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RESUMO 

 

O Campus Binacional do Oiapoque fora implantado em 2007, no início, era o 

campus Norte, e ofertava apenas o curso de Licenciatura Intercultural Indígena, cujo 

objetivo era a formação de professores para as escolas indígenas da região. Em 

2011, começou-se a construção de novos prédios, a fim de ampliar a capacidade do 

campus e a oferta de cursos. Por meio da Resolução Nº 01/2013 do 

CONSU/UNIFAP, o então campus Norte torna-se o campus Binacional, instituindo 7 

novos cursos: Letras-Francês, História, Geografia, Pedagogia, Ciências Biológicas, 

Direito e Enfermagem, cujo ingresso das primeiras turmas se deu no primeiro 

semestre de 2014. O objetivo deste estudo é analisar a realidade circunstancial do 

campus Binacional, como um equipamento de educação projetado pela reitoria da 

Universidade Federal do Amapá e o Ministério da Educação do Brasil, e com 

vocação para promover a cooperação internacional de tipo solidária – a exemplo, no 

próprio Brasil com outras fronteiras – em aliança e articulação com os agentes 

franceses, a partir da conexão de políticas públicas em educação entre o Amapá, do 

lado brasileiro, e a Guiana Francesa do outro lado. Buscar-se-á também 

compreender, na história, como ocorreu o planejamento e a gestão dos territórios, 

para que a atualidade nos apresente o estado da coisa como o é. Percebeu-se, ao 

longo desta pesquisa que diversas possibilidades de estratégias para uma 

cooperação solidária eram possíveis: destinação de vagas com incentivos e 

garantias de assistência estudantil a estudantes da Guiana Francesa interessados 

em estudar no Brasil; gestão acadêmica compartilhada com o ministério da 

educação francês, desde a elaboração dos currículos até a administração do 

campus; tentativa de acordos e pactos com instituições de ensino e pesquisa, bem 

como entes privados da Guiana Francesa. Constata-se, no entanto, que se restringe 

ao nome o caráter “binacional” do campus da UNIFAP em Oiapoque, não tendo sido 

realizados esforços relevantes para que os efeitos de uma cooperação solidária para 

a educação se desse. 

 

Palavras-chave: Campus Binacional do Oiapoque. Cooperação solidária. Brasil.  

Guiana Francesa. 

 

 



ABSTRACT 

 

The Binational campus of Oiapoque was established in 2007, at the beginning, it was 

the North campus, and it offered only the Indigenous Intercultural Degree course, 

whose objective was to educate teachers for the indigenous schools of the region. In 

2011, construction of new buildings began in order to expand the capacity of the 

campus and course offerings. Through Resolution Nº 01/2013 of CONSU/UNIFAP, 

the then North campus becomes the Binational campus, instituting 7 new courses: 

French Language, History, Geography, Pedagogy, Biological Sciences, Law and 

Nursing, whose first classes were admitted in the first semester of 2014. This study 

aims to analyze the circumstantial reality of the Binational campus, as an educational 

equipment designed by the rectory of the Federal University of Amapá and the 

Ministry of Education of Brazil, and intended to promote international cooperation in 

solidarity – for example, in Brazil itself with other borders – in alliance and articulation 

with French agents, from the connection of public policies in education between 

Amapá, on the Brazilian side, and French Guiana on the other side.An attempt will 

also be made to understand, in history, how the planning and management of 

territories took place, so that the present day presents us with the state of things as it 

is. Throughout this research, it was realized that several possibilities of strategies for 

solidarity cooperation were possible: allocation of vacancies with incentives and 

guarantees of student assistance to students from French Guyana interested in 

studying in Brazil; shared academic management with the French Ministry of 

Education, from curriculum development to campus administration; attempted 

agreements and pacts with teaching and research institutions as well as private 

entities in French Guyana. It is noted, however, that the "binational" character of the 

UNIFAP campus in Oiapoque is restricted to the name, and no relevant efforts have 

been made to ensure that the effects of a solidarity-based cooperation for education 

would be felt. 

 

Keywords: Binational campus of Oiapoque. Cooperative solidarity. Brazil. French 

Guiana 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse por pesquisar os meandros, as motivações, as causas 

profundas – e por que não os impactos? – da instalação de um equipamento 

universitário na extrema fronteira ao norte do Brasil, um campus que impressiona 

pelo nome com que lhe batizaram, Binacional, tem muitas razões que irrompem do 

percurso do pesquisador, de pouco mais de uma década vivenciando a Universidade 

pública brasileira em duas experiências distintas1, mas vinculadas diretamente ao 

contexto universitário.  

