós-Graduação; apresentação dos trabalhos no seminário 
do PIBIC; redefinição da Política de Estágios e Ensino a Distância; estágios; acompanhamento dos estagiários; 
estabelecimento de convênios; encaminhamento dos estudantes a empresas de destaque Ensino à Distância. 

 

Um ponto a considerar é a questão da qualidade, associada à contratação de professores efetivos 

como fator de consolidação da interiorização da Universidade, pois esse tipo de contrato, ainda é minoria, 

destacando-se os professores em número maior, aqueles conveniados ou substitutos sem o 

comprometimento com as políticas da universidade nas cidades. Das prioridades executadas pela pró-

reitoria acadêmica, destacamos: A UNIR virtual, a elaboração de projeto de normas e critérios para 

credenciamento de professores; organização do concurso público para selecionar professores efetivos, 

seminário sobre políticas afirmativas “Universidade Pública: para quem? (VANY SAMPAIO, 2002). 

Ao questionarmos o destino da universidade e os problemas apresentados e realizações 

discriminadas, identificamos os interessados na instituição, de forma dispersa, sem direção definida e ainda, 

sem um ponto de motivação para o encontro das potencialidades capazes de somar talentos e interesses e 

contribuições na luta contra a exclusão social, pela qualidade de vida e contra as desigualdades sociais.  
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As dinâmicas, limites e possibilidades de cada campus é o reflexo da articulação dos dirigentes 

interessados em cada localidade, como por exemplo, os valores referentes as iniciativas propostas pelos 

campi da UNIR que constam no Plano de Ação da UNIR: 

 as ações propostas no Campus de Cacoal (não prevê valores); Campus de Ji-paraná (1.054.000,00); Campus de 
Rolim de Moura (141.176,50); Campus de Vilhena (1.492.610,64); Campus de Guajará-Mirim 6.811.124,50). 
Esses valores são referentes as previsões e articulações orçamentárias junto com as prefeituras, Ongs e parcerias 
campus/cidade/Estado e órgãos institucionais privados e públicos. Além desses recursos, os campi contam com um 
rateio orçamentário equivalente ao ano de 2004 Campus de Ji-paraná (1.964.174,60); Campus de Vilhena 
(2.996.613,00); Campus de Rolim de Moura (2.195.802,10); Campus de Guajará-Mirim (2.132.568,70); Campus de 
Cacoal (2.847.458,22). O paradoxo do rateio orçamentário da UNIR pode ser encontrado na comparação entre os 
valores destinados aos campi e os valores determinados para os Núcleos de Saúde, Ciências Sociais, Educação e o 
Núcleo de Ciência e Tecnologia, que não tem responsabilidade equivalente as assumidas pelos campi da UNIR.São 
valores que correspondem às despesas com pessoal e encargos, creche, auxilio alimentação, vale transporte salários e 
benefícios e ainda despesas com água mineral, carimbo, combustível, correios, diárias, Embratel, energia, estagiário, 
hospedagem e alimentação, manutenção e limpeza predial, manutenção de equipamento de informática, 
manutenção de veículos, material de consumo, passagens, publicações, reprografia, sistema de refrigeração, sistema 
de transmissão de dados, telefone, transporte de carga nacional e regional, vigilância etc (2004). 

 
Analisando os documentos e destacando sinalizações de ação e poder, separamos os planos de ação 

de cada campus e identificamos as priorizadas. 

A mesma indagação fizemos aos dirigentes dos Campi e especificamente sobre as políticas 

elaboradas a partir de cada realidade. O Diretor Celso Ferrarezi do Campus de Guajará-Mirim, enfatiza que 

é necessário “transformar o campus numa unidade gestora de recursos ao mesmo tempo em que as fontes 

alternativas de geração de recursos como o IAAM, a Corpus, a ASEC e a MAPORÉ, bem como a 

contratação de doutores; fazer divulgação de atividades do campus junto a comunidade”. (2002). Por outro 

lado o Diretor do Campus de Cacoal chama a atenção para a necessidade de “mobilizar a classe política e 

acadêmica por meio do diretório acadêmico no sentido de interligar o Campus em rede, investir no sistema 

de comunicação e conscientização da população sobre a importância da UNIR”. Observamos ainda o 

interesse na elaboração de projetos e o respectivo encaminhamento para os diversos órgãos do governo 

federal. 

A Diretora Marilza Miranda de Souza do Campus de Rolim de Moura, fala em “reconstruir 

coletivamente o projeto pedagógico dos cursos e criar mecanismos para o "fortalecimento" dos convênios e 

parcerias, com interesse em efetivar ações em prol de lutas e movimentos sociais”. O Diretora Aparecida 

Augusta Silva do Campus de Ji-paraná, “ defende a idéia de que seja instalada a Internet e a rede de 

comunicação entre os campi. Para tanto, deve ser articulada a bancada dos deputados federais e organizar 

encontros e semanas para discussões de interesses”. Por outro lado o Diretor Osvaldo Copertino Duarte do 

Campus de Vilhena ao falar sobre realidade e políticas aplicadas afirma que importante “contactar políticos 

e formar lideranças políticas no campus” e com compromisso político relacionado legislativo municipal, 

estadual e federal. Prossegue seu depoimento enfatizando que “é necessário trazer os políticos para 

participar de reuniões decisórias e eventos do Campus. É importante avaliar a relação, a função e o papel da 

universidade junto a comunidade. O exemplo de Guajará-Mirim é interessante, pois precisamos criar uma 

associação dos servidores do campus” (2002). 
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Em todas as falas, os depoimentos apontam um consenso na falta dos recursos e nas saídas 

emergenciais através das parcerias e convênios para a captação de recursos junto a Ongs, fundações e 

empresas privadas. É consenso também sobre a necessidade da construção de um código de ética, daí a 

relevância em conceitualizar a ética e reconceitualizá-la enquanto condição de vida materializada nas 

estatísticas e na realidade econômica e cultural. Assim, consideramos importante enfatizar as estratégias e 

ações dessa universidade no sentido de consolidar-se como instituição multicampi, onde as localidades de 

Rondônia ampliam as chances de ter a presença universitária. Os limites e possibilidade da dinâmica e da 

abrangência dessa instituição nas cidades passam por um processo denominado “processo de interiorização 

da UNIR”, o que significa a possibilidades de compreender um conjunto de políticas públicas localizadas na 

instituição universitária multicampi que busca no entorno de cada campus universitário, iniciativas 

localizadas nos mais diferentes pontos de formação de opinião acerca dos acontecimentos que ocorrem na 

cidade. 

           Foto 113 

 
Fonte: CGM. Manoel de Oliveira (motorista da UNIR), Oscar Massuo 
Kusano (Secretário de Controle Acadêmico do Campus e ex-tesoureiro da 
APROG, Dosrosnil Alves Moreira e Raimundo da Oficina Mecânica 
Chave de Ouro, 1994. 

 
Eu cheguei na cidade de Guajará-Mirim, no ano de 1983, depois de ter passado por várias localidades de Rondônia, 
onde participei do processo de implantação do curso modular do supletivo de primeiro grau no interior do Estado, no 
tempo que era território, mas foi na UNIR e no ambiente dessa universidade que encontrei o espaço adequado para 
por em prática as iniciativas pensadas no contexto da APROG no período de 1984 a 1988 e das visitas aos diversos 
lugares de formação de opinião, tais como, igrejas, associações, açougues, bairros, lojas, botecos e oficinas 
mecânicas (KUSANO, 2001). 

 

                  O exemplo desse entrevistado é praticado por muitos que assimilam valores culturais. Do 

encontro dos pioneiros com a tradição local emerge a figura do amazônida, identidade assumida também 

por representantes dos novos migrantes a partir do encontro das culturas primitivas, dos pioneiros, dos filhos 

da terra, da gente da terra e daqueles que se identificam com a condição de ser amazônida.  

Ao analisar e discutir como os nossos entrevistados a questão da UNIR frente aos desafios e 
enfrentamentos na constituição de uma universidade multicampi, observamos a relevância em 
compreendermos as relações estabelecidas no local de expansão dessa universidade, onde o amazônida é o 
sujeito principal. Nesse sentido, Adilsom Siqueira, colabora com o seguinte entendimento e depoimento: 
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ser amazônida é viver e defender os valores culturais existentes na região Amazônica, ou seja, os 
seus mitos e suas crenças. É acreditar que além de ser uma região com um potencial da 
biodiversidade, também se faz necessário que a partir dessa região, se encontre soluções para um 
desenvolvimento local e a partir dela, possa-se projetar para uma contribuição de uma sociedade 
humana justa. O homem amazônida é um ser que vive em harmonia com natureza. Para ele a 
acumulação não faz parte do seu bem viver. Procura o caboclo dividir o que possui. e assim, não lhe 
falta nada, pois também o recebe.O homem amazônida é sensível, atencioso e solidário. Aprendeu 
com os cantos dos pássaros e o verdes da mata que a vida é uma paisagem. Sem precisar de muitas 
palavras traduz sua poesia em festa. É um ser alegre (02/11/2005). 

 
Nesse contexto, importa um conjunto de iniciativas direcionadas na valorização desse sujeitos que 

significa a garantia da nossa própria vivência nessa região da Amazônia. Assim, questionado sobre como 

pode ser possível articular as diversas potencialidades dispersas (inteligências e talentos) no 

âmbito da UNIR no sentido de uma direção e de um ponto de interesse comum onde juntos 

possam enfrentar os mais complexos desafios, fazendo da UNIR mecanismo de desenvolvimento 

local, regional, SIQUEIRA complementa: 

A reforma estatutária da UNIR criou: Núcleos e legitimou os Campi, e com eles as suas instâncias 
de deliberações – Conselhos –, que responsáveis pela as articulações tanto acadêmicas e 
administrativas no âmbito. Nesse modelo os chefes de departamentos são responsáveis pelo 
gerenciamento da burocracia de pessoal, bem como da coordenação acadêmica. Sem, contudo 
receberem uma estrutura adequada para o seu funcionamento. 
As Pró-reitorias, incluindo aí a Acadêmica, são apenas apoio. O Reitor por sua vez, é responsável 
pela macro burocrática da Universidade. A grande dificuldade ao meu ver é que não existe um elo 
que proporcione a união das ações acadêmicas, visto que os departamentos como um todo, não se 
encontram para planejar e encaminhar ações acadêmicas. Ninguém sabe a vida do outro, enquanto 
departamento. O que se conhece, e isso pouco é o que se dá apenas no âmbito de seu Núcleo e/ou 
Campi. Faz-se assim, necessário se repensar uma Universidade através de seus Estatutos e 
Regimentos que proporcione um ponto de unificação das iniciativas tanto de capacitação docentes, 
de políticas de formação de Grupos de Trabalhos, tanto de pesquisa, quanto de extensão. E com isso 
reunião talentos tanto de vínculo interno da UNIR, quanto de outras Instituições fora do âmbito da 
Universidade, mas que se possam desempenhar ações conjuntas. Por outro lado, se faz necessário 
um gestor que possa ajudar nesse propósito, ou seja, de servir como um elo que aglutinem todas as 
forças e inteligências para que se possa pensar uma identidade regional, a partir de um planejamento 
estratégico e assim, a Universidade possa servir como um referencial na sociedade onde está inserida 
(2005). 
 

Encontrar um elo que proporcione a união das ações depende inicialmente do grau de 

sociabilidade dos porta-vozes dos sujeitos interessados no desenvolvimento local, pois se trata de 

lideranças que necessitam permanentemente do aprimoramento das ações, condutas, ética, a 

partir de um compromisso social  de respeito cultural e de inclusão social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Foto 114 

 
Foto: VÊNERE, Mário. Reserva Pakáas Novos-Guajará-Mirim (RO), Amazônia, Brasil, 2002. 
 
A UNIR e os desafios locais numa perspectiva de futuro 

 

Importa relacionar nossa pesquisa numa perspectiva de futuro onde a instituição universitária possa 

assumir a condição de centro de articulação das “potencialidades dispersas” na direção da inclusão social. 

