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Resumo  

Partindo do recente debate sobre a saída do ICHS/UFOP do município de Mariana e do 

entendimento da importância da universidade como um dos importantes indutores do 

desenvolvimento regional, este estudo tem como objetivo principal estudar a influência 

que a universidade tem no referido município em diversas dimensões do 

desenvolvimento, especialmente a econômica. Para esse fim, propõe analisar de que 

forma os dois institutos - ICHS e ICSA – contribuem econômica e financeiramente para 

a localidade em estudo, em especial, nos quesitos renda, gasto e consumo nos setores de 

comércio e serviços municipais. Sabe-se que a comunidade acadêmica de ambos os 

Institutos contribui significativamente para a economia de Mariana, em especial, para os 

setores de comércio e serviços; assim, interessa saber qualitativamente sobre esta 

contribuição e se a saída de um ou de ambos os institutos influenciaria negativamente o 

município em análise. Sob o aspecto metodológico, trata-se de um estudo de caso, com 

face qualitativo-descritivo-quantitativa, com uso de dados primários obtidos em 

pesquisa de campo e dados secundários obtidos pelo Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal e pelo Portal Compara Brasil. Através dos dados, pôde-se traçar 

um perfil econômico e definir a estrutura de renda, gastos e consumo da comunidade 

acadêmica da UFOP em Mariana. A partir desses dados, estimou-se modelos de 

regressão, desenvolvidos com o propósito de mensurar empiricamente a participação 

econômica dessa comunidade, em especial nos setores de comércio e serviço. Como 

resultado, foi verificado que o consumo e os gastos da comunidade acadêmica têm 

relação positiva com as variáreis ISS, receitas correntes, tributárias e de serviços. Foi 

constatado que a presença da universidade no local contribui econômica e 

financeiramente para o município, além de estimular a sua dinâmica social, cultural e 

educacional.   

 

 

Palavras-chave: Perfil econômico, Gasto, Consumo, Renda, Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This research was initiated from a recent debate about the departure of ICHS / UFOP 

from the city of Mariana and the understanding of the importance of the university as 

one of the important drivers of regional development. The main objective of this study 

has been the study if the influence that the university has in the referred municipality in 

several dimensions of the development, especially the economic one. In order to achieve 

this goal, this research aims to analyze the way in which the two institutes - ICHS and 

ICSA - contribute economically and financially to this locality, especially in terms of 

income, expenditure and consumption. It is known that the academic community of 

both Institutes contributes significantly to the economy of Mariana, in particular, to the 

sectors of commerce and services, so it is interesting to know qualitatively about this 

contribution. Therefore, the departure of one or both institutes would negatively 

influence the municipality under analysis. Under the methodological aspect, it is a case 

study, with qualitative-descriptive-quantitative features, using primary data obtained in 

field research and secondary data obtained through the ‘Transparency Portal’ of the 

Municipality and the ‘Compara Brasil Portal’. Through the data, it was possible to draw 

an economic profile and define the structure of income, expenses and consumption of 

the academic community of UFOP in Mariana. From these data, regression models were 

estimated with the purpose of empirically measuring the economic participation of this 

community, especially in the sectors of commerce and service. As a result, it was found 

that consumption and spending by the academic community have a positive relationship 

with the ISS variables, current, tax and service revenues. Finally, it was found that the 

presence of the university on the site contributes economically and financially to the 

municipality, in addition to stimulating its social, cultural and educational dynamics. 

Idem 

 

Key Words: Economic profile, Expenditures, Consumption, Outcomes, Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). 
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INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto completou seus cinquenta anos de 

fundação em agosto de 2019, constituindo um espaço de estudo, aprendizado, história e 

cultura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. A apropriação deste 

desenvolvimento, principalmente pelo seu entorno, dá-se através da geração de 

inovações científicas e tecnológicas que promovem as transformações nos processos 

produtivos, na dinâmica dos setores e atividades econômicas e, especialmente, no bem-

estar social. Por isso, a UFOP tem sido vista e avaliada pela comunidade local como um 

espaço oferecido para estudantes locais, mas, principalmente, de outras cidades, que, 

através dos seus estudos, expandem o conhecimento adquirido para as suas respectivas 

cidades, empresas e regiões.  

A partir da criação das centenárias Escola de Farmácia e Escola de Minas, em 

Ouro Preto-MG. A procura pelos cuidados com a saúde legava à Escola de Farmácia um 

grande número de pessoas brasileiras e não brasileiras interessadas nas descobertas 

científicas do campo. Quanto à Escola de Minas, dado o seu legado mineral, as ciências 

da geologia e da mineração ganharam evidência no ambiente acadêmico, o que incluía 

todos os campos das ciências exatas. Assim, a UFOP consolidou-se no cenário nacional 

e internacional, uma vez que essas escolas ainda abrigavam alunos estrangeiros e de 

todo o país. No entanto, até meados do século XX, ainda era pequena a população local 

matriculada nessas instituições.      

Quando da sua constituição enquanto universidade, as ciências humanas e 

sociais aplicadas ainda não tinham espaço junto à UFOP. Enquanto as engenharias e os 

estudos em farmácia se consolidavam, apenas o clero, representado pela cúria de 

Mariana-MG, abraçava o estudo das Letras e da História, que incluíam em seus 

currículos temas da filosofia e da sociologia. Instituições de outras regiões abarcavam 

esse campo, pretendendo formar alunos críticos e reflexivos sobre temas que, naquela 

época, eram bastante conservadores e conflituosos.  Em 1979, o ICHS era fundado, sob 

a bênção da cúria marianense e do desejo do reitor da época, em se trazer para a UFOP 

as ciências humanas e sociais, prometendo para a população a formação e a capacitação 

de profissionais que lecionassem nas escolas locais (ZANGELMI, 2010). 

Em 2008, como parte das políticas de expansão e reestruturação das 

universidades – REUNI – foi criado o ICSA em Mariana, vindo somar ao público do 

ICHS, já constituinte no município. O instituto possui, atualmente, quatro cursos na área 
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das Ciências Sociais Aplicadas e parte de suas instalações funcionam em prédios que 

não pertencem à UFOP. 

A importância das humanidades no contexto histórico e atual da Universidade 

Federal de Ouro Preto revela-se sob diversas faces. Ao serem mantidas na primeira 

capital de Minas Gerais, Mariana, em prédios cedidos pela Igreja e pela prefeitura local, 

as ciências humanas e sociais aplicadas conseguem ajudar na formação de cidadãos e a 

na compreensão da história e da cultura de um povo – que devem ser preservadas 

porque são sua maior herança.    

Em 2018, a população marianense se viu envolvida em conflito com a 

possibilidade de saída do ICHS de sua cidade. O motivo da possível saída se deveu a 

um conflito cujo objeto era o contrato de comodato do prédio que abriga parte do 

Instituto. O ICHS está instalado em prédios pertencentes à Igreja Católica de Mariana, 

em regime de comodato. Foi tramitado um processo judicial (que durou cerca de dez 

anos), pois a igreja tentou reaver um dos prédios cedidos à UFOP. A universidade 

perdeu o processo em última instância e o contrato foi cancelado (os motivos não serão 

discutidos nessa pesquisa), a universidade foi forçada a resolver o impasse da “saída” do 

instituto. A solução temporária foi o pagamento de aluguel à Igreja pelo uso do prédio 

por um período de quatro anos. Todavia, mesmo com essa solução, o problema ainda 

persiste e a transferência do instituto causaria grandes danos ao município de Mariana, 

em especial, à sua economia.  

A possibilidade de saída do ICHS do município promoveu, na maioria das 

pessoas e instituições locais, um sentimento de revolta, não só pela potencial perda 

econômica, mas por retirar do município parte da sua história e cultura. Além disso, 

desde a sua conformação, grande parte do corpo discente do campus de Mariana é 

formado por alunos da região e a transferência do instituto para outro local foi entendida 

como a migração desses alunos para outras localidades. Dentro do mesmo contexto, a 

saída do ICSA também foi analisada, por motivos semelhantes aos do ICHS.   

Dada essa breve contextualização, essa dissertação se justifica pela relevância 

em se analisar a importância que os institutos ICHS e ICSA têm para o município de 

Mariana, como espaço de geração de conhecimento, de formação de pessoal e cidadãos, 

para preservação da história e da cultura local, mas, em especial, pela importância 

econômica que os Institutos empreendem ao município. Por sua vez, a ênfase no aspecto 

econômico desse estudo se evidencia pela carência de dados e análises a respeito do 

perfil da comunidade acadêmica integrante de ambos os institutos no que diz respeito à 

renda, consumo e gasto. Tal esforço pode ser entendido como embasamento para 
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induzir e dar suporte às pesquisas empiricamente mais complexas que poderão ser 

desenvolvidas a posteriori, tais como as análises de impacto econômico da UFOP para 

os municípios nos quais está inserida, por exemplo.  

  Essa pesquisa também é importante para que a comunidade de Mariana 

vislumbre o que a UFOP representa para o seu cotidiano. A UFOP gera importantes 

efeitos econômicos e financeiros, além de contribuir na formação de cidadãos e 

profissionais para o mercado de trabalho, pelos serviços, programas e ações oferecidos à 

sociedade nas mais diversas áreas (saúde, educação, cultura, comunicação; consultoria e 

assessoria às empresas públicas e privadas) e ao gerar gastos de custeio (tais como o 

pagamento de salários, bolsas e benefícios) e investimentos (em capital físico, por 

exemplo).   

Ao se analisar o perfil econômico da comunidade acadêmica local, quais sejam: 

docentes, discentes de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e 

funcionários “terceirizados” (profissionais contratados a partir de empresas prestadoras 

de serviços), pode-se ter um retrato do seu padrão de renda, consumo e gasto, o que 

oferece uma dimensão da contribuição econômica para a economia local, em especial, 

para o setor de comércio e serviços. Embora Mariana conte com importantes atividades 

produtivas locais como a mineração e o turismo, ambas têm as suas restrições 

intrínsecas (tais como finitude e sazonalidade), e, assim, não se pode negligenciar o 

papel econômico da educação superior na dinâmica econômica local.   

Além dos efeitos diretos através de pagamento de salários dos funcionários, 

professores e alunos bem como aquisição de materiais e produtos da própria 

universidade no município, os efeitos indiretos também são significativos uma vez que 

familiares e visitantes também tendem a gerar consumo e gasto no local. Outros efeitos 

relevantes são os investimentos federais, estaduais e municipais junto à UFOP, que 

acabam incorrendo em melhorias na infraestrutura (estradas, bancos e outros serviços), 

comércio, urbanização, saneamento, entre outros. Há dentre os recursos financeiros 

movimentados pela universidade os investimentos em obras e equipamentos que 

favorecem um efeito multiplicador da renda nas diversas atividades econômicas do 

município; todavia, esses recursos não foram discriminados e analisados nessa pesquisa 

por carência de dados acessíveis ao público por meio da UFOP. Dessa forma, uma 

universidade se transforma em uma instituição que induz o desenvolvimento e 

crescimento econômico regional. 

Essa pesquisa traz como objetivo principal estudar a influência que a UFOP tem 

no município de Mariana-MG em diversas dimensões do desenvolvimento, 
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especialmente a econômica e tenta validar a hipótese de que, sabendo que a comunidade 

acadêmica de ambos os Institutos do campus local (ICHS e ICSA) contribui 

significativamente para a economia de Mariana, mediu-se e verificou-se qual é a 

qualidade e o perfil dessa contribuição, especialmente, em termos de consumo e de 

gasto nos setores de comércio e se serviços. Logo, a saída de um ou de ambos os 

institutos influenciaria negativamente o município em análise.  

Além disso, pretende-se apresentar a importância que os seus Institutos têm para 

a cidade em análise, especialmente em termos da sua dinâmica social, cultural e 

educacional, pois se percebe que o desenvolvimento econômico da cidade de Mariana, 

além da mineração e do turismo, depende em grande parte do comércio e de serviços 

(formais e informais). Os institutos – ICHS e ICSA - como parte da Universidade 

Federal de Ouro Preto - UFOP contribuem com a dinâmica do desenvolvimento 

municipal, em especial, no âmbito da economia local e da manutenção das atividades 

básicas do município. 

Para a contextualização sobre a importância de uma universidade para o 

desenvolvimento econômico e social, o primeiro capítulo terá como suporte teórico as 

teorias de desenvolvimento regional, uma vez que se trata de um campus universitário 

situado em cidade pequena e histórica, que tem como bases econômicas principais a 

mineração e o turismo. Especificamente, utiliza-se a teoria de François Perroux (1967) 

sobre a formação dos polos de crescimento e conformação das economias de 

aglomeração, além do papel da indústria motriz para o crescimento do entorno regional. 

A indústria motriz serve de “magneto”, isto é, funciona como elemento de atração para 

outras empresas e, consequentemente, de pessoas interessadas em empreender, trabalhar 

ou morar na região polarizada.  

Para compreender os efeitos de transbordamento promovidos pela indústria 

motriz e pela universidade, principalmente em termos dos avanços tecnológicos e a 

geração do conhecimento que devem ser utilizados para gerarem a inovação, o capítulo 

2 resgata a teoria do Sistema de Inovação Regional (SRI). No âmbito desta teoria, 

estudam-se as universidades como elementos primordiais para se gerar inovação para a 

indústria e para a sociedade.  Nesse sistema desenvolve-se o que Rolim e Serra (2010) 

chamam de ‘cultura produtiva de uma região’, expressa como a interação da sociedade 

local com as atividades que ocorrem na região. Nesse capítulo serão ilustrados alguns 

estudos de caso nacionais e internacionais mostrando a importância da interação 

“universidade – empresas – região”. 
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Em seguida, para contextualizar temporalmente a constituição dos institutos 

ICHS e ICSA em Mariana, no Capítulo 3 serão recuperados os aspectos históricos e 

políticos cruciais que motivaram a instalação de ambos os institutos nessa cidade.  Nele, 

se ressaltará a importância da UFOP, no campo da memória, história, cultura, 

pertencimento, difusão do conhecimento e formação de capital humano, além de trazer 

os registros de algumas interações mais diretas da UFOP com o seu entorno local, em 

especial, através dos seus programas e ações de extensão. 

No quarto capítulo, parte-se para a apresentação e justificativa das estratégias 

metodológicas e recursos empíricos usados neste estudo. Diante da escassez de dados e 

informações econômicas e financeiras sobre a comunidade acadêmica da UFOP em 

Mariana, foi feita uma pesquisa do tipo survey, com a aplicação de dois tipos de 

questionários (um para estudantes e outro para servidores e contratados), pelas quais 

foram obtidas duas amostras. Para o questionário direcionado aos estudantes, foi obtida 

uma amostra com tamanho total de 324 pessoas (de um total de 527 participações). Para 

o questionário destinado aos servidores e contratados, de uma amostra de 124 pessoas, 

foram obtidas 121 respostas. Deste modo, 649 indivíduos responderam os questionários, 

portanto, a amostra foi representativa para a população de interesse, o que garantiu a 

viabilidade estatística dos resultados.  

Tais dados primários permitiram traçar um perfil econômico-financeiro da 

comunidade acadêmica (ICSA e ICHS) referentes às informações sobre gastos, 

consumo e renda. Para análise dos dados obtidos com a pesquisa de campo foram 

utilizadas as respostas dos discentes que diziam residir em Mariana. No caso dos 

servidores e TAEs foi considerada toda a amostra, pois partiu-se do pressuposto que, 

mesmo que não resida em Mariana, essa classe passa grande parte do seu tempo no local 

de trabalho e, portanto, gasta parte expressiva da sua renda no local. 

Em seguida, por meio dos dados secundários municipais obtidos pelo Portal da 

Transparência da Prefeitura de Mariana e pelo portal Compara Brasil, foram obtidos os 

dados municipais como receitas correntes e tributárias, imposto sobre serviços, receitas 

de serviços, empregos gerados no comércio e no setor de serviços e empregos totais que 

possibilitou, por meio de modelos de regressão lineares generalizados gama, simular o 

consumo e os gastos referentes ao público universitário, bem como conhecer a relação 

entre as variáveis primárias e secundárias. Com essa técnica foi possível obter um 

“retrato” do que cada um dos institutos representa economicamente ao município por 

meio do consumo e serviços locais. 
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As variáveis municipais secundárias levantadas para análise nessa pesquisa 

foram, em valores nominais, Imposto Sobre Serviços (ISS), receitas correntes, 

tributárias e de serviços e número de empregos gerados nos setores de comércio, 

serviços e empregos totais. Inicialmente, foi avaliada a presença de correlação entre as 

variáveis secundárias e o consumo semestral do público ligado à universidade. Os dados 

levantados se referem ao período de 2003 a 2019, semestralmente, pois a análise se 

baseou no número de alunos que ingressam na universidade no primeiro e segundo 

semestre de cada ano e só havia os números dessas entradas disponíveis para o período 

acima citado.  

A universidade e o município não disponibilizaram (ou não dispunham) de 

outros dados acessíveis para o período citado para se testar a correlação existente entre 

os gastos e outras variáveis. A fim de se obterem informações qualitativas sobre perfil 

de consumo e renda da comunidade acadêmica e se conhecer a importância e influência 

econômica que esse público empreende no município, buscaram-se dados de variáveis 

municipais disponíveis com o objetivo de se conhecer a relação entre os gastos e essas 

variáveis. 

No quinto capítulo, apresentam-se os resultados e as discussões dos modelos 

estimados, apresentando as possíveis contribuições econômicas e financeiras dos gastos 

efetuados pelo público ligado à universidade e a correlação desses gastos com as 

variáveis ISS, receitas correntes, tributárias e de serviços. Seguem-se, após esse 

capítulo, as considerações finais, as referências bibliográficas e anexos. 
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CAPÍTULO 1 - TEORIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ASPECTOS 

CONCEITUAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A COMPREENSÃO DA 

ECONOMIA LOCAL. 

 

Há diversas teorias que tratam do crescimento econômico, de forma geral, bem 

como do desenvolvimento econômico de uma localidade, região ou país. Essas teorias 

servem de suporte e fundamentam os estudos e pesquisas realizadas no campo da 

economia. Shigehara (1992), por exemplo, expõe sobre as causas do declínio do 

crescimento nos países industrializados, após o fim da II Guerra Mundial e conclui que 

os diversos modelos estudados, como o de Robert Solow1, seriam capazes de explicar o 

declínio da produtividade. 

As teorias e estudos são utilizados como fases de um processo para se melhorar 

a qualidade de vida das pessoas. Assim, o estudo dessas teorias se torna importante para 

essa pesquisa, introduzindo a relação de algumas delas ao crescimento e ao 

desenvolvimento econômico em uma localidade específica. 

 Anteriormente à década de 1980, as teorias de desenvolvimento regional 

formuladas por Perroux, Hirschman e Myrdal foram muito destacadas e até hoje 

continuam sendo referenciadas na elaboração de planos de desenvolvimento econômico 

regional uma vez que possibilitam revisão das principais abordagens teóricas existentes, 

bem como a sua aplicação. Existem diversas teorias usadas para o mesmo fim, entre 

elas, a Teoria dos Polos de Crescimento e os Sistemas de Inovação Regional 

(FORCHEZATTO, 2010), que serão tratadas em seção específica nesse capítulo. 

 Esse capítulo tem como objetivo apresentar e conceituar as teorias de 

desenvolvimento regional necessárias para o entendimento da dinâmica local para além 

do espectro econômico, subsidiando a compreensão de como se desenvolveu o entorno 

de Mariana, cidade que abriga o segundo campus da Universidade Federal de Ouro 

Preto desde os anos 1980.   

 O capítulo foi dividido em três partes. A primeira vai abordar conceitos 

importantes relacionados às teorias de desenvolvimento regional. A segunda tratará 

sobre algumas teorias de desenvolvimento econômico aplicadas ao estudo e terceira 

apresentará os Sistemas Regionais de Inovação, que têm como um de seus principais 

atributos a importância da economia do conhecimento, que, de forma direta, nos leva a 

 
1 Robert Solow publicou, em 1956, um artigo sobre crescimento e desenvolvimento econômico, intitulado 

“A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Nesse artigo é apresentado um modelo econômico 

para explicar os diversos fatos observados quanto a dados referentes ao crescimento e desenvolvimento 

de diversos países.  
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compreender o papel da universidade como de importância fundamental para se 

configurar dentro dos chamados polos de desenvolvimento. 

 

1.1. Sobre os principais conceitos das teorias de desenvolvimento regional 

  

A recuperação das teorias de desenvolvimento regional ganhou grande destaque 

a partir da década de 1990, com o avanço do fenômeno da globalização. Diniz (2001) 

afirma que o processo de globalização é o principal responsável pelas mudanças 

tecnológicas que modificaram radicalmente a tecnologia da informação e a sociedade do 

conhecimento, alterando as estruturas produtivas bem como as relações técnicas e 

sociais da produção nos padrões tanto organizacionais como locacionais.  

Com a globalização, expandiram-se o comércio internacional e interregional, a 

oferta de bens e serviços e o crescimento do comércio a distância, resultando em 

aumento de fluxo de capitais e de pessoas. No entanto, apesar desse fenômeno registrar 

um caráter “global”, as regiões e o “local” também são importantes e diretamente 

afetados pela dinâmica do “global”.  Sendo assim, o que acontece na esfera global (por 

exemplo, disrupturas tecnológicas de todo tipo, a introdução de novos fatores 

produtivos, novas descobertas científicas, crises financeiras à questão 

macroeconômica), influenciam, em maior ou menor grau e prazo, a instância “local”.  

Diniz et al (2006) declaram que o sucesso econômico está diretamente vinculado a 

atributos próprios e meios inovadores, o que permite uma maior discussão sobre a 

importância, por exemplo, da inovação no desenvolvimento regional. 

Nessas últimas décadas, a economia regional e urbana experimentou grandes 

avanços teóricos e instrumentais, que são a base para a compreensão das atuais 

tendências urbanas e regionais e, simultaneamente, para a formulação e implementação 

de políticas públicas e privadas relacionadas às teorias de desenvolvimento regional 

(DINIZ e CROCCO, 2006). 

Autores como Perroux (1967), que será melhor contextualizado na seção 

seguinte, partem do conceito de desenvolvimento econômico, defendem que esse deva 

ser entendido como a “combinação das transformações de ordem mental e social de uma 

população que lhe possibilitam o aumento cumulativo e duradouro do seu produto real 

global”. Em outras palavras, só pode haver desenvolvimento em uma determinada 

coletividade se também houver uma capacidade de reflexão, de debate e de aceitação da 

dinâmica das modificações. Em espaços onde essas mudanças ocorrem sem serem 

percebidas, o desenvolvimento pode não trazer benefícios observáveis.  
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Seguindo a linha de reflexão acima, torna-se essencial para o escopo desse 

estudo, qual seja, analisar a permanência de um campus de uma universidade em uma 

região e considerar a sua influência e importância para o desenvolvimento regional. 

Para apresentar essa discussão, essa parte da pesquisa se ocupa da apresentação das 

definições dos termos técnicos sobre as teorias do desenvolvimento econômico e seus 

conceitos mais importantes, bem como região, crescimento econômico e aglomerações.  

Os conceitos de crescimento e de desenvolvimento econômico, muitas vezes se 

confundem. Admite-se como desenvolvimento econômico o conjunto de transformações 

mentais e sociais de uma população que possibilita a ela aumento cumulativo e 

duradouro de seus produtos e bens (PERROUX, 1967). Bresser-Pereira (2008) 

conceitua desenvolvimento econômico como processo de acumulação de capital e 

incorporação de tecnologias ao trabalho e ao capital, o que resulta em aumento da 

produtividade, dos salários e do bem-estar da população. Ele define crescimento 

econômico como consequência da educação, o uso de tecnologias e da acumulação de 

capital em máquinas e processos que aumentam a produtividade. Bresser-Pereira (2008) 

admite que é importante não confundir desenvolvimento econômico com crescimento 

econômico já que o primeiro implica na presença de mudanças estruturais, culturais e 

institucionais. Segundo o autor citado, para haver desenvolvimento econômico, é 

preciso que haja primeiro crescimento econômico. No entanto, ele admite que em 

alguns casos, ambos os conceitos podem ser sinônimos2.  

O desenvolvimento econômico não se afasta do social, uma vez que tem como 

objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em outras palavras, esse 

desenvolvimento ocorre quando a renda e o nível de consumo de serviços e de produtos 

da população crescem, incluindo acesso a atendimentos médicos e educacionais.  Além 

disso, quando ocorre a inclusão, também ocorre o desenvolvimento (BRESSER-

PEREIRA, 2008). 

Outro termo importante para esse estudo é o de região. Para isso, é necessário 

compreender o que seja espaço. Silva (2004) admite como conceito de espaço a mesma 

definição para sistema, a saber, espaço contém e representa uma realidade complexa 

entre seus variados aspectos. No espaço geográfico, há a distribuição de atividades 

 
2 Para Slee (1993) e Moraes (2014), até mesmo os economistas têm dificuldade nessas definições e, 

normalmente, preferem trabalhar com crescimento econômico a desenvolvimento, conforme pôde ser 

observado na definição de Perroux (1967), no início desse capítulo. Para Morais (2014), é preciso haver a 

compreensão conceitual de desenvolvimento, que é inerente ao local em que ele deve ocorrer, para se ter 

ideia e compreensão do que seja crescimento econômico regional. 
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econômicas, que, por sua vez, modifica o comportamento social e cultural de uma 

região (SILVA, 2004). 

 Região, quanto ao conceito para Perroux (1967), pode ser classificada por três 

tipos: homogênea, polarizada e de planejamento. A homogênea tem inspiração agrícola, 

enquanto a polarizada e a de planejamento têm, respectivamente, inspiração industrial e 

nos serviços e na administração pública. A classificação polarizada e de planejamento 

remetem a essa pesquisa, por se tratar do estudo de uma instituição pública, localizada 

em uma cidade do interior de Minas Gerais. Perroux (1967) chama as regiões de 

espaços geoeconômicos e econômicos, os primeiros relacionados à distribuição de 

atividades econômicas dentro de um espaço geográfico e os segundos vinculados a um 

conceito matemático. A teoria dos polos de crescimento norteará esse estudo, logo, será 

melhor tratada em seção específica a seguir.  

Diniz (2013) salienta que a definição tradicional de região com um recorte do 

território deve ser superada porque esse conceito inclui mais do que indicadores 

naturais, econômicos e sociais, uma vez que anexa também história e cultura. Esses 

atributos oferecem a esse conceito a proposta de pertencimento já que oferece 

identidade política aos habitantes, que passam a ser considerados como parte do 

processo de desenvolvimento local. 

Silva (2004, pp.34-35) prefere subdividir o conceito em dois outros, regiões 

formais e funcionais. Regiões formais são “áreas geográficas dotadas de relativa 

homogeneidade em função de um conjunto de atributos ou variáveis, físicos, 

econômicos, sociais e políticos” enquanto que as regiões funcionais são “dotadas de 

coerência funcional, em uma perspectiva sistêmica, que se caracterizam por relações de 

interdependência”. Silva (2004) faz uma ressalva, a de que, quando a intervenção 

determina formulação de políticas públicas e de planejamento, é preciso ter em mente 

que o critério de funcionalidade será indispensável enquanto o de homogeneidade não 

pode ser esquecido. Ele considera que planejamento e unidades regionais precisam estar 

vinculados a critérios de operacionalidade. Assim, a homogeneidade estará relacionada 

à região formal enquanto a polaridade à funcional.  Surge novo conceito, a de região-

plano, ou seja, a que produz coerência diante de políticas econômicas. 

Tecnicamente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE trabalha 

com o conceito de região seguindo diferentes abordagens conceituais, o que implica em 

afirmar que, de forma sintética, trabalha com diversidades naturais, culturais, 

econômicas, sociais e políticas de cada espaço geográfico. Seu conceito mais comum é 

o das cinco grandes regiões brasileiras (norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste).  
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Microrregiões, macrorregiões e mesorregiões também são indicadas para fins de estudos 

e planejamento do setor público e privado e diretrizes para políticas públicas (BRASIL, 

2017).   

Nessa mesma linha acima apresentada, a definição de região como uma divisão 

administrativa de um país, segundo Cooke e Leydesdorff (2014), aponta para áreas 

capazes de serem governadas e implementadas por políticas públicas. Ainda segundo 

esses autores, regional significa vinculado a uma região, mas não deve ser utilizado para 

estados ou nações. Analisando esses autores, interessam-nos, especificamente, os 

termos região e território. Eles admitem que o conceito de região é bastante difuso, o 

que os levam a concordar com Morais (2014), que afirma que o conceito de região se 

inclui em diversas áreas do conhecimento, com alguma distinção entre elas. Esclarece-

se, todavia, que esse conceito não pode ser confundido com o de “território”, que se 

trata de alguma área ocupada por pessoa, grupo ou estado.  Pode-se afirmar que a 

principal qualidade de uma região é a sua identidade. 

   Ainda sobre a definição de região e de acordo com Pires et al (2018, p. 227), “o 

conceito-chave de região é que, diferentemente de nação, nela há fronteiras” que não 

necessitam definitivamente de serem sólidas. Para esses autores, pode-se atribuir o 

adjetivo “econômica” ao termo região, o que, desse ponto de vista, difere da concepção 

que a maioria da sociedade pode ter a respeito. Não se pode esquecer que se considera 

como principal elemento distinto do conceito de região a abertura econômica presente, 

ou seja, a capacidade de comercializar com outras regiões, o que está de acordo com 

Morais (2014), que afirma que o crescimento regional ocorre quando há a integração 

com diversas outras, todas estando prontas para adaptação ao novo paradigma de 

produção. 

Seguindo as propostas de Diniz (2013), deve-se entender que é objetivo da 

administração pública e da sociedade em geral reduzir as desigualdades tanto 

econômicas quanto sociais de uma região. Isso apenas ocorre quando todo o potencial 

produtivo que as diferenças naturais, históricas e culturais podem promover na região 

seja avaliado. Apenas com essa promoção, as cidades podem se tornar polos de 

desenvolvimento urbano, que também se apresentam como polos de crescimento. 

Segundo Silva (2004), polo de desenvolvimento urbano/polo de crescimento é um ponto 

ou uma área que, por suas características, influencia uma determinada região e precisa 

dispor de canais para que se conecte com toda a área influenciada. Esses canais foram 

chamados por Perroux, economista francês, defensor da autarquia econômica nacional, 

do fim das desigualdades regionais e do descongestionamento, como “nós de tráfego” e 
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de “zonas de desenvolvimento”. Fundamentando-se nos enunciados de Perroux e de seu 

aluno Boudeville, apresentam-se três tipos de polos de crescimento: polo-nação, polo-

região e polo-cidade, o primeiro sendo considerado polo de economia dominante. 

Trabalhar-se-á como os conceitos de polo-região e de polo-cidade. 

 A partir do conceito de polo de desenvolvimento urbano, introduz-se o de teoria 

de polos de crescimento ou de desenvolvimento, que tem origem nas propostas de 

François Perroux. Abaixo, apresentam-se as suas principais propostas designadas na 

Teoria dos Polos de Crescimento Econômico. 

 

1.2. Considerações sobre a Teoria dos Polos de Crescimento Econômico de 

François Perroux 

 

Um dos meios utilizados pelas nações, na década de 1950, com o objetivo de 

superar a escassez econômica e obter o crescimento e desenvolvimento foi o uso de 

diversas teorias de crescimento e desenvolvimento, dentre elas a teoria dos polos de 

crescimento de Perroux. Essa teoria tem como identidade a questão geográfica, isto é, 

analisa as economias de aglomeração que são geradas a partir dos complexos 

industriais, tendo como ponto chave uma indústria motriz primordial para o crescimento 

dos polos (PERROUX, 1967).  

O primeiro nome para a Teoria dos Polos de Crescimento Econômico foi Teoria 

da Igualdade dos Campos Dominantes, surgido a partir de uma coletânea dos trabalhos 

de Perroux em 1960 (SILVA, 2004). Perroux era defensor de uma ‘revolução nacional’ 

em que o Estado teria um papel importante na economia. O projeto de Perroux (1967) 

faz dialogarem entre si o espaço econômico e o geográfico.  

 Simões e Lima (2009) destacam que, na teoria dos polos de Perroux, o 

crescimento não se dá em toda parte ao mesmo tempo, mas ocorre em intensidades 

diferentes e em polos de crescimento, se alastrando igualmente de formas diferentes, 

apresentando resultados diversos.   

Segundo Perroux (1967), o crescimento econômico é atraído pela presença de 

determinadas indústrias em uma região. O surgimento de uma indústria, que ele vai 

chamar de “indústria motriz”, provoca um crescimento geral nas vendas de outros 

produtos e que seja maior, inclusive, do que o de suas próprias vendas. Essa informação 

pode ser inferida do fato de que, uma vez instalada, a empresa provoca impactos 

positivos e negativos em seu entorno, o que ainda ocorre atualmente.  



30 
 

No âmbito da sua teoria, Perroux (1967, p. 168) afirma que o nascimento de uma 

nova indústria em uma região “é sempre fruto de uma antecipação”. Para que ela surja, 

“um ou vários sujeitos econômicos concebem uma situação nova” e, se ela for 

considerada possível de realização, assumem-se os riscos para que se concretize. Uma 

vez presente na economia, a ação dessa indústria sobre o produto local pode, de tempos 

em tempos, ser analiticamente examinada, buscando-se avaliar seu impacto no meio no 

qual ela se insere. 

Perroux (1967, p.170) destaca que “o aparecimento de uma ou várias indústrias 

altera a atmosfera de uma época, cria um ‘clima’ favorável ao crescimento e ao 

progresso”, uma vez que “toda novidade introduz variáveis diferentes e/ou 

suplementares no horizonte econômico” e em outros projetos locais/regionais. O efeito é 

instabilizador, porque gera competitividade e imitação de produtos. A desigualdade 

econômica mostra-se nítida nessas relações econômicas com o meio. Inovação e rotina 

são variáveis opostas e o papel das crises econômicas é essencial para o crescimento, já 

que favorecem a inovação e o desenvolvimento e estimula a competição, uma vez que 

permite que novas indústrias busquem criar produtos diferentes que atendam às 

necessidades dos clientes enquanto as mais antigas modificam seus processos na 

expectativa de aperfeiçoá-los cada vez mais para se manterem no mercado. 

As teorias de desenvolvimento de Perroux e de outros expoentes podem ser 

apontadas como alternativas a desenvolvimentos teóricos sobre economia regional, 

estudadas até metade do século XX. Em suma, essas teorias salientam a importância da 

localização das atividades econômicas no espaço, a constituição das suas áreas de 

mercado e consequentes reflexos na rotina urbana. Diversos economistas foram 

influenciados por sua ideologia, incluindo os que trouxeram a teoria para a América 

Latina e, especificamente, para o Brasil. O papel importante de Perroux é salientado por 

Pedrosa (2017), na criação dos polos em análise: 

 
Em 1955, Perroux em seu Notes sur pôle de croissance demonstra 

uma definição preliminar do que deveria ser esse instrumento de 

planejamento que redireciona contingentes industriais importantes e, 

ao mesmo tempo, desenvolve efetivamente a região. Nesse sentido, 

um investimento estatal ou privado em uma região serve como 

estímulo para a polarização ou atração econômica dos espaços no 

entorno, produzindo riqueza e iniciando um círculo virtuoso de 

desenvolvimento social (PEDROSA, 2017, p.6). 

 

Segundo Diniz (2001), embora Perroux tenha considerado a inovação 

tecnológica como elemento principal em sua análise, não desenvolveu um corpo teórico 
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com maior consistência que conseguisse explicar seu papel no desenvolvimento 

regional. Já Wojnicka-Sycz (2019, p.1) defende que “a teoria do polo de crescimento 

pode ser considerada como uma das primeiras teorias de desenvolvimento referentes ao 

conhecimento e inovação”. A autora admite esse conceito a partir da argumentação de 

que “essa teoria enfatiza o papel dos ramos propulsores e seu impacto no 

desenvolvimento de seu meio”. Para a mesma autora, essa teoria implica também a 

presença de outras empresas na região para se ocorrer o referido desenvolvimento.  

Em outras palavras, é preciso que surja uma empresa para nascimento de outras, 

o que permite a compreensão do conceito de “empresa-motriz”, que Perroux salienta 

como promovedora de concorrência e de dinâmica dos ciclos econômicos (PERROUX, 

1967). Nesse sentido, Perroux analisa a opinião de Schumpeter, que elabora sua teoria 

exatamente para um regime de concorrência perfeita ou aproximada. Numerosas formas 

de concorrência podem surgir, como monopólios, oligopólios e outras combinações 

(PERROUX, 1967).  

A presença de uma indústria-motriz, conforme Silva (2004) salienta, é o fator 

mais importante da teoria de Perroux porque ela vai servir de “magneto” ou de elemento 

de atração para outras empresas e, consequentemente, de pessoas interessadas em 

empreender, trabalhar ou morar na região polarizada. O autor afirma que essa indústria 

deve esmerar-se no critério da inovação continuada, de forma a promover a influência 

desestabilizante a qual Perroux chamava de gerador de desigualdade regional, fator 

chave da teoria. A tecnologia e o conhecimento devem ser utilizados para essa 

inovação. Em outras palavras, Perroux defende que um regime complexo de indústrias 

instabiliza uma região e desestabiliza outra, a desigualdade sendo motivo de 

crescimento entre as regiões já que incita o surgimento de novas empresas.  

Continuando a discussão sobre a influência das teorias de Perroux, Ferreira et al 

(2014), apresentam a empresa-motriz como aquela que pode até empregar menos mão-

de-obra local, mas é poderosa quanto à disseminação de progresso técnico na região, 

gerando novas tecnologias, criando pessoal especializado e agregando valores aos 

produtos. Para Simões e Lima (2009), atribui-se à empresa-motriz também a capacidade 

de comprar e de utilizar produtos de empresas da região de forma que se permita que 

elas se desenvolvam. Wojnicka-Sycz (2019) descreve a empresa-motriz como aquela 

que é propulsora e que contribui para que todas as empresas vizinhas prosperem por 

meio do aumento dos fluxos econômicos, comerciais e de inovação tecnológica. Essa 

interação acaba por atrair novos empreendimentos, logo, os polos de crescimento 

podem ser percebidos como instrumentos simuladores do desenvolvimento de toda uma 
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nação. A autora coloca a inovação e o conhecimento como “molas de impulsão” da 

própria economia e cita a multiplicação de artigos sobre o assunto como um dos 

argumentos mais sólidos a esse respeito.  

 No Brasil, de acordo com Simões e Lima (2009), foi a partir da segunda metade 

do século XX, período após a II Guerra Mundial, quando os conceitos acima se 

solidificaram, uma vez que o mundo se preocupou em instalar polos de crescimento 

buscando equalizar as desigualdades que todos os países apresentam. Segundo os 

autores, essa aplicação se deu com o objetivo de elaborar soluções para problemas 

relacionados às disparidades intra e inter-regionais oriundas do próprio processo da 

economia. No Brasil, era a superação do subdesenvolvimento. O Estado foi primordial 

nessa fase como apoiador e incentivador3. Os autores continuam argumentando sobre a 

importância desse período e dessas ações, inclusive na América Latina, objetivando 

esclarecer aquele cenário, cujas diretrizes foram estabelecidas principalmente pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 

 Diniz (2001) evidencia que a CEPAL defendeu o planejamento e a 

industrialização nesse continente como modo de racionalização das atividades do setor 

público visando à promoção do crescimento econômico4. As aglomerações, na maioria 

das vezes, se transformam em polos, quando há a presença de fatores comuns que, por 

sua vez, podem promover a melhoria de acesso e a manipulação dos resultados, o que 

favorece o elemento competitividade. Esses blocos acabam por adquirir identidade e 

passam a ser vistos pela qualidade do produto oferecido, atraindo grupos de pessoas e 

de empresas para a localidade nas quais estão estabelecidas. 