Primeiro como estudante de graduação da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), período intenso em que se dedicou à leitura da literatura científica, 

engajamento acadêmico junto à área escolhida, e à militância política através do 

movimento estudantil. Os debates tanto em sala de aula quanto nos ambientes de 

militância sempre tinham como horizonte a defesa de um modelo de gestão 

universitária que fosse pública, gratuita e socialmente referenciada, colocando à 

disposição da sociedade, com fim em seu pleno desenvolvimento humano, todo o 

saber que a academia fosse capaz de produzir. Naquele momento estava na ordem 

do dia da formação deste pesquisador entender e afirmar uma concepção de 

Universidade que ancorasse sua razão de existir na transformação e na solução dos 

problemas da sociedade brasileira, fossem esses problemas de ordem biológica, 

tecnológica ou social. A vida acadêmica lhe possibilitou desafios, conquistas, e 

manteve o imaginário de que tudo poderia ser resolvido com a efetiva contribuição 

da universidade, acreditando que se tratava da instituição mais bela e afortunada 

entre todas as demais instituições uma vez que sua matéria prima eram as ideias e 

o conhecimento, tendo como produto tecnologias de soluções. 

Depois, tão logo concluiu o curso de graduação e colou grau, fora 

aprovado em concurso e admitido como servidor técnico do quadro efetivo da 

Universidade Federal do Amapá, no cargo de técnico em assuntos educacionais. 

Convencido da importância estratégica da Universidade como instituição de 

transformação social, foi mais um novo desafio ter a oportunidade de, a partir de 

então, seguir contribuindo com o projeto político que defendia, agora não mais 

                                                           
1
 Em 2007 ingressei como acadêmico de Letras/Espanhol na UFPA; Em 2013, três meses após colar 

grau como licenciado em Letras fui admitido como servidor efetivo da UNIFAP. 
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apenas como acadêmico e militante, mas também com sua própria força de trabalho 

efetivamente, na condição de funcionário que a operar o sistema por dentro.  

A UNIFAP possibilitou uma maior compreensão sobre administração 

pública e gestão universitária, e também foi possível oferecer a ela, no exercício das 

funções laborais, seu olhar sensível e crítico, no momento de planejar e decidir 

tecnicamente sobre matérias como permanência estudantil, mediação de conflitos, 

seleção de prioridades no orçamento, recursos humanos, gestão acadêmica, entre 

outros. Operar o sistema universitário por dentro, como um operário da educação 

que somos, foi importante para o amadurecimento não apenas profissional, mas 

também político deste pesquisador.  

A expectativa pelo ambiente universitário e por tudo que nele se produz 

se mantém intacta, porém sem algumas pretensões do que seja a administração 

ideal, como foi quando adentrou à academia pela primeira vez aos 16 anos e que 

desde já se envolveu com os “companheiros” do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE). Como técnico em educação estava agora em outro lugar de mirada, com 

novos desafios institucionais a dar resposta, com demanda pessoal por qualificação 

profissional a atender, e mais compreendido do tamanho da dificuldade que é fazer 

funcionar uma instituição superior no Brasil, mais precisamente na periferia da 

periferia do país. Paixão intacta, porém com os pés bem grudados ao chão.  

Assim que chegou à UNIFAP teve uma postura de pesquisador, no 

sentido de se descobrir como um atento observador do cotidiano e práticas dessa 

instituição. Inicialmente se detive na observação, porém a falta de experiência o fez 

recair em comparar o funcionamento da UNIFAP com de uma universidade maior 

como a UFPA. Não se pode fazer comparações entre instituições que, embora 

irmãs, possuem histórias diferentes. Buscou observar a UNIFAP com um olhar mais 

apurado, sensível a um lugar que ainda lhe era estranho, procurou se distanciar de 

suas ideias pré-concebidas, apreciar a instituição como um objeto mesmo de estudo 

e pesquisa, para tentar entende-la, compreender suas incongruências e por fim 

conseguir respeitá-la como a casa que possibilitava novas vivências e aprendizados, 

como um aparelho de educação transformador e indispensável ao Amapá e seus 

povos, sejam urbano, sejam do rio e da floresta. 