Nesse sentido, é necessário que a UNIR multicampi eleja o homem amazônida como centro de suas 

atenções e priorize energias em programas de organização social e de geração de emprego e renda, além da 

preocupação essencial de integrar harmonicamente o amazônida a seu meio, permitindo a utilização 

racional e sustentável da biodiversidade e dos recursos não renováveis. 

Considerando nossa retrospectiva, em que constatamos a constituição da UNIR numa instituição 

multicampi, nas cidades de Guajará-Mirim, Porto Velho, Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e 

Vilhena, no período de 1982 a 2002; observamos que a compreensão do problema delimitado vinculado ao 

tema da educação nos remete a noção geral da trajetória da instituição universitária e das políticas aplicadas 

nas universidades federais brasileiras e especificamente na UNIR.  

Consideramos oportuno e pertinente o aprofundamento do referencial teórico acerca da educação, 

universidade e sociedade como ancoras e matrizes do pensamento da educação e das ciências sociais, daí 
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nossa iniciativa em começar esse texto chamando a atenção para a relevância das ciências e teorias 

apropriadas pela educação na relação do pesquisador com o campo de atuação na educação. 

Nossa reflexão tem a intencionalidade de vincular as “potencialidades dispersas” que foram 

orientadas para a construção da UNIR, com o processo de formação de cada indivíduo e da história da 

cultura local. Os depoimentos e documentos, disponibilizados e os “achados no meio do lixo”, associados as 

disciplinas do Programa de Educação: Currículo da PUC possibilitou indagações, descobertas e agora muito 

mais perguntas que são direcionadas ao presente, mas numa perspectiva de futuro, em que a utopia 

universitária, nesse início de século, ganha novas faces, criando novos desafios para humanidade 

eternamente inacabada. 

As possibilidades de interação social fazem sentido quando operacionalizamos idéias e utopias em 

ações no âmbito local. Implica dizer que as articulações necessárias para interligar matrizes institucionais e 

agentes sociais exigem conhecimento acerca dos interesses, interessados no desenvolvimento social 195 a 

médio e longo prazo. Numa perspectiva de futuro essa pesquisa remete-nos para teoria e prática de 

problemas de ordem planetária que apontam a existência de mundos diferentes pontuados nos blocos 

regionais (geopolítico e econômico) do planeta; demonstra desafios globais que a humanidade deverá 

enfrentar nesse milênio; explicita a lacuna que existe entre teoria educacional e prática local da realidade 

vivida e a distância entre estudos e pesquisas de educação e evolução e estado atual das novas tecnologias e 

sistemas de informação global. 

Somando nossas experiências aos estudos pós-graduados em educação percebemos a importância 

de superar muitos dos “delírios e viagens acadêmicas” além das “mastigações teóricas” e fixarmos o olhar 

para o texto e o contexto, com atenção e “paciência histórica” nos sinais postos pelo futuro numa convicção 

de possibilidade de construção do futuro no presente vivido, identificado e localizado na direção da vida 

social includente, podemos materializar e constatar o fenômeno das desigualdades sociais e seus respectivos 

antídotos. 

Diante de novas ameaças e esperanças, a vida social continua e as tendências e a metodologia 

quanto ao estudo do futuro conta com indicadores que permitem antecipar e intervir no futuro. Indicadores e 

prospecção que superam movimentos proféticos, religiosos muito além do destino manifesto. Nessa 

perspectiva, o que fazer com o domínio das técnicas de compreensão do futuro? Onde e como aplicar o 

conhecimento adquirido? Essas duas questões respondem inquietações que tendencialmente empurram-nos 

para prática vivida onde problemas são enfrentados diariamente. 

 

 

 

 

                                                 
195 Expressão entendida aqui como máximo alcance da criatividade, talento e humanização da sociedade. 
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Prática e teoria: a partir da consciência vivência e experiência na fronteira Guajará-Mirim (RO) 
Brasil/Guayarámirim (Beni) Bolívia 

 
 
           Foto 115 

 
Fonte: VÊNERE, Mário: Rio Madeira (Porto Velho). As águas do 
Guaporé (Mato Grosso) confluentes com as águas do Beni (Bolívia), 
passam por Guajará-Mirim como Rio Mamoré e chega em Porto Velho 
como o nome de Rio Madeira (maior afluente do Rio Amazonas).  Com 
1.700km de extensão as águas do rio madeira atravessam Rondônia a 
noroeste. De Porto Velho a Guajará-Mirim conta com 18 quedas d’água 
que determina a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, que acelera o 
encontro de muitas multicultural, 2002. 

 

Participando da comunidade e da vida social de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia-Brasil, 

fronteira com Guayaramerim-Bolívia e identificando questões relacionadas aos temas discutidos nas 

atividades de pesquisa realizada nos campi da UNIR, constatamos que nossa ação torna-se relevante 

quando, agindo no local, pensamos sempre de maneira global para não perder de vista os efeitos das 

relações assimétricas, de supremacia, hegemônica e transnacional em movimento crescente, que impacta 

também realidades isoladas. Nossa intervenção pressupõe a ética global como desafio e utopia no sentido de 

promover a vida. 

Valorizar o outro no processo das relações sociais, aproveitando as potencialidades físicas e 

humanas da localidade, articuladas com as fontes geradoras do conhecimento, com vetores de 

desenvolvimento direcionados para uma meta includente, possibilitam a formação do novo homem, muito 

além do “novo homem republicano” moldado no espírito da “ordem e progresso”, formatado nos “templos 

escolares”196. Isso nos leva a pensar em redesenhar os projetos de vida e refletir sobre os desejos e paixões, 

                                                 
196 FÁTIMA, Rosa. Estudando os grupos escolares, caracteriza-os como verdadeiros templos escolares onde o 
espírito republicano foi inculcado nos estudantes para a formação do novo homem brasileiro (2000). 
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onde além da produção de homens diferentes, sejamos capazes de produzir homens felizes e a construção 

de um mundo diferente197. 

A relevância dessa pesquisa associada a “perspectiva de futuro” no plano pessoal ganha ênfase 

quando percebemos em nossa trajetória momentos de idealismo e utopias cujas evidências apontam que 

quanto mais utópicos mais futuristas e quanto mais futuristas mais tolerantes somos com os outros. O 

contrário mostra que na corrida pelo encurtamento dos prazos e do tempo no movimento da ação na relação 

social transforma os indivíduos em sujeitos isolados, egoístas; em “pedras vivas”. Fatos revelam motivos 

para inconformação (como exemplo de indignação, o fato relatado na pesquisa acerca da existência de 

recursos para a interiorização da UNIR, não aplicados nos respectivos campi, submetendo-os ao trabalho de 

mutirão e colaboração da cidade) com o presente, o que nos leva à busca permanente da mudança, 

articulação e materialização de utopias no local que praticamos e desenvolvemos a vida; a vida social onde 

os acertos e efeitos perversos são produzidos. 

O que importa é o ser humano e sua relação local. Focar problemas essenciais gerados na localidade 

que conhecemos, observar singularidades produtoras de tensões e conflitos sociais obriga-nos a olhar com 

atenção para o local com pensamento contextualizado no tempo e espaço numa dimensão global, pois a 

mundialização dos povos atinge na atualidade sua radicalização no fenômeno da globalização. Assim, “meu 

pequeno mundo” isolado torna-se alvo vulnerável às conseqüências sócio-ambientais decorrentes das novas 

faces do capitalismo. Esse modo de produção que camufla a “mais valia”, apresenta possibilidade e limites 

dos proletários e burgueses, excluídos e incluídos. Ao mesmo tempo, é escancarado o efeito perverso desse 

processo que leva o humano à condição de animal substituído por qualquer cachorrinho de raça ou vira-lata 

nas mãos das “madames e dos senhores simpáticos dos jardins e Shoppings Centers das cidades”. É comum 

encontrarmos no centro da cidade de São Paulo “carroças movidas por tração humana”. 

Perdido no meio de bilhões de seres humanos, no universo de problemas, nossas possibilidades de 

atuação e intervenção acontece no local, onde as relações sociais são mais simétricas. Relações simétricas 

são possíveis no campo social composto por sujeitos portadores de consciências compatíveis com os 

pressupostos e princípios da ética crítica para liberdade, que só tem alcance na localidade que permite a 

localização e identificação das angústias e necessidades sociais. 

De que local estamos falando? Local que exercitando o olhar de pesquisador e identificando o 

problema, somos instigados a pensar como sujeito comprometido, otimista, “teimoso” que antevemos ações 

possíveis para produzir o futuro. Falamos de Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-paraná, Cacoal, Rolim de 

Moura e Vilhena, de Ariquemes que constituem a UNIR numa universidade multicampi que influencia e é 

influenciada pelo seu entorno regional, nacional e global. 

                                                 
197 DUSSEL, Enrique. Remete-nos a radiografia das eticidades. Estudando a sociedade a partir das vítimas e 
entendendo a ética como a produção, reprodução e desenvolvimento da vida, esse autor possibilita-nos pensar o 
mundo além da cultura eurocêntrica (2002). 
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Cada cidade “pequena” com “grandes” problemas que incomodam o local e tem alcance planetário: 

pelos problemas de desemprego decorrente da falta de parque industrial e cultura local; pelo clientelismo e 

economia do “contra-cheque”, pela incapacidade da comunidade local de se organizar em empresas do tipo 

cooperativistas e autogestionárias; pela presença das marcas de uma ocupação e economia extrativista 

(borracha, castanha, madeira, ouro etc) praticada até pouco tempo; pela ausência de um sistema de 

informação e comunicação onde a população é totalmente desinformada e desconectada do avanço 

tecnológico e das novas formas de trabalho; em função do consumo de cocaína pela comunidade em 

substituição ao tráfico dessa droga198; pelo descaso nas relações de fronteira com a Bolívia, com entorno 

latino americano e desinteresse nas alternativas especificadas no Mercosul; pela desconsideração da 

existência dos talentos e potencialidades dispersas nas localidades, dentre outros. 

Houve um período que a fachada do comércio ocultava transações que envolviam toneladas de 

cocaína que passavam pela cidade. Todo o processo ocorria no local. Recentemente constatamos o 

desaparecimento dos agentes desse processo, sendo perceptíveis agora efeitos conseqüentes como, por 

exemplo, os “noiados na rua”, as mortes inexplicáveis, os roubos de mercadorias domésticas (de calças, 

bermudas e agasalhos, a lençóis, fraldas e pano de chão pendurados nos varais de secar roupas lavadas pelas 

donas de casas), formação de quadrilhas de roubo de carros e rapto de pessoas para troca por drogas.  

Significa dizer que o novo processo de transação e comercialização desse “bem de consumo” 

acontece fora do local, onde o local apenas sofre as conseqüências. O preconceito em relação aos bolivianos 

da fronteira onde é desconsiderada a cultura e a economia desse povo que pode significar uma alternativa de 

geração de emprego renda, intercâmbio cultural e integração regional.  A ausência da noção de privatização, 

que a pensando local passa a ser um fator positivo. Verifica-se que até pouco tempo, não existia uma única 

instituição particular de ensino superior, onde cerca de 90% das escolas do município pertencem ao sistema 

de ensino público. O problema consiste na composição do quadro de pessoal, onde destacamos os 

certificados do “Mobral, logos 1 e 2”, supletivos para formação de professor e mais recentemente o 

Programa de Habilitação e Capacitação de Professores (PROHACAP) que formará aproximadamente 

100% dos docentes do sistema de educação199 local. Trata-se da parceria entre Estado, Universidade e 

Sociedade, que destaca a UNIR como instituição produtora de conhecimento, articuladora de informação e 

cúmplice das decisões que reforçam o processo de privatização do ensino superior brasileiro, pelo simples 

fato dos alunos (PROHACAP) sofrerem descontos em seus vencimentos como forma de pagamento de 

parte dos custos dos cursos realizados nessa instituição. 