Segundo Brasil (2006), é a difusão do conhecimento técnico, produtivo e 

organizacional, a variável responsável pelo aprimoramento das indústrias que fazem 

parte da aglomeração. A oferta de serviços para a comunidade que vive na aglomeração 

 
3 Segundo Pedrosa (2017), foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que centralizou a 

recepção da teoria dos polos no Brasil, nos moldes de Michel Rochefort (1927-2015), famoso geógrafo e 

urbanista francês, uma vez que foi e ainda é o centro de produção de dados bem como de articulação 

científica, o que o tornou difusor da interpretação da teoria. Pela sua autoridade, atraiu e reuniu o 

interesse de outras instituições e intelectuais interessados pelo assunto (PEDROSA, 2017). 
4 Michel Rochefort, influenciado de alguma forma por Perroux e Boudeville, foi o inspirador dessa 

primeira proposta no Brasil, a criação da CEPAL, mas seu projeto era praticamente todo relacionado às 

questões geográficas. Havia o interesse dos políticos brasileiros em vincular o desenvolvimento à 

segurança nacional. Esse geógrafo francês foi o ícone do desenvolvimento da geografia urbana não 

apenas na França uma vez que suas ideias e propostas mudaram também o rumo do desenvolvimento e 

crescimento na América Latina (PEDROSA, 2017). Segundo este autor, a Teoria da Geografia Urbana foi 

primeiramente aplicada em casos especiais como no Nordeste e no Sul do Brasil, mas é necessário 

salientar a importância do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - na sua solidificação em 

nosso país, com assessoria do IBGE, em pleno período ditatorial. Evidencia-se que os economistas 

daquele período já debatiam e aplicavam as teorias, a partir de seus próprios pontos de vista. Foi também 

em 1968 quando foi criado o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional - CEDEPLAR - 

ligado à UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (PEDROSA, 2017). 
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e em seu entorno é uma consequência imediata de sua instalação, com 

empreendedorismo crescente e competitivo. Esse evento faz surgir regiões melhores em 

serviço do que outras, o que é a causa primária de desequilíbrio tantas vezes citados por 

Perroux. Todas as operações econômicas polarizadas geram demandas induzidas. A 

partir dessas demandas, há um direcionamento bilateral levando à melhoria da firma e 

da região.  Em outras palavras, uma indústria necessita do produto de outra, que, por sua 

vez, também depende de outros serviços e produtos. Juntas, essas organizações se 

desenvolvem na região e criam laços de fortalecimento.  

No século XXI, ainda se apresentam os mesmos questionamentos, refletindo as 

mesmas dúvidas de François Perroux. É dentro desse contexto e diante dos impactos 

gerados pela globalização, que se evidencia o Sistema Regional de Inovação como 

teoria de desenvolvimento econômico. Santos (2009) afirma que, embora o conceito de 

empresa-motriz utilizado por Perroux (1967) continue sendo importante, ele se torna 

deficitário a partir da década de 1970, quando não houve, nas regiões onde ele se 

inseria, a inovação tecnológica. É necessário evidenciar que os avanços da tecnologia e 

a ascensão de um modelo econômico global acabaram por construir novos padrões de 

competitividade. As variáveis espaço e tempo foram comprimidos e novo entendimento 

das vantagens competitivas foi necessário. É nesse ponto que surgiram as defesas sobre 

a implantação e desenvolvimento das instituições de ensino e de pesquisa em regiões 

como proporcionadoras tanto de conhecimento, de pesquisa e inovação, como de 

profissionalização pessoal, o que tem, como consequência, sua associação ao 

desenvolvimento econômico regional. A presença dessas instituições é o que 

corresponde ao estabelecimento de um sistema regional de inovação. 

 

1.3. Sistema Regional de Inovação (SRI) 

  

 Aprendizado, conhecimento, formas de apropriação e difusão no sistema são 

principais temas enfatizados no novo desenvolvimento econômico. Desse modo, 

processos inovativos podem ser o resultado de intensas atividades que incluem pesquisa 

e rotinas de produção ou até a combinação entre eles. Dentro desse contexto, 

instituições voltadas para a criação e difusão do conhecimento técnico-científico se 

tornam essenciais para a inovação (DINIZ, 2001; SANTOS, 2009). Para Rolim e Serra 

(2009, p. 91), “o aprendizado é o ponto de partida para a inovação”. Esse aprendizado 

significa uma mudança no processo de se capacitar alguém, o que vai além do simples 

acréscimo de informações. Quando se fornece a competência e se capacita uma pessoa, 
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havendo interação de alguma forma com universidades e afins além de empresas, pode-

se afirmar que surge um SRI. 

 Para compreendermos a importância do SRI é imprescindível saber o que seja o 

próprio conceito de inovação. Segundo Santos (2009), a inovação tecnológica vem 

ganhando cada vez mais importância em diversos campos do conhecimento, inclusive 

em meio às teorias de desenvolvimento econômico. Diversos fatores contribuíram e 

ainda contribuem para essa inclusão, que dá sequência, de acordo com o autor, à 

contribuição seminal de Schumpeter. A mesma informação é oferecida por Diniz 

(2001), que evidencia a introdução da variável inovação tecnológica, considerada como 

fator primordial no crescimento econômico. Aqui, as teorias modernas sobre o 

desenvolvimento regional se anexam ao conceito de inovação, as antigas dando lugar às 

novas, estas alinham à economia do conhecimento. A literatura desse campo comprova 

que aspectos vinculados às escalas regional e local vêm à tona, apontando temas como 

parques tecnológicos, arranjos produtivos e os sistemas regionais de inovação. 

 Inovar não é inventar e sim alcançar novos objetivos com técnicas ou produtos já 

existentes. É preciso considerar, todavia, que outro termo precisa ser analisado, que é 

imitação, variação da inovação inicial. Santos (2009) declara que houve um 

amadurecimento do pensamento schumpeteriano a respeito do conceito estudado. 

Assim, atividades de pesquisa tecnológica se organizam e se disseminam e as empresas 

se formatam a esse novo sistema.  A competição entre firmas novas e antigas se faz com 

as últimas aceitando o processo de inovação, velhos modelos se atualizando e dando 

lugar a novos produtos, processos, técnicas e empreendimentos, o que é concordante 

com a destruição criadora de Schumpeter, para quem os empreendimentos novos 

necessariamente não nascem dos velhos e sim surgem ao lado deles. 

 O Sistema Regional de Inovação se trata de um elo entre a teoria sobre os 

sistemas de inovação e a economia regional. Dá-se importância ao papel dos aspectos 

sociais, políticos e geográficos objetivando o sucesso da atividade de inovação 

(COOKE et al ,1998). Aspectos da realidade local também são considerados para a 

compreensão do processo e o envolvimento da tecnologia. Percebe-se a imediata 

ascensão de trabalhos teóricos envolvendo relação entre dinâmica regional e diversos 

processos de inovação, tendo como principais temas a criação de parques tecnológicos, 

de incubadoras empresariais, redes tecnológicas, distritos industriais inovativos e 

políticas regionais de inovação.     

O conceito de SRI surgiu em 1990, a partir da busca de novas estratégias para o 

desenvolvimento regional (COOKE et al, 1998). Fundamentados nessa premissa, Rolim 
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e Serra (2009) declaram que o atual estágio do desenvolvimento do conceito de SRI se 

sintetiza como a existência de dois subsistemas, um financeiro e de aprendizado e outro 

relacionado à cultura voltada para a produção. Para esses autores, o sistema de 

aprendizado é fundamental, uma vez que não se pode imaginar restrição de acesso ao 

conhecimento que possa gerar alguma inovação. Para Rolim e Serra (2010), a ausência 

de um desses subsistemas anula a função do outro. Segundo os autores, a cultura 

produtiva se expressa como a interação da sociedade local com as atividades que 

ocorrem na região, o que permite a utilização dos conceitos de meio e de meio inovador. 

 Asheim et al (2011) ressaltam que a pesquisa no campo da inovação regional 

tem crescido há mais de três décadas e o principal responsável por esse crescimento é 

um interesse também crescente pelo termo inovação, com fonte de vantagem 

competitiva. Os autores afirmam que as bases teóricas dessa literatura se fundamentam 

tanto nos sistemas de inovação atualmente considerados como também em literatura 

mais antiga relacionada ao assunto. 

 Aceitam-se, de acordo com Santos (2009), como facilitadores da inovação 

quaisquer agentes que possam evidenciar a cultura produtiva e inovativa local, a 

identificação social dos agentes bem como a partilha de uma mesma realidade. Esses 

detalhes facilitam e estimulam a própria inovação, a competitividade e a sobrevivência 

de seus sistemas produtivos dentro de um modelo de mercado globalizado. Essas 

variáveis, segundo Diniz (2001), são consideradas como elementos não tangíveis, entre 

esses, a cultura local, comportamento da sociedade civil e a organização institucional e 

produtiva da região, que promovem novas formas de competição e cooperação como 

elementos essenciais para se explicar o desenvolvimento local. 

 Santos (2009) afirma que os sistemas regionais de inovação têm se consolidado 

tanto teórica quando politicamente, todos os fatores com ampla dependência histórica.  

Por sua vez, esses mesmos fatores potencializam a dinâmica informacional entre todos 

os agentes, transformando o conhecimento científico-acadêmico em insumo tecnológico 

para todo o seu setor produtivo. Ainda de acordo com Santos (2009), o termo inovação, 

atualmente, deve ser considerado como o principal condicionante do processo de 

desenvolvimento econômico. Seu conceito deve ser compreendido como a busca pelo 

novo, sejam produtos, processos ou estruturas organizacionais, incluindo o próprio 

empreendedor, o que implica em uso de combinações entre esses elementos.   

 Santos (2009) afirma que é a concorrência que elimina os empreendimentos 

antigos, o que permite afirmar que um processo de adaptação é necessário para que esse 

evento não ocorra. Durante o ciclo da concorrência, duas fases são observadas com 
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maior nitidez: o boom (ápice) e a depressão, a saber, o momento de maior produção e 

prosperidade e a fase na qual a empresa ou empreendimento vive a crise. Não se deve 

interpretar a fase depressiva como um problema e sim como incentivadora de busca por 

novas ideias e por processo de mudança que, por sua vez, vai colocar empresas novas e 

antigas em equiparação. O próprio Schumpeter afirma que as palavras “destrutiva” e 

“depressão” não devem ser analisadas sob um foco negativo. Para Schumpeter, a mola 

propulsora do capitalismo é a destruição criadora, ou seja, a capacidade de se criar algo 

novo que venha destituir a importância do antigo e quem é o responsável por isso é o 

empreendedor, porque ele é quem inova, cria e aperfeiçoa o produto (SCHUMPETER, 

1997). 

Schumpeter foi o primeiro economista a comparar crescimento e 

desenvolvimento econômico, assinalando que o segundo “implica transformações 

estruturais do sistema econômico que o simples crescimento da renda per capita não 

assegura” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p.2). Schumpeter usou essa distinção para 

salientar que nem sempre o crescimento da renda per capita representa o verdadeiro 

desenvolvimento econômico. A inovação é uma variável que promove o segundo. Um 

exemplo citado é o de uma região cuja fonte econômica é apenas a exploração de um 

recurso natural. A crise ocorre quando as minas se extinguem (BRESSER-PEREIRA, 

2008).  As crises apontam para a necessidade de um novo desenvolvimento econômico. 

 No mercado cada vez mais globalizado, há a forte influência das inovações no 

desenvolvimento de países, regiões ou locais menores, a sobrevivência das empresas 

dependendo de como elas veem e utilizam a tecnologia. Santos (2009) nos alerta que, 

quando a ciência, a técnica e a produção se conectam, o resultado proporciona o 

desenvolvimento econômico. Essa inferência não é atual, uma vez que Perroux (1967) 

já a inseria no próprio conceito de “polos de crescimento”.  

 Asheim et al (2011) declaram que o SRI possui múltiplos antecedentes teóricos, 

entre eles distritos industriais marshalianos, geografia econômica, meio inovativos, 

clusters e sistemas nacionais de inovação.  Afirmam que a expressão estudada é devida 

a Cooke, que, em 1998, a criou e forneceu, da mesma forma, uma tipologia desses 

sistemas.  

 Todos os temas acima apresentados são de interesse de várias esferas 

governamentais. Salienta-se que a proximidade física e o compartilhamento da realidade 

social comum a todos os agentes são fatores que estimulam e apoiam a inovação. A 

cultura e outros fatores comuns locais também devem ser considerados uma vez que o 

meio na qual a empresa/firma/instituição se insere possibilita relações positivas entre 
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todos os fatores avaliados e em variadas direções. A expressão “troca contínua de 

informação” é básica nesse sistema já que permite o que se chama “difusão do 

conhecimento” (SANTOS, 2009).  

 Asheim et al (2011) consideram necessário compreender a importância de se 

reconhecerem os conhecimentos analítico, sintético e simbólico para a troca de 

informação acima explicitada. Segundo os autores, o conhecimento analítico é aquele 

que é mais vinculado às ciências naturais enquanto que o conhecimento sintético se 

relaciona com as engenharias. Conhecimento simbólico se refere ao significado das 

ideias culturais, imagens e projetos. O conhecimento analítico tende a ser menos 

sensível quando o fator distância está presente. Os conhecimentos sintético e simbólico 

tendem a ser mais recíprocos quando há efeitos de proximidade entre os atores 

envolvidos, o que favorece a colaboração. Dessa forma, o SRI, fundamentado em 

teorias de novos conhecimentos, se aplica apenas onde esses conhecimentos são 

validados, o que é uma consequência da própria globalização. 

 Qualquer tipo de aglomeração surgida a partir da instalação da instituição é 

promovedora de inovações e de conhecimentos, pois permite cooperação entre todos os 

agentes uma vez que há vizinhança territorial. Como consequências desse tipo de 

colaboração advinda da aglomeração, surge possibilidade de a região oferecer equipes 

especializadas de forma que haja o êxito econômico. Um exemplo dessas instituições 

pode ser o das de ensino e de pesquisa, que, por sua natureza, acompanham o ritmo 

dessas especializações (DINIZ, 2001). 

 A presença das instituições acima citadas é o que corresponde ao 

estabelecimento de um sistema regional de inovação, tanto oferecendo quanto captando 

benefícios que agirão como elementos promovedores de desenvolvimento local. Em 

resumo, os sistemas regionais de inovação só se tornam possíveis quando há a evolução 

econômica local, frente ao processo competitivo surgido das necessidades de inovação, 

o que transforma as aglomerações em sistemas produtivos locais. A palavra-chave para 

o êxito nesse quesito é interconexão de fatores (DINIZ, 2001). 

 O conhecimento e a pesquisa científica gerados nas instituições de ensino 

superior são elementos motivadores da atividade de inovação, o que ocorre apenas se 

houver imersão local de todos os agentes envolvidos. Diniz (2001) aponta que essa 

imersão deve ser considerada como “social” porque seu fundamento é a interação entre 

os elementos, através de um processo cultural.   

Santos (2009) evidencia que a criação da economia do conhecimento se torna, 

fundamental para uma sobrevivência econômica local dentro de cenários maiores.  
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Pode-se afirmar que ela se expande do micro para o macrocosmo da economia. Infere-

se, a partir disso, que a inovação é fruto do aprendizado e que se insere no processo 

social, o que torna possível um outro conceito, o de “região de aprendizado”, rica em 

estruturas e infraestruturas que possibilitem essa dinâmica, admitida por Asheim et al 

(2011) como enfática nos SRI.  

Asheim et al (2011) afirmam que a ênfase nos sistemas regionais de inovação se 

faz sobre o capital social, a interação em redes e a aprendizagem em uma estrutura 

evolucionária. Esses três elementos estão diretamente vinculados com a competitividade 

e com o desempenho das empresas regionais e são altamente influenciados pela teoria 

dos fluxos econômicos. Com relação a esses conceitos, Diniz (2001) afirma que o 

grande paradigma da atualidade se fundamenta na tríade informação-computação-

telecomunicação, conhecimento e aprendizagem constituindo os recursos mais 

importantes para a inovação e, consequentemente, para a competição. O processo de 

aprendizagem é que torna o local um centro da sociedade, aqui chamada de “sociedade 

do conhecimento”. Declara que a vantagem que um país, região ou localidade possui é 

consequência imediata de sua economia de aprendizado. Asheim et al (2011) afirmam 

que a base diferenciada do conhecimento é que se torna indicadora da intensidade do 

aprendizado em diferentes setores quando a proposta de pesquisa e desenvolvimento se 

evidencia. Colaborando com essa Diniz (2001) destaca que  

 

O sucesso econômico de cada país, região ou localidade passa a 

depender da capacidade de se especializar naquele que consiga 

estabelecer vantagens comparativas, efetivas e dinâmicas, decorrentes 

de seu estoque de atributos e da capacidade local de promoção 

continuada de sua inovação (DINIZ, 2001, p.6). 

  

 Novamente, Diniz (2001) e Santos (2009) insistem que as atualizações 

tecnológicas, especialmente as advindas de instituições de ensino e de pesquisa, são 

recurso importante para a inovação porque esse é o requisito básico para se viver no 

período da globalização que alterou, definitivamente, as estruturas produtivas bem como 

todas as relações a elas vinculadas, colocando-se o fluxo das informações como 

primordial. Eles salientam que a globalização é um processo contraditório porque, 

enquanto cria a percepção nítida da desigualdade, influencia as pessoas e as instituições 

a se inovaram para se alcançar o sucesso.  

Diniz (2001) afirma que é o sistema de informação o responsável pela origem de 

um fenômeno novo, que é a articulação do local diretamente ao global, sem mediação 

do nacional. Em outras palavras, o processo de globalização aumenta as diferenças 
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econômicas regionais em um mesmo país e, como consequência, a competitividade 

entre os locais e seus empreendimentos. Segundo o autor, o lugar passa a ter um 

conceito multifacetado, cada face interessando a um grupo de indivíduos ou indústrias. 

As universidades, com suas múltiplas capacidades do uso da informação e de 

disseminação do conhecimento, podem ser consideradas importantes no processo de 

globalização, dando status à região onde se situa e atraindo olhares diferenciados para a 

região. O autor afirma que o requisito básico para que uma região alcance o sucesso 

produtivo e comercial é o aumento do conteúdo do conhecimento científico e 

tecnológico tanto nos bens quanto nos serviços. 

Quando se fala em inovação, se expõe a necessidade de criação de novos 

produtos e processos que, para serem eficazes e eficientes, precisam obrigatoriamente 

explorar as capacidades da região. Para tal, as plataformas políticas têm a obrigação de 

estarem estrategicamente fundamentadas para identificação e isso surge das bases de 

conhecimento regional, oferecendo estruturas que proporcionem a construção da 

vantagem competitiva regional (ASHEIM et al, 2011) 

 Só se pode afirmar que há um processo de inovação quando há a combinação 

entre pesquisa, desenvolvimento e sua interação com todos os fatores sociais, culturais e 

econômicos de cada região. É o que se chama de “redes de inovação” e é exatamente a 

estratégia de desenvolvimento regional que tem como base a produção e realização de 

pesquisas que promovam o avanço do conhecimento, essencial para a inovação (DINIZ, 

2001).  Para esse autor, 

 

As redes inovativas decorrentes das interações formais e informais dos 

agentes e instituições, enraizadas no ambiente, devem ser, portanto, 

localizadas, onde a comunicação, a cooperação e a coordenação dos 

atores ajam como elementos facilitadores do processo de inovação 

(DINIZ, 2001, p.9)  

 

 A economia ou sociedade do conhecimento permite que se resgate o papel da 

região, muitas vezes chamada de aglomeração, bem como os conceitos de polo de 

crescimento ou de desenvolvimento, entre outros. Diniz (2001) também salienta que, à 

medida em que pequenas regiões se tornam polos de desenvolvimento, tendem a se 

tornar cidades maiores e até mesmo possíveis novas metrópoles, aumentando-se a 

importância dos agentes locais e de sua rede de inovação, o que é fator resultante dos 

valores culturais locais, da ação pública, da base empresarial, dos sistemas educacionais 

e da base acadêmico-universitária e de pesquisa.  
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Em suma, economias baseadas em conhecimento se caracterizam por ocorrerem 

em ambiente de competição intensiva no conhecimento que é globalizado tanto 

produtiva quanto financeiramente e que pode ser de alguma forma comercializado, mas 

influenciado pelo território em que se localiza. Nesse aspecto, esse estudo se conforma a 

essa realidade, uma vez que a cidade em evidência abriga um campus universitário 

cujos integrantes (alunos, professores e funcionários) contribuem diretamente com o 

desenvolvimento econômico e social.  

No próximo capítulo, dentro das premissas do Sistema Regional de Inovação, as 

universidades são apresentadas como fatores importantes para gerar possibilidades de 

inovação e estimuladoras do desenvolvimento. Esse sistema salienta a importância de 

estratégias de desenvolvimento que apliquem no processo o conceito de cultura 

produtiva, que, por sua vez, necessita da interação entre a sociedade do conhecimento e 

a comunidade em geral. 
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CAPÍTULO 2 – UNIVERSIDADES COMO FATORES DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

Nesse capítulo, será apresentado de forma mais concreta o importante papel que 

as universidades exercem, em conjunto com outras instituições (políticas públicas e 

privadas) como fatores de inovação e de desenvolvimento. No âmbito do Sistema 

Regional de Inovação, as universidades representam elementos importantes para o 

desenvolvimento local e regional. Serão analisados alguns estudos de caso que 

salientam esse papel, ilustrando a teoria. O capítulo será dividido em três subtítulos, a 

saber, a universidade e sua importância para o desenvolvimento regional, novo conceito 

de universidade como promotora de desenvolvimento e exemplos de interações entre 

universidades e suas regiões. 

 

2.1. A Universidade e sua importância para o desenvolvimento regional 

 

No processo de desenvolvimento regional, as universidades têm sido 

consideradas elementos essenciais. Hoff et al (2011) expõem que, em quadro de 

globalização e de inserção promovedoras de competições em uma nação, a economia 

das regiões precisa ser dinamizada, para se evitarem ainda mais as desigualdades. 

 Algumas estratégias têm sido implementadas no Brasil com potencial de 

estimular a interação das universidades e o desenvolvimento regional. Em 2006, as 

esferas federais brasileiras implantaram a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional – PNDR – objetivando sanar as carências nos campos econômicos e sociais, 

anteriormente citados. Para tanto, segundo Hoff et al (2011), a PNDR procurava 

dinamizar regiões nas quais a economia encontrava-se estagnada. Uma das propostas da 

mesma política foi a implantação de universidades de cunho regional, na busca de 

incentivos econômicos locais. Todas essas iniciativas ocorreram no prazo vigente do 

PNE – Plano Nacional de Educação5 – cujos objetivos podem ser resumidos em elevar o 

nível de escolaridade da população, melhorar a qualidade de ensino em todos e níveis e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais além da democratização do ensino público.  

 Considerando os objetivos da PNDR, acima citados, o conceito de universidade 

sofreu mudanças, deixando de ser apenas uma instituição acadêmica e diversificando 

suas funções, entre elas admitindo uma proposta cívica e empresarial. Nesse ponto, 

 
5 O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional no período de 2014 a 2024. Para mais informações, visitar o site < http://pne.mec.gov.br/ > 
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começa a participar do formato conhecido como tríplice hélice, que, segundo Cooke e 

Leydesdorff (2014), é a junção de inovação e empreendedorismo, formada pela união 

entre universidade, indústria e governo, sendo essencial para um excelente crescimento 

econômico. 

Etzkowitz e Zhou (2017, p.23-24) afirmam que a tríplice hélice passou a ser 

considerado um modelo internacionalmente aceito nos estudos de inovação e admitida 

como “guia de políticas e práticas nos âmbitos local, regional, nacional e internacional”, 

oferecendo um método que examina os pontos fortes e fracos da região e, assim, 

preenchendo lacunas que possam existir entre as universidades, as empresas ou 

indústrias e os governos, buscando o desenvolvimento bem-sucedido de estratégias de 

inovação. A indústria e o governo são os elementos clássicos das parcerias, tanto 

públicas quanto privadas; todavia, o aprofundamento teórico sobre a tríplice hélice não 

será tratado nesse estudo. Interessa-nos a opinião de Etzkowitz e Zhou (2017), a saber, a 

inclusão da universidade nesse formato, que passa a ser conceituada como 

empreendedora. Salienta-se que o SRI traz em seu escopo o modelo da tríplice hélice. 

Segundo Kempton (2019), foi a partir da década de 1990 que se ampliou o 

interesse no papel das universidades nos sistemas de inovação regional tanto entre os 

acadêmicos quanto entre os agentes de política. Convencionou-se que as universidades 

seriam atores centrais nesses sistemas, endereçando o crescimento da economia local 

através do suprimento de capital humano e novos conhecimentos através das suas 

missões centrais, como ensino e pesquisa.   

Kempton (2019) registra que há muitas políticas exitosas de incentivo às 

universidades para que contribuam com a inovação e desenvolvimento local. Essa 

interação pode ser percebida, por exemplo, a partir de altos perfis de universidades que 

lideram o sucesso econômico local como o Vale do Silício e o MIT (EUA) e as 

universidades de Cambridge, Oxford e de Londres (Triângulo Dourado), no Reino 

Unido (KEMPTON, 2019). Salienta, todavia, que o sucesso dessas universidades foi 

construído ao longo de muitas décadas e que, portanto, são difíceis de serem copiados. 

O resultado desse sucesso é que as universidades citadas são, hoje, portadoras de 

significantes patentes em seus países e, consequentemente, com importantes retornos 

financeiros.  

Ainda que as universidades acima citadas sejam exemplos a serem seguidos, 

deve-se ter consciência de que, sem a ação dos legisladores em políticas públicas, esse 

sucesso não seria possível. Segundo Kempton (2019), apenas se as barreiras forem 

superadas, as universidades serão capazes de, realmente, contribuírem para a sociedade, 
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dentro do Sistema Regional de Inovação. A principal barreira é desmistificar que um 

modelo de universidade se adequa a todos, uma vez que cada instituição é única e afeta 

de forma diferente a região em que se abriga. Os legisladores devem, por sua vez, 

levantarem as necessidades da região e, junto com as instituições, trabalharem sobre 

como a universidade pode contribuir para a inovação regional. Não se deve esquecer 

que, além do longo período que as universidades consideradas padrão em inovação 

levaram para alcançar esse nível, fatores exógenos também contribuíram para isso, 

como, por exemplo, políticas governamentais, patrocínios diversos, interação entre 

comunidade e universidade e forte influência dos legisladores. 

Para que o modelo da tríplice hélice se consolide, Silva Filho e Carvalho (2001) 

acentuam a importância do conhecimento adquirido pelos agentes sociais. Kempton 

(2019) cita cinco exemplos de universidades engajadas ao desenvolvimento regional 

que correspondem ao que a tríplice hélice propõe. Seguindo a autora, abaixo são 

apresentados esses modelos. 

A universidade empresarial complementa seus papéis tradicionais de pesquisa e 

ensino com um terceiro – desenvolvimento econômico. A sua principal contribuição 

para a inovação regional é a comercialização de pesquisa por patentes, licenciamentos 

etc. A limitação desse tipo de universidade está na homogeneidade de universidades e 

na falta de foco explícito na região onde se localiza, uma vez que, por ser empresarial, 

trabalha com parceiros locados em qualquer lugar. Outra crítica se fundamenta no fato 

de que, tomando como base modelos norte-americanos para comercialização de 

pesquisas, possui exportabilidade limitada a lugares com diferentes cursos de educação 

superior e sistemas de política de inovação (KEMPTON, 2019).  

 O sistema regional de inovação descreve universidades que desempenham um 

papel central tanto como geradoras de conhecimento quanto de conectoras entre atores 

públicos e privados de uma região. A universidade passa a ser vista como o motor 

principal do sistema regional de inovação e como chave propulsora do 

desenvolvimento. Suas limitações são a negligência quanto aos aspectos culturais e 

sociais do desenvolvimento e o papel da sociedade civil nesse processo (KEMPTON, 

2019). 

A universidade conhecida como produtora de conhecimento define uma nova 

metodologia para a produção do conhecimento a partir de um incentivo linear, científico 

e tecnológico para um sistema colaborativo de pesquisa. Para isso, utiliza métodos de 

coprodução que diminuem através de disciplinas e envolve parceiros externos para 

solução de problemas societários. Esse modelo fundamenta-se no conteúdo tradicional 
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usado nas universidades, ou seja, transmissão de conhecimento e formação de capital 

humano. Suas limitações são a de não oferecer atenção suficiente para realidades e 

dificuldades potenciais de estruturas locais, que ocultam a efetiva coprodução e 

colaboração (KEMPTON, 2019). 

A universidade engajada é aquela que move o papel da universidade das 

atividades de ensino e de geração de conhecimento para um muito mais amplo, a saber, 

colaborar para uma comunidade maior (sociedade e indústria). O foco está na parceria 

recíproca compartilhando conhecimento e recursos para benefícios mútuos. A limitação 

desse modelo é a falta de evidência empírica que apresenta o impacto positivo na 

inovação regional. 

A universidade cívica – conceito do século XIX e reinventado por Goddard 

(2009), tem como objetivo compreender as relações da universidade com a sociedade ao 

seu redor. O pesquisador foi influenciado pelo reaparecimento do interesse do papel 

cívico da universidade nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e de 1990. Descreve 

uma metodologia holística e de ampla abrangência para o engajamento com uma 

sociedade também ampla. Presta muita atenção ao gerenciamento interno e às tensões 

de liderança derivadas da admissão ou aceitação da missão “cívica” da universidade. 

Suas limitações são a falta de um foco regional explícito e sua descrição de um modelo 

normativo e idealizado com evidência limitada de sucesso na prática. 

Os exemplos de universidades que foram citadas por Kempton (2019), nos 

oferecem a reflexão sobre como é difícil encontrar os diversos modelos de 

universidades, com suas diferentes estruturas de organização, financiamento e países em 

um modelo único e replicável. Não é fácil definir em qual modelo de universidade se 

encaixam os institutos pertencentes à UFOP em Mariana, bem como restringir o tipo de 

desenvolvimento que a universidade produz no município onde está inserida. Há 

diversos elementos, ainda que pequenos e isolados, que identificam a UFOP como uma 

universidade “produtora de conhecimento” - pois gera capital humano que é 

parcialmente absorvido pelo mercado local; “engajada” quando se preocupa com 

algumas questões sociais, “cívica” quando atua na região onde se insere e, ainda que 

indiretamente, busca soluções para problemas diversos; “SRI” e “empresarial” que no 

caso em estudo parece não haver atuação. 

 O desenvolvimento econômico local vai depender da renovação da oferta dos 

fatores de produção, que incluem o capital físico, o capital humano e o estoque de 

conhecimentos. Quando um grupo de pessoas se fixa em algum lugar em busca do que o 

espaço oferece, variáveis diversas começam a ser analisadas e conhecidas, 
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influenciando as atividades econômicas locais. Dentre essas variáveis, podemos citar 

técnicas e tecnologias, escolaridade, difusão de novas ideias, economias de aglomeração 

e outros tipos de economia. A universidade representa um fator determinante para isso. 

As regiões nas quais as universidades estão inseridas se tornam “pontos de 

criação de conhecimento e aprendizado, na era do capitalismo intensivo em 

conhecimento”, segundo Diniz et al (2006, p.91). A atividade econômica de uma região 

vai depender diretamente e em curto prazo da procura pelos serviços e produtos que a 

região possa oferecer e daí nascem os efeitos multiplicadores. Para um retorno 

promissor de renda, é preciso investir na estrutura econômica local, o que pode advir da 

oferta de profissionais capacitados e de intercâmbio tecnológico, de pesquisa e 

desenvolvimento. 

São diversas as pesquisas que analisam o impacto da implantação, expansão ou 

presença de campus ou campi universitários no desenvolvimento de uma região (cidade 

ou estado) bem como em uma área maior, como nacional ou internacional (FOTEA e 

CUZA, 2011; OLIVEIRA JR., 2014). Após apresentarem diversas pesquisas 

relacionadas ao assunto, os autores citados afirmam, em 2009, que, embora haja poucos 

estudos sobre a influência da instalação de universidades no Brasil, há um crescente 

interesse em estudos que buscam avaliar o impacto econômico que as instituições de 

ensino superior causam nas regiões que as hospedam.  

Um resumo da criação e da instalação de universidades no Brasil até 2010 é 

registrado por Barbosa et al (2016) mostrando que houve empenho do governo em 

aumentar seu número no Brasil. Em 2003, segundo esses autores, havia 45 

universidades federais, totalizando 141 campi universitários distribuídos em 114 

municípios. Em 2010, atendendo proposta de Plano Nacional de Educação (PNE)6 e 

com a instalação do REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades – foram implantadas mais quatorze novas universidades federais, 

totalizando 126 novos campi. A oferta de vagas subiu de 109 mil para 222 mil, nesse 

período, focalizou-se nessa ampliação a interiorização do ensino superior e o 

atendimento em busca da formação cidadã (BRASIL, 2011). Ainda sob esse foco, 

algumas regiões foram escolhidas para abrigarem campi com a pretensão de se criarem 

arranjos produtivos locais identificados e aqueles no entorno de grandes investimentos 

 
6 Segundo Hoff et al (2013, p.350), o PNE destina às universidades o desafio de reunir em todas as suas 

atividades, requisitos importantes, que incluem, por exemplo, “superação das desigualdades sociais e 

regionais e qualidade e cooperação internacional”. 
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estruturantes para se melhorar a renda per capita dessas regiões e atrair para eles 

maiores investimentos. 

Assim, como se pode observar, um dos objetivos implícitos do REUNI era o de 

elevar a renda de cidades do interior em desvantagem relativa, diminuindo-se as 

desigualdades entre estados e municípios, utilizando-se do desenvolvimento 

socioeconômico potencialmente gerado pela presença das universidades. Em contraste 

com Barbosa et al (2016), Hoff et al (2013) afirmam que apenas seis universidades das 

existentes eram inteiramente novas, todas as outras sofrendo intervenções e anexações. 

O objetivo, entretanto, do governo federal, foi mantido no sentido de utilizar as 

universidades como fatores de desenvolvimento regional, uma vez que “a instalação de 

universidades pode ser capaz de dinamizar as economias locais e impactar 

positivamente o desenvolvimento regional” (HOFF et al, 2013, p.351). 

De acordo com Faria Jr. (2015), uma universidade pode ser avaliada como 

importante sob diversas perspectivas. Forma profissionais para o mercado, presta 

serviços à sociedade em diversas áreas, cria novas técnicas a partir do desenvolvimento 

de pesquisas, entre outras. Além disso, há os benefícios econômicos que advêm das suas 

transações financeiras, como pagamento de servidores concursados e terceirizados, 

investimentos em obras e equipamentos, despesas de custeios e gastos de alunos e 

professores que vêm de outras regiões, criando-se um efeito multiplicador e dinâmico 

sobre as atividades da economia local. Em toda a sua metodologia, o autor acima analisa 

os impactos desse crescimento no número de instituições.  

Quanto ao efeito de curso prazo, Fotea e Cuza (2011) o classificam como aquele 

que mostra o impacto econômico das despesas realizadas pela universidade como 

consumidora de produtos e serviços, isto é, como agente econômico e os gastos dos 

agentes vinculados a ela, ou seja, do público universitário (professores, alunos, 

funcionários e etc.). Esse efeito é medido através da análise dos impactos diretos, 

indiretos e dos efeitos induzidos dessas despesas na demanda da economia regional.  

O impacto de longo prazo, que é mais complexo e difícil de se alcançar, implica 

nos efeitos advindos do capital humano fornecido pela universidade à sociedade, isto é, 

do conhecimento que é gerado e disseminado fora da universidade e que contribui para 

o desenvolvimento econômico regional. No curto prazo, o impacto das despesas na 

economia é maior do que o impacto do conhecimento, mas no longo prazo os efeitos do 

conhecimento excedem os da despesa. Fotea e Cuza (2011) ainda ressaltam que, nos 

diversos estudos realizados para se medir o impacto das universidades na economia 

regional, verificou-se que, em cidades pequenas, o impacto sobre as despesas foi muito 
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maior do que o impacto do conhecimento. Já em cidades grandes e metrópoles, o efeito 

foi inverso. 

 Ainda sobre a questão dos prazos acima citados, Oliveira Jr. (2014) afirma que, 

a curto e médio prazos, a universidade possibilita o apoio da esfera federal, que, por 

intervenção, permite o surgimento de diversas outras atividades necessárias para a 

manutenção da instituição. A médio e longo prazo produz mão-de-obra qualificada e 

especializada, o que permite a oferta de serviços que antes seriam muito difíceis de 

serem conseguidos nas regiões.    

Segundo Fotea e Cuza (2011), as pesquisas sobre o tema se iniciaram com o 

objetivo de se medir o impacto acima citado, através do American Council of Education 

(ACE), em 1970, que designou dois economistas americanos, da Universidade da 

Califórnia, para criarem um modelo com a finalidade de analisar esse impacto. O 

modelo desenvolvido por Caffrey e Isaacs serviu como ponto de partida para futuros 

trabalhos sobre o assunto. 

 Segundo Fava-de-Moraes (2000), uma universidade desempenha uma função 

inquestionável na formação do capital humano e no desenvolvimento socioeconômico 

de uma cidade, estado ou país. O autor usa os dados do crescimento do PIB em razão 

das empresas e inovações geradas a partir do capital humano formado no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos da América (EUA) como um 

argumento de sua pesquisa. Destaca que a universidade, considerando-se seu papel 

principal de educação e formação de pessoas, prepara o ser humano em todos os 

sentidos, como líder científico, técnico, cultural, político, empresarial, jurídico e etc., 

para atuação no meio em que vive/trabalha. Forma pessoas que farão a diferença na 

concretização dos objetivos almejados e na transformação da sociedade.  As mesmas 

proposições são defendidas por Fotea e Cuza (2011), que acrescentam apenas o aspecto 

de que as melhorias econômicas podem vir de curto e longo prazos. 

 Diversas tipologias de ação entre universidade e empresa são discriminadas por 

Ferreira et al (2012) entre elas, educação e treinamento, conhecimento codificado, 

capacidade local de resolução de problemas científicos e tecnológicos, espaço de 

debate. Moraes (2014, p.23) conceitua capital humano, “educação sendo tratada como 

investimento no ser humano que gera consequências na formação de capital 

econômico”. Na opinião de Lourenço (2017, p.13), “além da democratização da 

educação por meio da interiorização das universidades federais, o incentivo ao aumento 

dessas deve-se ao fato dos impactos positivos que elas podem gerar aos municípios que 
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as sediam”. Atribui à universidade um terceiro papel, o de difusor de economia através 

do conhecimento em uma região. 

 Sob o ponto de vista de Lester (2005) com relação ao novo conceito acima 

apresentado, registra-se que há prosperidade, principalmente em cidades pequenas, 

quando um campus universitário nelas se estabelece.  Para esse autor, a universidade se 

transforma nesses espaços em uma grande e talvez a principal fonte de renda local além 

de atrair outros empreendimentos tanto para a cidade como para seu entorno. Os 

empreendedores buscam atender, além dos moradores, todo o contingente humano 

vinculado ao campus e que é considerado como um conjunto de pessoas que, além de 

terem renda elevada, são altamente educadas e providas de excelentes ideias que 

induzem o desenvolvimento. Além disso, o autor aponta que a universidade representa 

um investimento imóvel, ou seja, vai se manter na região sem a ocorrência de migração. 