Dessa forma, se encantou com a mobilização interna da alta 

administração desta Universidade pelo assentamento definitivo de um campus 

Binacional na região de fronteira do Brasil com a França. Assistiu a nomeação do 
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primeiro diretor, um quadro técnico do mesmo cargo que o seu, Sr. Paulo Roberto 

Miranda da Silva, que em entrevista concedida a este pesquisador afirmou: “Nesse 

primeiro momento, nesse primeiro ano especialmente, a preocupação mais era na 

implantação do campus, conseguir junto ao CONSU a aprovação dos sete (7) cursos 

que seriam implantados, conseguir concurso para novos professores, porque não 

tínhamos professores, técnicos, então nesse tempo em que eu estive a frente eu 

não recordo de nenhuma cooperação feita nem com o Estado [do Amapá], e nem 

com a Guiana Francesa, pelo menos no nível onde eu atuava como diretor de 

campus. Eu não recordo efetivamente de nenhum tratado, de nenhuma cooperação 

realizada nesse momento”. Àquele momento passou pelo imaginário do pesquisador 

que a UNIFAP estaria dando um passo certo em direção à sua internacionalização, 

alçando voos por meio da mobilidade internacional de pesquisadores, docentes e 

alunos, de modo que se teria num médio espaço de tempo uma reconfiguração 

institucional com excelentes índices a serem apontados pelas futuras avaliações 

recorrentes do MEC, saindo da nota mínima (conceito 2), para uma nota melhor 

pontuada.  

Não tardou para os problemas aparecerem e revelarem a toda a 

comunidade universitária da UNIFAP que este campus padeceu de um melhor 

planejamento e consubstanciados investimentos financeiros tanto do MEC quanto da 

própria mantenedora. O supracitado trecho da própria entrevista do primeiro diretor 

dá conta dessa revelação. Com dificuldades e recursos limitados, desde a partida foi 

um grande esforço realizar as primeiras aquisições de pessoal (docentes e técnicos) 

e de patrimônios para estruturar os cursos a serem ofertados, tudo de 

responsabilidade institucional brasileira, sem nenhum envolvimento do país vizinho.  

Assim, quando o autor desta dissertação teve a oportunidade de 

submeter projeto de pesquisa para participar do processo de seleção para o curso 

de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), não hesitou em pensar que este campussui generis 

deveria ser o lócus de sua pesquisa, procurando analisar seu percurso, sua natureza 

binacional e sua relação com a expansão universitária, enfim ter respostas à 

problemática que o equipamento inspira. 

Quanto ao percurso metodológico para a elaboração deste trabalho, faz-

se necessário, antes de tudo, discutir ciência para se buscar pesquisar o objeto de 

estudo de forma transparente. Assim, segundo Gil (2007, p. 15), “[...] pesquisar não 



15 
 

é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, 

utilizando métodos científicos”; por meio desse viés, deve ser viável notar que a 

pesquisa é algo que está além do que se imagina em um primeiro momento. 

Minayo (2001) ressalta que há duas naturezas diferentes para uma 

pesquisa metodológica, são elas, qualitativa e quantitativa. Assim: 

 

A pesquisa de natureza qualitativa é aquela que permite que o acadêmico 
levante dados subjetivos, bem como outros níveis de consciência da 
população estudada, a partir de depoimentos dos entrevistados, ou seja, 
informações pertinentes ao universo a ser investigado, que leve em conta a 
ideia de processo, de visão sistêmica, de significações e de contexto 
cultural. [...] A pesquisa qualitativa é a que tem o objetivo de mensurar 
algumas variáveis, transformando os dados alcançados em ilustrações 
como tabelas, quadros, gráficos ou figuras. [...] Em geral, o instrumento de 
levantamento de dados mais adequado a este tipo de pesquisa é o 
questionário, em que questões fechadas correspondem a respostas 
codificadas (SANTOS; CANDELORO, 2006, p.71-72). 
 

Ainda segundo Minayo (2001), as técnicas de análise de dados 

qualitativos servem como contribuição para a interpretação de questões abertas ou 

mesmo de textos, o que ocorrerá por meio de uma descrição objetiva, sistemática e 

qualitativa de seu conteúdo. O autor apresenta a metodologia de análise lexical, o 

que possibilita a interpretação por meio da leitura apropriada e dinâmica de questões 

abertas das enquetes, através de sistemas automáticos com base na matemática ou 

na estatística ou mesmo nos textos.  

Então, diante da problemática apresentada, esta dissertação é 

caracterizada como uma pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa depende de 

diversos fatores como “natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os 

instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação.” 

(GIL, 2002, p. 133). 