                                                 
198 PROCÓPIO, Argemiro. Brasil no Mundo das Drogas. São Paulo: Editora Vozes, 2000. 
199 Esse programa de habilitação responde aos dispositivos da Lei 9394, de 20/12/1996; O Art.87 enfatiza que “É 
instituída a década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei”. No parágrafo quarto desse 
artigo os trabalhadores em educação são alertados para a seguinte afirmação co força de lei “Até o fim da Década da 
Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço.” 
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Nesse contexto a UNIR apresenta-se na condição de poder local e como síntese de movimentos e 

ações sociais que deve responder com as outras instituições aos problemas e necessidades sociais. Daí a 

importância da reflexão acerca das necessidades do local. quais sejam: profissionais formados para 

educação, saúde, planejamento, administração, comunicação para atender as zonas urbanas, rurais e área 

ribeirinha200; técnicas, instrumentos e procedimento de organização social da cidade; parque industrial, 

comercial e agronegócios, articulados com poderes da localidade e participação social cooperativa; currículo 

educacional e cultural que privilegie e integre as populações do Brasil e da Bolívia; sistema de comunicação 

e informação da cidade onde a prioridade e poder passe pelo controle da comunidade; centro de formação 

de quadros da cidade de geração de emprego renda e felicidade; metodologia social de ocupação urbana e 

tratamento social da zona rural e área ribeirinha; mecanismo e instrumentos dissipadores de drogas, 

especificamente a cocaína e de seus derivados; potencializar a convivência social reforçando a solidariedade 

humana existente, articulação dos esforços e ações positivas das sociedades onde os vértices de positividade 

estão desarticulados e se contrapondo, sem a mínima ordenação racional do homem, apesar da vantagem de 

ser portador de “telencéfalo” e “polegar opositor”, isto é, ser portador de cérebro e dedos, e de possibilidades 

potencialmente programadas para ações precisas e fantásticas. A partir dessas necessidades201, colocadas de 

forma concreta, e entendidas como “sínteses de múltiplas determinações” podemos enfatizar nossos 

projetos de intervenção, desejos e utopias na direção da construção do futuro. 

 Foto 116 

 
Fonte: VÊNERE, Mário. Piracema, Cachoeira do Teotônio, Rio 
Madeira, Porto Velho Rondônia (Brasil), 2002. 

 
Exemplos práticos e influência do pensamento freireano 

 

Em 1981 participamos do terceiro movimento migratório do Estado de Rondônia. Recém formado 

em Ciências sociais e motivado a transformar o mundo, consideramos naquela ocasião que tudo estava por 

                                                 
200 Margens dos rios e igarapés ocupadas por populações da Amazônia. 
201 HELLER, Agner. Dedica atenção especial à questão das necessidades nas relações e dinâmicas das sociedades. 
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fazer. Assim da Faculdade de Educação, Filosofia, Biblioteconomia e Ciências Sociais, da UNESP, 

Campus de Marília, cidade que produziu “coisas” como o Bradesco e a TAM, dentre tantas organizações 

que participam e alimentam o modo de produção capitalista, deslocamo-nos para a cidade mais isolada do 

então Território do Guaporé, Território de Rondônia, atual Estado de Rondônia, cuja instalação se deu em 

1981. (Lei complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981) 

Morando na cidade e participando dos problemas da fronteira constatamos que 99% dos 

professores do município de Guajará-Mirim, até 1983 eram leigos, onde os contratos eram efetuados e 

efetivados por “dedos” políticos202, o que garantia o emprego para os filhos da terra e alimentava o ciclo 

eleitoral mantendo os mesmos detentores de poder local institucional. Isso motiva e determina iniciativas 

produzindo, por exemplo, a associação de professores em todas cidades de Rondônia e a implantação de um 

novo poder local na localidade, a UNIR.  

Verifica-se que numa época em que as condições objetivas para a realização das utopias são 

substituídas por sinais do futuro, movimentos sociais e ações coletivas emergem em busca de alternativas 

para resolução dos problemas sociais enfrentados. 

 O fato é que apenas 1% dos professores da rede de ensino eram portadores de diploma superior 

(advogados, médicos, engenheiros, veterinários e juízes). 

Uma vez organizada, a APROG, no período de 1983 à 1988, apresenta uma bandeira de luta e uma 

convicção, trazer pessoas habilitadas e comprometidas com o desenvolvimento da cidade e a aposta de que 

uma universidade transformaria consciências e desenvolveria aquela fronteira da Amazônia. 

Em 1999 constatamos “pioneiros”, “gente da terra”, “gente de fora” e a consolidação da 

universidade na cidade, entretanto registramos o nível de consciência política e capacidade administrativa da 

cidade fragilizada, o que sinaliza os limites da educação e da presença da universidade na cidade, o que 

merece um estudo específico. 

Em 2002, a maioria dos professores do ensino fundamental e a totalidade dos professores do ensino 

médio apresentam formação universitária, o que aponta para o cumprimento de parcela considerável da 

função social da universidade, respondendo a sociedade local, titulando pessoal do sistema de ensino 

municipal e estadual e federal. 

A presença de personalidades com experiências em práticas educacionais críticas na UNIR tem sido 

fundamental no processo de motivação e de renovação de utopias. Nesse sentido, a idéia da “escassez” de 

lideranças pode ser substituída pela convicção de que há lideranças, porém, dispersas e que nos encontros 

educacionais práticas e experiências podem ser trocadas e determinantes na motivação, formação e 

aprimoramento das lideranças interessadas na organização social. 

 

 

                                                 

 202 O primeiro Concurso Público para o Magistério de Rondônia data de 1986. 
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Paulo Freire: um pensador futurista que colabora para uma universidade ética e estética, inclusiva e 
participativa e inovadora, que responda as verdadeiras necessidades das sociais. 
 

  Fotos 117 

 
Fonte: GLENDA. Por ocasião da inauguração do Centro de Vivência 
Paulo Freire da UNIR, Porto Velho-RO; entre o professor e fotógrafo 
Mário Vênere e seu amigo do exílio e da “cadeia” Clodomir Santos de 
Morais (militante das Ligas Camponesas e criador do Método da 
Capacitação Massiva). Maio de 1997. 

            

 Assim, remete-nos para um exemplo de impacto internacional, quando Paulo Freire, no nordeste 

brasileiro dos anos 50/60, lança o movimento de alfabetização de adultos e elege a educação como prática 

de liberdade fazendo da educação um ato eminentemente político, que naquele contexto, fazia um exercício 

prático/teórico de caráter futurista, pois ele conseguia antever sinais do futuro que posteriormente foram 

comprovados, por exemplo, na capacidade da população eleger um operário para a presidência da república 

brasileira. Se não era factível assumir o poder institucional rumo as grandes utopias, era possível projetar a 

educação como instrumento de conscientizar para mudar e transformar. Identificamos em Freire a condição 

de sujeito “futurista”, que exerce sua indignação diante das injustiças sociais e através da educação, aponta a 

prática da liberdade como ação a ser executada no âmbito da educação dos sujeitos de maneira a mudar e 

transformar mentes e sociedades. 

              Ao indignar-se com a prática vivida, descobrem-se novas formas de ler a realidade concentrando-se 

na “leitura do mundo”. Essa leitura da realidade é determinante para novas ações práticas que dentre tantas, 

destacamos o surgimento as primeiras ONGS brasileiras, como conseqüências do movimento da Ligas 

Camponesas no Estado de Pernambuco. O fato é que Freire ao antecipar e antever o futuro cria e 

implementa método e ação que acelera utopias educacionais. Esses dois exemplos de práticas (educação e 

capacitação) uma no âmbito pessoal e outra no âmbito das teorias modernas de educação, demonstram a 

relevância da educação como mediação e instrumento de articulação entre o futuro e passado, numa 

perspectiva de relações, felizes, sonhadas, desejadas, constitutivas dos objetivos dos indivíduos e das 

sociedades. 
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Como responder as necessidades sociais 

Foto 118 

 

Fonte: VÊNERE, Mário. Membros fundadores do IAAM, 1997. 

  

 É possível responder as necessidades sociais articulando as potencialidades dispersas da região no 

local com fundamento ético. A partir da presença da Universidade na cidade e da apropriação do 

pensamento freireano e das teorias críticas de educação, pontuamos pistas que podem ser aprofundadas na 

direção das soluções dos problemas elencados: 1) articular sujeitos individuais e coletivos visando uma 

adequada organização de homens e mulheres; 2) investir na construção de uma base de conhecimento e 

comunicação com informações precisas sobre a questão ambiental social econômica e cultural direcionadas 

para um planejamento prospectivo de médio e longo prazo, articulado com fatores da cadeia produtiva de 

outras localidades; 3) desenvolver competências e capacidades acerca da dimensão da dinâmica mundial, 

neoliberal e manifestação da globalização transnacional de impacto local; 4) valorização da cultura local e 

da assimilação das diferenças e rejeição aos efeitos perversos da globalização na forma que está sendo 

determinada pela supremacia americana; 5) formação de centros e grupos de apoio de desenvolvimento de 

potencialidades, talentos, quadros de serviços públicos e agentes de desenvolvimento da vida social local; 6) 

integração de trabalhos das universidades brasileiras e bolivianas presentes na fronteira e elaboração de um 

currículo que privilegie ambas culturas motivando a prática bilíngüe na fronteira; 7) criação de um “sistema 

de informação”203 como contraponto ao domínio e invasão de privacidade pelas informações inúteis. A 

população bem informada ganha importante mecanismo e instrumento político na luta pela cidadania; 8) 

transformar a universidade, em cada localidade, em centro permanente de formação política com 

aprofundamento teórico e prático de educação e liberdade; 9) motivar iniciativas no sentido da atualização 

do currículo, destacando e incluindo os temas da cultura, educação e a universidade como prática de 

articulação de potencialidades dispersas, localizadas na fronteira (Brasil/Bolívia), na Amazônia e 10) 

                                                 
203 Na entrevista de março de 2004, de Ladislau Dowbor, concedida à Revista Defesa do Consumidor –IDEC, 
defende a idéia de taxar os investimentos das empresas de publicidades, acreditando na possibilidade da 
conscientização da população consumidora sobre as coisas inúteis e maléficas disseminadas na sociedade. 
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desenvolver a prática da sociabilidade a partir da convicção de que o diferente é importante, que sempre 

dependemos do outro para sobreviver, vinculando toda a ousadia ao respeito e compromisso ético.  

Foto 119 

 
Foto: CGM. Encontro de representante do governo boliviano com 
Clodomir Santos de Morais e a representação da UNIR, em 
Guayaramerim e em Riberalta, 1998. 

 
             A partir desse conjunto de práticas possíveis, da revisão teórica sistemática e permanente e da 

produção de novas teorias, somos capazes de refazer políticas e alimentar a esperança na direção do 

inacabado, produzindo novas políticas, elevando o nível de consciência dos sujeitos da cultura, 

possibilitando relações locais e internacionais. 

Responder as necessidades sociais implica em articular sujeito e interesses, desejos e 

potencialidades relacionadas as diversas teorias para melhor compreender os problemas e lacunas da prática 

da vida, que sugerem novas teorias e experiências não reveladas na memória da comunidade local. 

           Foto 120 

 
Foto: DAM. Representantes da Comunidade Local, 1997. 

 

 Em nossa entrevistada, Eva Bezerra (na foto com óculos), funcionaria federal lotada no campus e 

presidente da Associação do Bairro Almirante Tamandaré da cidade de Guajará-Mirim, enfatiza que 

“identificar e atrair os sujeitos na direção do desenvolvimento local consiste no desafio da comunidade”.  
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Assim, na universidade encontramos instrumentos e estratégias e na educação o campo que reúne 

possibilidades para a articulação das potencialidades dispersas. 