O máximo que pode ocorrer é o surgimento de novos núcleos educacionais a ela 

vinculados. 

 Ainda sob o foco acima, Lester (2005, p.8) considera as universidades como 

“agentes de desenvolvimento econômico local, regional, estadual e nacional”. Aponta, 

da mesma forma, um papel primordial para essas instituições dentro desse 

desenvolvimento, ou seja, atrai empresas e outros empreendimentos atentos à crescente 

tecnologia e conhecimento que delas advém. Quando a maioria dos empreendimentos 

parecem viver sobre pressão, a universidade oferece laboratórios especiais, hospitais e 

outros serviços que permitem suas explorações comerciais pelas coletividades 

acadêmicas e não acadêmica (LESTER, 2005).  

Atualmente, mesmo em circunstâncias financeiras delicadas, segundo Lester 

(2005), o mercado dos grandes projetos permite parcerias com empresas diversificadas, 

o que oferece reflexão sobre o papel das universidades em um novo momento 

econômico. Em resumo, quando os pesquisadores universitários apresentam novas 

descobertas em quaisquer campos do conhecimento, eles as patenteiam e a transferência 

de conhecimento e de tecnologia passa a ser considerada como novo foco econômico. 

A função acima é conhecida como terceira missão universitária, ou seja, a de 

promover inovação através da interação entre os diversos atores envolvidos nos 

processos. As duas primeiras são pesquisa e ensino, de acordo com Mora et al (2017).  

Ainda segundo esses autores, a terceira missão não é algo totalmente novo; apenas foi 

negligenciada pelos atores, uma vez que se dava prioridade à educação e à pesquisa. 

Assim, pode-se inferir que esse papel da universidade ressurgiu após esse processo de 
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mudança que coloca essa instituição como ponto de inovação. Mora et al (2017) 

declaram que esse terceiro papel não deve ser separada dos outros dois. 

 Exemplos da situação anteriormente apresentada são os vales tecnológicos 

americanos, como o do Silício, que se tornaram exemplos padrões de alto 

desenvolvimento tecnológico e econômico do mundo. As empresas conhecidas 

atualmente como startups, que se apresentam ao mundo como novas modalidades de 

crescimento econômico, também podem ser citadas como frutos da geração 

universitária. Outras empresas também podem usar informações registradas na literatura 

acadêmica para melhoria de seus serviços (LESTER, 2005). 

 Ainda sob a questão de a universidade ser um empreendimento fixo regional, 

compensa ressaltar a opinião de Silva (2004) dentro da teoria dos polos multiplicadores, 

quando afirma que quanto mais fixa a empresa for na região, maior será esse efeito uma 

vez que ele só é produtivo à medida em que os benefícios econômicos para a região se 

mantêm sólidos. 

 Serviços fundamentados em conhecimentos intensivos, de acordo com Pinto et 

al (2013), se fundamentam em conhecimentos intensivos como os principais produtos 

advindos de universidades e centros de pesquisa, preparando profissionais competentes 

para atuação e apresentando a inovação necessária para o desenvolvimento endógeno. 

Lourenço (2017, p.21), concordando com Pinto et al (2013), afirma que “as 

universidades atuam no mercado formando um sistema de aprendizado e de inovação 

empreendendo em negócios e em empresas, o que consequentemente impacta, direta e 

indiretamente, no desenvolvimento regional”. Ainda de acordo com Lourenço (2017), 

os países desenvolvidos investem crescentemente em educação, que é considerada como 

fator chave para o desenvolvimento econômico. As empresas buscam parcerias com as 

universidades, o que as favorece, uma vez que utilizam de tecnologias geradas a partir 

das pesquisas. Hoff et al (2013) afirmam que a educação é fator essencial para 

atenuação dos problemas sociais por reduzir os níveis de desigualdade econômica. 

   Nas últimas décadas, debate-se com frequência, a necessidade de formatação 

das universidades para o desempenho de funções determinantes no processo social e 

econômico das regiões em que se inserem (Rolim e Serra, 2010). Oliveira Jr. (2014) 

registra que uma universidade atrai investimentos, pessoas e capital, requalificando e 

dinamizando dessa forma as economias locais, inclusive especializando o lugar. Novas 

formas de aglomeração econômica surgem em torno do campus, mudando também a 

geografia original do local. Surge de imediato um efeito multiplicador, com 

trabalhadores e alunos comprando no comércio local e com moradores e empresas 
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vendendo para a instituição, o governo investindo em serviços e a terra do entorno 

sendo valorizada.  

Segundo Oliveira Jr. (2014), a universidade consolida o processo de 

desenvolvimento tanto local quanto regional além de oferecer mão de obra qualificada 

para serviços outrora inexistentes. Assim, autoridades políticas locais deviam se 

empenhar na solicitação aos governos de outras esferas por instalação de universidades 

em suas regiões na expectativa de atraírem novas fontes de renda e de manutenção do 

PIB. É nesse aspecto que a universidade se transforma em polo de desenvolvimento de 

uma região inteira e não apenas de uma cidade. 

 Silva (2004) afirma que o conhecimento em si é motor de desenvolvimento e 

deve ser difundido e disseminado de forma que projetos e resultados de pesquisas 

acadêmicas devam influenciar os seus beneficiários diretamente, não se devendo 

incentivar empresas privada de apossarem deles como bens particulares. Todo 

conhecimento novo deve ser difundido e disseminado, tornando a região foco de 

atenção em todas as esferas. Considerando-se os modelos de crescimento endógeno, o 

conhecimento deve ser visto como objeto de difusão instantânea por todos os agentes 

envolvidos no sistema econômico exceto quanto há barreiras que não o permitam, caso 

de patentes por exemplo. A não difusão dos relatórios de pesquisas e descobertas 

acadêmicas é o que promove as grandes desigualdades entre regiões e países. 

 Gubiani et al (2010, p.3) afirmam que “o desenvolvimento econômico é fruto do 

desenvolvimento tecnológico, do conhecimento e não o contrário”, ou seja, a presença 

do conhecimento produz a maior produtividade acadêmica. O conhecimento produz a 

inovação e a inovação impulsiona a economia. De acordo com Rolim e Kureski (2009), 

as regiões que conseguem definir um projeto político de desenvolvimento e que se 

integram às diferentes partes interessadas, são as com maior chance de terem um melhor 

desenvolvimento. 

 Mora et al (2017) apresentam os resultados de um projeto chamado de ALFA7, 

executado entre 2012 e 2014, que reuniu dados de 28 universidades latino-americanas, 

incluindo algumas do Brasil, com a finalidade de se perceber a importância dessas 

instituições na promoção de atividades inovadoras que se resultam em impactos 

positivos tanto social quanto economicamente. Os autores, todavia, expressam uma 

preocupação, a saber, essas universidades estudadas se situam em contexto de crises 

 
7 O Projeto ALFA, segundo Mora et al (2017), vincula as universidades com os seus ambientes para a 

promoção de desenvolvimento sustentável econômico e social, em execução de 2012 a 2014 e cobriu sete 

países latino-americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru). 
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diversas, tanto sociais quanto econômicas, direcionadas também por problemas 

políticos, que as tornam não imunes aos problemas locais. Isso as diferencia dos padrões 

europeus, cujas instituições de ensino, desde suas origens, se preocupam com a 

interação entre todos os atores do processo. Dessa forma, também salientando a 

heterogeneidade social e cultural da América Latina, a terceira missão acaba por ser, 

muitas vezes, negligenciada. Cumpre citar que essas instituições são relativamente 

jovens em relação às europeias. 

 Percebe-se que, mesmo inseridas em contextos que não as favorecem totalmente 

quando o tema é a terceira missão universitária, essas instituições latino-americanas têm 

se esforçado para se tornarem impulsionadoras de desenvolvimento nos ambientes onde 

se inserem. É preciso, todavia, evidenciar, como o fazem Mora et al (2017), que 

ambientes de inovação são diferentes quando as variáveis estudadas são países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, nos últimos havendo sempre menores dimensões 

em todos os aspectos. Os autores da mesma forma declaram que, em ambientes cujos 

cenários são tão diferentes entre si, os sistemas regionais de inovação também o são. As 

necessidades de uma região diferem muito das de outra. Ambientes prósperos 

favorecem sistemas mais sólidos e eficientes. No caso das universidades europeias, 

houve, desde o princípio, a proposta de colocar lado a lado a ciência em favor do 

desenvolvimento econômico e social das regiões. 

Em relação ao Brasil, Fava de Moraes (2000) já salientava a importância de a 

universidade ser vista e admitida como meio para o desenvolvimento nacional, como 

forma de se alcançar o crescimento econômico em nosso país. Expôs a necessidade de 

divulgação dos dados alcançados em Massachusetts (EUA) como prova convincente do 

poder de transformação econômica e social que as universidades desempenham na 

sociedade. Infelizmente, ele argumenta que a visão da universidade como fonte e meio 

de crescimento e desenvolvimento não é entendida claramente pelo poder público e dos 

seus representantes que, em vez de elevá-la a tal condição, “atacam as Universidades 

como centros elitistas, ociosos, privilegiados e descolados dos interesses das políticas 

governamentais e das demandas sociais” (FAVA-DE-MORAES, 2000, p. 8). 

Fava-de-Moraes (2000) evidencia que a maioria dos alunos das áreas de ciências 

sociais e sociais aplicadas são os que mais que são procurados para abertura e gestão de 

empresas, mesmo de outras áreas como as exatas e as da vida. Para ele, uma 

universidade não deve ser vista como fábrica de diplomas e de títulos nem ser avaliada 

com interesses apenas mercantis – uma coisa deve estar vinculada à outra. 
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Para se evitar que os centros universitários sejam vistos pela maioria das pessoas 

como espaços sem impacto na economia, é preciso que se compreenda a própria função 

da universidade e que, segundo Fotea e Cuza (2011), vai além da formação de capital 

humano capacitado. O autor ressalta que os estudos na área avançaram e que as 

metodologias utilizadas para isso também se sofisticaram. O estudo na área pode servir 

de embasamento e argumento para as instituições de ensino justificarem suas 

necessidades de financiamento sejam eles públicos ou privados, subvenções e outras 

ajudas financeiras. É preciso também afastar a proposta de que a universidade é uma 

indústria de alojamento, de forma que, em ambientes de ócio como férias e greves, a 

sociedade em torno dela entre em colapso financeiro (SILVA, 2004). 

Além da formação do capital humano, primordial na transformação da sociedade 

e na geração de técnicas, a universidade favorece o crescente investimento para o seu 

entorno. Isso ocorre porque o público consumidor vem residir nas regiões onde se 

localizam os centros de ensino e pesquisa. Diversas instituições, que veem o fluxo de 

pessoas como produtivo, investem na infraestrutura da cidade. Como exemplos, 

podemos citar instalação de escolas, hospitais, centros culturais, empresas de 

telecomunicações, de transportes, entre outras. Em outras palavras, a universidade cria 

ao seu redor um ambiente propício para o desenvolvimento local, o que melhora a 

qualidade de vida das pessoas (FAVA-DE-MORAES, 2000). O autor reforça que, para 

que esse desenvolvimento ocorra, e que não acontece de uma hora para outra, é preciso 

a intervenção positiva dos governos das três esferas e sugere que, no Brasil, ocorra 

sempre que possível a parceria conhecida como tríplice hélice, isto é, que as decisões 

sejam tomadas entre universidades, governos e setores privados além de outros setores.  

Segundo Fotea e Cuza (2011), que estão de acordo com Fava-de-Moraes (2000), 

além de sua função de educar e pesquisar, missão mais complexa do que só gerar 

inovação e produto, a implantação cria no seu entorno um novo polo de crescimento 

econômico, uma vez que ela possui os meios de criar a interação entre os agentes 

econômicos e catalisar recursos para o desenvolvimento econômico regional. A 

literatura econômica, segundo esses autores, define quais seriam os impactos 

econômicos de curto e longo prazo causados pela universidade na economia. 

 A análise do impacto no curto prazo, que seria o lado da demanda, isto é, dos 

gastos realizados pela universidade no cotidiano, ocorre de duas formas. A primeira 

delas é óbvia, que é a própria existência da universidade, pois, como agente econômico, 

gera emprego para seus funcionários, pagando os salários. Logo, o funcionamento 

diário da instituição leva ao aumento da produção, do emprego e da renda. A segunda 
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são as atividades que estão atreladas à presença da universidade na região. Além dos 

gastos da própria universidade, para se manter diariamente, há os gastos dos agentes 

ligados a ela, que são os alunos, os professores, os técnicos e os amigos e parentes que 

visitam esses agentes. Há também os diversos gastos que só ocorrem devido à 

existência da universidade que são aqueles advindos dos eventos científicos e culturais 

promovidos pela instituição (ROLIM e SERRA, 2010; FOTEA e CUZA, 2011). 

O impacto econômico total é a soma das despesas iniciais e é conhecido como 

impacto direto, e as despesas secundárias são os gastos advindos das despesas iniciais 

ou impacto indireto induzido, conhecido como o efeito multiplicador. Fotea e Cuza 

(2011) declaram que as despesas surgidas nas universidades podem ser diretas ou 

indiretas. As diretas são as iniciais e as indiretas ocorrem em resposta à indústria 

regional e à demanda adicional que é desencadeada pela instituição em relação aos 

agentes associados. O efeito multiplicador, diz o autor citado, explica bem a avaliação 

do impacto econômico, pois ele mensura a resposta da economia regional devida às 

mudanças na demanda ou na produção, além de ser único para a região e para o setor 

que se beneficiam do gasto inicial. 

Lester (2005) apresenta alguns dos benefícios do efeito multiplicador local que 

uma universidade pode oferecer ao espaço onde se situa: surgimento de um conjunto de 

empresas em torno da instituição dispostas tanto a absorverem o conhecimento e a 

tecnologia advindos da instituição quanto a oferecer produtos e serviços para envolvidos 

direta e indiretamente a ela; oferta de importantes recursos nos campos da cultura, da 

intelectualidade, da arquitetura, da estética, da arte, do atletismo, da recreação e da 

medicina. A população flutuante de estudantes e de professores consumirão produtos e 

serviços locais e auxiliarão a sociedade local na oferta de suas atividades. Por outro 

lado, os moradores que se tornam professores, profissionais técnico-administrativos e 

estudantes serão responsáveis pela coesão familiar, não havendo necessidade de 

migração para outras cidades em busca de estudo e de emprego.  

De acordo com Lester (2005), os impactos da presença da universidade podem 

se estender para as áreas da região, chegando às esferas estadual e federal ou até mesmo 

internacional. Assim, segundo esse autor, a instalação de um campus universitário em 

uma região promove o crescimento econômico local tanto direta quanto indiretamente, 

desmistificando a ideia de que apenas o conhecimento acadêmico é focalizado em seu 

regimento, sem opções de melhoria econômica local. Oliveira Jr. (2014) considera o 

ensino superior um motor que alavanca a promoção do desenvolvimento econômico, 

social e cultural e, assim, uma cidade que possua um campus universitário 
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imediatamente percebe sua influência positiva. Segundo esse autor, as cidades onde 

foram instaladas novas universidades, em apenas algumas décadas se tornarão polos de 

desenvolvimento econômico.  

De acordo com Oliveira Jr. (2014), as universidades são “multi escalares” uma 

vez que, após instaladas, possibilita aos lugares onde se situam uma conexão com o 

mundo ao mesmo tempo em que criam raízes local e regionalmente. Seus efeitos são 

significativos nos circuitos produtivos e de consumo econômico e vão se refletindo de 

forma multiplicadora em todas as estruturas espaciais, sobretudo naquelas onde foram 

estabelecidas. As universidades assumem importância estratégica no processo de 

desenvolvimento de uma região, atraindo consumidores e empresas e gerando o 

crescimento econômico-social. O mesmo autor alerta, todavia, que a atividade 

universitária produz uma economia que não gera produtos diretamente, mas embute 

valores na qualidade do recurso humano (capital humano) obtido por meio do 

conhecimento. Afirma que “esses valores tendem a causar uma gama considerável de 

efeitos que precisam ser analisados de forma a contribuir, inicialmente, para a 

formulação de políticas públicas setoriais de base” (OLIVEIRA Jr, 2014, p. 2, 3). 

 Na pesquisa realizada por Faria Jr. (2015), no aspecto econômico, o autor 

destaca que diversos setores de comércio e serviços sofrem impacto com a instalação de 

uma universidade, variando de região para região. Assim, os investimentos realizados 

em educação representam retorno garantido para a cidade e região, tanto na geração de 

emprego quanto na de renda. Oliveira Jr, (2014, p.5) argumenta que uma cidade não é 

escolhida aleatoriamente para abrigar um campus universitário. Para ele, a própria 

expansão das instituições de ensino superior foi pensada para se criarem cidades polos 

uma vez que, quando instaladas, principalmente em cidades pequenas e médias, passa a 

representar “a retomada do desenvolvimento e do crescimento social, político e 

econômico dos municípios”, melhorando o nível de empregos e de renda de seus 

habitantes, o que ocorre devido ao grande orçamento de recursos públicos tanto para sua 

implantação quanto para sua manutenção. Essa proposição não nos permite afastar da 

proposta de que a instalação de campi universitários nas cidades é atividade 

polarizadora e inserida na teoria dos polos econômicos (FARIA JR., 2015), o que nos 

leva a inferir que ela possui um efeito aglomerativo. 

Com relação à inovação, o vínculo existente entre universidade e região onde ela 

se estabelece é avaliada por Oliveira Jr. (2014) de forma bastante detalhada. Para ele, a 

instituição tende a ocupar uma posição importante e primordial nessa relação e, ao 

empreender processos de inovação acadêmica e tecnológica, ocupa lugar estratégico no 
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desenvolvimento socioeconômico além de desempenhar uma variedade de funções em 

termos da graduação de seus alunos. Ela dinamiza os espaços regionais, direciona fluxos 

e proporciona maior articulação em escalas territoriais.  

A presença da universidade organiza e transforma espaços, mobiliza recursos 

humanos e financeiros e dinamiza tanto as economias locais quanto as regionais. 

Algumas universidades apenas estão em uma região, mas não são da região, o que, em 

outras palavras, significa que é preciso estudar as necessidades de uma região para se 

escolher a universidade. De nada adianta formar profissionais para o país se eles não 

podem atuar na região, se não há campo de atuação para eles na cidade hospedeira. É 

preciso haver preocupação com as necessidades reais da região, as lacunas no mercado 

de trabalho, criar interação com o espaço onde se encontra. A política de educação 

superior para uma região precisa ser bem articulada (OLIVEIRA Jr. 2014).   

Mora et al (2017) apontam que a universidade possui recursos intelectuais, 

humanos e físicos que são capazes de promover o engajamento social, tanto local 

quanto nacional ou internacionalmente, solucionando problemas em grande escala, se 

houver empoderamento e capacitação. Silva e Oliveira (2015) veem a universidade 

como importante ator social, um instrumento capaz de identificar talentos, gerar grandes 

oportunidades além de resgatar e visibilizar as heranças culturais de toda uma região e 

de suas áreas de entorno, articulando o saber científico com outros saberes histórica e 

culturalmente construídos.  

Além desses atributos, é na universidade que a grande maioria dos jovens se 

preparam para o mercado de trabalho, cada vez mais exigente de especialização. Silva e 

Oliveira (2015) registram que, além do REUNI, outros programas governamentais 

compõem o processo de expansão das demandas de matrículas nas universidades no 

Brasil, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies) e o incentivo a educação a distância.   

Rolim e Serra (2009) evidenciam que é preciso que haja uma adequação das 

universidades para que elas venham a desempenhar um papel fundamental no processo 

que leva ao desenvolvimento regional. É possível, então, fazer uma distinção entre as 

universidades, sendo as que estão na região e as que são da região. Regiões cuja base 

econômica está fragmentada e sem a presença das instituições engajadas com a 
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inovação regional, as universidades se transformam em “catedrais no deserto” 

(KEMPTON, 2019)8.  

A política de educação superior frequentemente se fundamenta mais no âmbito 

nacional do que regional. Estudantes em universidades de pesquisas intensivas, situadas 

nos primeiros lugares do ranking são recrutados por empresas nacionais e 

internacionais. Assim, sobra pouco capital humano para regiões que definitivamente 

necessitam do foco regional para seu desenvolvimento. Agentes políticos que tendem a 

tratar as universidades como instituições homogêneas desconhecem a diversidade 

significante de tipos de universidades e em que ambientes elas devem operar. “Capital 

humano é crítico para a inovação e não pode ser negligenciado” (KEMPTON, 2019, p. 

13). 

Rolim e Serra (2010) e Silva e Oliveira (2015) afirmam que essa distinção entre 

ser e estar na região auxilia na discussão do impacto causado pelas universidades. As 

que estão na região se preocupam com as questões do conhecimento universal enquanto 

as que são da região tratam desse conhecimento e também de questões específicas 

locais, formando profissionais capacitados para atuarem nos mercados de trabalho 

regionais. Ainda de acordo com Rolim e Serra (2010) evidenciam que há alguns 

desafios entre as duas condições acima apresentadas e que as universidades e as 

sociedades em torno delas precisam superá-los. Esses desafios se resumem na 

necessidade de compreensão de ambas sobre interesses mútuos, a capacidade da 

universidade perceber as necessidades/oportunidades do entorno, entendimento de 

atores e usuários regionais sobre os objetivos da educação superior e a ampliação da 

capacidade da instituição responder às necessidades regionais. 

 A universidade deve ser considerada como um ponto de apoio econômico, social 

e cultural e que causa grande impacto positivo em uma região em que está inserida, de 

forma que qualquer desequilíbrio nessa relação local-instituição pode promover grandes 

danos a ambas. Rolim e Serra (2009) afirmam que é real que qualquer região deseja um 

elevado padrão econômico, social e cultural, o que leva a uma melhoria na qualidade de 

vida. Pode ocorrer que as universidades se focalizem apenas nos seus objetivos 

acadêmicos. Assim, embora sociedade e universidade tenham objetivos diferentes, as 

instituições podem se tornar importantes elementos que contribuem para a melhoria das 

 
8 Universidades de pesquisa intensiva em regiões de baixa capacidade de utilização das referidas 

pesquisas e cujos vínculos com o sistema regional de inovação são considerados fracos e limitados 

(MORGAN, 1997, apud KEMPTON, 2019). 
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condições de vida da região em que se inserem através de variadas atividades que 

atraem e fornecem para a região muitos benefícios. 

 A extensão para a qual a pesquisa é submetida em universidades une tanto as 

estruturas industriais locais quanto o potencial de capacidade de absorção de firmas 

locais. Isso é um fator crítico no cumprimento da promessa de políticas de inovação 

regional e o papel das universidades em meio a essas políticas. É errôneo pensar que a 

pesquisa ocorre dentro das universidades e que a inovação ocorre nas empresas, uma 

vez que a universidade produz capital humano e inovação para a região. É improfícuo 

ter uma universidade inovadora em um ambiente que não absorva a sua produção de 

conhecimento e tecnologia. Isso é o que se chama de paradoxo da inovação, uma vez 

que se gastam grandes fundos públicos em regiões periféricas onde o conhecimento e a 

inovação não são utilizados (KEMPTON, 2019). 

  Após as considerações acima sobre a importância das universidades como 

indutoras do desenvolvimento local e com papel social, a pesquisa aqui apresentada se 

mostra relevante uma vez que a cidade avaliada conta, predominantemente, com três 

principais atividades econômicas que são a mineração, o turismo e os efeitos 

multiplicadores locais de gasto, renda e consumo derivados da universidade. A 

primeira, pela conjuntura econômica atual advinda da crise da mineração, em especial 

após o desastre de Bento Rodrigues afetou ainda mais a economia do município bem 

como reduziu a atividade turística. Por sua vez, o turismo é uma atividade econômica 

importante de ser induzida, mas ainda assim é frágil no município por ser pouco 

organizado, pela sua sazonalidade inerente ao setor, por ser facilmente contaminado 

pelas condições econômicas conjunturais (especialmente as mais restritivas) e pela sua 

restrita capacidade de gerar efeitos multiplicadores mais dinâmicos e permanentes na 

economia local. Nota-se que esse setor retraiu após o desastre o rompimento da 

barragem do Fundão (SILVA, 2018; Silva et al, 2019).  

Mantém-se, todavia, um campus universitário que, conforme será exposto, 

proporciona à cidade de Mariana uma contribuição econômica importante, sendo fonte 

de geração de renda, gasto, consumo, capaz de auxiliar na manutenção econômica do 

município. Além desse fator, o campus pertencente à UFOP atrai pesquisadores, 

turismo acadêmico, apoio das esferas governamentais e de empresas privadas, o que, 

assim, torna os institutos em análise, importantes para a região. Os cursos dos referidos 

institutos colaboram com as ações extensionistas regionais, incluindo análises 

históricas, aprofundamentos jornalísticos e reflexões sobre a própria crise vivida pela 

cidade desde o desastre ocorrido no distrito de Bento Rodrigues. 
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2.2. Diferentes tipos e arranjos de universidades  

 

A universidade, por muito tempo, era percebida como uma instituição, 

normalmente urbana, capaz de atrair para si estudantes dispostos a estudarem 

determinados campos de conhecimento. Era definida como tradicional (KEMPTON, 

2019). Com a globalização e com a necessidade de adequação às novas realidades 

mundiais, as universidades sofreram novos arranjos e, consequentemente, atuam de 

forma diferenciada daquela do passado. 

Um exemplo desses arranjos é a University Partnerships Program UPP 

Foundation9, instituição do Reino Unido. Segundo Goddard (2019), a universidade tem 

um papel primordial que vai além de graduar alunos: trata-se de um engajamento cívico. 

Segundo esse pesquisador, a universidade tenta auxiliar a promover igualdade entre as 

pessoas através do ensino, da aprendizagem e da tecnologia, oferecer à região que 

abriga a instituição todos os recursos possíveis para desenvolvimento social e 

econômico.   

 A diferença, para Goddard (2019), é que o papel da universidade é deixar claro 

para o que veio e o que pode oferecer para quem a abriga. A localidade na qual se situa 

precisa vê-la como uma fonte de conhecimento e de busca para soluções de problemas 

que pressionam a região. Goddard não consegue ver uma cidade bem estruturada e 

desenvolvida se nela não houver uma universidade com a característica da civilidade 

que ele propõe.  Afirma que se alguém quer construir uma grande cidade, deve primeira 

fundar uma universidade e esperar um longo tempo para o sucesso ocorra. Dessa forma, 

conecta urbanidade e igualdade social e econômica apenas quando universidades locais 

trabalham junto para isso.  

 Seguindo a proposta de Goddard, a globalização é o principal fator para que a 

universidade se torne cívica, uma vez que exige que o ator universitário (aluno, 

professor, funcionário público) esteja devidamente preparado para acompanhar o 

desenvolvimento da comunicação, da automação e da tecnologia em prol da melhoria 

global da região em que se insere. Embora a esfera nacional ou internacional importe à 

universidade, essa instituição precisa ter consciência de que seu papel maior diz respeito 

à comunidade mais próxima, ou seja, local. 

 
9 A UPP Foundation foi criada em 2016 pela University Partnerships Program (UPP), é uma 

instituição, registrada, que oferece bolsas para universidades, instituições de caridade e outros 

órgãos de ensino superior. A fundação encontra-se localizada no Reino Unido e possui um conselho 

administrativo que revisa e autoriza suas subvenções (https://upp-foundation.org/). 

https://upp-foundation.org/
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 A população precisa sentir orgulho da universidade de sua região. Isso significa 

matricular-se nela, trabalhar nela, ser voluntário em suas pesquisas, apresentar os 

relatórios de suas obras para o mundo. Essa é consequência imediata da recepção de 

trabalhos que a própria universidade oferece e se chama colaboração e interação social, 

o que afeta a sua relação de pertencimento entre os cidadãos e a universidade. 

 Quanto aos aspectos acima descritos, compensa salientar que Mora et al (2017) 

afirmam, quando estudam as universidades latino-americanas, que o conceito de missão 

cívica das instituições, acabam por conduzir a outra definição, a de universidade cívica 

nessas regiões. Para esses autores, algumas universidades do Brasil, por exemplo, criam 

incubadoras tecnológicas que levam, de alguma forma, ao desafio de atenuar as 

desigualdades sociais e regionais. Mora et al (2017) afirmam que uma universidade se 

torna cívica quando oferece atividades de extensão e de difusão cultural e de 

desenvolvimento comunitário. Isso pode ocorrer quando a instituição passa a ofertar 

serviços gratuitos para população vulnerável, atividades de lazer e culturais, acesso à 

educação e serviços voluntários diversos. 

 Percebe-se a importância de a universidade oferecer programas e apresentar 

projetos que atuem positivamente na sociedade, especialmente, na região de sua 

hospedagem.  Sabe-se, porém, que nem sempre essas propostas são concretas. Rolim e 

Serra (2009), sobre esse tema, ressaltam que, embora as universidades pautem por 

valores universais na elaboração e reelaboração curricular bem como na criação de 

novos cursos, elas nem sempre se preocupam com o destino e a vocação de seus alunos 

e não os incentivam a trabalhar com temas regionais. 

 A seguir, apresentam-se exemplos nos quais podem ser vistas as interações entre 

as universidades e as regiões onde se localizam, seguindo-se a proposta de engajamento 

entre instituição e sociedade. 

 

2.3.  Exemplos de interações entre universidades e a sua região 

 

 A literatura do campo dos sistemas regionais de inovação apresenta alguns casos 

sobre como uma universidade pode ser desencadeadora de desenvolvimento econômico, 

social e cultural em uma região. Diversos estudos sobre o assunto foram realizados 

tanto no Brasil como no exterior. Desde a década de 1970, pesquisas são realizadas com 

o objetivo de mensurar e verificar o impacto econômico, social, cultural, entre outros, 

que as universidades causam nas regiões em que estão inseridas. Alguns modelos e 

teorias serviram de embasamento para validarem essas pesquisas. Não cabe aqui uma 
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revisão de todos os estudos já realizados, mas a seguir, ressaltamos três desses casos. A 

escolha, dos estudos abaixo, se deveu ao fato de que são pesquisas bem consolidadas 

nos seus respectivos países, sendo bastante citadas na literatura como exemplos de 

sucesso na inserção social e regional. Seria interessante fazer um estudo comparativo e 

dialogar com pesquisas de outras universidades brasileiras com perfis parecidos com a 

UFOP, campus de Mariana, como a Universidade de Federal de São João Del-Rei e 

Viçosa, no entanto, estudos deste tipo ainda são bastante restritos e, por isso, 

indisponíveis para se fazer tal comparação, razão pela qual se justifica a apresentação 

dos casos que se seguem. 

 

2.3.1. Lund University 

 

 Benneworth et al (2011) registram o papel importante da Lund University, na 

cidade sueca de Scannia. Essa universidade é a maior dos países nórdicos e conseguiu 

reestabelecer o equilíbrio econômico da região através de ações de empreendedorismo. 

 A Lund University, a partir de laboratórios de pesquisa na região onde está 

inserida, acabou por transformar uma região inteira em polo industrial, composto de 

pelo menos 300 empresas de pequeno e médio portes, pertencentes ao parque científico 

IDEON, tirando da crise econômica a região onde se encontra, nas décadas de 1970 e de 

1980. Inicialmente, os laboratórios pertenciam a algumas empresas globais como 

Ericsson, Gambro e Astra. A Lund University era acionista do parque IDEON. 

Reconheceu-se o importante papel da economia do conhecimento para a 

formação de formuladores de política, com o método de sistema de inovação regional. 

Essa proposta reduz ativamente a escassez de empregos ou falhas no processo de 

mercado, através do que eles denominam como “vantagem regional construída”. Assim, 

segundo os autores, “as universidades, dentro desse contexto, são vistas como 

potenciais contribuidoras para a capacidade inovadora regional” através da criação de 

novas tecnologias (BENNEWORTH et al, 2011, p. 1645). Em outras palavras, as 

universidades devem investir em um terceiro setor, o de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico da região onde está inserida (o primeiro é o 

conhecimento acadêmico e o segundo a pesquisa). Quando os três fatores se conectam, 

a universidade acaba por se transformar em um polo de empreendedorismo regional, 

que tem na Lund University um exemplo a ser seguido. 

 Para Benneworth et al (2011), há dois modos de se ver o papel de uma 

universidade em determinada região: com otimismo e euforia (quando a instituição se 
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torna um exemplo de progresso social e econômico) e com ceticismo (quando a mesma 

se preocupa apenas com a formação acadêmica do aluno). 

 Por este caso acima exposto, é possível argumentar sobre o papel positivo das 

instituições de ensino superior nas regiões quando se propõem a criar ambientes de 

interação entre normas de engajamentos setoriais, oferecendo vantagens a todos eles 

através de atividades organizadas e orquestradas para esses mesmos fins. 

 Segundo Benneworth et al (2011,p.1648), o SRI visto na nova literatura do 

campo como um processo vinculado à geografia da inovação, busca analisar a 

organização espacial de processos de inovação entre firmas, empresas, associações 

comerciais, instituições políticas, governos e outras instituições, com a proposta de 

promover a inovação e o progresso de uma região. Pretende evidenciar a rede de 

interação social entre diversos atores, produzindo a tal “vantagem construída”. Como 

consequência, a motivação entre as partes acaba por se disseminar, construindo-se 

verdadeiras redes que se contribuem entre si de forma a promover cada vez mais 

interação e progresso. Os autores chamam isso de “mecanismo de exploração do 

conhecimento linear”, evidenciando a “aprendizagem interativa” de seus atores. Assim, 

a reciprocidade é fator determinante de sucesso. 

 Como posto, e reforçado por (BENNEWORTH et al , 2011, p. 1648), o 

crescente interesse sobre o papel das universidades dentro de seu contexto regional, 

especificamente quanto à sua necessária terceira função, a de interagir com outros 

setores da sociedade, se faz através da promoção de debates, apresentação de soluções 

para problemas, preparação de formadores de opiniões políticas, sociais e econômicas e 

de oferta de consultorias para diversos campos, promovendo a melhoria geral em todos 

os campos da economia regional. 

Benneworth et al (2011) ressaltam que a maioria das universidades se preocupa 

com a sua função geradora de conhecimento, vinculada demasiadamente ao 

conhecimento acadêmico, sem se preocupar com o lado desenvolvimentista tão 

necessário para a sociedade. Em outras palavras, as universidades, em seu papel 

didático e acadêmico, oferecem ensino e aprendizagem aos alunos, transformando-os 

em profissionais competentes, mas se esquecem muitas vezes de oferecer à região onde 

se situam soluções de problemas para temas a elas alheios.  

Quando as universidades aceitam sua terceira missão, buscam com políticos, 

autoridades e empreendedores melhorias para toda a região, promovendo melhor status 

econômico e social para todos, como foi o caso da Lund University. Uma universidade 

pode se transformar em uma incubadora de novas empresas e empreendimentos, 
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melhorando o PIB e renda per capita e criando uma rede de interações cada vez mais 

bem-sucedida (BENNEWORTH et al, 2011). A importância estratégica da terceira 

missão pressiona as instituições de educação superior e de pesquisa uma vez que se 

requer destas que se tornem mais engajadas com o mercado e com a dinâmica 

empresarial (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

Geralmente, as universidades são formatadas pelos modelos regionais 

dominantes, quando se focam apenas no quesito ensino-aprendizagem. Quando esse 

padrão muda, toda a sociedade pode sair vencedora. Benneworth et al (2011) apontam, 

por exemplo, como um curso de engenharia pode modificar a empresa de carros ou de 

computadores e como um curso de nutrição pode atrair empresas no ramo da 

gastronomia. A interação não abre mão do conhecimento, mas muitas vezes o 

conhecimento se dissocia da interação. Considerando que, muitas vezes, a universidade 

é um conjunto de faculdades, cada uma delas com suas regras, pode ocorrer que dentro 

da mesma instituição, ocorra dissociação de objetivos. Se todas começam a interagir, 

muitos resultados positivos podem surgir. Especificamente, foi o que ocorreu com a 

universidade sueca, uma das melhores e mais empreendedoras da Europa, havendo 

reciprocidade entre sociedade e universidade e progresso para ambas (BENNEWORTH 

et al, 2011). 

Conclui-se que, a partir da proposta da interação entre sociedade e universidade, 

grandes projetos podem surgir, permitindo melhor aproveitamento do conhecimento 

acadêmico na própria sociedade que apoia o conhecimento. O caso da Universidade de 

Lund pode ser considerado como um exemplo perfeito dessa interação. 

 

2.3.2. Instituto Basco de Competitividade Orkestra, Universidade de Catalúnia e 

de Navarra (Espanha) 

 

A Espanha tem sido um país que oferece a pesquisadores muitos estudos de caso 

que apresentam o papel das universidades e institutos de pesquisa no desenvolvimento 

econômico regional. Este estudo de caso apresentado surge da constatação de que, 

recentemente, os trabalhos internos das universidades e institutos de pesquisa, em 

particular as motivações e o comportamento de suas equipes, que podem ou não estarem 

engajados com atores territoriais, começaram a atrair mais atenção dos pesquisadores do 

campo em estudo. Alcalde et al (2017) refletem sobre o papel da mudança cultural e 

organizacional no Instituto Basco de Competitividade Orkestra. O estudo de caso 

avaliado é o resultado de um processo coletivo auto reflexivo dos autores, ou seja, é o 
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resultado de análise dos próprios autores, cada um desempenhando diferente papel no 

desenvolvimento do referido instituto. 

 O Instituto de Competitividade Orkestra foi fundado em 2006 com a missão 

explicita de desenvolver pesquisa que desempenharia um papel proativo na dinâmica da 

competitividade basca. Por meio de análise de mudança e aprendizagem organizacional 

e cultural, nos últimos 10 anos, o instituto tentou alcançar sua missão, efetivamente 

engajado nos processos de desenvolvimento socioeconômico local (ALCALDE et al, 

2017).  O Orkestra foi fundado no campus San Sebastian da universidade de Deusto, em 

2006, como parte da fundação da universidade, para transferência de conhecimento para 

a sociedade. Foi estabelecido com modelo de fundo misto (acionistas do tríplice- hélice, 

governo, setor privado e universidade). Surgiu a partir de uma premissa de interação 

com outros agentes do sistema, em cujo contexto foi interpretado como um caso de 

empreendedorismo institucional na academia.  

 O Instituto Orkestra emprega cerca de 30 pessoas e trabalha em projetos de 

pesquisa colaborativa relacionada à politica pública de competitividade e de inovação, 

com amplo alcance de acionistas regionais, que incluem diversas esferas do governo e 

suas agências, firmas, cluster e outras universidades, além de parceiros internacionais 

como a comunidade europeia e America Latina. Teve que aprender a se organizar para 

que as interações fossem efetivas. Desde a fundação, ele tem autonomia sob a estrutura 

do governo e sua equipe de diretores é composta por representantes de administração 

pública e empresas que o custeiam, bem como outros membros que são nomeados pela 

equipe governamental da Universidade de Deusto. Também há uma equipe consultora 

composta por peritos acadêmicos de renome internacional (ALCALDE et al, 2017). 

 A missão do Orkestra, segundo ALCALDE et al (2017) é a de apoiar, por meio 

de pesquisa, treinamento, previsão, assistência técnica e avaliação, a promoção de 

debates e a participação em redes de excelência, atividades realizadas pela 

administração pública, agentes socioeconômicos e pela própria universidade, em 

campos relacionados à competitividade, buscando altos níveis de qualidade de vida e de 

crescimento socioeconômico dos cidadãos bascos. Toda essa proposta se faz via 

desenvolvimento de políticas que garantam igualdade de oportunidades e liberdade de 

escolha. 