Construiu-se como problemática para a pesquisa o seguinte: “existe 

cooperação educacional solidária na efetivação do que tem se chamado de campus 

Binacional, em Oiapoque-AP?”. E traçou-se como hipóteses capazes de responder a 

este problema: 1)A política de expansão da Universidade Federal do Amapá para a 

fronteira setentrional do Brasil, nos moldes de um campus Binacional, não foi 

plenamente construída com o envolvimento de todos os atores necessários; 2) Foi 

um investimento no aspecto burocrático, para estimular o ente internacional vizinho 

a aderir e se engajar na expansão, mas sem a efetiva articulação com o Estado 
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francês para que o campus universitário em Oiapoque-AP fosse de fato uma 

experiência binacional. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória, haja vista que 

busca discorrer acerca de uma temática cujas produções ainda são escassas. 

Levando-se em consideração a exploração dos dados obtidos a partir da 

investigação sobre o campus denominado Binacional, ressalta-se que o trato desse 

objeto não hesita em querer saber os detalhes dessa estrutura universitária, como 

funciona, com quais intenções e princípios foi concebida, quais foram os atores 

protagonistas da sua efetivação e o que se produziu de relevante, desde sua 

inauguração até os dias atuais, a partir da interação com os franceses que ocupam o 

outro lado da fronteira, na busca de estabelecer relações fortes e concretas de 

cooperação internacional para a educação, caso existam, conforme a conclusão da 

pesquisa venha a revelar. 

Desse modo, realizamos um levantamento dos dados relevantes para a 

pesquisa, como o Projeto de Adesão da UNIFAP ao programa REUNI/MEC. Assim 

também foram analisados os documentos com as tratativas transfronteiriças (Brasil-

França) que estabelecem os acordos bilaterais, principalmente para a educação. 

Também foram comparados dados presentes nos Relatórios de Gestão anuais num 

período compreendido entre o antes e pós campus, priorizando os primeiros dez 

anos de funcionamento da estrutura do Binacional, para verificar indicadores e 

mudanças institucionais obtidas.Foram coletados ainda dados acerca dos principais 

indicadores acadêmicos, a saber: (a) ingressantes, (b) egressos de cursos da 

UNIFAP/campus Binacional. 

Assim, pode-se perceber a importância de análise dos documentos em 

questão diante da estabilidade dos dados ao longo do contexto histórico acerca da 

temática; diante da impossibilidade de se encontrarem os atores que fizeram parte 

do campus desde o seu início, principalmente devido ao êxodo de servidores ao 

longo dos anos; assim como serem de fácil acesso e baixo custo em comparação a 

outras possibilidades de investigações (GIL, 2002).  

A análise documental consiste, portanto, num levantamento valioso para 

permitir que os materiais utilizados possam revelar dados acerca do tema ou 

problema, trazendo fontes de informação acerca da temática. 

Já sobre as limitações, a pesquisa documental dificulta a compreensão do 

contexto subjetivo, o qual pode ser expressado pelos autores. Assim, Gil (2002) 
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recomenda cuidados que garantam a representatividade, como um quantitativo de 

documentos que permitam a contemplação da temática. 

Para a realização da análise e da interpretação do objeto em questão, foi 

utilizada a técnica de Análise de Conteúdo. A definição dessa técnica pensada para 

esta dissertação parte da perspectiva de sua utilização como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 42). 

 

A técnica auxilia na indagação em profundidade, que costuma não se 

apresentar de modo explícito no contexto geral. A utilização da análise de conteúdo 

pode permitir conhecer e aprofundar ideologias, nuances, intenções; as quais podem 

não estar por trás da leitura do texto (BARDIN, 2004). A partir dos procedimentos 

dispostos pela autora “[...] a análise de conteúdo toma em consideração as 

significações (conteúdo), eventualmente a sua forma e a distribuição destes 

conteúdos e formas (índices formais e análise de co-ocorrência).” (p. 43-4). Para 

esta dissertação, além do esperado ao abordar o objeto de estudo, que trata-se da 

análise do fenômeno de expansão/interiorização universitária pelo viés da 

cooperação solidária internacional, acredita-se na possibilidade de também 

identificar e entender o impacto positivo gerado pelo funcionamento do campus na 

região, beneficiando principalmente a população do município de Oiapoque-AP no 

atendimento de suas demandas por formação profissional. 

Sobre os procedimentos da Análise de Conteúdo, Bardin (2004) propõe 

três fases: 1- pré análise; 2- exploração do material; e 3- tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. 