O diagrama abaixo, mostra na Figura 1, um conjunto de potencialidades humanas dispersas; a 

Figura 2 mostra um conjunto de potencialidades que tem uma direção; a Figura 3 mostra um conjunto de 

“potencialidades articuladas” numa direção caracterizada por um “ponto comum”de interesse social: 

Consideramos, por exemplo, um conjunto de sujeitos, localizados e identificados com diferentes 

talentos, dispersos na região e que foram atraídos pelo tema da educação superior, motivação que atendia 

interesse imediato, qual seja, o da resposta a necessidade da escolarização como qualificação para a garantia 

dos empregos ocupados. Encontrada essa direção, esses sujeitos anteriormente dispersos são articulados no 

âmbito da APROG e da educação local, na direção de algumas prioridades transformadas em bandeira de 

luta, com o compromisso e práticas para a autorização de cursos de nível superior, construção do campus 

universitário, a elaboração e aprovação de um estatuto do magistério etc. Assim, com tema de interesse 

comum e do encontro dos sujeitos denominados aqui de potencialidades dispersas, uma vez articulados tem 

a oportunidade de juntos: novas atitudes, ações, descobertas e iniciativas para o enfrentamento dos desafios 

sociais e das respostas reclamadas pela sociedade local. 

 

Diagrama: da “Articulação das Potencialidades Dispersas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 O processo de interiorização da UNIR como conjunto de políticas públicas aplicadas na 

instituição multicampi encontra no entorno social os mecanismos de produção e reprodução do 

conhecimento geradores de conformação e contestação. Esses mecanismos são acionados e dinamizados 

através da articulação de potencialidades dispersas localizadas no ambiente interno e externo à instituição, 

que possibilita enfrentar desafios e responder necessidades sociais das localidades. 

Tratando-se da gestão, estrutura e funcionamento da instituição universitária, Ladislau Dowbor 

(2002) chama a atenção para a Figura 2 e as implicações dessa, fundamentado no pensamento Henzel 

 Figura l   Figura 2   Figura 3  
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Henderson que considera “um novo mundo é possível onde todos ganhem”. Assim contribui com a idéia de 

que é necessário articular potencialidade em torno de objetos, objetivos e utopias comuns. Ao mesmo 

tempo, refletindo sobre a questão principal dessa pesquisa alerta-nos para a importância da identificação das 

necessidades sociais em cada localidade onde a universidade se faz presente. 

Nessa perspectiva, Clodomir Santos de Morais, em sua “Teoria da Organização Social”, comprova 

e demonstra a possibilidade dessa articulação de potencialidades dispersas através da pratica do “método da 

capacitação massiva”, destacando os “insumos indivisíveis” como elementos determinantes no processo de 

organização social, considera que as potencialidades necessárias são localizadas em qualquer ser humano; e 

Paulo Freire, numa perspectiva de “livre” Filosofia da Educação, colabora na formação política, acreditando 

na educação como meio de política públicas, que exige dos sujeitos um compromisso ético. 

Assim, quando Dowbor (2002, p. 8) afirma que “nossa sociedade precisa de um choque de ética e 

de visão social e ambiente”, remete-nos à armadilha neoliberal que se apropria do conceito de ética para 

respaldar as novas investidas das empresas nacionais, internacionais e transnacionais. Investidas que 

desconsideram a existência dos excluídos, os mesmos personagens da história identificados anteriormente 

como “famélicos da terra”, “esfarrapados do mundo”, numa palavra “oprimidos”, agora “excluídos” do 

processo de globalização.204 Torna-se complexa a relação da ética com as novas faces da questão social e da 

produção da nova pobreza, o que de forma mecânica, reducionista e descabível, tem sido incorporado na 

agenda econômica e administrativa das grandes empresas, “empresas que mandam”. 

Remete-nos ainda ao movimento acadêmico de retorno aos clássicos buscando as essências, 

fugindo da prática de fazer por fazer, mas refazer para acrescentar. Assim repensar a ética como choque 

cultural na vida social, significa, por exemplo, refletir na ética, como responsabilidade social, associada aos 

elementos constitutivos e dinâmicos da hipocrisia dos indivíduos que ocupam cargos e espaços onde 

acontecem as decisões sociais, e o poder se manifesta. Isso indica à ação dos movimentos sociais como 

mascaramento de interesses individuais e não como ação coletiva de interesse social. 

Ladislau Dowbor, Wanderley, Ianni, são exemplos de autores que colaboram para a produção de 

uma corrente do pensamento brasileiro otimista, comprometido com a prática cotidiana intermediada pela 

academia, apontam-nos esperança na direção de um futuro ético. Aqui podemos constatar conceitos 

presentes e categorias freireanas privilegiando o olhar para a prática com atenção, rigorosidade, tolerância, 

amorosidade, a insistência nos diálogos e ação permanente rumo a mudanças e transformações sociais, que 

valorizem a relações sociais, a solidariedade entre os seres humanos. O movimento da atenção, do diálogo, 

da tolerância em ouvir e sensibilizar-se na leitura do mundo e em especial da necessidade do “outro”; 

permite-nos ampliar nossos ideais, a construção de novas utopias e a alegria de viver; aqui se constata o 

mérito de Freire e dos sujeitos comprometidos com a inclusão participação, emancipação social. 

                                                 
204 Entendemos o processo de globalização como radicalização da mundialização iniciada com os grandes avanços 
da humanidade no sentido de conquistar e ocupar espaços desconhecidos no planeta,que provoca novas faces das 
questões sociais. 
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Nesse contexto a Igreja Católica faz-se presente promovendo e apoiando curso de “Ética e 

Economia”205 em todo planeta, como forma de enfrentar o neoliberalismo, fruto do liberalismo que se 

fortaleceu apoiado por essa instituição milenar. Aprendemos a olhar os fatos localizados e contextos 

específicos datados e passíveis de serem compreendidos. Importa a presença de instituições de peso e de 

lideranças que reconheçam a realidade contemporânea na perspectiva de mudanças urgentes, pois, o 

colapso ( das relações de poder, da natureza) foi iniciado e do jeito que está, o planeta desaparece antes do 

tempo “previsto”. Enfatizamos que na parceria somamos esforços, conhecimentos, estratégias e 

possibilidades. 

A ética de Freire, e dos autores em que nos apoiamos encontra respaldo na ética refletida e expressa 

no tema da “Ética da Liberdade na Idade da Globalização”, desenvolvido por Enrique Dussel. Trata-se da 

ética da vida, que produz, se reproduz e desenvolve a vida, onde as vítimas do sistema social devem ter voz 

e direito na participação social do processo produtivo, de mercadorias, bens de serviços e consumo. Ética 

numa perspectiva universal onde o desenvolvimento da vida eleva o nível de consciência de todos os 

indivíduos, capazes de garantir a consciência crítica e organizativa dos indivíduos e da sociedade. 

Assim as tendências e metodologia presentes nos estudos e pesquisas com a “perspectiva de 

futuro”, não significam mais do que a construção da meta desejada, almejada, onde a seriedade desses 

estudos demonstra que mais do que agências reguladoras do mercado e das instituições sociais, os Estados 

nacionais devem comprometer-se com a vida, e preparar-se para uma governança global. Essa não é 

desejável que seja modelada e direcionada por nenhuma supremacia planetária. Assim aos “vencidos”, 

apesar de opositores, espera ser garantido o acesso ao sistema de produção global e participação no processo 

de distribuição e consumo do que for produzido. 

 

 

O mundo real da miséria e injustiça social produz causa indignação 

 

Qual é nossa capacidade de indignação? Estamos diante do perigo de naturalizar tudo que acontece 

no dia–a-dia e simplesmente, desviamos das situações problemas.  Afastando-nos dos olhares para os 

“outros” que necessitam de atenção e da vida material, corremos o risco de acreditarmos que eliminamos 

pobrezas desviando olhares e ignorando a exclusão social. A televisão, jornais, rádios estão abarrotados dos 

exemplos de miséria, e de todo o tipo de violência humana.  Diante disso e do que foi dito o que fazer, além 

“do que fazer de Lênin?” Diante desses desafios - abismo que separa ricos e pobres - importa saber quais 

atitudes podemos tomar e que compromissos assumimos com esses seres humanos que convivem no 

mesmo espaço em que vivemos. 

                                                 
205 Refere-se ao I Forum Mondiale “Nord-Sud”, de 17 de maggio, 2001. Udienza particolare del Santo Padre S.S. 
Giovanni Paolo II e Discorso del Santo Padre: alle scuole de ética ed economia nel mondo ( 2001). 
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Refletindo sobre nossas práticas localizadas em nossas trajetórias de vida, repensamos exemplos da 

relação prática/teoria/prática recuperados pela memória, o que nos torna mais humanos quando 

conscientizados de nossos limites e possibilidades e atingido níveis de consciência crítica e organizativa 

compreendemos equívocos e conflitos produzidos, assimilados e contestados, o que nos permite respostas 

para os porquês das desistências e afastamentos e renúncias sociais. 

Assim essa perspectiva de futuro includente permite prever, projetar e programar a intervenção 

social a partir das afirmativas: 1) as polarizações econômicas e sociais do planeta constituem uma tendência 

das mais marcadas, e que mudam radicalmente o cenário mundial; 2) o setor social tornou-se o principal 

setor econômico do planeta, e as grandes visões nesta área deverão ser essenciais para o nosso futuro; 3) na 

sociedade do conhecimento, a mulher entra como fator chave de transformação social.206 Essas ações 

direcionadas à compreensão e inclusão da sociedade nos resultados positivos da produção social, no 

contexto atual, enfrentam efeitos perversos de individualismo, egoísmo, ganância, sintetizados no ideal 

liberal, agora radicalizado no neoliberalismo, o que nos remete a idéia e atenção nas dinâmicas do trabalho e 

na necessidade de saber: quais são as novas dinâmicas sociais existentes e quais alternativas excludentes?207 

Nossa aposta está em redesenhar os projetos de vida, incluindo os institucionais e de interesse 

particular, desejos e paixões. 

Sposati (2003), demonstra o movimento das desigualdades sociais através do Mapa da Exclusão 

Social, o que possibilita perceber a dimensão e as relações decorrentes do acelerado processo de 

concentração de renda e conseqüente marginalização social. 

             Pedro Jacobi208(2003), alerta para o processo de destruição da base da sobrevivência humana. Numa 

perspectiva futurista, otimista e comprometida, centraliza discussões na questão da escassez, observando 

que a lógica do consumo tem sido predatória, assimétrica e injusta, onde aqueles que consomem são 

poucos, apesar da produção mundial atual dar conta de alimentar várias vezes a totalidade dos sujeitos do 

planeta. Na essência do problema maior está o fato da sociedade consumista se apropriar de recursos não 

renováveis, inclusive o próprio tempo do ser humano. A escassez gera conflitos sociais entre nações o que 

remete-nos a urgência de problematizar esse tema no âmbito das políticas públicas das relações 

interpessoais e internacionais. Esse alerta ilumina o foco das dinâmicas planetárias, convidando-nos para 

                                                 
206 As três afirmações constam do programa de Estudos do Futuro: tendências e metodologias, programa versão, 
22.07.03, p. 4. Programas de Administração e Economia Política (PUC-SP), coordenado por Arnold Hoyos Guevara 
e Ladislau Dowbor. 
207 No Centro Educacional Unificado (CEU) de Pirituba o impacto decorrente do contraste entre as instalações 
físicas do complexo educacional e seu entorno caracterizado pela favela e materializações marginais apontam para 
dois problemas: primeiro a presença do muro que separa o  “CEU” do “Inferno”; o que implica em pensar na utopia 
da escola, da empresa sem muro; muro que materializa a ideologia capitalista e que dificulta os moradores do bairro, 
da favela e do entorno em ter a convicção de que aquele empreendimento é seu. Segundo problema aponta para a 
valorização imobiliária do entorno e da possibilidade mercantil de expulsar os atuais moradores reconfigurando 
aquele cenário com nova população, nova arquitetura e reedição do espírito capitalista. Como consolidar a idéia de 
inclusão social através da política educacional prevista no projeto CEU. 
208 JACOBI, Pedro. Pesquisador ambientalista, estudioso dos Movimentos Sociais, professor da Escola de Educação 
da USP e responsável pelo programa de Ciências Ambientais da USP. 
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uma agenda e “cardápio analítico”. Refletir sobre a realidade social e a dimensão dos problemas de saúde, 

educação e de sustentabilidade, implica em pontuar e analisar: 1) escassez; 2) globalização, sociedade e 

riscos; 3) o conceito de sustentabilidade; 4) o capital social; 5) as respostas contra a inevitabilidade da 

ciência e da ficção. 