 A evolução do Orkestra passou por vários estágios importantes. 

Especificamente, no acordo de colaboração inicial assinado com a Agência de 

Desenvolvimento Econômico Basco, a universidade de Deusto se comprometeu em 

instalar o instituto entre 2006 e 2009. Quatro áreas do conhecimento foram 
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desenvolvidas; são elas a competitividade e inovação, os clusters e desenvolvimento 

regional, a estratégia e empreendedorismo e a sociedade do conhecimento. As 

atividades a serem incluídas foram: criação de um centro de documentação, bases de 

dados, diretórios e indicadores; desenvolvimento de pesquisa e de análises de projetos; 

desenvolvimento de programas de treinamento e atividades; participação em redes de 

conhecimento de excelência; intercâmbios internacionais de pesquisadores; 

disseminação de conhecimento por meio de publicações, redes e seminários; equipe 

consultiva para a formulação de políticas e participação nos monitoramentos e 

avaliações e organização de encontros, fóruns, debates, etc. (ALCALDE et al, 2017). 

 A organização do Orkestra seguiu obrigatoriamente as seguintes características: 

desenvolver conhecimento sobre competitividade rigoroso, profundo e objetivo além de 

seus fatores determinantes; participar de redes de conhecimento de excelência e 

programas de pesquisa internacionais; suprir imparcialmente a continuidade e a 

sustentabilidade para as estratégias que ocorrem nos países participantes.  Pesquisadores 

deviam ser de alto nível e podem advir de outros países (ALCALDE et al, 2017). 

 Para alcançar sua missão, o programa científico inicial do Orkestra compreendeu 

uma série de estudos e relatórios fundamentos nas quatro áreas do conhecimento acima 

mencionadas. Para isso, a Universidade Deusto teve a colaboração de Instituto de 

Estratégia e Competitividade Michael Porter, da Escola de Administração de Harvard.  

As quatro áreas não foram criadas na primeira fase. Em julho de 2007, o diretor geral 

nomeou dois coordenadores de área para empreendedorismo e sociedade de 

conhecimento e para Clusters, Inovação e Território. Durante 2007 e 2008, houve 

grande volume de atividades, o que resultou em recrutamento de pesquisadores 

adicionais e de outros perfis profissionais. Nesse processo de expansão, a equipe se 

tornou multicultural (ALCALDE et al, 2017). 

 Três fases foram descritas para o caso Orkestra e foi possível observar o quanto 

a evolução organizacional e cultural molduraram a habilidade de interação com o 

ambiente. Após a primeira fase acima descrita, surgiu a segunda que teve como 

principal característica mudanças na equipe, objetivando a consolidação da missão do 

instituto. Focalizou-se nessa fase a área Clusters, Inovação e Território na busca de 

crescimento e de aquisição de recursos. O modelo utilizado foi o de sistemas abertos, 

que permite maior flexibilidade na tomada de decisões e prioriza a adaptabilidade de 

acordo com mudanças no ambiente externo. Cresceram o número de projetos, os fundos 

e as conexões com agentes externos (ALCALDE et al, 2017). 
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 Na última fase, contradições internas e tensões associadas a elas e inerentes à 

organização do Orkestra vieram à tona, quando o diretor geral saiu e houve novas 

necessidades financeiras. Era a hora das mudanças. Uma das motivações centrais passou 

a ser o desejo de gerar mudanças e, para isso, aqueles que faziam parte do instituto 

resolveram combinar conhecimento técnico em tópicos de competitividade com a 

capacidade de facilitar processos de mudanças. Fundamentou-se essa fase no princípio 

da visão global, antecipação e projeção internacional (ALCALDE et al, 2017). 

 De acordo com ALCALDE et al (2017), o conhecimento necessário para reagir 

aos desafios da competitividade do país basco não é somente local, mas também global, 

o que justifica a necessidade de colaboração com outras pessoas de outros países.  

Assim, foi necessária a conjunção de diversos princípios, abaixo discriminados, para 

que o Orkestra pudesse cumprir sua missão.    

 O princípio de colaboração, abertura e flexibilidade requeria que o trabalho fosse 

em colaboração com outros agentes de competitividade, de forma a se criar um impacto 

real na transformação de elementos críticos. Isso demandava uma organização aberta, 

de forma que a interação com esses agentes fosse flexível o suficiente para que 

houvesse a adaptação a quaisquer desafios que se apresentassem. Esse princípio pôde 

ser observado na terceira fase do desenvolvimento do Orkestra, apresentada 

anteriormente (ALCALDE et al, 2017). 

 O princípio da geração de uma visão sistêmica uma vez que os diferentes fatores 

críticos que tinham impacto no país basco em relação à competitividade estavam inter-

relacionados. O papel de cada agente devia obrigatoriamente ser diferente a fim de se 

criar esse impacto. O processo de análise, reflexão acadêmica e prática continuada, 

aplicado no país basco, laboratório vivo, gerou dentro do instituto conhecimentos e 

capacidades para a pesquisa e desenvolvimento de competitividade, o que permitiu a 

geração de uma visão sistemática e holística, não só dos críticos diferentes de 

competitividade, mas também de papéis complementares de cada um dos atores. 

(ALCALDE et al, 2017). 

 O princípio da independência e da visão crítica construtiva foi necessário porque 

os princípios prévios apresentados geraram no Orkestra sua própria visão crítica das 

mudanças que deveriam ocorrer para a melhoria da competitividade e progresso 

socioeconômico. Um exemplo disto foi o “Manifesto” desenvolvido por parte do 

décimo aniversário do instituto. Essa visão própria única, construída em colaboração 

com atores de competitivade foi o ímpeto que permitiu que o Instituto avançasse 

(ALCALDE et al, 2017). 
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 A análise simples e auto reflexiva desse estudo de caso possui limitações, mas a 

experiência citada, em contexto específico, oferece aprendizagem e reflexão para 

universidades de outras regiões.   

  Outro estudo relacionado a instituições de ensino superior espanholas se refere 

às universidades da Catalúnia e de Navarra, apresentado por Elena-Perez et al (2017).   

Segundo essas autoras, ocorre no continente europeu uma convocação para que as 

universidades se adaptem aos novos desafios que surgem no mercado de trabalho, 

especificamente engajando-se com intensidade às entidades públicas, privadas e não 

governamentais (tríplice hélice) em busca de inovação regional. Nesse continente há a 

estrutura da Política de Coesão (2014-2020), que reforça nesses países o significante 

papel dessas instituições no desenvolvimento regional, criando o conceito de 

“Estratégias de Especialização Inteligente”, que tem como propostas o desenvolvimento 

regional e a vantagem competitiva através da identificação de prioridades de 

investimentos. Essas prioridades são identificadas pela interação de acionistas por meio 

da “Hélice Quádrupla”, que envolve o governo, a indústria, a academia e a sociedade 

como um todo, no que se chama de Processo de Descoberta Empresarial (ELENA-

PEREZ et al, 2017).  Considera-se que a hélice quádrupla é o motor da inovação, uma 

vez que apenas a universidade não é capaz de detectar quais são as reais prioridades de 

uma região. 

 Na União Europeia, criou-se o conceito de Especialização Inteligente que motiva 

a política de inovação como ferramenta para o desenvolvimento regional, essa 

especialização se tornando um pré-requisito para a obtenção de fundos necessários para 

pesquisa e inovação. As estratégias são importantes para gerarem crescimento e 

desenvolvimento social e utilizam de dois instrumentos essenciais para alcançarem seus 

objetivos, sendo eles, base sólida de evidência e processo de descoberta empresarial, 

onde os acionistas presentes na quádrupla hélice interagem entre si para detectarem 

quais são as áreas estratégicas (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 As universidades catalãs são representadas por meio de diferentes comunidades 

e se espalham de acordo com seu corpo técnico científico e tecnológica. Em alguns 

casos, as universidades decidiram por si sós representar um papel proeminente 

contribuindo para a liderança da comunidade e em outras como participantes, havendo o 

engajamento necessário e solicitado pela Comunidade Europeia (ELENA-PEREZ et al, 

2017). 

 Em janeiro de 2013, o governo catalão lançou as bases para a Estratégica de 

Especialização Inteligente para a Pesquisa e para a Inovação, conhecido como 
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RIS3CAT e o documento final foi submetido para aprovação dois anos depois.  Essa 

estratégia advém de outra, conhecida como Estratégia Catalã 2020, que foi aprovada em 

2012 e que se formatava com objetivos da União Europeia. Define a estrutura que 

aquele governo estabelece para a pesquisa, desenvolvimento e inovação além de 

programas que devem alcançar o ano de 2020 e fornece suporte para a geração e 

desenvolvimento de projetos inovadores (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 A Estratégia de Especialização Inteligente para a Pesquisa e para a Inovação 

identifica parceiros e acionistas econômicos e propõe uma visão, quatro objetivos 

estratégicos e quatro pilares de ação: setores de liderança, atividades emergentes, 

tecnologias cruzadas e ambiente de inovação. É importante ressaltar que o processo de 

identificação das prioridades se faz por meio de diversas metodologias, entre elas, 

consultoria pública, análise de especialistas, workshops. Na Catalúnia, sabe-se  que pelo 

menos € 2.000 M em fundos foram recebidos do Fundo de Desenvolvimento Regional 

Europeu e do Fundo Social Europeu. Do ponto de vista da implementação, a estratégia 

inclui a presença de comunidades RIS3CAT que são grupos voluntários de no mínimo 

oito acionistas públicos e privados (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 Catalúnia e Navarra, cujas universidades são estudadas nesse caso, são as 

regiões mais avançadas da Espanha. Elas são classificadas como inovadoras moderadas 

no placar de Inovação Regional dos Países Europeus. Hospedam um conjunto de 

universidades heterogêneas que são engajadas no desenvolvimento de inovação regional 

e estão vinculadas à Estratégia de Especialização Inteligente (ELENA-PEREZ et al, 

2017). 

 Em Navarra, há duas universidades, a Universidade de Navarra (UNAV), 

fundada em 1952, mantida pela Opus Dei (instituição vinculada à Igreja Católica) e a 

Universidade Pública de Navarra (UPNA), criada pelo governo regional em 1987, bem 

equilibrada, com níveis bons em ensino e pesquisa e ativa em transferência de 

conhecimento. Pode ser definida como regional uma vez que a maioria de seus 

estudantes pertencem à região que a hospeda, 77% em mestrados e 63% em doutorados.  

Essa universidade é superior em ensino, sendo a primeira da Espanha. Seu foco 

principal é graduação em cursos de bacharelado e, desde 1990, se compromete 

firmemente com a pesquisa e correntemente busca se consolidar como universidade de 

pesquisa (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 Na Catalúnia, há oito universidades públicas. O sistema universitário catalão é 

bastante heterogêneo. A Universidade de Barcelona, a Universidade Autônoma de 

Barcelona e a Universidade Politécnica da Catalúnia estão localizadas em área 
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metropolitana de Barcelona, com 54% estudantes de graduação e 59% de pós-

graduação.  As duas primeiras possuem uma grande variedade de cursos e a última com 

cursos de engenharia, arquitetura e ciências (ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 A Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, é menor em escala e mais jovem 

e seus departamentos se concentram em ciências da vida e da saúde, sociais e humanas, 

e tem forte orientação internacional. As universidades de Lleida, Girona e Rovira e 

Virigili se localizam em províncias da Catalúnia. Criadas em 1990, têm por missão 

engajarem-se nas periferias socioeconômicas. Fornecem oportunidades para 

especialização e vantagens competitivas, o que as ajuda a definirem nichos globais 

apropriados. Finalmente, a Universidade Oberta de Catalunya é um caso particular. Seu 

ensino é virtual e está localizada formalmente em Barcelona. Possui em torno de 50.000 

estudantes e se espalha por toda a Espanha e além dela. Pesquisa e inovação são o 

coração de seus trabalhos e se engaja ativamente na “terceira missão” universitária 

(ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 Os dois estudos de caso permitem explorar o quanto as universidades são parte 

importantes dos instrumentos de inovação regional. Na Catalúnia, salienta-se a 

Estratégica de Especialização Inteligente para a Pesquisa e para a Inovação, conhecido 

como RIS3CAT. No caso de Navarra, o escopo mais amplo do estudo reflete nas 

diferentes ferramentas relacionadas à pesquisa e à transferência de tecnologia. O 

governo local criou em 2013 uma corporação de nome ADITech, que hospeda diversos 

centros de tecnologia públicos e privados e divididos em quatro áreas: agronomia, 

biomedicina, energia e indústria. Esse evento modificou o cenário educacional e 

tecnológico da região, capacitando pessoas e reorganizando a região e a tecnologia 

existente para perfis mais sólidos e competitivos, inclusive internacionalmente 

(ELENA-PEREZ et al, 2017). 

 Estudantes de doutorado, em Navarra, têm prioridades nas empresas locais e há 

um consenso de que essa proposta é a mais efetiva para uma rápida cooperação e 

interação de agentes porque estabelece parcerias responsáveis e catalisam a mudança de 

quebra de paradigmas entre universidades. Por outro lado, as empresas locais têm 

estreitado as relações com as universidades de Navarra em busca de acordos 

sustentáveis. As universidades têm adaptado suas disciplinas e cursos para atenderem às 

necessidades locais, a interação entre os agentes se fazendo perfeita (ELENA-PEREZ et 

al, 2017). 

 Tanto Navarra quanto Catalunha mostram que universidades não devem ser 

tratadas como homogêneas uma vez que cada universidade auxilia suas regiões de 
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formas diferentes, principalmente quando se trata de inovação. Embora os dois estudos 

de casos possam diferir muito um do outro, juntos eles permitem uma reflexão sobre o 

papel das universidades na inovação do desenvolvimento regional e permitem muita 

evidência empírica nesse campo de pesquisa ainda tão pouco explorado. 

 

2.3.3. Estudos de caso envolvendo algumas universidades brasileiras 

 

Existem poucos estudos que avaliam o papel de universidades brasileiras dentro 

do Sistema Regional de Inovação. Ressaltam-se dois casos, principalmente no sul do 

país, uma vez que se percebe a relação entre universidades e atividades essenciais da 

região. Rolim e Serra (2009) apresentam os casos da Universidade Estadual de Londrina 

e da Universidade Estadual de Maringá, ambas no norte do Paraná, sendo as cidade-

sede as duas principais do estado, depois de Curitiba. 

O Paraná vem de longa tradição agrícola e, na década de 1970, as condições 

climáticas adversas levaram à queda de safra de café, quase dizimando essa cultura na 

região em estudo. A inovação, todavia, veio a partir da implantação de outras culturas 

agrícolas e pecuárias, incluindo a de soja. Grandes cooperativas agrícolas foram criadas 

e a região também se tornou a segunda maior concentração industrial do estado. Todas 

as indústrias interagem tanto com o agronegócio quanto com os mercados urbanos, o 

que levou o setor de serviços seguir a mesma direção, já que vem se tornando o 

principal setor do referido eixo (ROLIM e SERRA, 2009). 

 É preciso salientar que tanto a Universidade Estadual de Londrina (UEL) quanto 

a Universidade Estadual de Maringá (UEM) possuem estreita ligação com a região. O 

desenvolvimento regional se deve também à presença ativa dessas instituições nas 

decisões locais. Serra e Rolim (2009) bem como Rolim e Serra (2010) esclarecem que 

as relações entre essas instituições de ensino superior e a sociedade civil ainda precisam 

de mais estímulos, o que, de algum modo, favorecia ainda mais a região. Embora ambas 

universidades estejam abertas ao público em geral, oferecendo serviços e espaços bem 

como ofertando diversas atividades e programas culturais, falta muito para se alcançar o 

nível nesse aspecto se comparadas às instituições de ensino superior dos países mais 

desenvolvidos. 

 Os autores acima citados expressam que as duas universidades possuem 

estruturas consideradas insipientes quanto à pesquisa, desenvolvimento e inovação, o 

que as afasta da realidade das melhores instituições de ensino superior do Brasil e do 

mundo. O conhecimento acumulado, que é grande, não chega aos utilizadores em 
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potencial. É preciso evidenciar, todavia, que a UEL e UEM se esforçam para 

interagirem junto às empresas e para revelarem o conhecimento acadêmico produzido.  

Serra e Rolim (2009) bem como Rolim e Serra (2010) citam como exemplo, as 

incubadoras tecnológicas e o Escritório de Negócios. Os agentes (alunos, professores, 

técnicos e população) vinculados oferecem e participam de diversos eventos 

promovidos pelas instituições para toda a sociedade. 

 Cumpre salientar que esse estudo que inclui as universidades acima citadas faz 

parte do projeto Paraná- OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) (ROLIM e SERRA, 2010). É possível afirmar que as universidades 

provavelmente desejam se comprometer com a região em que se inserem, mas as 

próprias legislações tanto delas quanto das esferas que as mantêm costumam não 

incentivá-las para essa interação. Até mesmo os projetos empresariais, para se afastar a 

burocracia, são evitados nas instituições. Isso torna as universidades acomodadas e/ou 

dificulta seu comprometimento com a sociedade. 

Hoff et al (2013) expõem a importância da implantação da UNIPAMPA – 

Fundação Universidade Federal do Pampa, campus de Livramento-RS.  Criada a partir 

de parceria com outras duas universidades, a saber, Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ela foi configurada desde o 

início (2005) para ser universidade multi campi, extremamente vinculada ao 

desenvolvimento da região conhecida como pampa gaúcho, situada na Metade Sul do 

Rio Grande do Sul. Hoje, está presente em pelo menos dez cidades localizadas nas 

fronteiras sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, atendendo mais de uma centena de 

municípios. Sua criação é uma clara constatação de um compromisso com o 

desenvolvimento daquela região.   

O campus de Santana do Livramento, estudado por Hoff et al (2013), começou 

suas atividades em setembro de 2006 e, com apenas quatro anos de funcionamento, já 

era responsável por pelo menos 5% de toda a despesa orçamentária do município que o 

abrigava. É importante ressaltar que a região estudada, compreendida como uma das 

mais dinâmicas e promissoras da região sul do Brasil nos séculos XIX e XX, sofreu 

sérias restrições quando, nas décadas de 1990 houve a remodelação econômica do país e 

do planeta. Os fatores que a conduziram a essa situação foram, segundo Hoff et al 

(2013), isolamento de outros centros econômicos, visão centralista em diversos 

aspectos, apego exagerado às tradições e à história e opção econômica relacionada 

apenas à agropecuária e ao comércio. A indústria propriamente dita foi negligenciada 

pelas autoridades e empreendedores locais e o processo de globalização não foi aceito 
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na região. As mudanças no mercado internacional no campo do agronegócio e as crises 

políticas e econômicas que o país sofreu como consequências da volta da inflação até a 

crise no mercado asiático desestruturaram toda a região. 

 Vale ressaltar a intenção da criação da UNIPAMPA que está explícito na lei de 

criação da instituição 

 

A lei de criação da Unipampa (Lei nº 11.640, de 11 de janeiro de 

2008), deixa clara a intenção de que a instalação da universidade na 

Metade Sul do RS ajude no processo de alavancagem do 

desenvolvimento desta região. Em seu artigo 2º expressa: “A 

Unipampa terá por objetivos ministrar ensino superior, desenvolver 

pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão 

universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante atuação 

multi campi na mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul” 

(HOFF et al, p. 159, 2011). 

 

 A criação da UNIPAMPA, especificamente o caso do campus de Santana do 

Livramento, veio modificar a realidade do estado, oferecendo à região novo dinamismo 

industrial, com vistas ao MERCOSUL. Hoff et al (2013) salientam que uma das 

maiores mudanças percebidas e que ocorreu em curto período se refere à imigração de 

professores, técnicos administrativos e alunos, de todos os municípios do Rio Grande do 

Sul e de todos os estados da federação. Esse fluxo migratório promoveu: demanda por 

diversos tipos de produtos e serviços; emprego para o pessoal local; gastos da 

comunidade acadêmica; recursos movimentados via salários e bolsas de estudo e outros 

gastos diretos ou indiretos. Os autores evidenciam, por exemplo, o mercado imobiliário 

local, que teve seus imóveis existentes crescentemente valorizados. Por outro lado, a 

indústria de construção civil ampliou o número de novas construções dentro da 

exigência do público jovem e dos professores admitidos. Esse dinamismo promoveu a 

instalação de melhor comércio, trazendo para a economia local uma nova face. Depois 

de 2009, foi comum verificar residências fechadas se transformando em repúblicas, 

albergues e pensões e lares oferecendo espaços privativos para estudantes. Surge a 

presença das repúblicas estudantis.   

 Hoff et al (2013) avaliam como positivos os impactos da instalação desse 

campus e dos outros campi da UNIPAMPA que trouxeram para a Região Sul uma nova 

dinâmica econômica local. Salientam que a universidade “pode ser um catalisador de 

esforços em favor do desenvolvimento da região” (HOFF et al., p. 159, 2011). Pode-se 

dizer que, quando há implantação, ou expansão, de uma instituição de ensino superior 

em uma região a mesma modifica a realidade social e econômica do seu entorno. É 
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preciso, todavia, lembrar da responsabilidade civil que a universidade precisa ter com a 

região onde está inserida. Conhecer os problemas e ajudar na construção de soluções 

(HOFF, 2011). 

 Além das universidades acima citadas, todas da Região Sul, outra se destaca na 

Região Sudeste e é apresentada por Mora et al (2017), a saber, Universidade de 

Campinas (UNICAMP). Ela é considerada uma das campeãs em registro de patentes 

industriais e os autores salientam que isso ocorre porque está em área próspera do 

Estado de São Paulo, o que permite uma capacidade de interação entre universidade e 

indústria maior do que em outras regiões.  

 Em resumo, quando se pensa em se fundar uma universidade em uma região, os 

pequenos e médios centros são os que mais se beneficiam através da instituição. Uma 

universidade se torna fonte de renda local e regional, atraindo empreendedores que 

buscam atender tanto a comunidade acadêmica quanto as populações de entorno, 

oferecendo serviços e produtos que antes não existiam localmente. Além disso, a 

população acadêmica, provida de alta renda e de conhecimento, é capaz de auxiliar toda 

a comunidade que a abriga, passa a representar uma fração considerável da renda local, 

permitindo várias formas de investimento, que, por sua vez, promovem o crescimento e 

o desenvolvimento econômico. Entre os investimentos, pode-se citar o imobiliário. 

 Quanto às teorias regionais de polos e de crescimento e desenvolvimento 

econômico usadas como arcabouço teórico desse estudo, permitem explicar as 

instituições de ensino como geradoras de aglomeração, pois registram o surgimento de 

outros núcleos em seu redor, tanto educacionais como a eles vinculados e também supre 

a região de capital humano e de novos conhecimentos, através de seus três objetivos - 

ensino, pesquisa e extensão.  

Ainda, de acordo com Benneworth et al (2011), há que se destacar o papel 

positivo das instituições quando criam a interação entre os diversos atores da sociedade 

e as redes de interação, que produzem vantagem e aprendizagem, promovendo o 

progresso e o desenvolvimento local. É claro que a universidade, por ser uma instituição 

educadora, é fator essencial no desenvolvimento de uma região, pois pode atenuar os 

problemas sociais bem como contribuir para a redução dos níveis de desigualdade 

econômica. Torna-se, todavia, cada vez mais necessário o debate para que a interação e 

inserção das universidades nas regiões onde estão localizadas aconteçam. Os debates 

entre os diversos atores, o conhecimento e apresentação de soluções dos problemas, a 

preparação de formadores de opiniões políticas, sociais e econômicas entre outras ações 

podem promover a melhoria da região. 
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Apesar do campus em estudo estar em um país em desenvolvimento, onde o 

cenário político e econômico não favorece muito os SRI e torna mais difícil o 

desenvolvimento através da universidade, compreende-se que é um desafio para as IFEs 

brasileiras exercerem essa missão. Todavia, como bem ressaltou Oliveira Jr. (2014), as 

universidades são “multi escalares” e conseguem conectar o local em que estão com o 

mundo. Criam oportunidades e efeitos diversos e multiplicadores (na produção, nos 

serviços, no consumo, na educação entre outros). Por fim, no próximo capítulo, estuda-

se o caso do segundo campus da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), situado 

na cidade histórica de Mariana-MG e que inclui o Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS) e o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). 
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CAPÍTULO 3 – HISTÓRIA E PERTENCIMENTO: A RELAÇÃO DA UFOP 

COM A CIDADE DE MARIANA E SEU ENTORNO 

 

O desenvolvimento social e econômico pode ser analisado a partir de várias 

vertentes teóricas e dimensões, que atribuem como determinantes os mais diversos 

fatores, entre eles a instalação de instituições de educação e de pesquisa. Tais 

instituições, além de gerarem mão de obra especializada, acabam por fornecer um 

conjunto de conhecimentos multiplicadores de produtos, técnicas, tecnologias e também 

de novos conhecimentos e, assim, se constituem em espiral nova no ciclo da produção 

científica (OLIVEIRA JR, 2014, p.1), além de contribuírem para com o dinamismo da 

economia local. É essencial que, a partir disso, se vejam as universidades como o ápice 

da obtenção desse conhecimento, advindo desde os primórdios com o objetivo de 

gerarem conforto e inovações na sociedade. 

Ainda segundo Oliveira Jr. (2014, p. 3) “as universidades federais brasileiras 

possuem uma importância significativa na estrutura do ensino superior, seja pela sua 

dimensão seja pelo seu volumoso orçamento que muitas vezes supera o dos municípios 

onde estão instaladas”. No Brasil, especificamente, cada região tem em determinadas 

atividades o pilar de seu desenvolvimento.  Em Minas Gerais, o turismo e a mineração 

são exemplos disso.  É preciso, todavia, evidenciar que o desenvolvimento não é mais 

pautado apenas nos recursos minerais, turísticos, agrícolas ou culturais de uma região 

(OLIVEIRA JR, 2014). 

Este capítulo será dividido em três seções. A primeira vai apresentar uma breve 

contextualização histórico-geográfica da cidade de Mariana-MG e se registra a 

contextualização socioeconômica do município. Na segunda, avalia-se o histórico da 

Universidade Federal de Ouro Preto. A terceira seção apresenta o histórico do Instituto 

Ciências Humanas e Sociais – ICHS – bem como do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas – ICSA, instalados na referida cidade. A quarta registra a evolução do 

campus de Mariana em dados, números e ações extensionistas. 

 

3.1. Breve contextualização sobre o município de Mariana e o histórico da UFOP 

 

A cidade de Mariana está situada na vertente sul da Serra do Espinhaço, em 

região conhecida como Zona Metalúrgica de Minas Gerais. O município se inclui em 

área internacionalmente conhecida como Quadrilátero Ferrífero, que fica a 697 metros 

de altitude. Seus limites são Ouro Preto, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Acaiaca, 
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Piranga, Catas Altas e Alvinópolis. Localiza-se a cerca de 12 km de Ouro Preto e a 110 

km de Belo Horizonte e está inserida na Bacia do Rio Doce. A cidade também é 

banhada pelo Rio do Carmo cujos principais afluentes são os rios Gualaxo do Norte e 

Gualaxo do Sul. A altitude máxima chega a 1.772 metros no Pico do Itacolomi, de 

acordo com informações extraídas de site do próprio município10.  

A origem de Mariana tem a ver com a origem do próprio estado de Minas Gerais 

e, como o próprio nome indica, teve sua gênese na atividade minerária. A maioria das 

cidades históricas mineiras surgiu em algum ponto de mineração e, entre elas, sobressai 

o município estudado, que registrava grandes quantidades de ouro, especificamente 

próximas ao Ribeirão do Carmo, o que proporcionou o primeiro nome à região. As 

primeiras moradias foram erguidas logo após a descoberta desse valioso metal, em 

1696. A vila se torna cidade em 1745, passando a ser conhecida com o nome atual, em 

homenagem à rainha D. Maria Ana d´Áustria. A cidade crescia próxima a outro centro 

de mineração, Vila Rica, descoberta em 1698 e tornada cidade em 1823, com o nome de 

Ouro Preto. Embora tenha sido a primeira cidade de Minas, foi Vila Rica que se tornou 

capital da Província. Essas informações também foram extraídas do site da cidade, já 

anteriormente referenciado, ainda de acordo com o site acima referenciado. 

A vocação de Mariana-MG para os assuntos educacionais e culturais se 

apresentou na primeira metade do século XVIII.  De acordo com Villalta (1998), apenas 

em 1721, o governador Dom Lourenço de Almeida, a pedido de Dom João V, permitiu 

que mestres pudessem oferecer aos moradores de cada vila da Província de Minas 

Gerais aulas de leitura, de escrita, de matemática e de latim. Em Mariana, sob o esforço 

de Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo das Minas Gerais, surge a primeira escola 

semi-pública da cidade que, atualmente abriga o prédio do ICHS/UFOP. 

Ainda hoje, muitos dos prédios educacionais de Mariana e de outras cidades de 

Minas Gerais se estabelecem em construções que outrora pertenceram ou ainda 

pertencem à Igreja Católica. O campus da Universidade Federal de Ouro Preto nessa 

cidade tem seus dois prédios instalados em construções da cúria. 

Passando a uma breve contextualização socioeconômica, segundo o IBGE 

(2010), no último censo, Mariana-MG possuía uma população com aproximadamente 

54.200 pessoas, com densidade demográfica de 45,40 hab/km2. O instituto estimava 

que, em 2018, essa população seria de 60.142 pessoas. Em 2017, o PIB per capita era 

de R$ 35.859,82. Quanto às receitas realizadas, nesse ano, o valor total era de R$ 

309.158.000,77, o que, comparado a outros municípios brasileiros, coloca o município 

 
10 Disponível em < http://www.mariana.mg.gov.br/localizacao>. 

http://www.mariana.mg.gov.br/localizacao
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em 28o em 5570º, no estado em 27 em 853 e na microrregião em 4º. Mariana, pelos 

dados acima apresentados, é apontada como uma das cidades mineradoras de elevado 

PIB per capita, em relação às outras cidades do estado de Minas Gerais. Todavia, o 

município apresenta problemas socioeconômicos que são comuns em cidades cuja base 

econômica é a mineração como os problemas na distribuição de renda, na infraestrutura, 

em níveis educacionais entre outros (SILVA, 2018; SILVA, et al., 2019; DEUS, 2019). 

No que tange ao desenvolvimento econômico e social, o IDH de Mariana-MG 

(0,705, em 2010) é alto se comparado com a média do índice brasileiro (0,742, em 

2010) (BRASIL, 2013). Ressalta-se que a cidade apresenta “uma porcentagem elevada 

da população pobre e extremamente pobre e que somada aos baixos níveis de educação 

da população, não configura que o município possua um bom nível de desenvolvimento 

humano efetivamente” (DEUS, 2019, p. 57). Esta autora comparou o IDHM de cidades 

que participam da mesma microrregião de Mariana e que têm como atividade a extração 

de minério de ferro e alto recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM), a saber, Itabirito, Mariana, Nova Lima e Ouro Preto 

(DEUS, 2019). 

Embora a cidade tenha apresentado alta renda per capita bem como significativo 

potencial financeiro, o que permite oferecer boas condições socioeconômicas e de 

qualidade de vida para a sua população, observa-se que o município é bastante 

vulnerável economicamente uma vez que depende da mineração e seus royalties. 

Qualquer desequilíbrio que ocorra nesse setor pode promover sérios danos à sua 

economia, o que pôde ser verificado após o desastre em Bento Rodrigues (SILVA, 

2018).   

 De acordo com Brasil (2017), naquele ano o salário médio mensal era de 2.3 

salários mínimos por família. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de apenas 26.1%, percentual, consequente do alto desemprego surgido após a 

crise econômica advinda do desastre ocorrido em Bento Rodrigues e outras cidades 

vizinhas. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 73 

de 853. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 905 de 5570. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 36.7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 448 de 

853 dentre as cidades do estado e na posição 3230 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Todavia, quando se considera a microrregião em que o município está inserido, fica em 

terceiro lugar. 
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 O município histórico mineiro, conforme Silva et al (2019), devido à sua 

atividade minerária, foi impulsionado economicamente e atraiu mão de obra de todo o 

país, em fluxo migratório constante. A desigualdade social, todavia, continua visível e 

os lucros não alcançaram os distritos e subdistritos. Os autores afirmam, entretanto, que 

essas mesmas regiões foram polarizadas economicamente devido ao desempenho da 

sede. A mineração influenciou fortemente a economia marianense de forma que, em 

2014, o IBGE registrava que a renda per capita era de R$ 86.000,00, uma das maiores 

do setor minerário mineiro. Em 2017, essa renda caiu drasticamente, o que demonstra 

uma queda brusca na economia do município; com relação ao PIB local, os autores 

registram que 70% advêm da indústria (extração de minério de ferro), 25% do setor de 

serviços, 0,01% da agropecuária e 4,99% da administração pública, que paga os 

melhores salários (SILVA et al, 2019).  

 Segundo Silva (2018), após o rompimento da Barragem de Fundão, havia 2.023 

empresas ativas em Mariana-MG, das quais 74 se constituíram em 2016. Em 2017, 79 

empresas foram extintas, devido à dependência direta ou indireta com o setor da 

mineração e dentro dessas empresas estão as vinculadas ao setor de comércio e de 

serviços. Segundo Silva (2018), em 31 de dezembro de 2016, 47% das empresas 

pertenciam ao comércio, 46% ao setor de serviços contra 7% das indústrias. Desse total, 

59% eram consideradas pequenas empresas, 37% microempresas e 4% outras empresas. 

 Deus (2019) expõe que a composição setorial por emprego no setor formal na 

cidade em análise era assim constituída em 2017: 4,42% para o comércio; 11,35% para 

os serviços. A autora esclarece que a maioria da receita advém da mineração embora 

seja o setor de serviços o que mais emprega a população da cidade. Viana et al (2020) 

salientam, da mesma forma que Deus (2019), a prevalência do setor de serviços no 

município em estudo. Infere-se, a partir das informações de Silva (2018), Deus (2019) e 

de Viana et al (2020) que, uma vez que o setor de comércio e serviços é o que mais 

emprega a população local, toda empresa ou instituição que comprar ou utilizar esses 

bens está claramente auxiliando o crescimento do setor, o que inclui a população 

acadêmica. 

 O gráfico 1, abaixo, mostra o percentual de ocupados por setor de atividade de 

Mariana em 2017. Os dados da RAIS de 2017 mostram o número de ocupados formais 

e os do Censo de 2010 mostram o percentual de ocupados de 18 anos ou mais de idade. 
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Gráfico 1 - Percentual dos ocupados por setor de atividade em Mariana - 2017 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IMRS - Fundação João Pinheiro 

  

 Observa-se que o setor de comércio, de acordo com o Censo 2010, teve 13,47% 

de ocupados de 18 anos ou mais de idade e, pela RAIS, o número de ocupações formais 

em 2017 era de 18,5%. Já o setor de serviços, em 2010, a ocupação era de 42,8% e de 

47,6% das ocupações formais em 2017. O setor de extração mineral teve 14,64% dos 

ocupados em 2010 e 20,5% das ocupações formais em 2017. A indústria da construção 

teve 11,9% em 2010 e 9% em 2017. Os outros setores, com menor números de 

ocupações foram a agropecuária 6,9% (2010) e 1% (2017) e a indústria de 

transformação 4,9 (2010) e 2,5% (2017). Portanto, os setores com maior número de 

ocupações tanto formais (2017) quanto pelos dados do censo (2010) foram o de 

serviços, extração mineral e o setor de comércio. Os dados reforçam a importância 

desses setores para a economia de Mariana. 

Quanto à questão fiscal, a arrecadação pública é dependente das atividades de 

mineração, que foram priorizadas pelo governo local. Como em qualquer município 

minerador, dá-se quase sempre muita importância às obras que advêm de grandes 

investimentos nas minas. O conhecimento mais especializado e complexo requerido 

pelo setor, envolvendo inclusive a pesquisa, é desenvolvido nos headquarters das 

grandes empresas, nos grandes centros, segundo Silva et al (2019, p. 7). De acordo com 

os autores que analisaram o caso de Mariana, as sedes das grandes empresas 
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mineradoras e das principais empresas que prestam serviços a elas não se situavam 

naquele município e, ainda, Mariana enfrenta uma dependência inter setorial com as 

atividades citadas até mesmo no comércio e nos serviços, o que torna a cidade frágil 

economicamente em caso de crise minerária. 

 De acordo com Silva et al (2019), o município em estudo convive, desde o 

rompimento de barragem de rejeitos em Bento Rodrigues, com agravamento de 

problemas econômicos e sociais que não eram tão recorrentes no passado recente, 

dentre eles as questões do aumento do desemprego, baixo dinamismo do comércio local 

e variadas quedas nas arrecadações. Os autores alegam que 

 

A intensa interdependência setorial, típica de uma cidade com alta 

especialização produtiva, faz com que um impacto da magnitude da 

queda de uma barragem comprometa não somente a dinâmica 

mineradora da região, mas também, as atividades complementares 

diretas (infraestrutura, máquinas e equipamentos) e indiretamente 

relacionadas a esse setor (comércio e serviços) (SILVA et al, 2019, 

p.4). 

 

 Por outro lado, é observável que, quanto ao turismo, normalmente é a cidade de 

Ouro Preto que atrai mais visitantes, que, por sua vez, visitam Mariana rapidamente, em 

conceito de cidade “bate-volta”. Os próprios sites de turismo, volumosos na Internet, 

oferecem essa informação que também é registrada por Simonato et al (2017) que 

afirmam que, desde que a cidade de Mariana perdeu o posto de capital de Minas Gerais, 

e de turismo para Ouro Preto. Seguem os autores salientando que atividades como a 

mineração ganharam destaque no município estudado e que outras atividades se 

tornaram secundárias, como o turismo. Eles declaram que há poucos hotéis, pousadas e 

restaurantes em relação a Ouro Preto e que o turismo em Mariana, atualmente, se 

resume a um passeio diurno enquanto Ouro Preto o movimento é diurno/pernoite, se 

mantendo por dias.  

 Silva (2010) já evidenciava que mesmo com acervo cultural importante, a 

atividade turística de Mariana não se desenvolveu e nem foi aproveitada 

economicamente como na cidade de Ouro Preto. Segundo Simonato et al (2017, p.17),  

o rompimento da barragem em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, teve como umas 

das consequências negativas para o município, “corte da arrecadação proveniente das 

atividades (...) e interrupção do turismo”. Assim, conclui-se que é necessário um esforço 

conjunto e o estabelecimento de parcerias entre as autoridades e instituições locais para 

se repensar a questão econômica municipal. A UFOP, pelas pesquisas realizadas e 
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expertise em diversas áreas do conhecimento, gera externalidades positivas para a 

cidade de Mariana (SILVA et al, 2019) e estas podem colaborar com a economia local 

bem como favorecer o fortalecimento de outras atividades como turismo cultural e 

ecológico. No próximo subitem, apresenta-se o histórico da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 

 

3.2 - Histórico da UFOP11 

 

Em 21 de agosto de 2019, a Universidade de Ouro Preto (UFOP) completou 50 

anos de fundação. A UFOP possui campi em três cidades mineiras, duas elas 

consideradas como monumentos históricos, Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.   

Um dos principais objetivos da instituição é integrar ciência e sociedade. Para isso, 

busca, também, através de projetos e programas, resgatar e preservar os patrimônios 

nacionais e mundiais da humanidade. 