A primeira fase, de pré análise, indica a sistematização necessária para a 

análise dos documentos. Essa fase é composta de cinco subfases: leitura flutuante; 

eleição dos documentos, com procedimentos concretos para constituir o corpus; 

formulação das hipóteses e dos objetivos; referenciação dos índices e a elaboração 

dos indicadores; e preparação do material. Nessa fase foram selecionados os 

documentos que apontavam para uma possível cooperação solidária entre Brasil e 

França, especificamente no campus Binacional, bem como dados que indicam a 

relação matrículas/vagas e produções acadêmico-científicas. Também foram 
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catalogados acordos, convênios, contratos, termos de cooperação, programas que 

foram pactuados pelo campus Binacional com universidades ou outras instituições 

francesas.  

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além desta 

introdução.  No segundo capítulo, „A EXPANSÃO/INTERIORIZAÇÃO E A 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIAS PARA A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO AMAPÁ‟, estabelece-se as bases teóricas acerca da 

história da educação e sua expansão no Brasil, fazendo apanhado geral dos marcos 

históricos e os principais programas e projetos de Estado para a conformação da 

educação, principalmente a de nível superior, bem como sua articulação 

internacional, de modo a ancorar este levantamento com à binacionalidade ventilada 

para o campus da UNIFAP. No terceiro capítulo, „HISTORIOGRAFIA DO CAMPUS 

BINACIONAL DA UNIFAP INSTALADO NA FRONTEIRA SETENTRIONAL ENTRE 

BRASIL E FRANÇA‟, discute-se o processo de instalação da unidade universitária a 

partir da pesquisa documental realizada com interesse em identificar os acordos e 

pactuações estabelecidos previamente ao campus. Busca-se também identificar os 

indícios encontrados sobre a existência de elementos que apontem a cooperação 

internacional e solidária entre Brasil e França, seu nível e alcance. O quarto capítulo, 

„FUNCIONAMENTO E PRODUÇÃO DO CAMPUS BINACIONAL NA SUA ZONA DE 

INFLUÊNCIA‟, apresenta-se os produtos e impactos na região do funcionamento e 

operação do campus como equipamento de produção científico-acadêmica, com 

seus principais indicadores. 
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2 A EXPANSÃO/INTERIORIZAÇÃO E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E 

SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

2.1 História e processo de expansão da educação superior no Brasil 

 

Conforme Salata (2018), a escolaridade dos indivíduos é, no Brasil e no 

exterior, um fator primordial para se explicar as desigualdades sociais no mundo 

contemporâneo, uma vez que se constitui como um fator fundamental para que os 

indivíduos possam conseguir empregos, manterem-se empregados e garantirem 

uma renda. Assim, o ingresso e a conclusão do ensino superior representam, nas 

últimas décadas, um dos principais meios pelos quais é possível o acesso às 

posições sociais mais elevadas, valorizadas e melhor remuneradas (HASENBALG, 

2003). Dessa forma, conseguir ou não adentrar no Ensino Superior, em nosso país, 

é um elemento peculiar nesse processo de reprodução das desigualdades. 

Historicamente, nas instituições de ensino superior do Brasil, que por 

muito tempo tiveram um alcance limitado, está marcada a predominância do público 

pertencente aos estratos superiores e médios da população. Entretanto, essa 

dinâmica tem mudado nos últimos anos, com o novo ciclo de expansão da rede de 

Ensino Superior a partir do governo FHC, por meio de iniciativas políticas públicas, 

em busca da redução das desigualdades de acesso ao nível superior de ensino 

(NEVES et al., 2007). 

Para Salata (2018), os índices de escolaridade no Brasil ainda não são 

adequados, ainda que comparados a países com o mesmo nível de 

desenvolvimento. Acerca do nível superior, o índice de acesso da população em 

idade adequada está abaixo de países subdesenvolvidos, como Argentina e México, 

e bastante distantes de países desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos, 

Itália (NEVES et al., 2007). Contudo, como aponta Durham (2003), desde o século 

passado, temos presenciado um importante desenvolvimento do setor, 

principalmente na consolidação da oferta de cursos de graduação, e mais 

timidamente, porém com firmeza promissora, na pós-graduação stricto sensu. 

A princípio, a educação, no Brasil, era ministrada em sentido lato, por 

meio de diversos conhecimentos compartilhados cotidianamente. No entanto, devido 

às mudanças socioeconômicas, gradativamente, ela começa a se desenvolver no 

sentido estrito e formal. 
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Diferente de muitas nações, o Brasil só começou a difundir as instituições 

de Ensino superior no final do século XIX (SALATA, 2018), antes disso, a educação 

brasileira não era formalizada nem regulamentada. 