             A sociedade vive e produz riscos, como por exemplo, Chernobyl, e os transgênicos, que colocam 

nas mãos dos homens a capacidade de destruir o planeta. Assim, o grande desafio consiste em conscientizar 

as pessoas acerca dos limites e das possibilidades humanas. 

             Paulo Freire (1921-1997) passou uma vida inteira denunciando a existência dos “esfarrapados do 

mundo”, Pedro Jacobi chama a atenção para a “população paupérrima da África” que atinge milhões de 

pessoas. Sobre isso, numa palavra opressão/oprimido, Marx e Engels, em 1848, já sintetizavam a história da 

sociedade, na obra intitulada “Manifesto do Partido Comunista”. Na letra da “Internacional” de Eugene 

Pottier, questões postas por autores indignados com o mundo e preocupados com a necessidade de 

conscientização, organização e emancipação humana, convoca-nos desafiando consciências, vaidades e 

comprometimentos a partir das primeiras palavras: “De pé ó vitimas da fome, de pé famélicos da terra, da 

idéia a chama já consome. A crosta bruta que a soterra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais 

senhores, Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo ó produtores”. Na essência dos riscos produzidos, 

está a alienação e na capacidade humana de explorar consciências e riquezas de formas inconseqüentes e 

excludentes. 

             A visão de futuro assimilada por autores aqui mencionados, por exemplo, o olhar freireano no 

contexto da educação popular, das “Ligas Camponesas”209 dos anos 50 e 60 movimentos sociais 

produziram naqueles s embriões nas organizações não governamentais atuais. 

              Na discussão das desigualdades sociais e dos sinais postos pelo futuro no presente vivido, Jacobi 

enfatiza a lógica da alienação e princípios de precaução e de como lidar com os riscos que independente de 

quem participe todos sofrem as conseqüências negativas. Importante questão desse destaque, qual seja, qual 

a nossa visão e procedimento na direção da sustentabilidade. Nessa mesma discussão, Sposati contribui para 

o cruzamento da sustentabilidade com a noção do deslocamento populacional e das políticas sociais no 

contexto do capitalismo desenvolvido no Brasil. Ambos autores apontam à educação como desafio, 

especificamente na questão do currículo, da ética e do ambiente que possibilite ampliar horizontes e 

desenvolver potencialidades, capaz de possibilitar a aprendizagem de respostas contra as imagens e 

manifestações catastróficas e criar uma cultura com perspectiva de superar desafios, o que implica em 

“plantar esperanças” e renovar utopias. 

 

 

                                                 
209 DALARI, Dalmo. A idéia de relacionar a história das “Ongs” com as “Ligas Camponesas”, consta das reflexões 
do autor (2003). 
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          Foto 121 

 
Fonte: SILVA, J. Lauro Morhy  (reitor da Unb), 
plantando um pé de (Palmeira Imperial), por 
ocasião da inauguração do Campus de Guajará-
Mirim, Ao lado doEne Glória (reitor da UNIR), 
10/04/1999. 

  

 Aqui enfatizamos a força da educação e da necessidade da organização social enquanto 

metodologia de divisão do trabalho e da distribuição do produto acumulado. Para tanto um elemento 

fundamental, sublinhado por Jacobi ao lembrar Paulo Freire, é a dialogicidade.  

 No tripé das afirmações ancoradas na polarização econômica, na mercantilização do setor social e 

na sociedade do conhecimento; nas contribuições das pesquisas e pesquisadores comprometidos com uma 

nova organização social; dos apontamentos de Sposati, Jacobi e Dowbor decorrem uma visão de futuro que 

prioriza os instrumentos do sistema de comunicação e, onde a população seja informada sobre os direitos, 

potencialidades e organizada por princípios de solidariedade e de valorização da vida. Dowbor (2003) 

insiste na importância da organização de sistema de informação social. Isso possibilita entender melhor a 

lógica das cadeias do mercado produtivo, do avanço tecnológico e a dimensão do tempo, do espaço e do 

meio ambiente, bem como todos os riscos e enfrentamentos do mundo atual, como por exemplo, as 

chantagens de quem detêm o poder econômico materializado nos produtos transgênicos - que oculta o 

elemento exterminador da semente e na especulação financeira. Sistemas de informação, política públicas e 

currículos articulados pela educação crítica possibilita a mobilização participativa. 

              Chamamos a atenção para o processo de mercantilização que a educação enfrenta e do papel dos 

educadores, empresários e articuladores dos governos no meganegócio da educação já privatizada.  “A 

educação já movimenta 90 bilhões de reais por ano no Brasil e deve se transformar numa das maiores 

fronteiras de oportunidades das próximas décadas” (Rev. Exame; ano 36, nº7; 3/abril/2002).   
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 Questionar quem ganha e quem perde com tais “fronteiras de oportunidades” e enfrentar a 

privatização da educação exigi-nos conscientização e comprometimento educacional onde a lógica 

capitalista deve ser repensada, desafiada e transformada, pois, as reformas ora apresentadas e implantadas só 

reforçam a prática educacional como mercadoria e grande negócio do milênio. Por outro lado, identificamos 

no contexto capitalista, algumas “brechas” por onde emergem ações solidárias, comunitárias, de interesse 

social. 

 

Foto 122 

 
Fonte: SILVA, J..Martinzão, representante da 
comunidade, fazendo a entrega da Comenda 
Universitária ao SR Jorge Wassilakis,1999. 

  

              

 A lógica participativa, onde o sujeito é e faz parte da ação na idealização e materialização das metas 

programadas consiste nas grandes utopias daqueles que articulam, antecipam, fazem o futuro. Tal futuro 

exige a substituição da lógica da competição pela lógica da cooperação, presente na gestão local, nas redes 

sociais e na governança global.  

              O processo das articulações dos diversos espaços deve negar os “venenos” humanos apontados pela 

cultura que orientam – ódio, egoísmo e ilusão – os quais, substituídos pelo amor, solidariedade e visão 

crítica da humanidade, possibilitam a utopia enfatizada por Hazel Henderson na construção de “uma 

economia onde todos ganhem”. 
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Foto 123 

 

Fonte: DAM. Encontro de Professores “indígenas” com membros do 
IAAM/SEMEC/UNIR , 1997. 

   

 Na possibilidade de esclarecer e demonstrar a constituição da UNIR numa instituição 

multicampi, na Amazônia brasileira importa desenvolver a “tese das potencialidades dispersas” decorrente 

da tese inicial ora apresentada, no esforço de pensar a partir da prática conhecida nas potencialidades 

dispersas nas localidades que uma vez agrupadas e “direcionadas” para um ponto de interesse comum 

possibilite nossa utopia da universidade e da própria educação como instrumentos e mecanismos de 

articulação dos individuas e das instituições socais numa utopia ética, isto é, de vida includente e decente. 
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CONCLUSÃO 

 

Os desafios e enfrentamentos da UNIR na constituição em uma universidade multicampi na região 

Norte, na Amazônia brasileira, fronteira com a Bolívia, nos remetem às experiências, trajetórias e práticas da 

instituição universitária de todos os tempos. O modelo e a opção da UNIR pela universidade multicampi 

têm raízes no movimento pioneiro da Universidade Federal do Pará (UFPA), que a partir de 1970 marcou 

presença no interior do Estado do Pará estendendo suas atividades para o Amapá, Roraima e Rondônia 

(unidades federativas que passaram pela experiência de território federal da União). A partir de 1971, cursos 

de licenciatura destinados à preparação de docentes de 1º e 2º graus e à formação de administradores e 

supervisores escolares foram desenvolvidos nessa região. Esses cursos eram executados por intermédio de 

“Núcleos de Educação” sediados em municípios do Estado do Pará e nesses antigos territórios federais. Em 

1983, um desses núcleos passou a funcionar na Escola Irmã Maria Celeste, em Guajará-Mirim (RO), no 

qual tivemos uma experiência docente no ensino superior. 

Entre 1986 e 1989, a interiorização teve sua configuração ampliada, pois a UNIR, desde sua 

implantação em 1982, deu continuidade às atividades da UFPA no Estado de Rondônia. Nesse período, foi 

sistematizado o I Projeto Norte de Interiorização que manifestava o propósito de investir na educação como 

alavanca de desenvolvimento regional. 

Percebemos, no I Projeto Norte de Interiorização (1986-1989), um esforço pela recuperação dos 

valores e sabedorias regionais e sua respectiva integração, e o propósito de superação dos desafios da 

Amazônia. Para tal empreendimento, a UFPA selecionou oito municípios-sede como pólos regionais de 

atuação das suas atividades universitárias e a respectiva instalação dos campi. Em Rondônia, a UNIR segue 

tal exemplo planejando a abertura de cursos na construção de campi nos municípios de Guajará-Mirim, Ji-

paraná, Cacoal, Vilhena  Rolim de Moura e, posteriormente, Ariquemes. Assim, seis campi interioranos 

foram implantados como unidades universitárias da UNIR, com estrutura organizacional, orçamento e 

relativa autonomia, no Estado de Rondônia, e a história da universidade multicampi ganhou outros 

contornos em função da forma como as potencialidades locais foram articuladas. Entre 1994 e 1996, o 

Projeto Norte de Interiorização assumiu o compromisso de motivar a realização de novos vestibulares e a 

autorização de novos cursos de graduação e de pós-graduação “lato sensu”, cursos de reciclagem para 

qualificação ocupacional e para a capacitação de mão-de-obra não especializada. Projetos artísticos, 

comunitários e de pesquisa foram dinamizados e a universidade ocupou espaços administrativos, em forma 

de assessorias, nas principais cidades da região. 

A forma conjunta de reivindicar políticas favoráveis atraiu a atenção do MEC - Ministério da 

Educação para os problemas das universidades da região Norte. As justificativas dos pleitos demonstraram 

ao MEC a relevância das diversas áreas urbanas recebidas pela UNIR a título de doação para as construções 

dos campi nas principais cidades, comprovando a necessidade e a urgência de aplicação de recursos 
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públicos da União em função não só da relevância, mas do caráter permanente dessas instituições 

universitárias outorgado pela chancela da origem federal.  

Entre 1998 e 2001, as universidades da região Norte, consolidadas no modelo multicampi 

formularam o III  Projeto Norte de Interiorização, com o objetivo de aprimorar as ações localizadas em 

conformidade com as especificidades sócio-econômicas e culturais locais, dentre as quais o Programa de 

Licenciaturas, Bacharelados e Educação Continuada, o Programa Agropecuário, o Programa de Tecnologia 

de Alimentos, o Programa Minério-metalúrgico, o Programa de Educação Ambiental, o Programa de 

Sistemas Estuários e Costeiros, o Programa de Medicina Tropical, e o Programa de Lingüística Indígena, 

dentre outras iniciativas realizadas. 

Em 2002, a UNIR assumiu o compromisso em contribuir com o desenvolvimento local através da 

expansão da universidade multicampi, sinalizando à cidade de Ariquemes como a próxima a receber um 

campus na estrutura da UNIR, oficializado no relatório anual de atividades dessa universidade. Documentos 

e entrevistas apontam fatos também nessa direção. Contribuem para esse modelo de universidade as ações 

políticas e a presença articulatória das lideranças dos partidos políticos e as relações interpessoais e 

fronteiriças (Brasil/Bolívia). Note-se que em Guayaramerim, Beni, Bolívia, o número de alunos e cursos 

oferecidos já supera os existentes na mesma região, no lado brasileiro. 