O crescimento e desenvolvimento da UFOP – Universidade Federal de Ouro 

Preto - surge a partir da união entre a Escola de Farmácia, fundada em 1839, e a Escola 

de Minas, estabelecida no ano de 1876 por Claude Henri Gorceix, sendo que a primeira 

escola com o curso de graduação em Farmácia e a segunda oferecia os cursos de 

mineração, metalurgia e geologia. A partir dessas duas faculdades, surgiram 

gradativamente outras opções de curso. 

De acordo com (UFOP, 50 ANOS), o curso de Nutrição foi criado em 1978, mas 

a Escola de Nutrição só foi fundada em 1994. Em 1979, teve início o Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS), na cidade de Mariana (MG). O instituto ficou 

situado no prédio onde funcionava o Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. À 

época, oferecia os cursos de letras e de história, e, depois, passou a oferecer também 

graduação em Pedagogia. Na atualidade, além desses cursos, há os mestrados em 

História, Letras e Educação e o doutorado em História e Educação. 

 Em 1981, percebendo-se o interesse da comunidade pelas artes, criou-se o 

Instituto de Filosofia, Artes e Cultura (IFAC). Atualmente, são ofertados os cursos de 

graduação em Artes Cênicas, Música e Filosofia. Em 1982, foi expressivo o 

crescimento da instituição, pois fundou-se no campus do Morro do Cruzeiro, em Ouro 

Preto, o Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB). Em princípio, esse instituto 

 
11 Os dados abaixo foram extraídos do site oficial da UFOP, principalmente relacionado aos 50 anos de 

fundação da instituição e serão referenciados como UFOP 50 anos. Disponíveis em: 

www.ufop.br/historia-da-ufop e www.ufop.br/50anos. Extraído em fevereiro e setembro de 2019, 

respectivamente. 

http://www.ufop.br/historia-da-ufop
http://www.ufop.br/50anos
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ficou com a incumbência de ofertar as disciplinas básicas dos cursos da Escola de 

Minas, Farmácia e Nutrição. Atualmente, abarca também os cursos de graduação em 

Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Estatística, Física, Matemática e Química; 

além de atender também às disciplinas básicas dos cursos de Educação Física e 

Medicina (UFOP, 50 ANOS). 

 O curso de Direito passou a ser ofertado em 1993, em princípio em Mariana, 

depois migrou-se para o campus de Ouro Preto. O Curso de Turismo surgiu no final da 

década, em 1999. Somente em 2008, houve a criação do curso de Museologia, 

formando-se então a Escola de Direito, Turismo e Museologia (EDTM). A Educação a 

Distância começou em 2000 com o Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), 

hoje nomeado de Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), que atendia cerca 

de noventa cidades no estado de Minas Gerais, oito na Bahia e quatro no estado de São 

Paulo. O CEAD oferece hoje os cursos de Administração Pública, Geografia, 

Matemática e Pedagogia em 53 cidades (UFOP, 50 ANOS). 

De acordo com (UFOP, 50 ANOS), a universidade, em 2002, ampliou e fundou 

o campus avançado de João Monlevade, criando então o Instituto de Ciências Exatas e 

Aplicadas (ICEA). Os primeiros cursos de graduação nessa unidade foram os de 

Engenharia de Produção e Sistema de Informação. Em 2009, dois novos cursos 

passaram a ser ofertados, a saber, Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica. A 

Escola de Medicina, localizada no campus do Morro do Cruzeiro, foi fundada somente 

em 2013, precedida pelo o curso de Medicina criado em 2007. Ainda, segundo o site da 

instituição, com o Programa REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – de 2007 do governo federal, novos cursos foram criados e alocados no 

Instituto Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), que foi fundado em 2008, na cidade de 

Mariana, em outro prédio cedido pela prefeitura, oferecendo à sociedade acadêmica os 

cursos de graduação em jornalismo, ciências econômicas, administração de empresas e 

de serviço social. 

A universidade cresceu e expandiu significativamente em 50 anos de fundação. 

Sabe-se que o programa REUNI colaborou muito com o fato. Os dados mostram isso 

por todo o país e, na instituição estudada, nos cursos ofertados pelas escolas centenárias 

e pelos novos institutos. Houve um aumento no número de alunos, professores e 

técnicos que migraram para as cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, os 

outros três campi da UFOP. Por fim, de acordo com (UFOP, 50 ANOS), em 2019, eram 

52 cursos de graduação oferecidos pela UFOP, desses, cinco são a distância. Quanto aos 

programas de pós-graduação, as opções são diversificadas e ofertadas por quase todos 
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os institutos e escolas da instituição. São 33 cursos de mestrados, sendo 24 acadêmicos 

e nove profissionais; quinze cursos de doutorado e sete especializações. São quase doze 

mil alunos, mais de 900 professores, efetivos e substitutos, e aproximadamente 800 

técnico-administrativos. 

    

3.3 - O campus de Mariana 

 

 O campus de Mariana é formado por duas unidades – Instituto de Ciências 

Sociais e Humanas (ICHS) e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), cujas 

trajetórias e constituição serão apresentadas em seguida. 

 

3.3.1. O Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS 

 

Esse instituto é parte integrante da UFOP e foi fundado em 1979, objetivando 

potencializar a formação de professores nas áreas das ciências humanas e sociais, para 

que houvesse, na época, docentes competentes que atendessem às condições jurídicas e 

pedagógicas para se exercer o magistério até a 8ª série do ensino fundamental II 

(correspondente, hoje, ao 9º ano). Desde a origem oficial (1969), cerca de 8000 

profissionais foram formados (BRASIL, 2019). 

Atualmente, o ICHS oferece os cursos de graduação em Letras, História e 

Pedagogia, bem como as pós-graduações stricto-sensu em História, Letras e Educação, 

sendo que, na área de História, há mestrado e doutorado. Cada curso de pós-graduação 

possui pelo menos três linhas de pesquisa que permitem ao estudante um 

aprofundamento em temas específicos e que abre o leque do conhecimento para uma 

visão crítica e de discussão na área das humanidades. O número de pessoas ligadas ao 

instituto, hoje, está em torno de 1050 alunos de graduação, 263 de pós-graduação, 81 

docentes além dos técnico-administrativos e contratados (empresas terceirizadas). Em se 

tratando do prédio que abriga o Instituto12 a ser estudado e que pertence à Arquidiocese 

de Mariana, cedido, em regime de comodato, à UFOP, sabe-se que esse contrato se 

 
12 Da fundação do ICHS até os dias atuais foram dez diretores que atuaram no instituto, com os seguintes 

mandatos: Prof. Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, Departamento de História (1979-1989); Prof.ª 

Solange Ribeiro de Oliveira, departamento de Letras (1989-1993); Prof. Luiz Tyller Pirola, Departamento 

de Letras (1993-1995); Prof.ª Heliana Maria Brina Brandão, departamento de Letras (1995-1997); Prof. 

Benedito Donadon Leal, departamento de Letras (1997-2000); Prof. Luiz Carlos Villalta, departamento de 

História (2000 - 2002); Prof. Ivan Antônio de Almeida, departamento de História (2002 - 2010); William 

Augusto Menezes, departamento de Letras (2010 - 2014); Prof. Margareth Diniz, departamento de 

Educação (2014-2018) e, atualmente, Prof. Luciano Campos da Silva, do departamento de Educação 

(2018 - dias atuais). 
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encontra vencido e que não há interesse por parte da arquidiocese em renová-lo. Os 

motivos por essa falta de interesse não serão estudados nessa pesquisa com 

profundidade. Dessa forma, o Instituto pode ser transferido para outro local em data 

futura, inclusive para outro município.  

Zangelmi (2010) apresentou um relatório completo sobre como foi o processo de 

criação do ICHS na cidade de Mariana-MG. Segundo ele, o referido instituto foi criado 

em meio ao processo de luta pela redemocratização do Brasil, no final da década de 

1970 e início da década de 1980, o que evidencia que a origem do ICHS e seus 

primeiros anos de funcionamento foram fortemente marcados pela interação entre as 

forças em disputa naquele contexto (ZANGELMI, 2010).   

Segundo Zangelmi (2010), o surgimento do instituto só foi possível devido à 

união de três fortes personalidades de Ouro Preto e de Mariana, a saber, o reitor da 

época (Antônio Fagundes de Sousa), o bispo Dom Oscar de Oliveira e o cônego José 

Geraldo Vidigal de Carvalho. Ambos desejavam criar uma nova universidade na cidade 

primaz de Minas ou trazer para ela uma parte da UFOP. Tinha-se especial interesse nos 

cursos conhecidos como “humanidades”. O autor afirma que 

 
Em 1979 esse projeto começou a se concretizar. Uma extensão da 

Universidade Católica (Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

Santa Maria/PUC), que funcionava em Mariana, foi anexada à 

UFOP, o que resultou na criação do ICHS. Nos dois primeiros anos 

houve a organização dos cursos de História e Letras, quando foi 

criado um currículo acadêmico, foram formados os departamentos, 

ou seja, foram criadas as condições para que os cursos pudessem 

funcionar (ZANGELMI, 2010, p.2). 

 

 Os primeiros professores da nova faculdade eram, em sua grande maioria, 

advindos da própria cidade de Mariana, com estreita relação com a cúria local. Apenas 

em 1982, novos professores foram contratados, vindos de Belo Horizonte, São Paulo e 

Rio de Janeiro. Nessa fase, o novo instituto apresenta uma face diferente daquela inicial, 

muitas vezes contrária ao espírito conservador de origem. Zangelmi (2010) afirma que 

essa fase foi um divisor de águas na história do ICHS. 

Zangelmi (2010) destaca que os conflitos surgidos na origem do ICHS 

apresentam consequências que ainda podem ser observadas hoje e que, provavelmente, 

continuarão a influenciar o futuro desse instituto. Entre elas, pode-se citar as mudanças 

ideológicas e políticas dos novos professores. Outro registro aponta que o currículo 

proposto na fundação, especificamente para o curso de História, mudou drasticamente 

uma vez que se sugeria que todo o curso se vinculasse à história de Minas Gerais e, a 
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partir da chegada de novos professores, ampliou-se para outros campos, criando uma 

ruptura com o passado. O autor também evidencia que os cursos criados, em conexão 

com a Pontifícia Universidade Católica, tinham caráter localista, ou seja, focalizam a 

população local e não se abriam para outras regiões brasileiras ou internacionais. A 

realidade atual é totalmente modificada. Gomes Neta (2016) compartilha a ideia de 

Zangelmi (2010) sobre os conflitos e suas consequências. 

 Faz-se importante observar que, se o caráter localista e memorial tivesse sido 

mantido até hoje, o ICHS não teria referência nacional e internacional que possui, 

inclusive com o mestrado e o doutorado em História bem como mestrados em Letras e 

Educação. Embora não se possa confirmar na literatura, é possível que com o fim do 

comodato, a ruptura com a ideologia inicial da Igreja patrocinadora do instituto tenha 

promovido atualmente a possibilidade de retirada do instituto do local onde se sedia.  

Essa é uma inferência a partir da interpretação de Zangelmi (2010). 

 A possibilidade de saída do ICHS de Mariana-MG produzirá uma influência 

negativa muito relevante na cidade, uma vez que, desde o passado, o turismo local não 

tem a mesma força da cidade vizinha - Ouro Preto - e a mineração se encontra em queda 

devido a acidentes em áreas de mineração. Apenas o serviço público, incluindo a grande 

massa de alunos, professores e servidores do ICHS e do ICSA mantém grande parte do 

fluxo de capital na região.  

 O Memorial dos 50 anos da UFOP registra trecho importante que apresenta o 

desejo da criação do ICHS, desde 1963, partindo principalmente dos diretores da Escola 

de Minas e da Escola de Farmácia. A proposta era de que o novo instituto se localizaria 

em Mariana-MG por sua vocação com as humanidades. Lê-se no documento que, no 

anteprojeto de lei, artigo 2o, parágrafo 2o, que “o Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais será instalado na cidade Mariana, estado de Minas Gerais” 13. 

 São diversas as atividades realizadas pelos alunos e docentes do ICHS nas 

cidades de Ouro Preto e Mariana. Especificamente, nos interessam as realizadas em 

Mariana e se destacam aquelas vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) porque 

têm como propósito uma interação mais estreita da Universidade com a comunidade 

local, principalmente por meio da oferta de cursos, projetos e ações isoladas14. Alguns 

dados serão apresentados na seção 3.5, mostrando a evolução dos números de 

 
13  Trecho extraído de palestra proferida pelo Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho” em 09/11/2004, 

disponível em www.ichs.ufop.br/diretoria-0. 
14 Dados pertinentes a esse item serão apresentados no item 3.5. 



85 
 

servidores e discentes envolvidos, bem como o número dos projetos e atividades 

desenvolvidas pelo ICHS e pelo ICSA em Mariana. 

 

3.3.2. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 

 

Ao contrário do ICHS, não há muita informação publicada sobre a sua 

constituição do ICSA; por isso, realizou-se uma leitura de atas e outros documentos 

administrativos, digitais, e disponibilizados pela atual Diretoria do ICSA. O site do 

instituto (BRASIL, 2018) também nos serviu como instrumento de pesquisa. 

 Os documentos disponíveis sobre o instituto registram dados administrativos tais 

como a contratação de servidores, mudanças de nomes de departamentos, aquisição de 

livros e outros materiais permanentes, mobília, e etc. além de diversos 

encaminhamentos relacionados ao funcionamento do instituto e algumas questões 

burocráticas tais como memorandos e ofícios, aprovação de afastamentos de 

professores, comunicados da administração, visitas técnicas de engenheiros e arquitetos, 

informações sobre aprovação de projetos e programas, entre outras. 

O instituto em análise se situa onde era a antiga escola de Mariana-MG, de nome 

Escola Estadual “Dom Frei Manuel da Cruz”, fundada por Padre José Dias Avelar ou 

Padre Avelar15. Esse clérigo tem importância histórica na cidade. Santos (2018) registra 

que, em diálogos com seus assessores e amigos, já era desejo do Padre Avelar que 

aquele prédio, um dia, se tornasse uma faculdade. O destino se cumpriu. A escola 

passou a se chamar Colégio “Padre Avelar” (hoje inexistente) e depois se transformou 

no ICSA. Há hoje um Centro de Educação “Padre Avelar” em Mariana, porém com 

outro nome, a saber, CEDAD - Centro Educacional de Desenvolvimento Artístico e 

Cultural Jadir Macedo (GOMES NETA, 2016). 

O ICSA foi criado, em 2008, como parte do programa REUNI (do Governo 

Federal), que teve como objetivo ampliar as vagas e estrutura física e de pessoal das 

instituições de ensino federais do país. Visto que a UFOP integrou ao Programa, foram 

criados quatro novos cursos de graduação em Mariana. De acordo com Brasil (2008), O 

ICSA foi primeiramente denominado como DECSA – Departamento de Ciências 

Sociais Aplicadas, aprovado através da Resolução CEPE no 3.317, de 06 de agosto de 

 
15 De acordo com Gomes Neta (2016), o Padre Avelar era Mineiro de Lagoa Santa – MG, estudou no 

Colégio do Caraça e também na cidade de Dax (França), chegando em Mariana-MG em 1964, onde 

faleceu em 1991, aos 93 anos. De acordo com esta autora, ele sempre foi um educador, incentivou a 

construção de vários prédios escolares, ampliou a chance de estudo para todos os interessados, 

favorecendo a inclusão. Foi o fundador da escola acima citada, famosa porque oferecia além do ensino 

fundamental e médio, habilitações profissionais em magistério, enfermagem, contabilidade. 
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2008. Nesse período, o instituto foi instalado somente no espaço do prédio do Colégio 

Padre Avelar, cedido pela Prefeitura de Mariana para a UFOP. Os cursos de 

Administração e de Jornalismo iniciaram-se no segundo semestre de 2008 e os cursos 

de Economia e Serviço Social, no primeiro semestre de 2009. 

Brasil (2010) registra a extinção do DECSA, que passa a ser denominado ICSA, 

com apenas dois departamentos: DECEG – Departamento de Ciências Econômicas e 

Gerenciais – e DECSO – Departamento de Ciências Sociais, Comunicação Social – 

Jornalismo e Serviço Social. Atualmente, o ICSA possui cinco departamentos, a saber, 

DECAD – Departamento de Ciências Administrativas, DECSO – Departamento de 

Ciências Sociais, DEECO – Departamento de Ciências Econômicas, DEJOR – 

Departamento de Jornalismo e DESSO – Departamento de Serviço Social (BRASIL, 

2018)16. Segundo Gomides e Fonseca (2011), em jornal veiculado no próprio ICSA, o 

prédio da antiga escola foi construído pela população e é resultado dos esforços de 

personagens importantes, como o Padre Avelar e a professora Hebe Rola. O prédio foi 

cedido em regime de comodato à UFOP que o ampliou e o transformou na 

infraestrutura do ICSA. 

Desde a fundação do instituto, em 2008, quatro diretores foram eleitos. Ainda 

como Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DECSA), o professor Ubiratan 

Vieira, do curso de Jornalismo, foi quem assumiu o primeiro mandato como chefe do 

DECSA. Sua gestão teve duração de um ano e meio, iniciando em agosto de 2008 e 

terminando em dezembro de 2009. Ao se tornar ICSA, em dezembro de 2009, o 

professor José Benedito Donadon Leal, também do curso de Jornalismo, foi quem 

assumiu, por um ano, a direção do instituto. Depois desse período, todos os mandatos 

passaram a ser de quatro anos. No período de dezembro de 2010 a dezembro de 2014, o 

ICSA foi dirigido pelo professor José Artur dos Santos Ferreira, do curso de Ciências 

Econômicas. Em 2014, há o retorno do professor José Benedito Donadon Leal como 

diretor do Instituto, reeleito em 2018 com 81,82% dos votos na pesquisa paritária 

(BRASIL, 2018). 

Segundo (UFOP 50 ANOS), no seu primeiro ano de funcionamento, o Instituto 

se resumia ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e a um colegiado. Entre 

 
16 O logotipo desenvolvido em 2008, por um aluno do instituto, Simião Castro, reforçou a importância do 

ICSA, pois tinha como objetivo representar uma interação entre os quatro cursos de graduação, além de 

demonstrar como eles, conjuntamente, faziam parte das relações humanas e sociais aplicadas. O logotipo 

representa o mundo, as relações entre os cursos e a sociedade. Evidenciam neles os traços, representando 

os quatro cursos, que não se fecham, o que transmite a ideia de entrelaçamento. Para o autor do selo, o 

símbolo busca expressar a ideia de que o mundo é formado de pessoas diferentes que se convergem em 

muitos aspectos (BRASIL, 2018). 
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2010 e 2013, foram construídos os prédios de salas de aula, a biblioteca, o restaurante 

universitário, os laboratórios e as salas dos professores. Ocorreu também a reforma da 

casa FINEP (2010 – 2016) e foi adequado o terreno para estacionamento e área verde.  

Salienta-se que, durante a construção desses prédios, os cursos foram administrados no 

prédio do antigo colégio “Padre Avelar” e na casa da família Vieira. 

Com onze anos de existência, ainda novo na história da UFOP, o ICSA já possui 

dois cursos de mestrados acadêmicos, stricto sensu, sendo eles o Programa de Pós-

Graduação em Comunicação (PPGCOM) e o Programa de Pós-Graduação em 

Economia Aplicada (PPEA). No PPGCOM, já foram abertas seis turmas e no PPEA 

quatro. O processo seletivo para os dois programas de pós-graduação é anual. Interessa-

nos ressaltar a importância das linhas de pesquisa do PPEA, que permitem aos alunos 

conhecer a aplicar as diversas teorias econômicas, fundamentais para o entendimento da 

realidade e para o desenvolvimento local. Quanto às linhas do PPGCOM, elas permitem 

a formação de uma reflexão crítica do estudante, por meio de estudos cujo viés é 

“Comunicação e Temporalidades”, o que permite compreender a conexão com as 

realidades local, regional, nacional entre outras. 

Dentre as diversas ações realizadas pelos corpos discente e docente do ICSA, 

salientam-se os programas, projetos e ações vinculados às diversas Pró-Reitorias da 

UFOP. Destacam-se o Programa de Educação Tutorial (PET)17, os projetos de pesquisa 

científica e as inúmeras ações extensionistas18. 

Visto que o instituto é recente na história da instituição, serão apresentados os 

dados que registram o seu crescimento, através da evolução dos números de alunos e 

servidores, os inúmeros projetos e ações no município de Mariana. 

 

3.4. Evolução de discentes, docentes e técnicos no campus da UFOP em Mariana-

MG 

 

 Nesta seção serão apresentadas algumas informações recentes para se 

contextualizar o crescimento em termos de população acadêmica campus da UFOP em 

Mariana. Para esse fim, apresentam-se os gráficos 2, 3 e 4, que registram a evolução o 

 
17 O Programa Especial de Treinamento (PET) - é um programa desenvolvido por grupos de estudantes de 

graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) do país. O bolsista PET possui compromisso com a 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo como objetivo contribuir para a criação 

de uma cultura acadêmica que valorize a formação técnica, científica e humanista dos alunos de 

graduação das IES. 
18 Dados pertinentes a essas ações serão apresentados no item 3.5. 
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número de alunos de graduação, de pós-graduação, de professores e técnicos 

administrativos lotados no campus de Mariana. 

 

Gráfico 2 - Discentes de graduação no campus de Mariana (2003-2019) 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

 

 Pelo gráfico 2 pode-se observar que o volume de alunos do ICHS apresentou 

crescimento significativo (60,9% em comparação a 2003). A partir do segundo semestre 

de 2008, é substancial o aumento de alunos na cidade de Mariana, representando um 

aumento de 3,89 vezes em comparação com o primeiro semestre de 2003, dando-se 

especial atenção ao crescimento do número devido à presença de discentes do ICSA. 

Esse fato ocorreu a partir das políticas implantadas no âmbito do REUNI, que 

incentivou a criação de novos cursos, interiorização de universidades e atração de 

alunos, em especial, da própria região. 

 O gráfico 3 registra o número de discentes que cursaram ou ainda cursam pós-

graduação no campus em análise. É importante assinalar que o ICSA possui apenas dois 

programas de mestrado acadêmico e que o ICHS possui três de mestrados e dois 

doutorados. 
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Gráfico 3 - Evolução do número de alunos de pós-graduação no ICHS e ICSA 

(2007-2019) 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

 

 Nos dois institutos, o número de alunos em pós-graduação sempre foi crescente.  

Em 13 anos, no ICHS, esse crescimento foi de aproximadamente 32 vezes e, no ICSA, 

em cinco anos, houve um crescimento de aproximadamente sete vezes. Segundo o 

relatório de gestão da UFOP (BRASIL, 2013), a política de pesquisa e pós-graduação da 

PROPP/UFOP favoreceu esse crescimento, pois fundamentou-se na necessidade de 

desenvolvimento de ações estratégicas que apoiassem os programas de  pós-graduação 

já existentes e em fase de consolidação, bem como colaborou com a criação de novos 

cursos, através dos grupos emergentes, dos editais de auxílios financeiros, a avaliação 

dos programas por especialistas externos e com oferecimento de bolsas de incentivo. 

 O gráfico 4 registra o número de defesas nos dois institutos, ressalvando que, no 

ICSA, os referidos eventos se iniciaram apenas em 2017, considerando que a criação 

dos primeiros cursos ocorreu no ano de 2015 e 2016. Muitos dessas pesquisas discutem 

questões relacionadas à região sob a perspectiva econômica, das artes, da cultura, da 

memória e da história da região, conformando um importante capital social que atuará 

nas administrações públicas, nas redes de ensino, ou mesmo continuará os seus estudos 

de pós-graduação ocupados com temas importantes para entender e colaborar com a 

região. 
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Gráfico 4 - Número de defesas de trabalhos de pós-graduação no ICHS e no ICSA 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

  

É sabido que a demanda por professores é maior que para técnicos 

administrativos, logo, é de esperar que cresça de forma distinta. O gráfico 5 apresenta o 

crescimento de 3,45 vezes no contingente de professores e de 1,52 vezes no total de 

técnico-administrativos, entre 2008 e 2019, cujas metas curriculares implicaram na 

contratação de mais professores. Insta ressaltar que não foi possível apresentar a 

evolução do número de funcionários terceirizados para o campus de Mariana, pois a 

UFOP não dispõe de dados separados por unidade ou campus. Tem-se o número total de 

terceirizados de toda a Instituição. Sabe-se que foram significativos os casos de 

aposentarias ao longo do tempo e que nos últimos anos, vários cargos foram extintos. 

As reposições desses cargos são efetuadas por pessoal terceirizado e há com isso uma 

perda da massa salarial significativa, pois os salários dos terceirizados são inferiores ao 

do pessoal efetivo. A substituição desse pessoal foi realizada de forma a reduzir mão de 

obra, pois, para cada corte de custeio que há no orçamento, diminui-se o número de 

funcionários terceirizados. Por esse motivo, os dados de terceirizados são alterados 

recorrentemente, tornando um problema para a instituição, dificultando o controle via 

rotina de centro de custos e a organização de uma base de dados que permita conhecer a 

real situação dos contratos e terceirizados. 
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Gráfico 5 - Evolução do número de professores e de técnico-administrativos (2008-

2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

 

Uma informação importante para se entender a importância da universidade para 

o seu entorno e da importância do REUNI para a região ocorre quando se verifica o 

gráfico 6, contendo informações sobre a evolução do número de graduados na UFOP, 

provenientes da região de Ouro Preto e Mariana. Uma das críticas recorrentes de que a 

UFOP é mais acessível para estudantes de outras regiões começa a ser modificada, 

como os dados em seguida refletem. A ampliação dos cursos e da oferta de vagas, a 

abertura de vagas em horário noturno, além de melhorias nas condições de permanência 

estudantil por meio de bolsas, por exemplo, funcionam como incentivos por meio dos 

quais estudantes locais pudessem se inserir na UFOP, o que reforça a importância das 

políticas públicas para o setor.   

Para acompanhamento da evolução do número de alunos graduados que são 

nascidos ou moradores da região de Ouro Preto e de Mariana, no campus de Mariana, é 

apresentada nos gráficos 6 e 7. O primeiro nos fornece o total da região, subdividido por 

ICHS e ICSA e o segundo apresenta o total de graduados em comparação com o total 

regional. 
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Gráfico 6 - Graduados da região de Ouro Preto e de Mariana (1985-2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

 

Gráfico 7 - Total de graduados nascidos em Mariana, Ouro Preto e região em 

comparação com total geral de graduados de outras cidades em cursos do ICHS e 

ICSA - Mariana-MG 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do NTI/UFOP (2020) 

 

Os dados registrados no gráfico 7 evidenciam que o número de estudantes de 

Ouro Preto e de Mariana (incluindo distritos e subdistritos) aumentou 
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significativamente no campus de Mariana, chegando a 80% em 1991. A proporção 

diminui entre 2007/2008, depois começa a se recuperar em 2013, ou seja, há um 

aumento do número de alunos sem um aumento no número de formandos. Esse fato é 

explicado pela abertura do ICSA (2008) - aumento do número de alunos e queda na 

proporção do número de formandos - e depois de quatro anos da chegada do instituto 

tem-se a graduação das primeiras turmas. Aqui, já se tem uma clara evidência da 

importância do ICSA e do ICHS para a região. Em consonância com o gráfico 6, a partir 

de 2012, com a formatura das primeiras turmas do ICSA, esse número tornou-se ainda 

mais relevante, explicando a queda acentuada na proporção de diplomados na região no 

período de 2007 a 2012. 

Passada a apresentação dos dados gerais que atestam a evolução do ICHS e do 

ICSA desde a sua conformação ao período recente e as primeiras evidências da 

importância de ambos os Institutos para a região, em especial, para o município de 

Mariana, passa-se a uma perspectiva de interação mais próxima da universidade com a 

comunidade, expressada pelos programas e práticas extensionistas que serão 

apresentadas a seguir.  

 

3.5. A relação entre a Universidade e a comunidade: ações e serviços prestados 

pela UFOP em Mariana-MG 

 

Não é recente a discussão sobre a importância e a necessidade de a universidade 

desenvolver um papel determinante no processo de desenvolvimento social e econômico 

das regiões em que estão localizadas (ROLIM e SERRA, 2010) e como faz diferença 

quando a universidade está na região e pertence à região, isto é, conhece a realidade do 

local e propõe debates, programas e projetos que buscam contribuir e melhorar o seu 

entorno.  

A inserção das instituições de ensino na realidade local é um ponto chave, o que 

Goddard (2019) denomina de engajamento cívico, isto é, quando há conexão entre 

urbanidade e igualdade social e econômica, ou seja, quando a universidade trabalha 

junto com a sociedade. A despeito das universidades cívicas ainda não serem uma 

realidade no Brasil, e guardadas as proporções a respeito dos objetivos e arranjos 

institucionais requeridos no contexto das universidades cívicas, existem algumas ações 

similares que refletem uma relação de engajamento e parcerias estabelecidas entre a 

universidade (UFOP) com a comunidade local.    
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Essa interação se dá por meio do ensino, da pesquisa, mas, especialmente, por 

meio de ações mais diretas entre público local e universidade expressas através dos 

Programas e Ações de Extensão. Assim, nesse subitem, serão apresentadas algumas 

atividades de extensão que a UFOP realiza em prol da comunidade marianense, como 

forma de engajamento com o local.  

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX - possui uma unidade em Mariana e que é 

conhecida como Centro de Extensão e Cultura de Mariana (CEMAR) / UFOP e que tem 

por objetivo ser uma extensão da universidade na sociedade, conhecendo e se 

informando das diversas demandas sociais, faz-se o elo da universidade com a 

sociedade por meio das ações extensionistas. A Extensão Universitária está sempre 

vinculada aos outros dois tripés da universidade que são o ensino e a pesquisa. De 

forma interdisciplinar, educativa, cultural, científica e política, busca promover a 

interação entre a universidade e a sociedade (BRASIL, 2020).  

As diversas ações desenvolvidas, pelos Programas, Projetos e Cursos, 

executados por professores, técnicos administrativos e alunos buscam garantir os 

valores democráticos, a equidade e o desenvolvimento da sociedade em suas dimensões 

humana, ética, econômica, cultural, social entre outras (BRASIL, 2020). Seguem no 

quadro 1 os dados estatísticos disponíveis na CEMAR/UFOP para verificação das 

ações/projetos acima citados bem como as estatísticas do público afetado por eles.  

 

Quadro 1 - Público-alvo atingido pelas ações extensionistas por área do 

conhecimento presente em Mariana  

ANO AÇÕES 

Economia e 

Administra 

ção 

Comunica 

ção 

Cultura Direitos 

humanos 

Educação Saúde Trabalho, 

Tecnologia e 

Produção 

Total 

Geral 

2014 3 330 4910 11880 8536 - 8085 33744 

2015 850 5020 4500 20 8940 30 685 20045 

2016 2820 701 3260 102 5810 - 1550 14243 

2017 4050 6170 1150 450 7175 - 950 19945 

2018 - 22869 200 3600 22975 400 3810 53854 

2019 - 10270  700 9580 40 10474 31064 

Total 

Geral 

7.723 45.360 14.020 16.752 63.016 470 25.554 172.895 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CEMAR/UFOP (2020) 
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  As ações extensionistas acima apresentadas derivaram-se de cursos, projetos e 

programas, oferecidos ao público marianense em geral. Dentre as muitas ações, há que 

se enunciar o público-alvo atingido com as ações na área de educação, tão importante 

para o desenvolvimento de uma região. Os cursos de línguas bem como os de práticas 

pedagógicas oferecidos aos professores das redes municipais e estaduais do município 

são destaques nessa área. O gráfico 8 demonstra a evolução dessas derivações, também 

no período de 2014 a 2019. 

 

Gráfico 8 - Cursos, projetos e programas derivados de ações extensionistas da 

UFOP em Mariana 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CEMAR/UFOP (2020) 

  

 Observe-se, no gráfico acima, que o maior número de projetos ocorreu em 2017 

e 2018 bem como o número de programas, devido à curricularização da extensão19 

(creditação) segundo informação da própria universidade. Para o período avaliado, 

 
19 O regulamento da Curricularização da Extensão foi aprovado pela Resolução CEPE/UFOP Nº 7852 na 

qual se inseriu os componentes curriculares obrigatórios de extensão nos cursos de graduação, dentro dos 

termos da lei federal 13.005/2014. “Parágrafo único - Os componentes curriculares de extensão, 

compreendidos como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e politico que promove 

a interação transformadora entre a Universidade e a sociedade, se constituem por meio de disciplinas 

(totalmente ou parcialmente extensionista) e/ou atividades complementares extensionistas”. Disponível 

em: <http://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CEPE_7852.pdf>, acesso em 03/02/2020. 

http://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CEPE_7852.pdf
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observou-se um crescimento de ações extensionistas, motivada pela mesma 

curricularização. Em 2019, houve queda dessas ações devido a cortes orçamentários do 

governo federal, o que impactou a redução da oferta de bolsas aos alunos, 

inviabilizando a submissão e a continuidade dessas atividades. A quantidade de cursos 

ofertados variou durante o período de 2014 a 2019, tendo períodos de maior oferta 

(2016) e menor oferta (2017), o que é um evento normal já que há períodos quando 

docentes/técnicos ofertam mais ações e em outros menos. Salienta-se que os cursos são 

em menor quantidade do que os projetos, pois estes são mais duradouros, e aqueles, em 

sua maioria, são de curto prazo. 

 O gráfico 9, abaixo, mostra as estatísticas referentes ao público-alvo beneficiado 

pelas ações extensionistas, por seus programas e projetos. A variação dos números 

apresentados e nos períodos avaliados é uma consequência direta da oferta e da 

demanda, além dos cortes do governo federal, conforme já apresentado na exposição do 

gráfico 7. 

 

Gráfico 9 - Público alvo total anual atingido por ações extensionistas, excluídos 

programas de rádio* 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CEMAR/UFOP (2020) 

* Foram excluídos os programas de rádio que incluem tantos ouvintes que se torna difícil 

estimar e compará-los com as demais áreas temáticas, uma vez que se trata de mídia disponível gratuita a 

todos. 

 

Por sua vez, o gráfico 10 apresenta estatísticas desse público por área temática. 

Percebe-se que, em consonância com o quadro 1, apresentado acima, as áreas mais 

evidentes são educação, comunicação, trabalho/tecnologia/produção, através de seus 

programas, projetos e cursos, refletindo a importância dessas ações para a comunidade, 

pois são áreas estratégicas para o desenvolvimento local.  
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Na área da educação, por exemplo, há programas e projetos que oferecem cursos 

de línguas estrangeiras, essenciais para profissionalização do indivíduo, bem como o de 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – imprescindível para a inclusão de pessoas que 

sofrem deficiências auditivas. Escolas da região são beneficiadas com programas de 

formação pedagógica e alunos recebem informações que promovem o desenvolvimento 

do espírito crítico-reflexivo. 

 

Gráfico 10 - Público-alvo por área entre 2014 e 2019 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CEMAR/UFOP (2020) 

 

 Na área da comunicação, bastante vinculada à área da educação e da cultura, 

projetos, programas e cursos buscam desenvolver nas comunidades acadêmica e não 

acadêmica processos de diálogo, de troca de informações, de representações de 

sentimentos e memórias através de oficinas, palestras, atividades em público, filmes e 

rodas de conversa. As atividades de leitura real e de atividades rotineiras produzem no 

indivíduo uma capacidade de ver e discutir problemas que o afetam no dia-a-dia20. 

 Concluindo, registra-se que a UFOP, desde a sua fundação, concentrou seu 

escopo nos cursos das ciências exatas e da vida, mas que, a partir da década de 1960, 

pretendeu-se através das Escolas de Minas e de Farmácia, em consonância com 

autoridades da cidade e eclesiásticas, criar um instituto de ciências humanas. Percebe-se 

que a vocação do campus de Mariana, ao contrário do de Ouro Preto e de João 

Monlevade, sempre foi o das humanidades, com caráter anteriormente memorialista. 

Mariana não foi escolhida para abrigar o segundo campus por acaso, mas sim, pelo tipo 

 
20 Torna-se difícil separar por tema muitas das atividades realizadas e oferecidas pela Universidade; 

todavia, para fins estatísticos, observa-se a função que mais se sobressai na análise. 



98 
 

de sua inserção social local. Nota-se, portanto, que o ICHS e o ICSA possuem um 

amplo quadro de ações extensionistas que afetam diretamente grande público-alvo de 

Mariana e que o número de alunos e de professores tem crescido, incorporando maior 

parcela de acadêmicos da própria região. Passa-se, agora, à parte empírica do estudo. 



99 
 

CAPÍTULO 4 – ASPECTOS METODOLÓGICOS  

  

De acordo com a literatura apresentada, foi verificado que a instalação de um 

campus em uma cidade favorece o crescimento e o desenvolvimento da mesma, pois, 

além de efeitos de encadeamento em termos da conformação de capital social e humano, 

da geração de externalidades no provimento de infraestrutura e captação de recursos de 

diversas ordens, permite potencializar a geração emprego e renda, a atração de novas 

firmas, a diversificação de atividades e serviços e os investimentos locais (PEDROSA, 

2017; FAVA-DE-MORAES, 2000; FOTEA e CUZA, 2011). Isso acontece devido aos 

gastos que são injetados na economia, sejam aqueles necessários para o funcionamento 

da instituição, sejam os gastos do público vinculado à universidade, a saber, docentes, 

discentes, técnicos, contratados e visitantes contribuem direta e indiretamente para a 

economia local. Para Faria Júnior (2015), são esses gastos que desencadeiam importante 

efeito multiplicador para o município. 

Nos capítulos anteriores foram resgatados teoria e referenciais teóricos 

vinculados à Teoria dos polos, sistema regional de inovação e papel das universidades 

como fatores de inovação e desenvolvimento regionais. Tal como apresentado no 

capítulo 3, foi destacada a importância da UFOP na área de ensino, pesquisa e extensão, 

cujas ações representam a sua interação mais direta desta instituição com o local. Este 

capítulo objetiva indicar as estratégias metodológicas e recursos utilizados para se 

obterem os dados e informações de forma a traçar um perfil econômico e financeiro da 

comunidade acadêmica da UFOP em Mariana. Essa estratégia será importante para se 

ter uma dimensão de quanto os institutos ICSA e ICHS são importantes em termos de 

renda, gasto e consumo, em especial, para os setores de comércio e serviço.  

Para o alcance desse objetivo, apresentam-se as estratégias para obtenção de 

dados, a discriminação das ferramentas para sua coleta e a definição do tamanho da 

amostra que será analisada além de outros possíveis métodos de utilização e um resumo 

das qualidades da pesquisa. 

  

4.1. Estratégias para obtenção dos dados 

 

 Por meio desse estudo de caso, pretende-se verificar quais atividades 

econômicas foram e continuam sendo importantes e fomentadas pelas presenças do 



100 
 

ICHS e do ICSA, no campus da UFOP em Mariana-MG, e como elas afetam a dinâmica 

econômica da cidade. 

 Por ser um estudo inédito quanto ao seu escopo de investigação e pela escassez 

de dados necessários para se realizá-lo, sua execução apresentou limitações e 

dificuldades que serão relatadas ao longo desse capítulo, em especial, na obtenção de 

dados institucionais, municipais e na coleta de dados primários. Logo, a escolha e 

definição das estratégias empíricas foram condicionadas por essas limitações. Quanto 

aos dados referentes aos gastos da UFOP com o campus de Mariana, não foi possível a 

obtenção e a análise dos mesmos, pois essas são geradas pelo Sistema Minha UFOP e, 

de acordo com a Diretoria de Orçamentos e Finanças da instituição (DOF), não informa 

as despesas realizadas através de contratos, por exemplo, com os terceirizados, energia 

elétrica, entre outros tipos. Além disso, a UFOP não tem operacionalizado o seu centro 

de custos para obtenção de todas as despesas e receitas de forma discriminada e 

separadas por unidades/institutos para um determinado período de tempo.   