Os avanços e recuos das ações, atitudes e realizações no processo da construção da universidade 

multicampi foram influenciados pelo movimento migratório ocorrido de forma diferente nas cidades 

estudadas. Nesse contexto, destacamos a cidade de Guajará-Mirim como localidade que recebeu o impacto 

dos movimentos migratórios que não aconteceram nas demais cidades do Estado de Rondônia. Os fatos do 

isolamento geográfico, da presença dos povos indígenas na fronteira, da presença dos diversos 

representantes do extrativismo (de borracha, ouro, madeira, cassiterita, diamante, etc), do soldado da 

borracha, das dezenas de nacionalidades que vieram para construir a Ferrovia Madeira-Mamoré, além dos 

novos migrantes, fez da cultura guajará-mirense algo diferente, com singularidades que são manifestas nas 

relações sociais que valorizam seus costumes e tradições. Nessa localidade, a presença constante de 

pesquisadores de universidades nacionais e internacionais colaboraram para a consolidação do campus 

universitário em suas atividades de ensino, pesquisa e de extensão. 

Na trajetória da UNIR, objetivando a expansão dessa universidade e a aposta no modelo 

multicampi, muitos desafios foram superados a partir da reorganização das associações de professores do 

Estado de Rondônia. Em Porto Velho, a Associação Rondoniense de Professores (ARP) liderada pelo 

professor Mário Jorge, incentivou a extensão dessa associação em todos os municípios do Estado. 

Paralelamente, constatamos que a APROG converge para os propósitos da ARP, mas sua organização é 

anterior, isto é, de 1979.  A partir de 1984, essa associação é reorganizada com objetivo específico de ocupar 

espaço político local e influenciar na luta pelo ensino superior criando o Movimento Pró Ensino Superior - 

MOPES. 
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Assim, a UNIR é decorrente de um conjunto de articulações políticas e de reivindicações locais que 

encontram, no entorno de cada localidade, potencialidades singulares, e na confluência desses fatores, as 

experiências dos movimentos sociais também se fazem presentes. As conquistas sociais, a partir da década 

de 80 identificadas nas grandes cidades brasileiras, chegam a Rondônia através do terceiro movimento 

migratório. Gaúchos, paranaenses, mineiros, capixabas, catarinenses, paulistas, baianos e paraibanos, 

principalmente, levam suas experiências para o Estado, as quais, somadas com a cultura do segundo 

movimento migratório, este representado pelos nordestinos e remanescentes do primeiro movimento, 

reforçaram as possibilidades de integração e desenvolvimento local. Assim, a presença da UNIR acelerou e 

dinamizou as iniciativas produtivas de cada localidade. 

 No processo de interiorização e da construção de cada campus universitário, ganham destaque 

Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Esse processo oculta tensões, conflitos, 

desafios e enfrentamentos da UNIR em uma universidade expandida, que inclui muitos sujeitos que 

vivenciaram, fizeram e fazem a história da instituição multicampi. Tal expansão, só tem razão de novos 

investimentos se responde às necessidades sociais de Rondônia, que passa pela questão educacional, a fome, 

o desemprego, a prostituição, as drogas e os demais problemas sociais decorrentes da falta de 

conscientização e compromisso ético de parte de seu povo. 

  Percebemos o esforço de alguns dos sujeitos envolvidos no processo de constituição da UNIR 

multicampi em responder às necessidades sociais com práticas localizadas de superação de desafios a partir 

do pressuposto de que homens e mulheres adequadamente organizados superam obstáculos e se fortalecem 

com a articulação de potencialidades que nem sempre são perceptíveis e identificadas. Nesse caso, a 

Universidade tem sido determinante como articuladora dessas potencialidades, como por exemplo, na 

participação dos sujeitos da cidade nas reuniões, e nos encontros pertinentes ao processo de construção dos 

campi. A valorização do trabalho participativo com caráter de colaboração tem sido determinante, apesar do 

paradigma da competição e dos segredos mercadológicos também sempre presentes. A condição de 

universidade periférica proporciona a vantagem da proximidade das pessoas, do fenômeno da solidariedade  

e da prática da sociabilidade.  

 A participação e a contribuição das comunidades no processo de construção da UNIR nas cidades 

têm sido ambivalentes. Não se pode negar a boa vontade das lideranças locais no que se refere à construção 

de cada campus universitário, mas percebemos, em nossas observações de campo e nos documentos 

analisados, que as iniciativas, em cada cidade, se deram de forma diferenciada. Frente aos obstáculos e 

disputas no campo político, verificamos que a sede da UNIR em Porto Velho nem sempre atendeu aos 

interesses dos campi em construção no interior, o que nos leva à idéia de que a universidade deveria querer 

ampliar-se e interiorizar-se solidamente, e que o município contemplado pela UNIR deveria também desejar 

a definitiva instalação do campus universitário em sua localidade, além das conveniências políticas de 

grupos “pro tempore” de poder local. 
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            Para alcançar o objetivo de ter um campus universitário implantado e consolidado, foi preciso 

realizar diversas ações de articulação e atender a múltiplos interesses, no caso específico de Guajará-Mirim; 

nas outras cidades, as dificuldades se concentraram mais no interior da própria universidade nos seus 

aspectos burocráticos e de capacidade de gestão e administração. Por outro lado, a representação da UNIR 

em cada localidade (coordenadores, gerentes, chefes dos departamentos e diretores dos campi) enfrentou 

circunstâncias e pressões no âmbito interno e externo na Instituição, da comunidade local e dos diversos 

interesses políticos, pressões que se manifestaram e se manifestam no cotidiano de cada campus.  

O trabalho que resulta disto é perceptível apenas aos sujeitos que participam diretamente do processo. 

Consideramos complexo para um pesquisador apreender e compreender a precisão dos fatos e fenômenos, 

pois nada na construção desta universidade multicampi ocorreu e ainda ocorre sem que haja alguma 

presença individual no trâmite das questões de ordem administrativa para a autorização e reconhecimentos 

dos cursos, para a contratação de pessoal, na aquisição de materiais e manutenção de equipamentos, na 

articulação constante das lideranças para resolver outros infindáveis problemas menores. Entretanto, através 

de várias campanhas comunitárias e a difusão em rádios e jornais locais, hoje há um reconhecimento quanto 

à importância desta instituição em cada localidade, o que se revela no compromisso firmado entre as 

lideranças municipais, a administração dos campi e a administração superior da UNIR para a realização de 

um conjunto de obras visíveis nas cidades pesquisadas. 

 A UNIR multicampi é o resultado de um conjunto de esforços dos novos migrantes integrados aos 

interesses das localidades, que se articularam no sentido de demonstrar a importância da universidade como 

mecanismo de resolver problemas relacionados ao fato da presença dos novos migrantes que ameaçavam 

espaços anteriormente conquistados pelos “filhos da terra” e de iniciativas para a formação de profissionais 

qualificados para atender a demanda e promover a integração e o desenvolvimento local.  

Porém, a partir dos desafios superados, novos são gerados. Assim, os desafios dos campi da UNIR 

ganham novas características. Por exemplo, a luta para o pagamento de gratificações aos representantes dos 

campi, a extinção do termo “representação”, em 1991, substituído pela denominação “Direção de Campus”, 

a aquisição de equipamentos e contratação de pessoal, dentre outras reivindicações atendidas, superadas 

enquanto obstáculos iniciais, transformaram-se, em 2002, em desafios de autonomia, democracia, do 

financiamento e da expansão das atividades da UNIR. 

Enquanto universidade federal, o conjunto de desafios enfrentados pode ser sintetizado na 

autonomia e no financiamento de uma instituição pública atrelada à política do governo federal, que por sua 

vez é influenciada e, às vezes, dependente de políticas externas. Nesse contexto, a criatividade, a coragem, a 

ousadia e a dinâmica de cada comunidade fez a diferença quando as potencialidades dispersas foram 

direcionadas para o desenvolvimento local. Quando cada local passou a contar com uma organização 

universitária, o processo de desenvolvimento e de inovação social foi acelerado. Destacamos as parecerias 

entre universidade e comunidade: universidade e sociedade na luta contra o desafio local e o global. Tornou-
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se importante uma comunidade “antenada”, isto é, atenta para todas a informações de impacto global, como 

por exemplo, do “11 de setembro”, da “gripe aviária”, da “seca na Amazônia”, etc. 

  As teorias educacionais que têm sido utilizadas nas ações dos sujeitos que elaboram e participam 

das políticas públicas aplicadas na UNIR apontam influências relevantes e inovadoras, dentre as quais 

constatamos as idéias freireanas, apesar da distância entre a prática e o discurso proclamado. Identificamos, 

nos documentos, desde os primeiros momentos da interiorização, a preocupação com uma “ética” muito 

mais relacionada com o cumprimento rigoroso da hierarquia da instituição, do código ético profissional do 

que de uma ética entendida como produção, reprodução e valorização da vida. Aliás, os fundamentos éticos 

são considerados como grandes desafios na prática da responsabilidade social da UNIR. 

  A história dessa universidade é de data recente, pois, embora pensemos que uma universidade se 

faz em séculos, as coisas primordiais como a estruturação de um campus, a designação de professores, a 

organização e a definição hierárquica exigem reflexão acerca da história, do currículo e da idéia de recriação 

da UNIR na direção de uma universidade multicampi, começando pela permanente valorização da 

educação como prática de liberdade no contexto do capitalismo do conhecimento. Em relação a isso, 

podemos destacar a valorização da informação e da prática em compartilhar descobertas, como foi o caso da 

biblioteca duplicadora de Itajubá, que possibilitou a formação da biblioteca do Campus de Rolim de Moura 

e de Guajará-Mirim, entre outros. 

Quanto ao patrimônio físico da UNIR, enfatizamos que foi conquistado, principalmente, na forma 

de doações e pela participação direta das prefeituras municipais, das empresas e por colaboração dos 

sujeitos das comunidades. Com a efetiva participação, aumenta a responsabilidade e a função social da 

universidade na cidade que depende da formação de quadros de especialistas e de lideranças comprometidas 

com a organização social.  

Na conjuntura atual, a função social da universidade cumpre o desafio de conscientizar e preparar a 

sociedade para a autonomia, a democracia, a liberdade, a justiça e a inclusão social. Para tanto, políticas 

públicas são elaboradas, aplicadas e intensificadas, pois, frente às dinâmicas do capitalismo, da doutrina 

neoliberal e do fenômeno da globalização capitalista, aumenta a responsabilidade da universidade enquanto 

portadora da memória universal, reprodutora e produtora da cultura local. Isso requer da instituição a 

capacidade de formar lideranças participativas e comprometidas com a renovação das grandes utopias a 

começar pela idéia de que um novo mundo é possível além do mundo da competição dos segredos e do 

“direito capitalista”. Encontramos, no âmbito da UNIR, políticas direcionadas à utilização da “capacitação 

massiva” como método de organizar pessoas em atividades econômicas produtoras de emprego e renda de 

forma solidária, como o exemplo da Associação dos Produtores Alternativos - APA, de Ouro Preto do 

Oeste, em Rondônia,  do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Amazônia - IAAM, da Associação dos 

Servidores e Alunos do Campus de Guajará-Mirim  - ASEC, entre outras. Essas iniciativas vão de encontro 

às políticas das fundações de apoio que aparentemente estão mais associadas à lógica neoliberal. A 
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Fundação Rio Madeira  - RIOMAR, por exemplo, ao mesmo tempo em que arrecada recursos para a 

UNIR, cria a cultura do pagamento dos serviços educacionais naturalizando a prática da educação como um 

grande negócio. Isso não é nenhum segredo e muitos professores dessa universidade vêem a Fundação 

como braço capitalista da UNIR. 

  A idéia de missão e compromisso político dos campi em construção está associada aos diversos 

interesses pessoais, muitas vezes, mascarados ou manifestados na forma de movimentos  organizados como 

interesses coletivos. 

As ameaças mais impactantes apontadas pelos dirigentes dos campi da UNIR enfatizam a questão 

do financiamento e da relativa, e ainda frágil, autonomia conquistada pelos campi. Nesse sentido, enfatizam 

resultados alcançados, materializados principalmente nas construções dos prédios, nos cursos, atividades e 

projetos efetivados. 

O conjunto de realizações gera novas potencialidades que, somadas àquelas ainda não identificadas, 

aumentam a capacidade geradora de inovações, mas de resistências também, pois é da natureza da 

universidade proporcionar e potencializar forças antagônicas que geram novos conhecimentos e novas 

possibilidades. 