Quanto aos dados referentes ao município, tentou-se obter dados junto à 

Secretaria da Fazenda, mas, devido à não disponibilização dos mesmos, optou-se por 

trabalhar com os dados abertos. Em relação à obtenção dos dados referentes à pesquisa 

de campo, inicialmente, houve baixa adesão. Entretanto, após as cinco visitas realizadas 

para divulgação da pesquisa, in loco, além do apoio de alguns docentes e servidores 

vinculados aos institutos e o envio de diversos e-mails ao público-alvo, conseguiu-se 

obter amostra significativa relativa à população de discentes. Em relação aos servidores, 

houve maior dificuldade na obtenção dos dados, implicando na ausência de duas 

observações para completar o número de entrevistados previamente estimado. 

Entretanto, a referida ausência apresenta impacto de efeito prático irrelevante na 

margem de erro, aumentando-a na casa dos décimos de percentual e, por esse motivo, 

procedeu-se ao estudo sem maiores problemas. 

Para obtenção da coleta de dados, o presente estudo utilizou-se da aplicação de 

questionários ao público citado (docentes, discentes e técnicos administrativos em 

educação e terceirizados), do tipo survey para se avaliar o perfil dos gastos e consumo 

da população acadêmica em análise, e para obtenção de dados sobre gastos, consumo e 

renda média desse público. Inicialmente, a coleta de informações foi realizada por 

questionário eletrônico enviado via e-mail, tendo sido complementada a amostra com a 

captação de informações diretas e indiretas pela pesquisadora nos dois institutos 

analisados. Relatórios e estatísticas institucionais e governamentais também foram 

utilizados para o mesmo fim.  
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Conforme será apresentado na seção 5.4 e, considerando que não há registros 

anteriores de consumo de membros da comunidade da UFOP para se comparar com a 

evolução de indicadores municipais, adotou-se nessa pesquisa uma metodologia de 

deflação dos dados para comparação com os indicadores históricos. Essa estratégia faz 

com que o consumo mensal de alunos e servidores permanecesse constante a partir do 

ano de 2003. Partindo desse pressuposto, os dados referentes ao consumo mensal de 

cada categoria e instituto, apresentados na seção 5.2, foram deflacionados pelo IPCA 

mensalmente até o mês de janeiro de 2003. A partir desses dados deflacionados, foi 

calculada a média de consumo semestral de cada perfil (servidores e alunos do ICHS e 

ICSA). De posse desse valor semestral individual por perfil, ele foi multiplicado pelo 

total de membros da UFOP, campus Mariana, nos referidos semestres letivos. 

 

4.2. Ferramentas de coleta de dados e definição do tamanho da amostra 

 

 Para viabilizar esta pesquisa, foi realizada a coleta de dados via questionário21 

online. A base de e-mails dos potenciais entrevistados, de acordo com o estrato definido 

foi obtida através das Pró-Reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de 

Administração da Universidade Federal de Ouro Preto após a aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética da UFOP22. Para que a amostra atingisse o número ideal de indivíduos, 

visitou-se os dois institutos, dialogou-se com os professores, alunos e técnicos e 

divulgou-se a pesquisa através das mídias móveis, folders e cartazes nos ambientes 

estudados.  

A estrutura dos questionários foi elaborada de acordo com as proposições de Gil 

(2008): “Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas” (GIL, 2008, p. 121) bem como com o objetivo de 

testar a hipótese dessa pesquisa, a saber, que a comunidade acadêmica de ambos os 

Institutos do campus local (ICHS e ICSA) contribui significativamente para a economia 

de Mariana. Mediu-se e verificou-se qual é a qualidade e o perfil dessa contribuição, 

especialmente, em termos de consumo, gasto para os setores de comércio e serviços. Os 

questionários para professores, técnicos administrativos e terceirizados foram 

 
21 Cópias dos questionários se encontram em anexo. 
22 Antes de se passar à especificação dos dados, insta informar que o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP bem como os questionários que foram aplicados à amostra, cuja 

autorização foi obtida por meio do Protocolo número 16234919.3.0000.5150.  

 



102 
 

compostos de 32 perguntas fechadas e o dos discentes de 19 perguntas, seguindo o 

mesmo padrão.  

A população total estimada nos dois institutos estudados e residentes em 

Mariana foi o foco desse estudo. De acordo com dados secundários obtidos por meio do 

Núcleo de Tecnologia de Informação da UFOP (NTI-UFOP), referentes ao ano de 2019, 

essa população é de 2.182 indivíduos, incluídos nesse total os servidores ativos 

(professores, técnicos administrativos em educação (TAEs), alunos de graduação e de 

pós-graduação e pessoal “terceirizado”), sendo que, 12,7% eram alunos de pós-

graduação, 81,2% alunos de graduação, 7,5% servidores ativos e 0,8% corresponde a 

funcionários contratados ou “terceirizados”. 

 Como não era possível assegurar a adesão de toda a população dos institutos aos 

questionários e para se garantirem os pressupostos necessários para a validade das 

estimativas que foram obtidas via métodos estatísticos, foi primordial a definição de um 

número mínimo de participantes. Para isso, utilizou-se de técnicas de amostragem 

aleatória, pelas quais foi definido um tamanho mínimo de amostra, considerando a 

metodologia de dimensionamento conservador para população finita.  

O método acima mencionado busca definir um tamanho de amostra capaz de 

captar uma proporção da população que apresenta determinada característica de 

interesse do pesquisador, sem que seja necessária uma amostra piloto (BOLFARINE; 

BUSSAB, 2004). A amostra é definida através da seguinte fórmula 

 

  

 

em que: 

n : tamanho da amostra; 

p: proporção da amostra que apresenta a característica de interesse, definida por 

este método como 0,5 ou 50%; 

q: proporção da amostra que não apresenta a característica de interesse, definida 

por este método como 0,5 ou 50%;  

Zₒ: coeficiente tabelado em função da certeza α;  

N: tamanho da população de interesse; 

ε: erro de estimativa.  
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O nível de significância (α) escolhido para essa pesquisa foi de 95%, com erro 

máximo de 5% da estimação. Considerando que foram aplicados dois questionários 

distintos (sendo um para estudantes e outro para servidores e contratados), foram 

obtidas duas amostras separadas para sua aplicação. Para o questionário direcionado aos 

estudantes, seria necessário obter uma amostra com tamanho total de 324 pessoas, mas 

foram obtidas 527 participações. Para o questionário destinado aos servidores e 

contratados, era preciso obter uma amostra de 124 pessoas e foram obtidas 121 

respostas. Desse modo, 649 indivíduos responderam os questionários; portanto, a 

amostra foi representativa para a população de interesse. Esse tamanho garantiu a 

representatividade dos resultados. 

 

4.3. Obtenção de dados secundários  

 

Para a efetiva verificação da qualidade e influência econômica da comunidade 

UFOP no município de Mariana, em conjunto com os dados primários obtidos via 

questionário, foram obtidos dados secundários referentes à arrecadação municipal e à 

geração de emprego nos setores de comércio e serviços. As informações do modelo bem 

como o período para o qual será feita a análise estão descritas no item 4.5 desse 

capítulo. 

Foram consideradas as seguintes séries econômicas municipais:23 

• Receitas Correntes, 

• Receitas Tributárias, 

• Imposto sobre Serviços (ISS), 

• Receitas de Serviços, 

• Empregos gerados no comércio, 

• Empregos gerados no setor de serviços, 

• Empregos totais. 

Os dados apresentam periodicidade semestral, sendo o período inicial o primeiro 

semestre de 2003 e o último período o segundo semestre de 2019 e foram obtidos por 

meio do portal de transparência da Prefeitura de Mariana (MARIANA, 2020) e pelo 

portal Compara Brasil (BRASIL, 2020), sendo apresentados na tabela 22 (em anexo). 

As consultas foram realizadas em 14/01/2020. 

 
23 As variáveis empregos gerados no comércio, no setor de serviços e empregos totais não integraram os 

modelos analisados por não se mostrarem significativas ao nível de 5%, em nenhuma das modelagens 

testadas. A correlação entre todas as variáveis estão apresentadas na figura 2, seção 5.5. 
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4.4. Aspectos estatísticos 

 

De posse dos dados primários, foram realizadas análises descritivas que 

permitiram traçar o perfil econômico dos discentes residentes no munícipio de Mariana-

MG bem como dos servidores vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto no 

município e, na sequência, foram realizadas análises estatísticas baseadas nos referidos 

dados, de acordo com as técnicas descritas a seguir. 

 

4.4.1. Intervalo de Confiança para a média populacional 

 

Com o objetivo de se estimar o gasto mensal dos membros componentes da 

comunidade UFOP, campus Mariana, sobretudo discentes residentes na cidade e 

servidores da instituição, com base nos dados coletados via questionário, foram 

calculadas médias de consumo por categoria e instituto. Baseados nas referidas médias 

amostrais, foram calculados intervalos de confiança populacionais. 

De acordo com Martins (2001), um intervalo de confiança para a média 

populacional, com variância desconhecida, pode ser obtido por meio da seguinte 

expressão: 

 

 

em que: 

• µ – média populacional; 

• α – nível de confiança; 

• t – quantil da distribuição t com n-1 graus de liberdade; 

• s – desvio padrão amostral; 

• n – tamanho da amostra. 

 

4.4.2. Intervalo de confiança para a proporção populacional 

 

Com o intuito de estimar a proporção populacional da comunidade de discentes 

residentes e servidores que são usuários de comércios e serviços específicos da cidade 

de Mariana, a partir dos dados obtidos via questionário, foi calculado o intervalo de 

confiança para a proporção populacional.  
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As estimativas e respectivos intervalos de confiança foram fundamentados no 

seguinte estimador de proporção populacional (Martins, 2001): 

 

 

Com base no teorema central do limite, o intervalo de confiança para o referido 

estimador de proporção populacional é dado por: 

 

 

em que 

• p - proporção populacional; 

• p̂ - proporção amostral; 

• n - tamanho da amostra. 

 

4.4.3. Correlação Linear de Pearson 

 

Segundo Draper e Smith (1998), a correlação entre duas variáveis aleatórias X e 

Y é definida por: 

 

 

 

em que ρ é o coeficiente de correlação entre as variáveis aleatórias X e Y. O coeficiente 

de correlação fornece uma medida de associação linear entre duas variáveis aleatórias. É 

definido no intervalo [-1, 1], sendo que valores absolutos próximos de um significam 

alta correlação linear enquanto valores absolutos próximos de zero significam ausência 

de correlação linear. Em relação ao sinal, correlações positivas indicam associação 

positiva entre as variáveis, no sentido de que o crescimento de uma implica no 

comportamento crescente da outra, enquanto o sinal negativo indica o sentido oposto de 

crescimento, ou seja, em variáveis negativamente correlacionadas, o crescimento de 

uma implica no decréscimo da segunda. (DRAPER e SMITH, 1998). Nesse estudo, a 

correlação linear medirá a relação existente entre variáveis relacionadas ao consumo da 

comunidade da UFOP na cidade de Mariana e indicadores econômicos municipais. 
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4.4.4. Modelo Linear Generalizado Gama (MLG) 

 

Após a verificação de existência de relação linear entre as variáveis de interesse, 

foi realizado um estudo preliminar para a definição do modelo adequado aos dados. 

Para tal análise, foram estudadas as variáveis respostas (ISS, receitas, correntes de 

serviços e tributárias), com o intuito de se verificar suas características, sobretudo em 

relação às suas respectivas distribuições de probabilidade. A figura 1 apresenta o 

histograma com densidade amostral das variáveis receitas correntes, receita tributária, 

ISS e receitas de serviço. A razão de escolha desse modelo se deu devido à distribuição 

que melhor se adequou aos dados, de acordo com o histograma abaixo. A vantagem do 

modelo é que este se adequa aos dados, o que nem chega a ser uma vantagem, e sim um 

requisito. A limitação está no baixo volume de dados, por exemplo, mas os MLG são 

utilizados justamente em casos não assintóticos (amostras menores). Ressalta-se que as 

variáveis municipais analisadas e utilizadas foram as que estavam disponíveis para o 

período em análise e que foram significativas. A distribuição não foi realizada para as 

outras variáveis, porque, em um modelo de regressão, só se interessa pela distribuição 

da variável resposta e seus resíduos. 

Figura 1 - Histograma das variáveis respostas 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados 



107 
 

Os gráficos apresentados na figura 1, acima, indicam que as variáveis 

apresentam distribuição dotada de assimetria, em alguns casos à esquerda, em outros à 

direita. Outro fato notório é a natureza dos dados que, por serem financeiros, as 

variáveis se distribuem no intervalo (0, +∞). Considerando essas duas características, 

sobretudo a assimetria dos dados, não se indica a utilização de um modelo baseado em 

distribuição gaussiana. Em casos desta natureza, indica-se a modelagem utilizando a 

distribuição gama, cuja função de densidade é dada por: 

 

 

 

em que: 

• α – parâmetro de forma da distribuição 

• β – parâmetro de escala da distribuição 

• I(x) - função indicadora de x no intervalo 0 < x < ∞. 

 

Devido aos parâmetros α e β, a distribuição gama fornece grande flexibilidade, e 

por esse motivo é um modelo ideal para variáveis do tipo não-negativas, tais como 

tempos de espera, renda, preços entre outras variáveis que se apresentem neste 

intervalo. Assim, essa variável aleatória foi escolhida para a modelagem dos dados em 

estudo (HOGG et al, 2005). 

Considerando a distribuição de probabilidade proposta, a modelagem utilizada 

para se estudar a relação existente entre as variáveis dependentes e explicativas são os 

modelos lineares generalizados, que, como o próprio nome sugere, são uma 

generalização do modelo linear normal, com a qual se consegue ajustar modelos de 

regressão com outras distribuições de probabilidade que não a gaussiana, desde que esta 

pertença à família exponencial. Um modelo linear generalizado é composto basicamente 

por três componentes: 

• Variáveis dependentes Y1, Y2, ..., Yn, as quais devem possuir a mesma 

distribuição pertencente à família exponencial, 

• Um conjunto de parâmetros β e variáveis explicativas X, 

• Uma função de ligação monótona g tal que  
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em que 

 

 

A função de ligação g(.) tem como objetivo linearizar a relação entre as 

variáveis Y e X, enquanto o preditor linear xi
T β incorpora informação sobre as 

variáveis explicativas no modelo. Para uma leitura mais completa sobre esse tema, 

sugerem-se Nelder et al, (1972). 

 

4.5. Modelos ajustados 

 

Após a obtenção das estimativas de gasto mensal para o semestre de 2019-2, 

período de realização da pesquisa, para se possibilitar a análise das séries econômicas 

descritas na seção 4.3, foi adotada uma estratégia que permitisse a atualização dos 

valores de consumo médio do referido semestre para os semestres anteriores, a partir do 

primeiro semestre de 2019 até o primeiro semestre do ano de 2003, uma vez que seria 

impossível obter dados primários e/ou secundários referentes ao consumo da 

comunidade acadêmica naquele período. Para tal, os dados de consumo médio obtidos 

por pesquisa de campo foram deflacionados em função do IPCA até o ano de 2003 e a 

média semestral de consumo dos perfis de discentes e servidores dos institutos ICHS e 

ICSA foram calculadas. Essa média foi multiplicada pelo número de discentes e 

servidores de cada instituto em cada semestre e os valores obtidos foram utilizados 

como base para a análise de regressão linear simples. A principal premissa desta 

estratégia é que o consumo tenha se mantido constante durante aquele período, 

oscilando apenas em função da inflação. Apesar de se tratar de uma premissa bastante 

frágil, é um artifício válido uma vez que, em termos práticos, os dados serão 

diretamente comparados com uma função do número de membros da comunidade 

acadêmica, ao longo do tempo. Esses dados são conhecidos e foram obtidos por meio 

dos dados secundários nessa pesquisa. 

Posteriormente à obtenção dos dados primários e os respectivos cálculos de 

estimativas populacionais e aplicação de estratégias de deflação dos dados para torná-

los minimamente comparáveis com os indicadores municipais obtidos (dados 

secundários), procedeu-se ao ajuste de modelos lineares generalizados com distribuição 

gama para se averiguar uma possível relação existente entre as variáveis.  
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 Inicialmente, foi realizada análise de correlação entre as variáveis de consumo 

médio semestral, consideradas variáveis explicativas e as variáveis obtidas via dados 

secundários, descritas na seção 4.4. Após a devida verificação da presença ou ausência 

de correlação, foram ajustados modelos lineares generalizados considerando todos os 

possíveis pares de variáveis dependentes e explicativas. Foram consideradas variáveis 

explicativas: 

• Consumo médio semestral de discentes do ICHS, 

• Consumo médio semestral de discentes do ICSA, 

• Consumo médio semestral de servidores do ICHS, 

• Consumo médio semestral de servidores do ICSA. 

Em relação às variáveis dependentes, após a verificação da presença de 

correlação, foram consideradas as seguintes: 

• Receitas Correntes, 

• Receitas Tributárias, 

• ISS, 

• Receitas de Serviços. 

As outras variáveis, empregos gerados no comércio, empregos gerados no setor 

de serviços e empregos totais, não integraram os modelos por não se mostrarem 

significativas ao nível de 5%, em nenhuma das modelagens testadas. No total, 

considerando todas as possíveis combinações de variáveis explicativas e dependentes, 

foram ajustados dezesseis modelos lineares gama. Para o ajuste, optou-se pela função de 

ligação logarítmica, pois esta forneceu melhor ajuste dos dados ao modelo, além de sua 

capacidade de interpretação direta dos resultados obtidos.  

A opção do ajuste de modelos simples em detrimento aos modelos compostos 

por diversas variáveis explicativas ocorreu após diversas tentativas de composição de 

modelos mais parametrizados, compostos por uma variável resposta e as quatro 

variáveis explicativas. Após as diversas tentativas, observou-se que os modelos mais 

significativos e com melhor ajuste aos dados foram aqueles que consideravam uma 

variável explicativa por vez. Uma das possíveis causas dessa dificuldade de ajuste dos 

modelos completos pode ser a ausência de ortogonalidade entre as referidas variáveis 

explicativas, que, conforme exposto no capítulo seguinte, apresentam alta correlação 



110 
 

entre si.  Por fim, todas as análises estatísticas foram realizadas com uso do software R, 

em acordo com Team (2019). 

 

4.6. Resumo da classificação metodológica 

 

Seguindo o padrão de Oliveira (2011), esse estudo pode ser classificado 

conforme a seguir: 

 i) quanto aos objetivos da pesquisa, trata-se de um estudo com faces descritiva e 

explicativa. É descritivo porque sua finalidade é descrever as características do 

fenômeno estudado, estabelecendo relações entre variáveis. Caracteriza-se, 

especialmente, por uso de métodos padrões de coleta de dados. É explicativo porque 

avalia como o impacto causado pela possível saída do ICHS levaria o pesquisador a 

aprofundar no conhecimento da realidade, estabelecendo relação de causa e efeito.   

ii) quanto à sua natureza, a pesquisa é quantitativa porque, pela coleta de dados, 

se geraram elementos para análise e procedimentos estatísticos. 

iii) quanto à escolha do objeto de estudo, trata-se de um estudo de caso a partir 

das informações do ICHS e do ICSA, situados na cidade mineira de Mariana-MG e 

pertencentes à UFOP. 

iv) quanto à técnica de coleta de dados, foram utilizados os questionários 

conforme já citado. Também foram utilizados os recursos da pesquisa documental e 

bibliográfica. Para complementação de informações, foram realizados diálogos com 

pessoas conhecedoras das realidades da UFOP e de Mariana-MG. 

v) quanto à técnica da análise dos dados, foram utilizadas a análise do conteúdo 

e a modelagem estatística. A análise de conteúdo permite que o pesquisador faça 

inferências a partir do que lê, especificamente em material online bem como de 

informações de gráficos e tabelas. A modelagem estatística compreende uma análise 

descritiva dos dados para averiguação das características preponderantes nos dados em 

estudo, com objetivo de realizar inferências em relação ao comportamento do fenômeno 

de interesse (BARDIN, 2010). Como os dados foram obtidos através de preenchimento 

de questionários, essa técnica se tornou imprescindível. As análises e a estatística 

descritiva serão apresentadas no próximo capítulo. 

A partir dos dados colhidos tanto pelos questionários quanto por outras fontes, 

foi possível realizar e analisar as estatísticas a seguir apresentadas. Em resumo, trata-se 

de uma pesquisa representativa de estudo de caso, com faces qualitativa, descritiva, 

exploratória e quantitativa. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentadas as possíveis influências econômicas obtidas 

através das análises realizadas e expostas no capítulo anterior, bem como as estatísticas 

descritivas consequentes desses dados. Para contribuir com as análises, foi elaborado 

um perfil contendo a estrutura dos gastos e o consumo da população acadêmica em 

Mariana. Busca-se, através do estudo, avaliar qual é a contribuição econômica da 

comunidade universitária a fim de oferecer embasamento empírico e suporte para as 

discussões sobre a permanência/mudança dos institutos da UFOP em Mariana. 

 

5.1. Perfil dos discentes respondentes do questionário 

 

Com relação às respostas obtidas pela pesquisa do tipo survey, o primeiro 

questionário avaliado foi o dos alunos. 

Buscava-se saber, no primeiro questionamento, o sexo dos respondentes e o 

resultado se encontra no gráfico 11, no qual se observa que o volume de respondentes 

femininos é maior do que o de masculinos. A causa para esse evento não foi estudada 

nessa pesquisa. A adesão à pesquisa foi, em média, 18% do público total de discentes de 

Mariana. A amostra foi satisfatória e garantiu a validade da pesquisa, de acordo com 

(BOLFARINE; BUSSAB, 2004, apresentado na seção 4.4 desse trabalho).  

 

Gráfico 11 - Discentes do campus Mariana participantes da pesquisa por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  
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 Em seguida, buscava-se investigar a faixa etária dos respondentes, 

independentemente do sexo. O resultado se encontra no gráfico 12. A maioria dos 

alunos se situa na faixa etária entre 18 e 23 anos (44,7%). Observe-se que há a presença 

evidente de alunos entre 35 e 50 anos (23,3%). Algumas políticas públicas que 

favoreceram o ingresso de alunos em quaisquer faixas etárias podem ter contribuído 

para isso, como o REUNI. A criação de novos cursos, em horários diversificados, 

possibilitou a muitos o estudo noturno, o que permite que alunos que trabalham durante 

o dia possam conciliar a sua jornada com estudos no período noturno. E, uma política 

interna que contribuiu para a entrada de alunos mais velhos foi o processo seletivo 

interno, da UFOP, para Portadores de Diplomas de Graduação (PDG). Salienta-se que o 

aumento dos alunos nos cursos de pós-graduação pode ter sido, também, fator 

importante para o aumento dos discentes na faixa entre 25 e 30 anos. 

 

Gráfico 12 - Faixas etárias dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

Esse resultado se mostra de acordo com Brasil (2011), que afirma que a proposta 

do REUNI em interiorizar o ensino superior e buscar a formação cidadã para todos. Em 

seguida, em outro ponto da análise, buscava-se saber em qual dos institutos os 

respondentes estudavam e seus respectivos cursos. Os resultados se encontram na tabela 
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1 e no gráfico 13; todavia, salienta-se que quatro respondentes citaram estudar em 

instituto sendo que seu curso era vinculado a outro.  Observa-se que 57,3% eram alunos 

do ICHS e 42,7% do ICSA24. Coincidentemente, os alunos de História e de Letras 

(ICHS) foram os que mais participaram da pesquisa, o que nos leva a inferir que são 

mais preocupados com a manutenção do instituto já que esses cursos foram a gênese do 

ICHS. Seguem os alunos de Economia e de Jornalismo, do ICSA. 

 

Tabela 1 - Instituto no qual se estuda (e respectivos cursos) 

Curso 
ICHS ICSA Total 

n % n % N % 

História 89 42.79% 1 0.64% 90 24.73% 

Letras 61 29.33% 2 1.28% 63 17.31% 

Ciências Econômicas   41 26.28% 41 11.26% 

Jornalismo   35 22.44% 35 9.62% 

Pedagogia 32 15.38%   32 8.79% 

Serviço Social 1 0.48% 29 18.59% 30 8.24% 

Administração   29 18.59% 29 7.97% 

PG - Economia Aplicada   12 7.69% 12 3.30% 

PG – História 11 5.29%   11 3.02% 

PG - Comunicação Social   7 4.49% 7 1.92% 

PG – Letras 7 3.37%   7 1.92% 

PG – Educação 7 3.37%   7 1.92% 

Total 300 100.00% 224 100.00% 524 100.00% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Não se buscou conhecer a razão por que, nesse estudo, a maioria dos respondentes foi do ICHS.  
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Gráfico 13 - Instituto no qual se estuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

Foi questionado se os respondentes residiam em Mariana-MG, os resultados se 

encontram no gráfico 14. Residentes em Mariana são alunos que, de fato, consomem 

um maior volume e variedade de serviços e comércios na cidade; esse foi o público alvo 

da pesquisa (no caso dos discentes). É importante salientar que os resultados obtidos 

correspondem a 365 respostas de discentes que afirmaram residir na cidade em estudo.  

Brasil (2011) destaca que esse aumento da população estudantil nos campi 

universitários interfere positivamente na dinâmica econômica do lugar. Diniz (2006) 

declara que a fixação de um grupo de pessoas em um determinado local fornece 

variáveis diversas, como por exemplo, técnicas e tecnologias, escolaridade, difusão de 

novas ideias, economias de aglomeração e outros tipos de economia, que podem ser 

analisadas e conhecidas e que influenciam diretamente a economia do espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Gráfico 14 - Residência em Mariana 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

Quanto ao tipo de residência dos alunos respondentes, o gráfico 15 registra os 

dados encontrados. Os dados obtidos no questionamento são importantes porque, 

excetuando as moradias federais (11,5% - 42 alunos), o gasto com aluguéis (grande 

maioria) é variável econômica importante. Os resultados estão consonantes com Diniz 

(2006), Faria Júnior (2015), ambos afirmando que a presença da universidade em um 

local produz um efeito multiplicador a partir dos gastos da população acadêmica. 

 

Gráfico 15 - Tipo de residência 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  
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Quanto aos gastos com despesas domésticas, foram consideradas como despesas 

o aluguel e as contas de água, de energia elétrica, de telefone, de internet, de gás e etc. 

O gráfico 16 registra os dados encontrados. A maioria dos respondentes gasta mais de 

R$ 400,00 por mês. Dentre essas despesas, está o pagamento de aluguel e, dos 365 

respondentes, 255 afirmaram ter esse custo. Logo, pode-se presumir que, se qualquer 

um dos institutos for transferido para outra cidade, os prejuízos para os setores 

imobiliário e de serviços seriam consideráveis. Os resultados estão de acordo com 

Oliveira Júnior (2014), que evidencia que há um impacto econômico positivo causado 

nas regiões onde as universidades se hospedam. 

 

Gráfico 16 - Gastos com residência 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

 Quanto a saber se o respondente exercia atividade remunerada em Mariana-MG, 

os resultados se encontram no gráfico 17. De todos os alunos, 37,7% exercem atividade 

remunerada, o que é um dado importante porque eles movimentam, direta ou 

indiretamente, a economia local. Evidencia-se que mesmo os estudantes que não 

exercem essas atividades também injetam recursos financeiros no município, porque há 

uma demanda por bens e serviços locais cujos recursos foram gerados em outras 

cidades, ou seja, há transferência regional de renda em favor de Mariana-MG. Com 

relação a esses resultados, Faria Jr. (2015) evidencia que todas as transações financeiras 

advindas da comunidade acadêmica geram efeitos multiplicadores e dinamizam a 

economia local; esses efeitos são normalmente induzidos pela demanda da economia 

local. 
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Gráfico 17 - Trabalho remunerado 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

Foi questionado aos respondentes sobre a origem dos recursos financeiros que 

mantêm os mantêm e o gráfico 18 registra os dados encontrados. Duzentos e sessenta 

alunos se mantêm através de trabalho, bolsa permanência, bolsas de estudo e estágios. 

Esses dados são importantes para se considerarem os possíveis efeitos de 

encadeamentos locais. 

 

Gráfico 18 - Origem dos Recursos Financeiros 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  
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 Um dos questionamentos buscava saber se a UFOP auxiliava o aluno em sua 

permanência como estudante no local e se, no caso afirmativo, em que aspectos e o 

quanto essa ajuda influenciaria na economia marianense. As respostas seriam 

importantes para se inferir sobre eventuais perdas, caso o ICHS ou o ICSA fossem 

transferidos para outra localidade. Todos os dados obtidos estão registrados 

resumidamente nas tabelas 2 e 3. Fotea e Cuza (2011), Oliveira Jr (2014) e Faria Jr. 

(2015) apresentam essas proposições em seus estudos, principalmente quando destacam 

a importância econômica da implantação de um campus em cidades pequenas. 

 

Tabela 2 - Modalidade dos Auxílios recebidos da UFOP 

Você recebe algum tipo de 

bolsa/auxílio da UFOP? Qual(is) 

modalidade(s)? 

ICHS ICSA Total 

N % n % n % 

Não recebo nenhuma modalidade de 

bolsa da UFOP 
102 33.89% 77 33.05% 179 33.52% 

Permanência 69 22.92% 65 27.90% 134 25.09% 

RU 52 17.28% 45 19.31% 97 18.16% 

Moradia 13 4.32% 15 6.44% 28 5.24% 

Projeto de extensão 15 4.98% 11 4.72% 26 4.87% 

PIBID 18 5.98% 1 0.43% 19 3.56% 

Iniciação científica 14 4.65% 3 1.29% 17 3.18% 

Bolsa de monitoria 4 1.33% 5 2.15% 9 1.69% 

Bolsa administrativa 2 0.66% 5 2.15% 7 1.31% 

Bolsa UFOP de Mestrado 3 1.00% 3 1.29% 6 1.12% 

Outras bolsas 5 1.66% 1 0.43% 6 1.12% 

Bolsa de Doutorado de agência de 

fomento 
2 0.66%   2 0.37% 

Bolsa de Mestrado de agência de 

fomento 
1 0.33% 1 0.43% 2 0.37% 

Bolsa de pesquisa   1 0.43% 1 0.19% 

Transporte 1 0.33%   1 0.19% 

Total 301 100.00% 233 100.00% 534 100.00% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

 Percebe-se, na análise da tabela acima, que é grande o número de alunos que 

recebem bolsa permanência. Essa modalidade de bolsa pretende manter o aluno no local 

onde ele reside e se transforma em recursos a serem gastos na cidade. De acordo com 

dados da UFOP, em 2019, foram pagos em média R$ 251.000,00 em bolsa 

permanência, por mês, apenas para o campus de Mariana-MG, o que gera um somatório 
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de R$ 3.015.000,00 anuais. Esse valor não deve ser negligenciado uma vez que pode ser 

injetado na economia da cidade. 

 Como ressaltado por Faria Jr. (2015), Fotea e Cuza (2011), há diversos 

benefícios econômicos que advêm das transações e gastos do público ligado à 

universidade. Os dados da tabela 2 mostram que um estudante gera renda na cidade em 

estudo. A tabela apresenta resumo dos gastos do corpo discente da UFOP no campus de 

Mariana, por sexo, instituto, curso e faixa etária. 

 

Tabela 3 - Gastos médios mensais por discente 

Qual sua média de 

gastos mensais 
Mínimo Média Mediana 

Desvio 

padrão 
Máximo Soma 

Institut

o onde 

estuda 

ICHS R$ 1.00 R$ 949.24 R$ 800.00 R$ 730.80 R$ 7.000 R$ 195,543.50 

ICSA R$ 1.00 R$ 944.01 R$ 800.00 R$ 533.51 R$ 3.000 R$ 146,321.00 

Sexo 
Feminino R$ 1.00 R$ 933.67 R$ 800.00 R$ 694.67 R$ 7.000 R$ 218,479.50 

Masculino R$ 120.00 R$ 971.54 R$ 800.00 R$ 568.79 R$ 3.000 R$ 123,385.00 

Faixa 

Etária 

Até 18 anos R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 ND R$ 500.00 R$ 500.00 

Entre 18 e 20 

anos 
R$ 1.00 R$ 675.67 R$ 695.00 R$ 374.64 R$ 2.300 R$ 66,216.00 

Entre 21 e 23 

anos 
R$ 200.00 R$ 787.15 R$ 700.00 R$ 375.03 R$ 2.000 R$ 67,695.00 

Entre 23 e 25 

anos 
R$ 1.00 R$ 916.17 R$ 800.00 R$ 553.00 R$ 3.500 R$ 47,641.00 

Entre 25 e 30 

anos 
R$ 2.50 

R$ 

1,026.12 

R$ 

1,000.00 
R$ 495.69 R$ 2.000 R$ 70,802.50 

Entre 30 e 35 

anos 
R$ 500.00 

R$ 

1,347.19 

R$ 

1,100.00 
R$ 718.57 R$ 4.000 R$ 43,110.00 

Entre 35 e 40 

anos 

R$ 

1,000.00 

R$ 

2,100.00 

R$ 

1,800.00 
R$ 1,624.29 R$ 7.000 R$ 27,300.00 

Entre 40 e 50 

anos 
R$ 600.00 

R$ 

1,942.86 

R$ 

2,000.00 
R$ 1,009.71 R$ 3.000 R$ 13,600.00 

Mais de 50 

anos 

R$ 

1,000.00 

R$ 

1,666.67 

R$ 

2,000.00 
R$ 577.35 R$ 2.000 R$ 5,000.00 

Curso 

PG - Educação R$ 2.50 
R$ 

1,414.64 
R$ 800.00 R$ 1,301.38 R$ 4.000 

R$ 9,902.50 

PG - Letras R$ 650.00 
R$ 

1,364.29 

R$ 

1,500.00 
R$ 500.59 R$ 2.000 

R$ 9,550.00 

PG – História R$ 400.00 
R$ 

1,345.45 

R$ 

1,300.00 
R$ 759.75 R$ 2.700 

R$ 14,800.00 

PG - 

Comunicação 
R$ 800.00 

R$ 

1,342.86 

R$ 

1,200.00 
R$ 541.16 R$ 2.000 

R$ 9,400.00 

PG - Economia 

Aplicada 
R$ 600.00 

R$ 

1,054.17 

R$ 

1,000.00 
R$ 287.20 R$ 1.500 

R$ 12,650.00 

Administração R$ 100.00 R$ 979.31 
R$ 

1,000.00 
R$ 517.98 R$ 2.000 

R$ 28,400.00 

Letras R$ 150.00 R$ 961.45 R$ 850.00 R$ 595.16 R$ 3.500 R$ 59,610.00 
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Ciências 

Econômicas 
R$ 200.00 R$ 954.63 R$ 800.00 R$ 510.13 

R$ 

2,300.00 R$ 39,140.00 

Serviço Social R$ 200.00 R$ 927.59 R$ 700.00 R$ 748.76 
R$ 

3,000.00 R$ 26,900.00 

História R$ 120.00 R$ 872.92 R$ 750.00 R$ 500.03 
R$ 

3,500.00 R$ 77,690.00 

Pedagogia R$ 1.00 R$ 821.59 R$ 600.00 R$ 1,180.84 
R$ 

7,000.00 R$ 26,291.00 

Jornalismo R$ 1.00 R$ 786.60 R$ 700.00 R$ 386.69 
R$ 

2,000.00 R$ 27,531.00 

Tipo de 

Residên

cia 

Moro com 

meu/minha 

companheiro/c

ompanheira 

R$ 300.00 
R$ 

1,341.60 

R$ 

1,000.00 
R$ 1,062.48 

R$ 

7,000.00 
R$ 67,080.00 

Moro sozinho R$ 350.00 
R$ 

1,180.28 

R$ 

1,000.00 
R$ 649.92 

R$ 

3,500.00 
R$ 83,800.00 

Moro com pais 

e/ou parentes 
R$ 1.00 R$ 873.88 R$ 800.00 R$ 679.89 

R$ 

3,500.00 
R$ 56,802.00 

Moro em 

república 

particular 

R$ 2.50 R$ 852.88 R$ 800.00 R$ 340.81 
R$ 

2,000.00 
R$ 113,432.50 

Moro em 

alojamento 

federal 

R$ 200.00 R$ 516.67 R$ 475.00 R$ 218.28 R$ 950.00 R$ 9,300.00 

Moro em 

república 

federal 

R$ 150.00 R$ 477.08 R$ 450.00 R$ 198.35 
R$ 

1,000.00 
R$ 11,450.00 

Exerce 

atividad

e 

remune

rem 

Trabalho 

formal 

(carteira 

registrada) 

R$ 500.00 
R$ 

1,478.26 

R$ 

1,200.00 
R$ 692.15 

R$ 

4,000.00 
R$ 68,000.00 

Freelance R$ 200.00 R$ 986.31 R$ 800.00 R$ 621.72 
R$ 

3,500.00 
R$ 41,425.00 

Trabalho 

informal 
R$ 1.00 R$ 942.79 R$ 800.00 R$ 473.73 

R$ 

2,000.00 
R$ 44,311.00 

Não trabalho R$ 1.00 R$ 832.43 R$ 700.00 R$ 630.96 
R$ 

7,000.00 
R$ 188,128.50 

Totais 
R$ 1.00 R$ 946.99 R$ 800.00 R$ 652.60 

R$ 

7,000.00 
R$ 341,864.50 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados. 

 

 Como se pôde observar pela tabela 3, os gastos mensais dos discentes, em 

média, não variam muito em relação aos dois institutos estudados: ICHS – R$ 949,24 e 

ICSA - R$ 944,01. Pela mediana, verifica-se que o valor dos gastos mensais é 

exatamente o mesmo para os discentes de ambos os institutos e também com relação ao 

sexo. A diferença nos gastos, pela análise da mediana, está na faixa etária. Verifica-se 

que alunos mais velhos consomem mais do que alunos mais novos, o que pode ser 

explicado pelo consumo dos discentes de pós-graduação, que é superior, em mediana, 

aos dos discentes de graduação e estes, em tese, são mais velhos do que os alunos de 
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graduação. Além disso, discentes nessa faixa etária são mais propensos a terem família 

constituída, o que eleva os gastos mensais consideravelmente. 

Também pela análise da mediana, que nos fornece um valor mais robusto em 

relação a outliers, percebe-se que os alunos que residem com companheiro(a) e 

sozinhos têm um gasto maior em relação aos que residem em repúblicas. Quanto aos 

alunos que exercem alguma atividade remunerada, pôde se observar que possuem um 

nível de gasto significativo na cidade estudada.  

Dada a polêmica já apresentada causada pela questão inicial, que deu origem à 

essa pesquisa, que foi a possibilidade de saída do ICHS de Mariana em 2018, o último 

questionamento buscou saber se os estudantes permaneceriam na cidade em estudo, 

caso houvesse efetivamente a saída dos institutos da cidade. Os resultados se encontram 

no gráfico 19. 

 

Gráfico 19 - Permanência dos alunos em Mariana caso haja migração dos 

Institutos 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

Como se percebe, 72,6% dos respondentes (265) sairiam da cidade, o que levaria 

a uma queda nas vendas do comércio e utilização de serviços da economia local. Foi 

afirmado no princípio desse estudo que há três pilares que mantêm a economia da 

cidade – a mineração, a universidade e o turismo. Através dos dados apresentados, 

registra-se que os gastos dos discentes da universidade são significantes para o 

município e região e que, havendo a migração de qualquer um dos institutos de 

Mariana, corre-se o risco de se ter a redução do efeito multiplicador do gasto, consumo 
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e renda e de perda de arrecadação pelo município, pois, como foi verificado por Silva et 

al (2019, p. 12), “os setores de comércio e serviços são os que mais sofrem com as 

relações inter setoriais em períodos de choques econômicos adversos”. Salienta-se que, 

apesar de os setores de comércio e de serviço não serem atividades econômicas que 

exijam mão de obra qualificada, são essenciais para a dinâmica do município uma vez 

que são geradoras de emprego para a população local. Logo, se for aviltada nova 

possibilidade de saída de qualquer um dos institutos da UFOP de Mariana, as perdas 

econômicas especialmente nesses setores deveriam ser simuladas e consideradas. 

 

5.2. Perfil dos servidores respondentes do questionário 

 

 Com relação às respostas do segundo questionário (docentes e técnicos 

administrativos em educação – TAE e terceirizados), os registros obtidos foram os 

abaixo discriminados.  

 O primeiro questionamento era para saber o cargo do respondente na UFOP. Os 

resultados demonstram que a maioria deles era docente, seguidos dos TAE e 

profissionais terceirizados. O gráfico 20 ilustra os resultados obtidos, bem como o 

instituto que o respondente estava lotado. 

 

Gráfico 20 - Percentual de respondentes por categoria e instituto 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  
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 Como se percebe, o número de docentes respondentes foi de 65% da amostra, 

seguido de 26% de técnicos e 8% de profissionais terceirizados. O contingente 

profissional da UFOP tem uma grande maioria de professores, cujos salários tendem a 

ser mais elevados do que os profissionais dos outros cargos, o que, por si só, é um dado 

importante economicamente, pois amplia o potencial de gastos e consumo.  

 Em outro questionamento buscava-se saber o local de residência dos 

respondentes. Essa informação é importante porque, normalmente, se gasta no local 

quando nele se abriga e, inclusive, indiretamente, via os outros membros familiares 

dependentes da renda do servidor (OLIVEIRA JR, 2014; FARIA JR., 2015). Observa-

se, pelo gráfico 21 abaixo, que 68% (82), residem em Mariana. Na expectativa de terem 

que migrar de cidade, caso os institutos onde trabalham sejam transferidos para outra 

cidade, o impacto promovido por essa migração tende a ser grande.  

 

Gráfico 21 - Porcentagem de servidores residentes em Mariana 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

 Quanto à faixa etária do público em análise, o gráfico 22 registra os dados 

obtidos.  A grande maioria dos respondentes está compreendida na faixa etária entre 30 

a 50 anos, pois têm novas demandas de consumo advindas da própria maturidade e 

necessidades. Geralmente, são pessoas que estão com famílias constituídas e que 

possuem um padrão de consumo mais elevado por isso.  
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Gráfico 22 - Faixa etária dos respondentes por instituto 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.  

 

 Outro fator importante é a faixa salarial dos pesquisados e que porcentagem da 

renda era utilizada no município avaliado. Os resultados se encontram nas tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 - Faixa de rendimento mensal 

Faixa de Rendimentos 
ICHS ICSA Total 

N % n % N % 

até R$ 999,99 4 5.41%   4 3.31% 

de R$ 1.000,00 a R$ 1.999,99 5 6.76% 5 10.64% 10 8.26% 

de R$ 2.000,00 a R$ 2.999,99 1 1.35% 2 4.26% 3 2.48% 

de R$ 3.000,00 a R$ 3.999,99 5 6.76% 4 8.51% 9 7.44% 

de R$ 4.000,00 a R$ 4.999,99 7 9.46% 3 6.38% 10 8.26% 

de R$ 5.000,00 a R$ 5.999,99 4 5.41% 4 8.51% 8 6.61% 

de R$ 6.000,00 a R$ 6.999,99 3 4.05% 1 2.13% 4 3.31% 

de R$ 7.000,00 a R$ 7.999,99 7 9.46% 4 8.51% 11 9.09% 

de R$ 8.000,00 a R$ 8.999,99 5 6.76% 4 8.51% 9 7.44% 

de R$ 9.000,00 a R$ 9.999,99 6 8.11% 7 14.89% 13 10.74% 

de R$ 10.000,00 a R$ 11.999,99 13 17.57% 11 23.40% 24 19.83% 

de R$ 12.000,00 a R$ 13.999,99 10 13.51% 2 4.26% 12 9.92% 

de R$ 14.000,00 a R$ 15.999,99 4 5.41%   4 3.31% 

Total 74 100.00% 47 100.00% 121 100.00% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  
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Tabela 5 - Parcela dos rendimentos gastos em Mariana 

Parcela dos rendimentos 

gastos em Mariana-MG 

ICHS ICSA Total 

N % n % N % 

Até 10% 15 20.27% 6 12.77% 21 17.36% 

de 10% a 29,99% 10 13.51% 9 19.15% 19 15.70% 

de 30% a 49,99% 9 12.16% 6 12.77% 15 12.40% 

de 50% a 69,99% 11 14.86% 13 27.66% 24 19.83% 

de 70% a 89,99% 19 25.68% 9 19.15% 28 23.14% 

de 90% a 100,00% 10 13.51% 4 8.51% 14 11.57% 

Total 74 100.00% 47 100.00% 121 100.00% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

 A maioria dos respondentes possui renda entre R$ 9.000,00 e R$ 14.000,00. Da 

mesma forma, cerca de 50% desse público gasta entre 50 a 100% dos salários em 

Mariana-MG. Baseados em dados do IBGE (2014), Silva et al (2019) informaram que 

no município, os melhores salários são pagos pela administração pública, no ano em 

questão. A renda per capita de Mariana, em relação a outros municípios de Minas 

Gerais e do Brasil a coloca em posição privilegiada, isso se deve, em boa parte, à 

mineração. Todavia, os salários elevados desse público da universidade, em relação ao 

salário mínimo, e o investimento dessa renda no comércio e nos serviços locais, também 

colaboram para o aumento da renda per capita e o PIB locais, de forma que esses dados 

confirmam a importância da universidade no campo da economia regional. Evidenciam 

esses dados o fato de já se ter citado nesse estudo que, embora a mineração seja 

importantíssima para o PIB regional, as melhores remunerações continuam sendo as dos 

funcionários públicos. 

De acordo com Silva et al (2019), no que tange aos empregos formais, os dados 

da RAIS para 2018 informam que os setores que mais empregam são serviços, comércio 

e administração pública. O setor terciário de Mariana é composto essencialmente por 

segmentos voltados para as atividades de consumo pessoal e domiciliar, com exigência 

de mão de obra pouco especializada (de menor qualificação) e de mais baixos salários: 

lojas de roupas e acessórios, lanchonetes, supermercados, bares e restaurantes, entre 

outros. Logo, de acordo com Silva et al. (2017), essas atividades apresentam menor 

capacidade de gerar estímulos mais dinâmicos na economia do município, de reagir de 

forma contra cíclica frente ao esgotamento de ciclos de consumo ou mesmo reagir 

frente às consequências econômicas de choques adversos, como no caso do rompimento 

da barragem. Não houve questionamento específico direto para se saber como a 

comunidade acadêmica de ambos os institutos investe seus salários na cidade. 
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 Por fim, o resumo de todas as respostas da pesquisa survey é apresentado na 

tabela 6, abaixo. 

 

Tabela 6 - Média de gastos no município de Mariana por característica 

Gastos no município de Mariana-

MG Mínimo Média Mediana 

Desvio 

Padrão Máximo 

Cargo 

Docente R$ 75.00 R$ 3,500.63 R$ 2,850.00 R$ 2,882.58 R$ 12,000.00 

Técnico 

Administrativo 
R$ 700.00 R$ 3,497.58 R$ 2,800.00 R$ 1,826.97 R$ 9,025.00 

Terceirizado R$ 475.00 R$ 997.50 R$ 1,200.00 R$ 388.45 R$ 1,425.00 

Reside em 

Mariana 

Não R$ 375.00 R$ 1,812.82 R$ 1,500.00 R$ 1,516.41 R$ 5,700.00 

Sim R$ 75.00 R$ 3,996.95 R$ 3,800.00 R$ 2,725.97 R$ 12,000.00 

Faixa 

Etária 

Até 30 anos R$ 75.00 R$ 1,447.73 R$ 1,200.00 R$ 1,355.43 R$ 4,500.00 

Entre 30 e 40 anos R$ 375.00 R$ 3,559.38 R$ 3,000.00 R$ 2,398.77 R$ 8,800.00 

Entre 40 e 50 anos R$ 375.00 R$ 2,938.51 R$ 2,200.00 R$ 2,415.95 R$ 8,800.00 

Entre 50 e 60 anos R$ 475.00 R$ 4,511.36 R$ 4,337.50 R$ 3,256.71 R$ 12,000.00 

Acima de 60 anos R$ 550.00 R$ 1,233.33 R$ 550.00 R$ 1,183.57 R$ 2,600.00 

Instituto 

de lotação 

ICHS R$ 75.00 R$ 3,412.16 R$ 2,750.00 R$ 2,830.33 R$ 12,000.00 

ICSA R$ 550.00 R$ 3,105.32 R$ 2,200.00 R$ 2,225.70 R$ 9,025.00 

Faixa 

Salarial 

até R$  999,99 R$ 475.00 R$ 475.00 R$ 475.00 R$ 0.00 R$ 475.00 

de R$  1.000,00 a R$  

1.999,99 
R$ 75.00 R$ 990.00 R$ 1,200.00 R$ 503.49 R$ 1,425.00 

de R$  2.000,00 a R$  

2.999,99 
R$ 1,000.00 R$ 1,791.67 R$ 2,000.00 R$ 710.78 R$ 2,375.00 

de R$  3.000,00 a R$  

3.999,99 
R$ 700.00 R$ 1,944.44 R$ 2,100.00 R$ 976.10 R$ 2,800.00 

de R$  4.000,00 a R$  

4.999,99 
R$ 1,800.00 R$ 3,015.00 R$ 2,700.00 R$ 788.04 R$ 4,275.00 

de R$  5.000,00 a R$  

5.999,99 
R$ 1,100.00 R$ 4,056.25 R$ 4,400.00 R$ 1,337.16 R$ 5,225.00 

de R$  6.000,00 a R$  

6.999,99 
R$ 1,300.00 R$ 3,575.00 R$ 3,900.00 R$ 1,635.80 R$ 5,200.00 

de R$  7.000,00 a R$  

7.999,99 
R$ 375.00 R$ 3,306.82 R$ 3,000.00 R$ 2,236.32 R$ 7,125.00 

de R$  8.000,00 a R$  

8.999,99 
R$ 425.00 R$ 3,258.33 R$ 3,400.00 R$ 2,662.62 R$ 8,075.00 

de R$  9.000,00 a R$  

9.999,99 
R$ 3,800.00 R$ 6,540.38 R$ 7,600.00 R$ 1,600.90 R$ 9,025.00 

de R$  10.000,00 a R$  

11.999,99 
R$ 550.00 R$ 3,116.67 R$ 2,200.00 R$ 2,687.92 R$ 8,800.00 

de R$  12.000,00 a R$  

13.999,99 
R$ 650.00 R$ 3,737.50 R$ 2,600.00 R$ 3,463.13 R$ 10,400.00 

de R$  14.000,00 a R$  

15.999,99 
R$ 750.00 R$ 4,125.00 R$ 1,875.00 R$ 5,356.07 R$ 12,000.00 

Percentual 

da renda 

gasto em 

Mariana 

Até 10% R$ 75.00 R$ 519.05 R$ 550.00 R$ 180.78 R$ 750.00 

de 10% a 29,99% R$ 700.00 R$ 1,815.79 R$ 2,200.00 R$ 683.34 R$ 3,000.00 

de 30% a 49,99% R$ 1,000.00 R$ 3,640.00 R$ 3,800.00 R$ 1,151.89 R$ 5,200.00 

de 50% a 69,99% R$ 900.00 R$ 4,337.50 R$ 4,200.00 R$ 1,936.11 R$ 7,800.00 

de 70% a 89,99% R$ 1,200.00 R$ 5,142.86 R$ 4,400.00 R$ 3,074.80 R$ 12,000.00 

de 90% a 100,00% R$ 475.00 R$ 3,596.43 R$ 3,325.00 R$ 3,014.05 R$ 9,025.00 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  
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Os dados da tabela acima auxiliam na ilustração do que representa um resumo da 

média dos gastos do segmento servidores no município. Caso houvesse qualquer 

transferência das instalações de qualquer um dos institutos, isso comprometeria 

substantivamente a economia local, pois a renda dos docentes, dos TAEs e de 

profissionais terceirizados seria, ao menos em parte, deslocada para outras localidades.  

Ainda, com relação à média e à mediana dos gastos entre os cargos, não foi 

verificada diferença entre técnicos e docentes, ou seja, os gastos destas categorias no 

comércio e nos serviços locais são bastante similares. A grande diferença está nos 

gastos dos residentes e dos não-residentes. Pela mediana, verifica-se que os residentes 

gastam mais que o dobro do que os não-residentes. 

É esperado que, analisando pela faixa etária, perceba-se que os servidores 

estabelecidos nas faixas etárias mais elevadas tenham um nível de gasto maior do que os 

mais jovens, mas há de se destacar que a diferença entre os servidores que possuem 

idade entre 40 e 50 anos gastam menos do que os que estão na faixa entre 30 e 40 anos. 

Esse fato pode ser devido ao público mais velho (40-50 anos) não residir em Mariana. 

Pelos resultados, verifica-se que não há grande diferença, em mediana, dos gastos entre 

servidores e funcionários dos dois institutos. Pela faixa salarial verifica-se que os gastos 

são maiores entre os que se encontram entre as faixas de R$ 4.000,00 a R$ 4.999,99 e 

de R$ 5.000,00 a R$ 5.999,99. Esse público tem um nível de gasto significativo na 

cidade. 

 

5.3. Utilização de comércio e serviços por parte da comunidade da UFOP em 

Mariana no ano de 2019 

 

Quando se vive em uma região, nela se gasta grande parte da renda em consumo 

de bens e de serviços, que abrangem um variado leque de opções. Por isso, é razoável 

supor que o público ligado à UFOP em Mariana consome e gasta parcela significativa 

da sua renda no local. Nesse subitem, avalia-se quantitativamente a atividade de 

consumo pela comunidade ufopiana em Mariana, no ano de 2019. A tabela 7 apresenta a 

estimativa de alunos residentes em Mariana que utilizam comércios e serviços 

específicos nesse município. 
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Tabela 7 - Estimativa de utilização de comércio e serviços pelos discentes em 

Mariana 

Serviço 

Estimativa de 

proporção de alunos 

usuários do 

comércio/serviço 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Supermercados 96,71% 94,88% 98,54% 

Padarias 84,66% 80,96% 88,35% 

Delivery de Alimentação (sanduíches, 

pizzas, açaí, marmitex, comida japonesa 

etc.)  

84,11% 80,36% 87,86% 

Xerox e impressão de documentos 83,84% 80,06% 87,61% 

Farmácias (normal e tele entrega) 82,74% 78,86% 86,62% 

Hortifruti 80,82% 76,78% 84,86% 

Papelarias, lojas de utensílios domésticos, 

eletrodomésticos, informática, pet shop etc. 
73,42% 68,89% 77,96% 

Alimentação fora de casa  70,14% 65,44% 74,83% 

Teatro, cinemas, eventos culturais e 

esportivos, festas 
69,04% 64,30% 73,78% 

Lojas de roupas, calçados e acessórios em 

geral 
52,60% 47,48% 57,73% 

Transporte de ônibus 49,86% 44,73% 54,99% 

Tele bebidas (refrigerantes, cervejas, etc.) 48,77% 43,64% 53,90% 

Salão de beleza, estética ou barbearia 47,95% 42,82% 53,07% 

Auto-Escola 35,62% 30,70% 40,53% 

Serviços de saúde (hospitais, dentistas, 

médicos, clínicas, etc.) 
29,59% 24,91% 34,27% 

Transporte de taxi 24,11% 19,72% 28,50% 

Academia 23,84% 19,46% 28,21% 

Empresas de eventos de festas (aniversário, 

casamento, formatura etc.) 
21,64% 17,42% 25,87% 

Doações para ONGs, igrejas, asilos, 

movimentos, etc. 
20,55% 16,40% 24,69% 

Plano de saúde 17,26% 13,38% 21,14% 

Combustível 14,79% 11,15% 18,44% 

Professor (a) particular (música, línguas, 
8,49% 5,63% 11,35% 
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dança, pilates, personal trainer etc.) 

Comadre, diarista, mensalista ou doméstica 7,40% 4,71% 10,08% 

Lava-jato 6,03% 3,59% 8,47% 

Escola de idiomas 3,56% 1,66% 5,46% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

Conforme se pôde observar, os serviços relacionados à alimentação são os mais 

utilizados. Estima-se que entre 95% e 98% dos alunos utilizam serviços de 

supermercado e, entre 81% e 88% utilizam padarias e serviços de delivery de 

alimentação. Quanto à alimentação fora de casa, excluindo a utilização do restaurante 

universitário, ela foi estimada entre 65% e 75%. Há que se destacar também o consumo 

de hortifrutigranjeiros que foi estimado entre 77% e 85%. Destaca-se acesso a 

estabelecimentos comerciais como xerox, impressão e farmácias com uma estimativa de 

utilização superior a 80% dos alunos.  

Quanto ao comércio de produtos gerais, como utensílios domésticos e 

informática, a utilização estimada, por parte dos alunos, é de 73,42%. Quanto à 

participação em eventos culturais, teatros, cinemas entre outros, a estimativa ficou entre 

64% e 74%. Os serviços e comércio como lojas de roupas e acessórios em geral e tele 

bebidas e serviços de transporte público, salão de beleza, estética e barbearias, 

oscilaram em torno de 45% a 55%. Outro serviço importante, que requer um alto 

investimento por parte do usuário, é o de autoescola, que foi estimado entre 30% e 40% 

de utilização. 

A presença da universidade em uma região atrai serviços que antes não existiam 

no local.  Verificou-se no estudo que a população local pôde usufruir de serviços antes 

não prestados, principalmente no setor cultural. Compensa salientar, todavia, que a 

demanda por bens e produtos aumenta de acordo com o aumento da população 

acadêmica. Bresser-Pereira (2008) afirma que, ao ocorrer o crescimento da renda e o 

nível de consumo de bens e serviços, tende-se a melhorar também a qualidade de vida 

das pessoas. 

A tabela 8 apresenta um levantamento similar ao anterior, realizado entre 

servidores da UFOP em Mariana. Utilizando a metodologia supracitada, foram 

estimadas as proporções de servidores usuários de determinados comércios e serviços 

do município sede dos institutos ICHS e ICSA. 
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Tabela 8 - Proporções estimadas de servidores usuários de comércios e serviços 

Serviço 

Estimativa de 

proporção de 

servidores usuários do 

comércio/serviço 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Alimentação: supermercados, empórios, 

padarias, lanchonetes, quitandas, 

hortifrútis, açougues, etc.: 

95,9% 92,3% 99,4% 

Água, energia elétrica, gás, telefone, 

internet, IPTU, condomínio 
86,8% 80,7% 92,8% 

Alimentação fora de Domicílio: 

Restaurantes (exceto RU) 
86,8% 80,7% 92,8% 

Artigos Farmacêuticos: cosméticos e 

medicamentos: 
81,0% 74,0% 88,0% 

Outras Despesas: Utensílios para casa, 

eletrodomésticos, informática e papelaria, 

etc. 

74,4% 66,6% 82,2% 

Artigos de Vestuário: calçados, roupas, 

assessórios: 
66,9% 58,6% 75,3% 

Veículo particular: manutenção de 

veículos, combustíveis 
66,9% 58,6% 75,3% 

Hospitais, planos de saúde, exames 

laboratoriais e profissionais da saúde: 

médicos, dentistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e etc. 

63,6% 55,1% 72,2% 

Salão de beleza, estética ou barbearia 62,8% 54,2% 71,4% 

Imobiliária: Aluguel (casa, apartamento, 

garagem e etc.) 
56,2% 47,4% 65,0% 

Serviços de terceiros: empregados 

domésticos, faxineiros, diaristas, 

jardineiros, etc. 

52,9% 44,0% 61,8% 

Serviços de tele entregas de alimentação 

(sanduíches, pizzas, açaí, marmitex, 

comida japonesa etc.) 

48,8% 39,9% 57,7% 

Teatro, cinemas, clubes sociais e 

esportivos, festas, shows e etc. 
47,1% 38,2% 56,0% 

Academia, pilates, personal trainer 43,8% 35,0% 52,6% 

Serviços de taxi ou locação de veículos 34,7% 26,2% 43,2% 

Transporte público 33,1% 24,7% 41,4% 
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Lava-jato 33,1% 24,7% 41,4% 

Mensalidade escolar, material didático, 

cursos de línguas e informática 
28,1% 20,1% 36,1% 

Já gastou com Autoescola (carteira A, B, 

C, D, E ou treino para habilitados) 
26,4% 18,6% 34,3% 

Doações para ONGS, igrejas, asilos, 

movimentos, irmandades e etc. 
25,6% 17,8% 33,4% 

Pet Shop e veterinário 24,8% 17,1% 32,5% 

Já gastou com empresas de eventos de 

festas (aniversário, casamento, formatura 

etc.) 

22,3% 14,9% 29,7% 

Habitação em imóvel próprio: prestação da 

casa própria, material de construção civil, 

pedreiros 

21,5% 14,2% 28,8% 

Tele bebidas (refrigerantes, cervejas, etc.) 19,0% 12,0% 26,0% 

Professor (a) particular (música, línguas, 

dança, etc.) 
15,7% 9,2% 22,2% 

Serviços de arquitetura, engenharia, 

contabilidade, publicidade, etc. 
4,1% 0,6% 7,7% 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

Como nos resultados obtidos com os discentes, os serviços utilizados pelos 

servidores e relacionados à alimentação são os mais utilizados. Estima-se que entre 92% 

e 99% dos servidores utilizam de serviços de alimentação como supermercados, 

padarias, lanchonetes, hortifrutigranjeiros, entre outros. Quanto à alimentação fora de 

casa, excluindo a utilização do restaurante universitário, estimou-se um índice entre 

80% e 92%. Destaca-se consumo de artigos farmacêuticos que ficou entre 74% e 88% e 

de outras despesas como utensílios para casa, informática e papelaria que ficou entre 

66% e 82%. Os artigos de vestuário, consumo de combustível e manutenção de veículos 

ficaram entre 58% e 75%. Nos serviços de saúde e salão de beleza, estética e barbearia, 

a proporção estimada foi de 63%.  

O mercado imobiliário, que se refere a pagamento de aluguéis, também teve uma 

estimativa relevante, pois ficou entre 47% e 65%. A contratação de serviços de terceiros 

como empregadas domésticas, faxineiras e diaristas, etc., teve um índice estimado entre 

44% e 61%. Na proporção dos 48% a 44% está a utilização dos serviços de tele entregas 

de alimentação e os de lazer. Na proporção de 34% a 33%, se encontram os serviços de 

transporte (táxi, ônibus e locação de veículos) e lava-jato. A estimativa para gasto com 
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mensalidade escolar e com cursos de línguas estrangeiras ficou entre 20% e 36%. Um 

ponto importante, que merece destaque, e cuja estimativa não foi muito significativa, é a 

habitação em imóvel próprio, como prestação da casa própria, material de construção 

civil e utilização contratação de serviço de pedreiros que ficou entre 14% e 29%. Infere-

se, a partir desse último índice, que é necessária alguma política pública municipal para 

se fixarem os servidores na região em que trabalham. 

Pôde-se perceber, pela análise acima apresentada, que o público universitário 

contribui de forma efetiva para a manutenção da renda no município de Mariana. Tanto 

os discentes quanto os servidores, mesmo os que não sejam residentes locais, sempre 

gastam parte de seus salários e bolsas em produtos e serviços ofertados no município. 

Considere-se também aqui as transferências regionais de renda. Assim, a universidade é 

uma fonte de renda permanente para a cidade e movimenta a economia local pelos 

gastos realizados no comércio e serviços, o que é salientado por Fotea e Cuza (2011). 

No próximo subitem apresenta-se o consumo médio, mensal e anual, dos discentes e 

servidores referentes ao ano de 2019. 

 

5.4. Consumo médio mensal e anual da comunidade da UFOP em Mariana no ano 

de 2019 

 

Um dos interesses deste estudo é avaliar a contribuição da presença da UFOP no 

município de Mariana, que está vinculada, direta ou indiretamente, aos valores que 

ingressam na economia da cidade por meio da renda gasta pela comunidade da UFOP, 

composta de discentes e servidores da instituição. A partir das respostas obtidas por 

meio da pesquisa de campo, foi possível efetuar uma estimação dos valores gastos por 

esse público, mensalmente, no ano de 2019. 

Para a estimação do consumo médio mensal da comunidade da UFOP em 

Mariana, a referida amostra foi dividida em quatro grupos (duas categorias e dois 

institutos), considerando o tipo de vínculo com a instituição e o instituto ao qual cada 

respondente se encontrava vinculado. As divisões podem ser observadas na tabela 9. 

Cabe ressaltar que na categoria discente, apenas foram considerados para efeito de 

cálculo aqueles que afirmaram residir na cidade de Mariana (conforme já mencionado 

no capítulo 4). 
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Tabela 9 - Número de respondentes da pesquisa por categoria 

Categoria 
Instituto 

ICHS ICSA Total 

Discente 208 156 364 

Servidor 74 47 121 

Total 382 203 485 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

Essa separação foi idealizada com o intuito de se avaliar de forma segmentada o 

consumo médio de cada uma das quatro classes distintas, bem como o total dos gastos 

mensais por instituto e por categoria. A estratégia de estimação consiste em calcular o 

intervalo de confiança para a média, utilizando a metodologia de inferência clássica, 

conforme exposto no capítulo 4. Após a obtenção do intervalo de confiança, as 

estimativas pontual e intervalar foram multiplicadas pelo total de membros da 

comunidade que pertencem à categoria.  

Como não foi possível obter acesso aos endereços dos estudantes, o total de 

alunos será multiplicado pela estimativa pontual da proporção de alunos residentes em 

Mariana, de acordo com o levantamento realizado na pesquisa de campo, que aponta um 

percentual de aproximadamente 69,5% dos estudantes são residentes da cidade de 

Mariana. No momento do estudo, a distribuição da comunidade da UFOP em Mariana 

se dava de acordo com o disposto na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Tamanho da população por categoria e instituto 

Categoria 
Instituto 

ICHS ICSA Total 

Discente 1401 1615 3016 

Servidor 105 75 180 

Total 1506 1690 3196 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  

 

Considerando o percentual de 69,5% de estudantes residentes na cidade de Mariana, 

chegamos a um total de 974 estudantes do ICHS nessa condição, além de 1.123 

estudantes do ICSA. De acordo com os dados apresentados no quadro 2, abaixo, um 
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estudante do ICHS apresenta um consumo médio de R$ 949,24 reais com desvio padrão 

de R$ 730,80, enquanto um aluno do ICSA apresenta consumo médio de R$ 944,01 

reais com desvio padrão de R$ 533,51. Com um nível de 95% de confiança, obtêm-se 

os seguintes intervalos de confiança para a média populacional de gastos, apresentados 

no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Estimativas de média dos gastos por categoria e instituto 

Categoria Instituto Média 

amostral  

Desvio 

Padrão 

amostral 

Tamanho 

amostral 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Discente ICHS 949,24 730,80 208 849,93 1048,56 

 ICSA 944,01 533,51 156 860,29 1027,73 

Servidor ICHS 3042,16 2830,33 74 2397,28 3687,03 

 ICSA 3105,32 2225,70 47 2469,01 3741,64 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados.  

 

A partir do supracitado, pode-se afirmar, ao nível de 95% de confiança, que a 

média de gastos mensais de alunos residentes em Mariana do ICHS está entre os valores 

de R$ 849,93 e R$ 1.048,56, enquanto a média de gastos mensais de alunos do ICSA 

encontra-se entre os valores de R$ 860,29 e R$ 1.027,73. Já entre servidores, pode se 

afirmar ao nível de 95% de confiança que aqueles lotados no ICHS apresentam um 

gasto mensal entre R$ 2.397,28 e R$ 3.687,03, enquanto servidores lotados no ICSA 

têm gasto médio entre R$ 2.469,01 e R$ 3.741,64 reais. Considerando os valores dos 

intervalos de confiança e o número estimado de discentes residentes em Mariana, 

obtêm-se as estimativas de gasto mensal de alunos presentes no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Médias e intervalos de confiança para o total de gastos de discentes na 

cidade de Mariana por instituto 

Instituto 

Número de 

alunos em 

2019-2 

Média de consumo Limite Inferior Limite superior 

ICHS 974 R$ 924.559,76 R$ 827.831,82 R$ 1.021.297,44 

ICSA 1123 R$ 1.060.123,23 R$ 966.105,67 R$ 1.154.140,79 

Total 2007 R$ 1.984.682,99 R$ 1.793.937,49 R$ 2.175.438,23 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados.  
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De acordo com o disposto no quadro 3, observa-se que, ao nível confiança de 

95%, alunos do ICHS efetuam gastos mensais entre R$ 827.831,82 e R$ 1.021.297,44 

mensais, enquanto alunos do ICSA efetuam gastos mensais entre R$ 966.105,67 e R$ 

1.154.140,79. Somando-se os gastos de alunos de ambos os institutos, ICHS e ICSA, 

atinge-se uma média de consumo mensal de R$ 1.984.682,99 com estimação intervalar 

entre R$ 1.793.937,49 e R$ 2.175.438,23. Temos, em um ano, que os gastos totais dos 

discentes foi de aproximadamente R$ 23.800.000,00, que é um valor expressivo 

injetado na economia local. As médias e intervalos citados, acima, encontram-se no 

quadro 4. 

 

Quadro 4 - Médias e intervalos de confiança para o total de gastos de servidores na 

cidade de Mariana por instituto 

Instituto 

Número de 

servidores 

em 2019-2 

Média de consumo Limite Inferior Limite superior 

ICHS 105 R$ 297.184,65  R$ 251.714,40  R$ 387.138,15  

ICSA 75 R$ 166.927,50  R$ 185.175,75  R$ 280.623,00  

Total 180 R$ 464.112,15  R$ 436.890,15  R$ 667.761,15  

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados analisados.  

 

Com base no quadro 4, observa-se que, ao nível confiança de 95%, que 

servidores do ICHS efetuam gastos mensais entre R$ 251.714,40 e R$ 387.138,15, 

enquanto que os servidores do ICSA efetuam gastos mensais entre os valores de R$ 

185.175,75 e R$ 280.623,00. Somando-se os gastos de servidores de ambos os 

institutos, atinge-se uma média de consumo mensal de R$ 464.112,15 com estimação 

intervalar entre R$ 436.890,15 e R$ 667.761,15. Se se considerar essa média por um 

ano, o resultado será de aproximadamente R$ 5 milhões, o que é bastante representativo 

para a economia local. Se fizermos um comparativo, em termos per capita, utilizando o 

PIB per capita de Mariana, do ano de 201725, os gastos dos discentes representam, 

aproximadamente, 2% do PIB per capita municipal e os gastos dos servidores, 

aproximadamente 6% do PIB per capita. A seguir, apresenta-se o impacto do consumo 

da comunidade universitária nos indicadores da prefeitura do município estudado. 

 

 
25 De acordo com dados do IBGE (2019) o PIB per capita de Mariana em 2017 foi de R$ 48.407,28. 
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5.5. Correlação do consumo da comunidade UFOP de Mariana nos indicadores 

econômicos municipais 

 

As seções anteriores apresentaram o perfil de gasto e consumo dos membros da 

comunidade da UFOP em Mariana bem como a sua participação no comércio e serviços 

local e uma inferência para o consumo mensal e semestral de cada uma das categorias 

no segundo semestre de 2019. Entretanto, para se atingir o objetivo inicial desse estudo, 

cabe uma análise econométrica referente a alguns indicadores econômicos da cidade 

com o intuito de somá-la às análises já realizadas e fornecer informações baseadas em 

um recorte histórico recente. 

 Inicialmente, foi avaliada a presença de correlação entre as variáveis receitas 

correntes, receitas tributárias, ISS, receitas de serviços, empregos gerados no comércio, 

empregos gerados no setor de serviços e empregos totais e as variáveis de consumo 

semestral. As variáveis de consumo foram deflacionadas de acordo com a metodologia 

apresentada na seção 4.1 desse trabalho. A figura 2 representa a correlação entre as 

referidas variáveis e a tabela 15 (em anexo) os valores das variáveis avaliadas por 

semestre. 

 

Figura 2 - Correlação entre os gastos do público universitário e variáveis 

referentes à geração de empregos e arrecadação municipais 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados.  
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Percebe-se que as variáveis relacionadas ao consumo da comunidade 

universitária em Mariana são altamente correlacionadas. Observa-se que não há 

correlação relevante entre as relacionadas ao consumo e os indicadores de emprego na 

cidade, sendo que todas as correlações apresentam valores absolutos inferiores a 0,35. 

Entretanto, existe a presença de correlação forte e positiva entre as variáveis de 

consumo da comunidade da UFOP e índices de arrecadação, como receitas correntes, 

tributárias, de serviços e ISS. Como existem indícios de uma relação linear entre essas 

variáveis, mas elas apresentavam forma assimétrica, procedeu-se o ajuste de modelos 

lineares generalizados gama para buscar a modelagem da relação existente. 

Conforme mencionado acima, as variáveis de consumo, bem como as variáveis 

de arrecadação municipal, apresentam forte correlação entre si. Por esse motivo e com o 

intuito de minimizar problemas relacionados à multicolinearidade, optou-se pelo ajuste 

individual dos modelos entre cada indicador de arrecadação municipal e os valores 

deflacionados de consumo da comunidade da UFOP, por perfil e instituto, assim, 

gerando um total de dezesseis modelos, sendo quatro para cada indicador de 

arrecadação municipal. 

 

5.5.1. Receitas Correntes 

 

 A análise das receitas correntes é bastante útil porque, a partir de sua posse, os 

governantes utilizam-nas para manutenção das despesas da região, custeiam obras 

públicas e outros benefícios para o próprio contribuinte. As receitas correntes são 

compostas pelo conjunto das receitas tributárias, das contribuições, dos recursos 

patrimoniais, das atividades agropecuárias, da indústria, bens e serviços além de outros 

recursos financeiros tanto de pessoas do direito público quanto do privado (São Paulo, 

2008). Advém de tributos, taxas, impostos, fruição de patrimônio, receitas 

agropecuárias e industriais, de serviços e transferências correntes (intergovernamentais, 

de instituições privadas e do exterior, de pessoas e de convênios). Anexam-se outras 

receitas como multas e juros, indenizações e restituições, dívida ativa). O aumento 

dessas receitas é muito positivo para as três esferas, uma vez que provê os governantes 

de recursos para a governabilidade. 

 Os dados de receitas correntes foram tomados como variável resposta e cada um 

dos valores de gastos semestrais por perfil e instituto foram individualmente definidos 

como variáveis explicativas, gerando, assim, quatro modelos lineares generalizados. 
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Como nesse caso não há interpretação prática para o intercepto do modelo, o mesmo foi 

omitido dos resultados. Os resultados obtidos seguem apresentados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Relação entre receitas correntes e gastos semestrais dos servidores e 

discentes por instituto 

Modelo Variável Explicativa Coeficiente Exp(Coeficiente) 
Variação 

Percentual 
P-valor 

1 
Gastos semestrais de 

alunos do ICHS 
0,032 1,033 3,30% < 0,001 

2 
Gastos semestrais de 

alunos do ICSA 
0,010 1,01 1,00% < 0,001 

3 
Gastos semestrais de 

servidores do ICHS 
0,113 1,119 11,90% < 0,001 

4 
Gastos semestrais de 

servidores do ICSA 
0,035 1,036 3,60% < 0,001 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados analisados 

 

Todos os modelos ajustados apresentaram coeficientes significativos, ao nível de 

0,01 de significância. A figura 3 (em anexo) apresenta o gráfico de resíduos com 

envelope simulado. Este gráfico é utilizado para verificação do ajuste do modelo e, 

como indício de ajuste satisfatório, espera-se que os resíduos acompanhem a linha 

central e estejam dentro das bandas de confiança do envelope simulado. 

É possível verificar que os resíduos de todos os modelos apresentam, em sua 

grande maioria, próximos da linha central de quantis da normal padrão, mantendo-se 

quase que em sua totalidade dentro das respectivas bandas de confiança. Assim, 

conclui-se que houve ajuste satisfatório para todos os modelos e procedeu-se, assim, à 

interpretação dos coeficientes dos modelos. A interpretação dos coeficientes do modelo 

linear generalizado gama com função de ligação log se dá por meio do exponencial do 

coeficiente, que representará a variação percentual do valor esperado da variável 

resposta face ao acréscimo de uma unidade da variável explicativa, que neste estudo é 

uma centena de milhares de reais (R$ 100.000,00). 

Antes da realização de qualquer interpretação, cabe salientar que correlação não 

implica causalidade, e, em nenhum momento, essa modelagem visa inferir que o 

consumo causa crescimento ou decrescimento da arrecadação. Busca-se, portanto, 

estudar a relação existente entre as variáveis e não uma relação de causa-efeito entre 

elas. 

Observa-se que, para cada acréscimo de cem mil reais no consumo médio 

semestral de alunos do ICHS, espera-se uma variação positiva de 3,3% nas receitas 
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correntes da cidade. Em relação aos alunos do ICSA, espera-se que com o acréscimo de 

cem mil reais no consumo ocorra uma variação positiva de 1% nas receitas correntes. Já 

entre os servidores, espera-se que para cada acréscimo de cem mil reais na variável no 

consumo semestral haja variações de respectivamente 11,9% e 3,6% nas receitas 

correntes, para ICHS e ICSA. Mais importante que os percentuais de variação é o 

sentido do sinal, sempre positivo, indicando que há relação positiva entre as variáveis, 

confirmando o estudo de correlação previamente realizado. 

 

5.5.2. Receitas Tributárias 

 

 De acordo com São Paulo (2008), as receitas tributárias fazem parte das receitas 

correntes e advêm de impostos, taxas e contribuições de melhoria. São privativas de 

entidades que têm o poder de tributar, ou seja, das três esferas governamentais. 

Oferecem serviços aos contribuintes, mantêm a segurança individual e coletiva (polícia) 

e valoriza imóveis. Da mesma forma que as receitas correntes, quanto mais se aumenta 

o consumo de bens e serviços, mais o governo local aumenta a receita que será 

disponibilizada para diversas atividades em prol da comunidade. 

A abordagem utilizada com as receitas correntes foi replicada com os dados das 

receitas tributárias. Assim como na seção anterior, foram gerados quatro modelos 

lineares generalizados gama. Mais uma vez, os interceptos não serão considerados, uma 

vez que não apresentam interpretação prática. Os resultados obtidos seguem 

apresentados na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Relação entre receitas tributárias e gastos semestrais dos servidores e 

discentes por instituto 

Modelo Variável Explicativa Coeficiente Exp(Coeficiente) 
Variação 

Percentual 
P-valor 

5 
Gastos semestrais de 

alunos do ICHS 
0,037 1,038 3,80% < 0,001 

6 
Gastos semestrais de 

alunos do ICSA 
0,017 1,017 1,70% < 0,001 

7 
Gastos semestrais de 

servidores do ICHS 
0,129 1,138 13,80% < 0,001 

8 
Gastos semestrais de 

servidores do ICSA 
0,060 1,062 6,20% < 0,001 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados analisados 
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Assim como ocorreu com os modelos ajustados para as receitas correntes, a 

figura 4 (anexa) indica que houve ajuste satisfatório dos dados ao modelo proposto, bem 

como os p-valores foram significativos ao nível de 0,01.  