Do conjunto de realizações, constatamos recentemente (de 2002 a 2005) investimentos nos Cursos 

de Medicina e nas Ciências Sociais, em Porto Velho; em Guajará-Mirim, o Hotel Escola Modelo de 

Ecoturismo; em Ji-paraná, os preparativos para cursos de Engenharia; em Vilhena, a consolidação dos 

Cursos de Comunicação e Jornalismo; em Rolim de Moura, a Pedagogia da Terra e a Ciência Agronômica. 

Ariquemes lança as bases da Educação e Novas Tecnologias no campo da informática. As novas conquistas 

também significam novos problemas de manutenção, qualidade e compromisso social. 

Encontramos nas relações solidárias e participativas de cada comunidade as principais motivações 

para o encontro de potencialidades e possibilidades de cada campus pesquisado. Um desafio comum a todos 

os campi consiste na função social da universidade como organizadora do conhecimento e formadora e 

articuladora de lideranças para o estabelecimento da relação da comunidade local com as novas tecnologias 

de informação e comunicação. Ainda, como essa universidade pode ser organizada como ponto irradiador 

dos conhecimentos e de novas tecnologias. Nesse movimento de aproveitamento das potencialidades locais, 

emergem iniciativas que buscam a autonomia dos campi local, sinalizando o interesse futuro de cada 

campus em se tornar uma outra universidade. A universidade multicampi carrega em si os elementos 

constitutivos das novas universidades e, quando o poder local percebe essa possibilidade, novas instituições 

universitárias podem ganhar materialidade.  

No primeiro momento do processo de construção das unidades da UNIR multicampi, quem paga a 

conta são os alunos, os professores e a comunidade local. Num segundo momento, com o fato criado, 

constatamos a participação mais efetiva dos dirigentes federais na captação e aplicação de recursos da 

União. 
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 Os impactos decorrentes da presença da universidade na cidade são identificados na alteração de 

cada cultura local, como, por exemplo, na incorporação da cultura acadêmica, que significa a possibilidade 

de cada sujeito elevar o seu nível de consciência e de participação social. 

Numa visão de conjunto, as comunidades pouco participaram do sistema de controle das atividades 

dos campi, entretanto estes contam com representantes da comunidade nos conselhos deliberativos. Assim, 

na perspectiva de futuro, os desafios do financiamento e as dificuldades da prática da autonomia e da 

democracia sinalizam a necessidade de iniciativas mais inclusivas e comprometidas com a dinamização do 

processo de interiorização que tenha maior alcance de inclusão social condizente com a importância do 

amazônida e da UNIR multicampi na Amazônia. 

A presença da universidade produz impactos que influenciam iniciativas de resistência e de 

inovação, tensões e conflitos. Possibilita, também, novas relações políticas, econômicas, sociais e culturais. 

Constitui-se multicampi pelos jogos de ações e iniciativas que encontram na construção de cada campus 

motivação para a manifestação e concretização de múltiplos interesses. 

Os estudos focados no tema da universidade multicampi na Amazônia brasileira, especificamente 

na fronteira de Rondônia (Brasil) com o Departamento do Beni (Bolívia) possibilitam compreender um 

conjunto de práticas decorrentes de experiências, vivências e Ciências; e de iniciativas propostas, ações e 

atitudes, tensões e conflitos sociais e políticas públicas aplicadas nos campi de Guajará-Mirim, Porto Velho, 

Ji-paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.  Numa visão de futuro, permite-se antever o Campus de 

Ariquemes e a vinculação do Campus de Porto Velho à estrutura multicampi. Essa estrutura universitária 

vem se materializando de forma fragmentada, com conseqüências para o ensino, a pesquisa e a extensão 

realizadas na região. Acabam surgindo limites indesejáveis em função das políticas restritivas de 

investimentos reivindicados pelas universidades federais. Entretanto, existem possibilidades no 

aproveitamento da estrutura física existente e sua respectiva credibilidade no âmbito regional para articular 

indivíduos, apoios e parcerias. 

Os fatos sobre a universidade, a educação e a sociedade local, vinculadas às políticas públicas e 

reformas educacionais e curriculares, só podem ser compreendidos e esclarecidos, se seu estudo for 

relacionado com a realidade local e contemporânea.  

 As teorias de Educação e as contribuições das Ciências Sociais são fundamentais na formação das 

lideranças e estas ganham consistência quando são assimiladas e associadas ao conhecimento prático. 

Assim, importa conhecer as especificidades teóricas e os momentos adequados relacionados às noções de 

tempo, espaço e factibilidade, pois, o desconhecimento dessas especificidades e os equívocos teóricos e 

práticos, no processo de tomada decisão, podem produzir desastres inimagináveis, muitas vezes com 

conseqüências irrecuperáveis. Daí, a busca dos fundamentos éticos, no sentido do respeito e valorização à 

vida concreta local. Não basta articular as lideranças rumo a um interesse comum. Faz-se necessário um 

conjunto de iniciativas interdisciplinares que evita dispersão dos talentos a cada meta atingida. Assim, a 
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criação de mecanismos de participação includente, limites e controles de lideranças e de garantia do espaço 

público e da inclusão social constitui-se no grande desafio que se impõe a uma universidade na Amazônia. 

A ciência e a dinâmica da pesquisa possibilitaram análises e resultados práticos includentes na 

medida em que seus portadores são militantes. O compromisso do pesquisador com a cultura pública 

engajada demonstra que o local onde vivemos requer intelectuais práticos que, com todo realismo, não 

perdem a utopia. 

 Ao definir e delimitar o problema da pesquisa no Estado de Rondônia, focalizamos o processo de 

interiorização e de articulação de iniciativas na direção da implantação dos campi da universidade nas 

cidades citadas. A opção metodológica possibilitou descrever e registrar singularidades típicas daquela 

região de fronteira geográfica, locais e culturais, bem como incorporar um registro fotográfico ao texto, 

além de dar voz aos sujeitos que enfrentaram os desafios da construção de uma universidade multicampi. 

São relevantes os diálogos com as matrizes do pensamento da educação e a compreensão da influência da 

Filosofia, da História, das Ciências Sociais. Assim, importa recuperar pistas teóricas que colaboram na 

direção da prática includente, com os contrapontos necessários para o cotejamento teórico e as 

conseqüências críticas; daí, o nosso esforço em reservar espaço para incluir, neste texto, alguns pressupostos 

relevantes nas análises educacionais com convicção na Educação enquanto ato político e prática permanente 

de liberdade, numa interface ensino-capacitação, bem como a nossa aposta na capacidade dos sujeitos 

elevarem seus níveis de consciência: da ingênua para crítica e desta para a consciência organizativa; o que 

contribui no processo de articulação de potencialidades dispersas como estratégia de organização social 

tendo como centro motivador um campus universitário comprometido com as respostas reclamadas pela 

sociedade local. Esse processo de organização do poder local e de capacidade de articulação, participação e 

decisão pode encontrar, na fundamentação ética e perspectiva de futuro includente, a motivação para a 

superação de desafios e do “mal-estar social”. 

 Em Rondônia, a atuação da universidade extrapolou os objetivos iniciais, expandindo-se na forma 

multicampi e respondendo a reclamos locais a partir de uma política de interiorização com base na própria 

constituição federal. Os campi instalados nas diversas cidades constituem-se na única opção de ensino 

superior público e gratuito.  As parcerias com RIOMAR, governo do Estado e com as prefeituras das outras 

cidades têm sido meios de a UNIR alcançar toda a região geográfica de Rondônia, formando professores 

para o ensino fundamental e médio a fim de atender as necessidades do sistema de ensino, bem como 

formando especialistas nessas localidades. 

 A participação acadêmica e o envolvimento político dos dirigentes da instituição na vida política 

das cidades resultaram em iniciativas que valorizam a formação docente, os investimentos municipais e 

estaduais; além disso, recursos garantidos pela federação são direcionados para os projetos de qualificação 

profissional de especialistas, mestres e doutores. Mas, a falta de recursos financeiros e as dificuldades na 

articulação de recursos humanos para manutenção de projetos dos programas de pós-graduação para 
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formação de quadro docente, e as inúmeras dificuldades para a aquisição de material de construção, 

pagamento de mão-de-obra e de serviços diversos têm se constituído em constantes desafios no processo de 

consolidação dessa universidade multicampi. Nesse conjunto de problemas diários, a formação de 

bibliotecas, da editora local e de laboratórios, dentre outros, encontram nos limites orçamentários da União 

os desafios que só têm sido superados pelas inúmeras parcerias e convênios e de iniciativas voluntárias que 

se transformam em alternativas para garantia da produção acadêmica dos campi. Ao superar os desafios de 

unidades e quantidades, estes desdobram-se em problemas de qualidade, inovação, informação, 

comunicação e conhecimento.  Há um empenho pessoal de cada professor que, na busca de espaço e de 

recursos fora da universidade, intenta trazer metodologias, informações e novas tecnologias para dentro das 

salas de aula. Esses esforços individuais são realizados com uma meta específica, qual seja, expandir a 

universidade no Estado de Rondônia para além das restrições e desafios orçamentários determinados por 

políticas neoliberais. 

Identificamos, na trajetória dessa universidade, desafios em ampliar seu quadro intelectual e 

promover investimentos na formação pessoal dos sujeitos envolvidos.  Significa dizer que 

comprometimentos e opções políticas são reforçadas e aprimoradas com as contribuições teóricas. Essas, 

somadas à vivência e à experiência dos dirigentes e lideranças locais, contribuem e aceleram as 

possibilidades de articulação das pessoas da localidade na direção de interesses comuns as quais, juntas, têm 

iniciativas substantivas e ganham capacidade para o enfrentamento do cotidiano. Nesse sentido, as teorias 

críticas de educação e a articulação de tendências do pensamento social com as práticas vivenciadas nas 

localidades, possibilitam-nos vivenciar a “ante-sala” das grandes utopias. Nesse movimento teórico e prático 

as concepções e o comprometimento político são determinantes, sem as quais nossas análises acerca da 

Educação, universidade e sociedade tornariam-se incongruentes. Daí, a relevância de identificar nos fatos 

contemporâneos as relações históricas, sociais, culturais com o problema da pesquisa e com a realidade 

vivida. 

O conjunto de políticas públicas aplicadas nas universidades federais cumpre duplo papel: de um 

lado possibilita a expansão universitária e, de outro fragiliza o caráter federal da instituição na medida em 

que responsabilidades da União são transferidas para as prefeituras ou para organizações não-

governamentais, fundações, institutos, associações ou organizações sociais,  colocando em risco o caráter 

público dessas instituições; assim, abrem, também, espaço para um processo de privatização da educação 

superior. 

Compreender as políticas públicas do ensino superior em reforma, dentre as quais, a política de 

interiorização da UNIR, de privatização da educação superior, de internacionalização da educação, bem 

como o Projeto Norte de Interiorização e o programa de capacitação docente levado a efeito pela UNIR (o 

PROHACAP), implica em reconhecer a trajetória da universidade observando que, dentre os modelos, 

crises e ajustes, a UNIR se identifica como modelo estatal atrelada ao Governo Federal para formar quadro 
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de pessoal, responder as necessidades burocráticas do Estado e as necessidades sociais das localidades. 

Entretanto, como a história da universidade brasileira é de data recente, aumentam-se os desafios 

encontrados na luta pela constituição da UNIR em uma universidade multicampi.  

Quando percorremos os campi da UNIR, constamos reformas e ampliação dos prédios em todos os 

campi:  de Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena e, inclusive, na cidade de 

Ariquemes que, apesar de não ter o status de campus universitário, reúne um conjunto de ações nessa 

direção. São sinais de crises e ajustes; há momentos em que a União deixa de realizar investimentos nas 

universidades federais e os campi se articulam recorrendo ao apoio das comunidades, das prefeituras, dos 

entornos e poderes locais.  Em outros momentos, a União cumpre seu papel e responsabilidade, liberando 

recursos para reformas e ampliação e manutenção dos campi. Tais iniciativas se diferenciam conforme a 

política, a especificidade de articulação de cada poder local e a capacidade de a universidade influenciar, 

direta ou indiretamente, as decisões do Congresso Nacional. 