Os resultados da tabela 12 indicam relação positiva entre as receitas tributárias 

semestrais e o consumo semestral de cada perfil e instituto. De acordo com os dados 

ajustados nos modelos, para cada acréscimo de cem mil reais no consumo médio 

semestral de alunos do ICHS, espera-se uma variação positiva de 3,8% nas receitas 

tributárias. O valor esperado de variação das receitas tributárias para aumentos de cem 

mil reais nos gastos semestrais de alunos do ICSA é de 1,7%, enquanto para os 

servidores, para cada aumento de uma centena de milhar de reais no consumo semestral 

daqueles lotados no ICHS, espera-se uma variação positiva de 13,8% nas receitas 

tributárias enquanto para servidores do ICSA, espera-se uma variação positiva de 6,2%. 

Assim como na seção anterior, os modelos ajustados deixam clara a correlação existente 

entre as variáveis relacionadas ao consumo e as receitas tributárias municipais. 

 

5.5.3. Imposto Sobre Serviços (ISS) 

 

 Segundo Munhoz (sem data), o ISS – Imposto Sobre Serviços – é próprio de 

municípios e proporciona as finanças e recursos necessários para o crescimento urbano. 

É necessário adaptá-lo às reais necessidades das atividades desenvolvidas na cidade 

(sede e distritos), na busca de maior justiça social. Seu aumento depende do 

cadastramento de prestadores de serviços.  

Devido à natureza dos dados de consumo da comunidade da UFOP, que leva em 

consideração principalmente gastos com comércio e serviços, vislumbrou-se a 

possibilidade de analisar o impacto do referido consumo nos impostos e receitas 

relacionados a serviços. O imposto mais representativo nesse caso é o ISS. Foram 

ajustados modelos para os dados de consumo semestral para cada perfil e instituto como 

variável explicativa do ISS. Todas as variáveis explicativas apresentaram correlação 

positiva superior a 0,9 com o ISS semestral, indicando forte relação linear entre os 

dados. Foram ajustados novos modelos lineares generalizados gama, cujos resultados 

seguem apresentados na tabela 13 e na figura 5 (anexa). 
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Tabela 13 - Relação entre ISS e gastos semestrais dos servidores e discentes por 

instituto 

Modelo Variável Explicativa Coeficiente Exp(Coeficiente) 
Variação 

Percentual 
P-valor 

9 
Gastos semestrais de 

alunos do ICHS 
0,029 1,03 3,00% < 0,001 

10 
Gastos semestrais de 

alunos do ICSA 
0,013 1,013 1,30% < 0,001 

11 
Gastos semestrais de 

servidores do ICHS 
0,102 1,107 10,70% < 0,001 

12 
Gastos semestrais de 

servidores do ICSA 
0,042 1,043 4,30% < 0,001 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados analisados 

 

A análise de resíduos indica que houve ajuste satisfatório para os modelos 9, 11 

e 12, além de um ajuste regular para o modelo 10, o qual apresenta uma maior 

quantidade de valores distantes da linha central e fora do envelope simulado. Logo, 

apesar do p-valor significativo, entende-se que não houve ajuste satisfatório para o 

modelo que relaciona os gastos semestrais de alunos do ICSA no ISS e, portanto, o 

mesmo será desconsiderado. 

Em relação aos modelos ajustados, para cada acréscimo de cem mil reais no 

consumo semestral de alunos do ICHS, espera-se uma variação positiva 3% na 

arrecadação semestral de ISS. Entre o perfil servidores, com o acréscimo de cem mil 

reais no consumo semestral daqueles lotados no ICHS, espera-se variação positiva de 

10,7% na arrecadação semestral de ISS. Para os servidores do ICSA, o mesmo 

acréscimo das variáveis anteriores impacta em uma variação positiva de 4,3% na 

arrecadação do referido imposto. 

 

5.5.4. Receitas de Serviços 

 

 Compõem as receitas correntes e se referem a taxas provenientes da prestação de 

serviços como transporte, saúde, comunicação, serviços de porto, de armazenagem, de 

inspeção e fiscalização, de judiciário, do processamento de dados e das vendas de 

mercadorias e outros produtos vinculados às atividades das entidades além de outros 

serviços. 

 Para finalizar a modelagem em evidência, foi analisada a relação existente entre 

o consumo semestral da comunidade UFOP de Mariana e a arrecadação de receitas de 

serviços para o município. Assim como para as demais receitas, foram ajustados quatro 
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modelos lineares generalizados gama considerando o consumo semestral dos 

componentes da comunidade UFOP. Todas as variáveis apresentaram correlação com as 

receitas de serviços semestrais positivas e superiores a 0,9, indicando presença de forte 

correlação. Os detalhes dos modelos ajustados podem ser verificados na tabela 14 e na 

figura 6 (anexa).  

 

Tabela 14 - Relação entre receita de serviços e gastos semestrais dos servidores e 

discentes por instituto 

Modelo Variável Explicativa Coeficiente Exp(Coeficiente) 
Variação 

Percentual 
P-valor 

13 
Gastos semestrais de 

alunos do ICHS 
0,052 1,053 5,30% < 0,001 

14 
Gastos semestrais de 

alunos do ICSA 
0,018 1,019 1,90% 0,0013 

15 
Gastos semestrais de 

servidores do ICHS 
0,172 1,187 18,70% < 0,001 

16 
Gastos semestrais de 

servidores do ICSA 
0,085 1,089 8,90% < 0,001 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados analisados 

 

Conforme o disposto na figura 6 (anexa) verifica-se que houve falta de ajuste 

nos modelos 14 e 16, relacionados ao consumo semestral dos membros da comunidade 

do ICSA. Desse modo, apesar dos p-valores significativos, devido à falta de ajuste, 

esses modelos serão desconsiderados. 

Observa-se que, para cada aumento de cem mil reais no consumo semestral de 

alunos do ICHS, espera-se uma variação positiva de 5,3% na receita semestral de 

serviços no município de Mariana. Para os servidores do ICHS, para cada aumento de 

cem mil reais no consumo semestral, espera-se variação de 18,7% na referida receita 

municipal. 

É interessante notar a relação sempre positiva entre as variáveis municipais 

estudadas e o consumo semestral dos membros da comunidade UFOP de Mariana. 

Apesar de não se poder concluir causalidade na relação, é notório que o comportamento 

de ambos é convergente no sentido da correlação existente entre as variáveis. 

Concluindo esse capítulo, é possível afirmar que a presença da UFOP em 

Mariana influencia positivamente e contribui para a economia da cidade. Além dos 

gastos cotidianos da universidade (com energia elétrica, compra de equipamentos e 

outros materiais, aluguel, etc.) e dos eventos científicos e culturais que a instituição 

promove, que não foram aqui demonstrados, há a melhoria do seu entorno uma vez que 
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ela atrai pessoas de diversos lugares que passam a residir e consumir na região, como já 

salientado nos estudos de Faria Jr (2015); Oliveira Jr. (2014) e outros. 

Verificou-se, após análise estatística, que há correlação positiva entre os gastos 

da comunidade acadêmica e as variáveis ISS, receitas correntes, tributárias e de 

serviços. A partir dessas correlações, pelos modelos de regressão, foi possível analisar a 

influência/aumento e qualidade de cada variável com os gastos do público ligado à 

universidade. Dentre os resultados estimados, há que se destacar o de receitas de 

serviços com os gastos dos servidores do ICHS, que aumenta significativamente esse 

índice; para cada aumento de cem mil reais no consumo semestral dessa categoria, 

espera-se variação de 18,7% na referida receita municipal. O valor esperado de variação 

das receitas tributárias, para aumentos de cem mil reais dos gastos dos servidores do 

ICHS, espera-se uma variação positiva de 13,8% nas receitas tributárias. Portanto, 

consumo de bens e produtos e a contratação de serviços diversos, gera receitas para a 

cidade, as quais podem/são utilizadas em prol do conforto e melhoria de vida de toda a 

população. 

Os salários e bolsas estudantis são algumas das fontes de manutenção do 

comércio e serviços locais. Com base nos resultados, também se pode inferir que a 

UFOP influencia a dinâmica da economia de Mariana, especialmente nos setores de 

comércio e serviços; há o ingresso de receitas no município advindas do consumo da 

comunidade acadêmica, pois tanto os alunos quanto os servidores gastam parte de seus 

salários e bolsas nos mais variados produtos e serviços do município.  

Há que se destacar o pagamento de aluguéis por parte dos servidores (entre 47% 

e 65%), os gastos e consumo nos setores, alimentícios, farmacêuticos, de informática, 

papelarias, nos serviços de saúde e salão de beleza, estética e barbearia, tele entregas 

entre outros. Pode-se inferir que a universidade é uma fonte de renda permanente para a 

cidade e movimenta a economia local pelos diversos gastos realizados no comércio e 

serviços. Como consequência, entende-se que a universidade contribui com o município 

e que a saída de qualquer um dos institutos, ICHS ou ICSA, trará um efeito negativo 

para a cidade, especialmente nos setores de comércio e serviços. 

Em resumo, quando uma universidade é instalada em uma região, ela modifica a 

sua dinâmica e transforma a vida de seus moradores, direta ou indiretamente. Diniz 

(2001) ressalta que a interconexão de diversos fatores é que leva a instituição ao seu 

êxito, ou seja, é através do ensino, pesquisa, oferta de capital humano e social, além de 

outros fatores, que se alcança a inovação pretendida. A interação entre todos os agentes 

econômicos, sociais, políticos e culturais é a principal elemento motivador. Quanto mais 
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evidente é a atuação de instituição de ensino superior em uma cidade, mais olhares 

diferenciados ela atrai para si e para a região que a hospeda.   

Considerando os argumentos acima e o objetivo desse estudo, a UFOP se 

apresenta como uma importante força aglomerativa local uma vez que atrai estudantes, 

professores, servidores, além de recursos físicos, políticos e econômicos, importantes 

para o desenvolvimento da região. O campus de Mariana poderia ter um impacto maior 

no crescimento econômico local se houvesse, por parte de todos os envolvidos, uma 

maior interação entre poder público local e as várias escalas, do setor econômico (por 

exemplo, atraindo mais parcerias com indústrias públicas e privadas), com as 

instituições locais, etc. A possibilidade de mudança de um dos institutos para outro 

espaço, por si só, já causou desconfortos e receios na população, que, até então, via os 

dois institutos apenas como ambientes de graduação de estudantes e não como um 

favorecedor da dinâmica econômica regional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da discussão incitada pela Cúria e a UFOP, com respeito à 

possibilidade de saída do ICHS de Mariana (MG), esse estudo buscou analisar a 

influencia positiva (e a importância) da presença dos institutos (ICHS e ICSA) - 

pertencentes à UFOP - para este município. Dessa forma, a transferência de um ou de 

ambos afetaria a cidade de várias formas, mas em especial, pelo enfoque dado neste 

trabalho, para os setores de comércio e serviço, com vazamento de recursos diversos 

para outra região.  

 A universidade está inserida em uma região cujas empresas motrizes estão 

relacionadas à atividade extrativa mineral e os seus efeitos de encadeamento; no 

entanto, a universidade desempenha um papel aglomerador, pois atrai e favorece 

diversos empreendimentos e investimentos, como os imobiliários, a diversificação de 

serviços e comércio, a melhoria de infraestruturas. Dessa forma, outras instituições e a 

população de toda a região passam a ver o campus como uma oportunidade para o 

desenvolvimento econômico e melhoria do entorno. A universidade, como parte da 

economia do conhecimento, permite a conformação de capital social, de resgate dos 

valores e do papel da região, mostrando principalmente a importância dos agentes locais 

e das possíveis redes de inovação que podem surgir através da valorização das culturas 

locais e da ação conjunta entre poder público, empresas e universidade. 

Pelos estudos aqui apresentados, verificou-se que, nas regiões nas quais as 

universidades estão inseridas, as atividades econômicas, geradas por causa do público 

ligado às instituições de ensino, proporcionam os efeitos multiplicadores. Para que se 

tenha um bom retorno de renda, todavia, é necessário o investimento na estrutura 

econômica local, por parte do poder público.  

A literatura apresentada também mostrou esse importante papel da economia do 

conhecimento para a formação de capital humano e como mola propulsora para o 

crescimento e o desenvolvimento de uma região. A UFOP, como instituição que tem em 

seu tripé o ensino, a pesquisa e a extensão, com suas diversas ações e projetos contribui 

com a dinâmica do município e com o seu desenvolvimento econômico. O campus de 

Mariana forma cidadãos. Não se pode imaginar a universidade somente como uma 

máquina de graduar alunos, ela é muito mais do que isso – é um campo aberto para 

formação de pensamentos críticos e reflexivos, que promove a cultura e que atrai para si 

investimentos variados e oferece para o país, mas principalmente para a região que a 
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abriga, capital social e humano. Todavia, ela ainda não é vista pelo poder público local 

como força propulsora e chave para o desenvolvimento regional. 

É fato que a universidade atrai um público diferenciado e que os dois institutos 

formam capital humano qualificado, especialmente na área da educação. Entretanto a 

UFOP em Mariana precisa estabelecer mais coordenação com o poder público local (e 

vice-versa), devido a sua influencia no cotidiano da cidade e na capacidade de 

transformar a vida das pessoas e da economia. São necessárias, entre vários outros 

pontos, políticas municipais de fixação da mão de obra qualificada, formada pela 

universidade, na cidade. É possível se obter ganhos de produtividade e novos arranjos 

locais produtivos, à partir da união entre pesquisa e poder público local. Os institutos 

têm condições de contribuírem para o fortalecimento e melhoria do turismo local, por 

exemplo, A otimização dos ganhos pode acontecer através da aproximação entre a 

universidade e o poder público local. 

 A UFOP pode ser vista como um importante pilar econômico para a região. Pelo 

retrato dos gastos, em 2019, obtidos na pesquisa realizada, verificou-se que os mensais, 

em média, dos discentes no comércio e com serviços é de R$ 2.017.000,00 e dos 

servidores é de R$ 667.000,00. Somando os gastos da comunidade, têm-se 

aproximadamente um gasto de R$ 2.837.000,00/mês. Em um ano letivo, os gastos do 

público ligado à universidade na cidade de Mariana seriam de aproximadamente R$ 

30.000.000,00. Esse valor é significativo e não pode ser ignorado. A criação do ICSA, 

como parte da política do REUNI, contribuiu significativamente com os números aqui 

analisados. Pode-se dizer que a expansão da UFOP na região modificou a realidade 

social e econômica do seu entorno. Como visto, a Universidade gera efeitos setoriais 

importantes, especialmente nos setores de comércio e serviços locais, que são 

responsáveis por boa parte dos empregos (formais e informais) da mão de obra 

qualificada e pouco qualificada. 

Esse estudo também verificou uma relação positiva com as variáveis do ISS, das 

receitas correntes, tributárias e de serviços com os gastos da comunidade acadêmica do 

ICHS e do ICSA. Os resultados demonstraram a importância da UFOP em Mariana já 

que salários, bolsas e outros proventos advindos desse público influenciam 

positivamente a economia da cidade, conforme se pôde observar nas simulações 

aplicadas. Portanto, todas as atividades econômicas de Mariana deveriam ser vistas, pela 

comunidade e pelas autoridades municipais, como de forte influência e importância para 

o município. 
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Considerando o papel holístico da UFOP em Mariana, através das inúmeras 

ações extensionistas, ela procura se engajar e inteirar dos problemas locais, atingindo 

um grande público alvo. Os cursos de Mariana se envolvem com a cultura, com as 

questões históricas, econômicas, sociais, educacionais, oferecendo ao município 

ferramentas necessárias para atendimento variado, pelos cursos, projetos e programas.  

Pelos dados analisados comprova-se que os institutos atraem, desde a sua 

origem, estudantes da cidade e do seu entorno que puderam ingressar o ensino superior, 

em boa parte explicado pelo fato da UFOP ter ampliado as opções de cursos, muitos 

deles em horários diversificados, incluindo o noturno. A oferta de cursos na área das 

humanidades fornece capital humano que atende as necessidades na própria região. 

Verificou-se também, pelos dados, que com a criação do ICSA houve uma evolução no 

número de graduados na UFOP, provenientes da região de Ouro Preto e Mariana. 

Portanto, a ideia de que a UFOP é mais acessível para estudantes de outras regiões está 

sendo modificada. 

Com este estudo, foi feito um esforço preliminar e inédito de mapeamento das 

contribuições econômicas mais diretas da comunidade acadêmica dos dois Institutos 

(ICSA e ICHS) para Mariana. Ele poderá ser usado nas eventuais discussões sobre a 

importância econômica local e poderá servir de passo inicial para outros tipos de 

estudos, por exemplo, que simulem os impactos econômicos de curto e longo prazo para 

a economia local caso algum dos institutos seja deslocado para outro município. Outros 

desdobramentos dessa pesquisa em termos de uma agenda futura de estudos que podem 

ser sugeridos a partir de então seriam: obter, incorporar e analisar informações 

envolvendo variáveis  macroeconômicas como emprego direto e indireto, gastos 

públicos (municipais, estaduais e federais), investimentos públicos e privados 

relacionados à UFOP, participação de micro, pequenas e grandes empresas com a 

UFOP, mapeamento dos alunos de graduação e pós-graduação egressos, para se 

destacar efeitos de spillovers diversos decorrentes da universidade, reforçando ainda 

mais a sua importância para o desenvolvimento regional.  
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ANEXO A 

 

Figura 3 - Gráfico de resíduos com envelope simulado para receitas correntes. Na 

sequência: resíduos dos modelos 1, 2, 3 e 4 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados 
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Figura 4 - Gráfico de resíduos com envelope simulado para receita tributária. Na 

sequência: resíduos dos modelos 5, 6, 7 e 8 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados 
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Figura 5 - Gráfico de resíduos com envelope simulado para ISS. Na sequência: 

resíduos dos modelos 9, 10, 11 e 12 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados 
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Figura 6 - Gráfico de resíduos com envelope simulado para receita de serviços. Na 

sequência: resíduos dos modelos 13, 14, 15 e 16 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados analisados 
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ANEXO B 

 

Questionário 1 – Pesquisa sobre nível e perfil de gastos e consumo dos alunos do ICHS 

e ICSA/UFOP (Período de referência para a proposta: agosto a dezembro de 2019) 

 

Identificação: Matrícula _________________ 

 

1. Sexo(   ) F      (  ) M 

 

2. Faixa Etária 

(   ) Menor de 18 anos 

(   ) Entre 18 e 20 anos 

(   ) Entre 21 e 23 anos 

(   ) Maior que 23 anos 

 

3. Instituto onde estuda  (  ) ICHS   (  ) ICSA 

 

4. Curso 

(   ) História 

(   ) Letras 

(   ) Pedagogia 

(   ) Serviço Social 

(   ) Jornalismo 

(   ) Administração 

(   ) Ciências Econômicas 

(   ) Pós-Graduação Comunicação  

(   ) Pós-Graduação Economia Aplicada 

(   ) Pós-Graduação Letras 

(   ) Pós-Graduação História 

(   ) Pós-Graduação Educação 

 

5. Reside em Mariana, se sim responda às perguntas de 5 a 10 . Se não, vá para a 

pergunta 12. 

(   ) Sim  

(   ) Não 
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6. Qual seu tipo de residência? 

(   )  Moro sozinho 

(   ) Moro com pais e/ou parentes 

(   ) Moro em república federal 

(   ) Moro em alojamento federal 

(   ) Moro em república particular 

(   ) Moro com meu/minha companheiro/companheira 

 

7. Você paga despesas domésticas? (aluguel, água, energia elétrica, telefone, 

internet, gás, condomínio, IPTU)? Se sim, qual o valor gasto por mês com esta despesa? 

(   ) Não pago nenhuma despesa doméstica 

(   ) Até R$ 200,00 

(   ) Entre R$ 201,00 a R$ 300,00 

(   ) Entre R$ 301,00 a R$ 400,00 

(   ) Acima de R$ 401,00 

 

8. Você exerce alguma atividade remunerada em Mariana? (exceto as atividades de 

estudante bolsista) 

(   )    Não trabalho 

(   )  Trabalho formal (carteira registrada) 

(   )  Trabalho informal 

(   )  Freelance 

 

9. De onde provêm os recursos financeiros para sua subsistência em Mariana? 

(   ) Trabalho ou freelance 

(   ) Renda própria 

(   ) Bolsas da UFOP, ou agências de fomento 

(   ) Amigos 

(   ) Outros 

 

10.  Você recebe algum tipo de bolsa/auxílio da UFOP? Qual(is) modalidade(s)? 

(   ) Permanência 

(   ) Projeto de iniciação científica 

(   ) Projeto de extensão 

(   ) PIBID 
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(   ) Monitoria 

(   ) Moradia 

(   ) RU 

(   ) Transporte 

(   ) Bolsa UFOP de Mestrado 

(   ) Bolsa UFOP de Doutorado 

(   ) Não recebo nenhuma modalidade de bolsa da UFOP 

(   ) Outra ___________________ 

 

11. Qual a sua média de gastos (geral) mensal?  R$ _________________ 

 

12. Em sua residência são utilizados serviço como de comadre, diarista, mensalista 

ou doméstica?  Qual seu gasto mensal com este serviço? 

(   )  Não utilizo este tipo de serviço 

(   )  Até R$ 280,00 

(   )  Entre R$ 281,00 e R$ 350,00 

(   )  Entre R$ 351,00 e R$ 500,00 

(   )  Acima de R$ 500,00 

 

13. Você possui algum veículo? 

(   ) Não possuo 

(   )  Carro 

(   ) Moto 

(   ) Biciceta 

(   ) Outros 

 

14. Já gastou com Auto-Escola (carteira A, B, C, D, E ou treinamento para habilitados) 

 ( ) Nunca tive despesas    

 ( ) até R$ 999,00  ( ) acima de R$ 3000,00 

 ( ) de R$ 1000,00 a R$ 2999,00    

 

15. Já gastou com empresas de eventos de festas (aniversário, casamento, formatura etc) 

 ( ) Nunca tive despesas    

 ( ) até R$ 999,00  ( ) de R$ 3000,00 a R$ 5999,00 
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 ( ) de R$ 1000,00 a R$ 2999,00  ( ) acima de R$ 6000,00 

 

16. Liste todos os serviços que você utiliza(ou) e a MÉDIA DE GASTOS MENSAIS 

com os mesmos: 

Alimentação fora de casa (restaurantes) 

(   ) Não alimento fora de casa 

(   ) Até R$ 100,00 

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00 

(   ) Entre R$ 201,00 e R$ 300,00 

(   ) Entre R$ 301,00 e R$ 400,00 

(   ) Acima de R$ 400,00 

 

Delivery de Alimentação (sanduíches, pizzas, açaí, marmitex, comida japonesa etc)  

(   ) Não alimento fora de casa  

(   ) Até R$ 100,00 

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00 

(   ) Entre R$ 201,00 e R$ 300,00 

(   ) Entre R$ 301,00 e R$ 400,00 

(   ) Acima de R$ 400,00 

 

Tele bebidas (refrigerantes, cervejas, etc) 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 150,00 

(   ) Entre R$ 151,00 e R$ 200,00 

(   ) Acima de R$ 200,00 

 

Xerox e impressão de documentos 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 50,00 

(   )Entre R$ 51,00 e R$ 100,00 

(   ) Acima de R$ 101,00 
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Farmácias (normal e tele-entrega) 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Acima de R$ 101,00 

 

Padarias 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 40,00 

(   ) Entre R$ 40,00 e R$ 80,00  

(   ) Acima de R$ 80,00 

 

Supermercados 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 150,00  

(   ) Entre R$ 151,00 e R$ 200,00 

(   ) Acima de R$ 200,00 

 

Hortifrut 

(   ) Não utilizo o serviço 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Acima de R$ 100,00 

 

Escola de idiomas 

(   ) Não frequento 

(   ) Até R$ 250,00 

(   ) Entre R$ 251,00 e R$ 350,00  

(   ) Entre R$ 351,00 e R$ 450,00 

(   ) Acima de R$ 450,00 

 

Professor(a) particular (música, línguas, dança, pilates, personal trainer etc) 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 100,00 
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(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00  

(   ) Entre R$ 201,00 e R$ 300,00 

(   ) Entre R$ 301,00 e R$ 400,00 

(   ) Acima de R$ 400,00 

 

Academia 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00 

(   ) Entre R$ 201,00 e R$ 300,00 

(   ) Acima de R$ 300,00 

 

Transporte de ônibus 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 30,00 

(   ) Entre R$ 31,00 e R$ 90,00  

(   ) Acima de R$ 90,00 

 

Transporte de táxi 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 20,00 

(   ) Entre R$ 21,00 e R$ 50,00  

(   ) Acima de R$ 50,00 

 

Salão de beleza, estética, ou barbearia 

 (   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 150,00  

(   ) Acima de R$ 150,00 

 

Lojas de roupas, calçados e acessórios em geral 

 (   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 150,00  
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(   ) Acima de R$ 150,00 

 

Outras despesas como: papelarias, utensílios para casa, eletrodomésticos, informática, 

pet shop e etc 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Acima de R$ 100,00 

 

Serviços de saúde (hospitais, dentistas, médicos, clínicas etc) 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 100,00 

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00  

(   ) Acima de R$ 200,00 

 

Plano de saúde 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 150,00 

(   ) Entre R$ 151,00 e R$ 300,00  

(   ) Acima de R$ 300,00 

 

Teatro, cinemas, eventos culturais e esportivos, festas, rock´s* 

(   ) Não tenho despesas 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 150,00  

(   ) Acima de R$ 150,00 

* Jargão utilizado pelos estudantes da UFOP para descrever festas realizadas nas 

repúblicas estudantis. 

 

Lava-jato 

(   ) Não utilizo 

(   ) Até R$ 50,00 

(   ) Entre R$ 51,00 e R$ 100,00  

(   ) Acima de R$ 100,00 
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Combustível 

(   ) Não tenho despesa 

(   ) Até R$ 100,00 

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 200,00  

(   ) Acima de R$ 200,00 

 

Doações para ONGs, igrejas, asilos, movimentos etc 

(   ) Não tenho despesa 

(   ) Até R$ 10,00 

(   ) Entre R$ 11,00 e R$ 50,00  

(   ) Acima de R$ 50,00 

 

17. Caso o instituto que você estuda (ICHS ou ICSA) migre da cidade de Mariana, você 

continuaria morando na cidade (ou região)? 

 (   ) Sim 

 (   ) Não 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Questionário 2 – Pesquisa sobre nível e perfil de gastos e consumo dos professores, 

técnicos administrativos e terceirizados do ICHS e ICSA/UFOP 

(Período de referência para a proposta: agosto a dezembro de 2019) 

 

1. Classe: ( ) Docente  ( ) Técnico Administrativo em Educação – TAE  ( ) 

Terceirizados  

 

2. Reside em Mariana, ou região: (  ) Sim (  ) Não 

 

3. Faixa Etária: 

(   ) Menor de 30 anos 

(   ) Entre 30 e 40 anos 

(   ) Entre 40 e 50 anos 

(   ) Entre 50 e 60 anos 

(   ) Acima de 60 anos 

 

4. Se servidor federal ativo, informe o departamento, ou setor de lotação: 

 

a. ( ) Departamento de História i. ( ) Colegiado 

b. ( ) Departamento de Letras j. ( ) Pós-Graduação ICHS 

c. ( ) Departamento de Educação  k. ( ) Biblioteca ICHS ou ICSA 

d. ( ) Departamento de Administração l. ( ) Laboratórios do ICHS ou ICSA 

e. ( ) Departamento de Economia M. ( ) RU do ICHS ou ICSA 

f. ( ) Departamento de Jornalismo    

g. ( ) Departamento de Serviço Social    

h. ( ) Diretoria do ICHS ou ICSA    

 

5. Considerando o total dos seus rendimentos líquidos recebidos pela folha de 

pagamento da UFOP em que faixa salarial líquida você se encontra: 

  

i. ( ) de R$ 9.000,00 a R$ 9.999,99 a. ( ) até R$ 1.999,99 

b. ( ) de R$ 2.000,00 a R$ 2.999,99 j. ( ) de R$ 10.000,00 a R$ 11.999,99 

c. ( ) de R$ 3.000,00 a R$ 3.999,99 k. ( ) de R$ 12.000,00 a R$ 13.999,99 

d. ( ) de R$ 4.000,00 a R$ 4.999,99 l. ( ) de R$ 14.000,00 a R$ 15.999,99 
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e. ( ) de R$ 5.000,00 a R$ 5.999,99 m. ( ) de R$ 16.000,00 a R$ 18.999,99 

f. ( ) de R$ 6.000,00 a R$ 6.999,99 n. ( ) de R$ 19.000,00 a R$ 21.999,99 

g. ( ) de R$ 7.000,00 a R$ 7.999,99 o. ( ) de R$ 22.000,00 a R$ 24.999,99 

h. ( ) de R$ 8.000,00 a R$ 8.999,99 p. ( ) acima de 25.000,00 

 

6. Qual a parcela do total dos seus rendimentos líquidos da UFOP são gastos, em 

média, no município de Mariana-MG, considerando, além dos seus gastos, os gastos 

de seus familiares, desde que esses gastos sejam oriundos de sua folha de pagamento: 

 

a. (  ) Até 10% d. (  ) de 50% a 69,99% 

b. (  ) de 10% a 29,99% e. (  ) de 70% a 89,99% 

c. (  ) de 30% a 49,99% f. (  ) de 90% a 100,00% 

 

Qual o gasto mensal médio da sua família no município de Mariana-MG com: 

 

7. Água, energia elétrica, gás, telefone, internet, IPTU, condomínio: 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

8. Imobiliária: Aluguel (casa, apartamento, garagem e etc) 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (   ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

9. Alimentação: supermercados, empórios, padarias, lanchonetes, quitandas, hortifruts, 

açougues, etc.: 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (   ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 
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10. Alimentação fora de Domicílio: Restaurantes (exceto RU) 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (   ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

11. Artigos Farmacêuticos: cosméticos e medicamentos: 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

12. Artigos de Vestuário: calçados, roupas, assessórios: 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

13. Veículo particular: manutenção de veículos, combustíveis. 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (   ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

14. Mensalidade escolar, material didático, cursos de línguas e informática. 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

15. Hospitais, planos de saúde, exames laboratoriais e profissionais da saúde: médicos, 

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e etc. 

 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 
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b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

16. Serviços de terceiros: empregados domésticos, faxineiros, diaristas, jardineiros, 

etc. 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

17. Habitação em imóvel próprio: prestação da casa própria, material de construção 

civil, pedreiros 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

18. Serviços de arquitetura, engenharia, contabilidade, publicidade, etc. 

a. ( ) Não tem despesas    

b. ( ) até R$ 299,99   

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99    

 

19. Teatro, cinemas, clubes sociais e esportivos, festas, shwos e etc. 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

20. Outras Despesas: Utensílios para casa, eletrodomésticos, informática e papelaria, 

etc. 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 299,99 e. (  ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 

c. ( ) de R$ 300,00 a R$ 599,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 
 

     

21. Salão de beleza, estética ou barbearia 

a. ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 600,00 a R$ 999,99 

b. ( ) até R$ 199,99 e. ( ) de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 
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c. ( ) de R$ 200,00 a R$ 299,99 f. ( ) acima de R$ 1.500,00 

 

22. Academia, pilates, personal tainer  

a.   ( ) Não tem despesas d. ( ) acima de R$ 1.500,00 

b.   ( ) até R$ 99,99    

c.   ( ) de R$ 100,00 a R$ 199,99    

 

23. Transporte público 

 

  

a.  ( ) Não tem despesas    

b.  ( ) até R$ 29,99 d. (  ) de R$ 200 a R$ 299,99 

c.  ( ) de R$ 30,00 a R$ 99,99 e. ( ) acima de R$ 300,00 

 

24. Serviços de taxi ou locação de veículos 

a.  ( ) Não tem despesas    

b.  ( ) até R$ 29,99 d. (  ) acima de R$ 100,00 

c.  ( ) de R$ 30,00 a R$ 59,99    

 

25. Professor(a) particular (música, línguas, dança, pilates etc) 

a.  ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 60,00 a R$ 99,99 

b.  ( ) até R$ 99,99 e. (  ) acima de R$ 100,00 

c.  ( ) de R$ 100,00 a R$ 299,99    

 

26. Serviços de tele-entregas de alimentação (sanduíches, pizzas, açaí, marmitex, 

comida japonesa etc) 

a.  ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 300,00 a R$ 399,99 

b.  (  ) até R$ 199,99 e. (  ) acima de R$ 400,00 

c.  (  ) de R$ 200,00 a R$ 299,99    

 

27. Lava-jato 

a.  ( ) Não tem despesas    

b.  ( ) até R$ 99,99 d. (  ) de R$ 300,00 a R$ 399,99 

c.  ( ) de R$ 100,00 a R$ 199,99 e. ( ) acima de R$ 400,00 
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28. Pet Shop e veterinário 

a.  ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 200,00 a R$ 299,99 

b.  ( ) até R$ 99,99 e. (  ) acima de R$ 300,00 

c.  ( ) de R$ 100,00 a R$ 199,99    

 

29. Tele bebidas (refrigerantes, cervejas, etc) 

a.  ( ) Não tem despesas d. ( ) de R$ 200,00 a R$ 299,99 

b.  ( ) até R$ 99,99 e. (  ) acima de R$ 300,00 

c.  ( ) de R$ 100,00 a R$ 199,99    

 

30. Doações para ONGS, igrejas, asilos, movimentos, irmandades e etc 

a.  ( ) Não tem despesas    

b.  ( ) até R$ 9,99 d. (  ) de R$ 200,00 a R$ 299,99 

c.  ( ) de R$ 10,00 a R$ 49,99 e. ( ) acima de R$ 300,00 

31.  

 

 Já gastou com Auto-Escola (carteira A, B, C, D, E ou treinamento para habilitados) 

a. ( ) Nunca tive despesas    

b. ( ) até R$ 999,00 d. (  ) acima de R$ 3000,00 

c. ( ) de R$ 1000,00 a R$ 2999,00    

 

32.   Já gastou com empresas de eventos de festas (aniversário, casamento, formatura, etc) 

a. ( ) Nunca tive despesas    

b. ( ) até R$ 999,00 d. (  ) de R$ 3000,00 a R$ 5999,00 

c. ( ) de R$ 1000,00 a R$ 2999,00 e ( ) acima de R$ 6000,00 

 

Fonte: questionário adaptado das questões de Faria Jr. (2014). Algumas perguntas foram reformuladas e, 

das 32 questões 50% foram elaboradas pela autora da pesquisa. 
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ANEXO C 

 

Tabela 15 - Valores de todas as variáveis avaliadas, por semestre 

EM. 

GASTO 

ALUNO 

ICHS 

(EM 

MILHÕES) 

GASTO 

ALUNO 

ICSA 

(EM 

MILHÕES) 

GASTO 

SERVIDORES 

ICHS 

(EM 

MILHÕES) 

GASTO 

SERVIDORES 

ICSA 

(EM 

MILHÕES) 

EMPREGO 

COMERCIO 

EMPREGO 

SERVICOS 

EMPREGO 

TOTAL 

RECEITAS 

CORRENTES 

(EM 

MILHÕES) 

RECEITA 

TRIBUTÁRIA 

(EM 

MILHÕES) 

ISS 

(EM 

MILHÕES) 

RECEITA 

DE 

SERVICOS 

(EM 

MILHÕES) 

2019-2 6,123 8,649 1,638 2,066 138 78 216 18,452 2,626 1,738 0,088 

2019-1 6,100 8,774 1,681 2,105 -79 545 466 17,728 2,523 1,670 0,084 

2018-2 5,738 8,257 1,586 1,918 93 267 360 13,602 2,045 1,178 0,121 

2018-1 5,700 8,230 1,607 1,768 -62 257 195 13,068 1,965 1,132 0,116 

2017-2 5,561 8,227 1,579 1,792 60 -144 -84 15,666 2,858 1,313 0,051 

2017-1 5,593 8,120 1,558 1,829 - 78 -169 -247 15,052 2,746 1,262 0,049 

2016-2 5,127 7,646 1,463 1,665 33 -13 20 16,826 1,958 1,218 0,058 

2016-1 4,992 7,462 1,425 1,596 -96 -97 - 193 16,166 1,881 1,170 0,056 

2015-2 4,466 6,762 1,310 1,429 - 31 -66 - 97 16,536 1,703 1,073 0,054 

2015-1 4,560 6,749 1,310 1,352 - 7 149 142 15,887 1,636 1,031 0,052 

2014-2 4,144 6,147 1,204 1,227 39 -98 -59 18,003 1,900 1,321 0,047 

2014-1 4,082 6,176 1,220 1,285 - 12 -101 -113 17,297 1,826 1,269 0,045 
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2013-2 3,811 5,676 1,127 1,136 51 363 414 17,913 1,648 1,219 0,041 

2013-1 3,742 5,695 1,127 1,083 56 1 57 17,211 1,583 1,172 0,039 

2012-2 3,535 5,062 0,980 0,785 118 100 218 14,620 1,511 1,149 0,030 

2012-1 3,624 4,727 0,939 0,613 -14 112 98 14,046 1,452 1,104 0,029 

2011-2 3,176 3,727 0,739 0,516 48 127 175 11,239 1,057 0,784 0,032 

2011-1 3,101 3,238 0,787 0,537 58 103 161 10,798 1,016 0,753 0,031 

2010-2 2,768 2,481 0,681 0,483 94 88 182 8,786 0,869 0,608 0,060 

2010-1 2,640 1,948 0,658 0,382 53 367 420 8,442 0,835 0,584 0,058 

2009-2 2,261 1,296 0,580 0,275 124 -196 - 72 7,878 0,689 0,521 0,002 

2009-1 2,011 0,776 0,549 0,202 -16 - 176 - 92 7,569 0,662 0,500 0,002 

2008-2 1,764 0,238 0,454 0,098 25 198 223 9,179 1,087 0,920 0,003 

2008-1 1,660 #N/D 0,499 #N/D 90 658 748 8,819 1,044 0,884 0,002 

2007-2 1,596 #N/D 0,432 #N/D 124 188 312 6,495 0,776 0,655 #N/D 

2007-1 1,564 #N/D 0,424 #N/D -12 108 96 6,240 0,746 0,629 #N/D 

2006-2 1,448 #N/D 0,398 #N/D #N/D #N/D #N/D 4,938 0,513 0,413 0,002 

2006-1 1,454 #N/D 0,383 #N/D #N/D #N/D #N/D 4,744 0,493 0,397 0,002 

2005-2 1,234 #N/D 0,302 #N/D #N/D #N/D #N/D 3,838 0,363 0,285 0,004 

2005-1 1,255 #N/D 0,302 #N/D #N/D #N/D #N/D 3,687 0,349 0,274 0,004 
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2004-2 1,111 #N/D 0,267 #N/D #N/D #N/D #N/D 2,767 0,352 0,283 0,004 

2004-1 1,048 #N/D 0,250 #N/D #N/D #N/D #N/D 2,659 0,338 0,271 0,004 

2003-2 0,966 #N/D 0,231 #N/D #N/D #N/D #N/D 2,354 0,288 0,237 0,020 

2003-1 0,915 #N/D 0,226 #N/D #N/D #N/D #N/D 2,262 0,277 0,228 0,020 

 

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados coletados.  
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