No esforço em resolver os problemas imediatos, essa instituição se utiliza do expediente “caseiro”, 

próprio das pequenas cidades, onde todos os moradores se conhecem e facilitam a participação do poder 

local nas decisões e interesses da instituição na cidade e vice-versa. Há envolvimento dos sujeitos da UNIR 

no processo das reformas contemporâneas. Entretanto, observamos que faltam informação e mecanismos 

de controle sobre as atitudes de dirigentes e lideranças locais. Isso implica em conectar o local com o global 

e oportunizar aos sujeitos da comunidade local uma visão e assimilação dos problemas vividos com a 

realidade internacional e transnacional. 

A política de expansão atende a uma demanda e a interesses sociais. Entretanto, muitos interesses 

pessoais e ingerências políticas de sujeitos não comprometidos com a Educação, mas vinculados ao 

mercado e mundo dos negócios, reforçam os desafios da UNIR multicampi. Nesse caso, a função social da 

universidade corre risco. Essa função só tem sentido se responde aos interesses e necessidades sociais. O 

fato é que sujeitos envolvidos na dinâmica universitária desconhecem o poder curricular da instituição. Ao 

desconhecer a potencialidade dos agentes dos currículos e do próprio currículo, a sociedade transfere e 

requer da instituição um currículo capaz de formar pessoas comprometidas com a questão social. Assim, 

importa compreender como as forças sociais interpretam, se apropriam e o que fazem com as teorias, 

principalmente as lideranças de governos que, em nome de teorias e de intelectuais reconhecidos, banalizam 

conceitos, deformam pressupostos teóricos, confundem indivíduos e  comprometem a sociedade. 

A responsabilidade da universidade aumenta na medida em que ela aparece como esperança da 

comunidade local em função da histórica credibilidade que a instituição universitária representa. Nesse 

contexto, identificamos portadores de poder e detentores de espaços tradicionalmente ocupados que reagem 

ao poder crítico da universidade, criando tensão e conflito constatado, nessa pesquisa, na vivência dos 

sujeitos da pesquisa no Campus de Guajará-Mirim. Esse Campus apresenta um destaque diferenciado pelo 

fato da experiência de diferentes movimentos migratórios, não encontrada nas demais cidades estudadas. 
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Assim, o processo de interiorização da UNIR constata singularidades nessa cidade em função das culturas 

diferentes e do modo de produção praticado, especificamente no entorno da estrada de ferro Madeira-

Mamoré, que abrangeu Porto Velho e Guajará-Mirim. Assim, quando a UNIR chega nessa localidade, já 

encontra uma população com um município constituído desde 1929, com poder local vulnerável às práticas 

das políticas tradicionais e de exploração cotidiana. De outra forma, nos outros municípios, a UNIR se 

desenvolve paralelamente ao desenvolvimento das cidades que recebem os novos migrantes a partir de 

1981. O detalhe mais significativo é o fato da negação do comando autoritário da cidade de Guajará-Mirim 

às primeiras iniciativas de instalação de cursos universitários e da construção do Campus da UNIR nessa 

cidade, enquanto todas as demais cidades do Estado de Rondônia lutavam com a participação das lideranças 

e governos municipais para serem contemplados com um curso universitário. As reivindicações locais 

venceram as iniciativas iniciais contrárias à idéia da universidade e a cidade construiu o seu campus 

universitário. O paradoxo, daquele contexto é a constatação de sujeitos contrários à idéia universitária e às 

ações do MOPES assumirem a “paternidade” do Campus na cidade e capitalizarem os respectivos 

dividendos políticos.  

Os desafios identificados são comprovados nas práticas registradas nas entrevistas dos sujeitos 

envolvidos no processo da pesquisa, como, por exemplo, à assinatura do Convênio 007 e dos desafios para 

o seu respectivo cumprimento: contratação de pessoal do município para UNIR, construção de prédios 

universitários por conta da cidade, manutenção das atividades com ônus para o orçamento municipal, dentre 

outros. A recuperação de documentos históricos e de registros, como, por exemplo, de “soldados da 

borracha”, de origem nordestina, e dos migrantes internacionais, permite verificar, na região a presença de 

estrangeiros como os da cultura árabe que com, as demais representações internacionais, somam cerca de 

quarenta nacionalidades na constituição de Porto Velho e  de Guajará-Mirim.  

O processo de interiorização da UNIR, como política pública de educação superior na Região 

Amazônica, ao ser influenciado, influencia também, produzindo uma cultura acadêmica que é incorporada 

na cidade boliviana de Guayaramerim e que, motivada pelo MOPES, implanta um conjunto de cursos 

como o de Engenharia Naval, Direito Internacional, Educação e Ciências, dentre outros, enquanto, do lado 

brasileiro, são inúmeros os desafios para consolidar os cursos de Pedagogia, Letras e Administração de 

Empresas.  

No ano de 2002, documento oficiais da UNIR reconhecem nessa universidade a tendência de uma 

instituição universitária multicampi e a urgência na consolidação e valorização dessa estrutura que vem 

contribuindo no processo de superação de desafios e enfrentamentos que buscam responder às necessidades 

sociais, apesar da política restritiva de recursos para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e de 

extensão. 

As necessidades da UNIR não respondidas e os desafios não superados, devidamente 

documentados e relatados pelos sujeitos da pesquisa, porém, nem sempre são decorrentes da falta de 
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recursos financeiros. A capacidade de identificar e articular lideranças na direção dos propósitos da 

universidade faz a diferença entre os dirigentes e gestores dos campi e unidades administravas dessa 

instituição universitária. A maior ou menor aproximação do Campus universitário com a prática política do 

poder local determina a dinâmica e o alcance das respostas da universidade aos desafios e enfrentamentos 

sociais, o que exige um elevado grau de sociabilidade das lideranças e dos articuladores. 

Os desafios da situação fronteiriça, do encontro das culturas e da universidade como poder 

mediador e aglutinador de idéias e práticas inovadoras colocam em pauta a necessidade da reformulação 

curricular além da estrutura física e organizacional da UNIR. Nesse currículo, o envolvimento do sujeito 

boliviano é relevante e uma concepção ética de valorização da vida é importante no processo de construção 

do futuro includente. 

Como resultados da pesquisa, constatamos um processo de interiorização decorrente da agregação e 

articulação de um conjunto de políticas públicas e de práticas locais na construção e consolidação da 

instituição multicampi que encontra no entorno social os mecanismos de produção e reprodução do 

conhecimento geradores de conformação e contestação. Esses mecanismos são acionados e dinamizados 

através da articulação das potencialidades dispersas, localizadas no ambiente interno e externo da instituição 

que, organizadas através da instituição universitária, possibilitam enfrentar e superar os impasses e desafios 

para o atendimento às necessidades sociais abrangentes e do desenvolvimento local e regional.   

O esclarecimento dos elementos constitutivos da instituição multicampi revela limites à 

temporalidade dos interesses individuais manifestados como coletivos e as possibilidades da articulação dos 

interesses individuais na perspectiva de um futuro includente fundamentado em pressupostos éticos.  

A universidade como instituição é pré-moderna, atravessa a modernidade e sinaliza resistir aos 

tempos “pós-modernos”. Chega nos dias atuais com força de legitimação do conhecimento e das políticas 

públicas. Entretanto, apesar da possibilidade de formação crítica, de contribuir no processo de 

democratização e de inclusão social e ainda do espaço de luta e resistência, essa instituição vem adquirindo 

formas de adaptação à globalização capitalista e às políticas neoliberais com práticas que reforçam as classes 

dominantes que reproduzem elites dirigentes e alimentam o modo de produção capitalista. 

Historicamente, a UNIR completou vinte anos em 2002. É uma instituição em processo de 

construção e muito nova em relação às universidades já consolidadas, pois na trajetória das universidades 

européias, por exemplo, a primeira data de 1088 (a Universidade de Bolonha). Significa considerá-la em 

processo e a forma multicampi numa alternativa de expansão, de articular recursos humanos na direção da 

máxima inclusão de sujeitos na comunidade universitária comprometida com o desenvolvimento local, 

atenta aos desafios e acontecimentos internacionais. Assim, essa universidade, apesar dos limites 

conhecidos, possibilita conjugar a prioridade social com o meio ambiente e inovações tecnológicas 

contributivas aos sujeitos que vivenciam a Amazônia. 
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 Das experiências vividas e constatadas, identificamos possibilidades de a UNIR ampliar seu papel 

social ser transformada em verdadeiro campo de formação permanente de lideranças locais capazes de 

conhecer seu meio e o entorno cultural, observando e compartilhando os interesses sociais. Essa instituição 

reúne condições para identificar, aperfeiçoar e articular talentos presentes ou ausentes no meio acadêmico de 

cada cidade abrangida pela universidade. Disso, nossa convicção no processo de articulação das 

potencialidades dispersas na direção das descobertas e comprometimentos com a inclusão social no âmbito 

de cada Campus Universitário, com o propósito de responder às reais necessidades sociais, além dos 

interesses imediatos pessoais e dos dirigentes institucionais.  

Importa compreender uma universidade multicampi além da idéia da instituição com mais de um 

campus. Um campus faz parte de uma estrutura muticampi entendido como uma extensão dos serviços da 

universidade em uma determinada cidade com um diretor, coordenadores de cursos e outros cargos 

comissionados que consta no estatuto da universidade em que os respectivos representantes acadêmicos e 

administrativos têm o direito a voz e voto nos conselhos, participação no orçamento da universidade, 

observando que cada campus apresenta relativa autonomia em relação à UNIR, como, por exemplo, a 

decisão sobre cursos e demandas locais, pois trata-se de uma unidade permanente “distante” da sede. Juntos, 

os seis campi atuais formam a Universidade Federal de Rondônia, e sua estrutura organizacional permite a 

distribuição de unidades acadêmicas e administrativas nas cidades contempladas, com “relativa” autonomia 

para participar do poder local. Nesse sentido, faz-se necessária uma série de políticas especificas dentre as 

quais as de financiamento e as de controle das atividades com a participação da comunidade. Faz-se 

necessário um conjunto de ações, inclusive políticas, que proporcionem a integração entre os campi e os 

projetos de Educação no campo e na cidade, uma vez que as peculiaridades regionais, como o tipo de 

colonização, formas e padrão de renda, dificuldades de transporte, distância entre os centros urbanos, fazem 

da estrutura multicampi a uma opção viável para atender as especificidades amazônicas, possibilitando a 

identificação, formação e o aprimoramento das lideranças comprometidas com o poder local para atender as 

necessidades de cada região. 

Numa visão de conjunto, a análise do processo de interiorização da UNIR nos possibilita o 

esclarecimento e a compreensão de como uma instituição multicampi encontra no entorno social em que 

está inserida, as potencialidades, os mecanismos e instrumentos de produção, reprodução e inovação que 

são determinantes nos desejos e intenções pessoais e sociais. Nesse contexto, frente aos constantes desafios 

e da necessidade da renovação das nossas utopias, a instituição universitária, enquanto meio de 

manifestação e de desenvolvimento das potencialidades e das capacidades dos indivíduos da sociedade é 

posta em cheque, pois exige-se dela, no processo de formação, o prazer em compartilhar interesses e 

descobertas em que a sociabilidade é fundamental. Assim, a capacitação e o ensino são faces da Educação 

que, determinada pelos meios de produção, também influencia na formação daqueles que manipulam os 

diversos modos dos sistemas produtivos. Nesse processo, a universidade não é a única, mas constitui-se em 
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campo privilegiado de descobertas, invenções, aprimoramento e articulação das potencialidades humanas 

na direção de sujeitos interessados na vida em comum e inclinados a viverem em companhia dos outros, 

desafio transponível a partir do aprimoramento da Educação, da sociabilidade e do compromisso ético. 
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