Como explica Saviani (2010, p.5), com a chegada dos jesuítas, em 1549, 

vieram também os primeiros cursos de Filosofia e Teologia. No entanto, isso não 

significou o estabelecimento do ensino superior no território. Apenas em 1808, tais 

cursos foram instaurados no Brasil, com a chegada do Rei D. João VI. 

Sofrendo ameaças por parte de Napoleão, o Rei D. João VI opta por 

transferir a Coroa portuguesa para a colônia brasileira. Com a presença da Corte no 

Rio de Janeiro, diversas mudanças ocorreram, principalmente políticas, sociais e 

econômicas, como a criação do ensino superior. Após seu estabelecimento, diversos 

outros cursos surgiram, conforme Saviani (2005, p. 5): 

 

Surgiram, então, os cursos de Engenharia da Academia Real da Marinha 
(1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de Cirurgia da Bahia 
(1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de Medicina 
(1809), também no Rio de Janeiro, de Economia (1808), de Agricultura 
(1812), de Química (química industrial, geologia e mineralogia), em 1817, e 
o Curso de Desenho Técnico (1818). 
 

Mesmo diante da implantação destes cursos, a educação ainda 

permanecia em segundo plano no Brasil. É importante frisar que, na época, não 

havia universidades ou faculdades, mas cursos superiores ministrados 

isoladamente, as chamadas cátedras. 

Percebe-se um desinteresse por parte do governo desde o Período 

Colonial até a Primeira República com a educação superior brasileira, são mantidos 

apenas os cursos necessários à própria necessidade governamental e que estavam 

a serviço dos filhos da elite social e econômica brasileira, os únicos a terem acesso 

àquele grau de ensino. 

Apenas em 1827 é que surgiram as primeiras faculdades no Brasil, tais 

como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a 

Faculdade de Direito do Recife. Em 1934, por iniciativa de Anísio Teixeira, foi 

incorporada à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco a Universidade de 

São Paulo (SAVIANI, 2010, p.5), sendo subsidiada com recursos do estado de São 

Paulo. Em 1937, os cursos da Universidade de São Paulo foram incorporados à 

Universidade do Brasil, pela Lei nº 452, de julho de 1937, decretada pelo ministro da 
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educação Gustavo Capanema. Em 1946, a Universidade Federal de Pernambuco foi 

incorporada à Faculdade de Direito do Recife. 

De acordo com Cunha (1986), esse período foi marcado pelo interesse da 

elite em propalar a educação superior, que, no entanto, ficava restrita a essa classe, 

como uma forma de perpetuar a hegemonia. 

Santos (2011, p.69) aponta ainda que, desde 1911, o governo brasileiro 

se preocupava em estabelecer medidas, a fim de controlar a entrada de jovens no 

ensino superior, por meio de leis e decretos. Dentre esses documentos, destaca-se 

o Decreto nº 8.659, que estabelece os exames de admissão; o Decreto nº 11.530, 

que cria o exame vestibular; e o clausus, que limitava a entrada de estudantes em 

determinados cursos, direcionando-os a cursos menos procurados e com vagas 

ociosas (CUNHA, 1986, p. 158). 

Fávero (1980, p. 111), acerca do período da República, destaca que: 

 

(...) até a promulgação da República, foram fundadas mais 13 escolas de 
ensino superior, chegando a 14 o número de estabelecimentos de ensino 
superior. Da Proclamação da República até a Revolução de 1930, quando 
se dá a queda da República Velha, foram criados mais 72 estabelecimentos 
desse nível, perfazendo, então, o total de 86. E, finalmente, da Segunda 
República até 1945, foram criadas mais 95 escolas de nível superior. 
 

Dessa forma, por volta da década de 1930, período em que foi criado 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, por Getúlio Vargas, o 

sistema de ensino brasileiro era muito restrito e não apresentava nenhuma 

Universidade. No entanto, a partir de reformas institucionais, bem como devido ao 

desenvolvimento econômico e às transformações urbanas, foi possível um rápido 

desenvolvimento da educação (SALATA, 2018). 

As reformas de 1961 e 1971 e o contínuo desenvolvimento econômico e 

urbano do país influenciaram para que o ensino superior se expandisse e atendesse 

a um público cada vez maior. Esses processos de desenvolvimento econômico e 

urbanização exigiram da população uma qualificação mais aprofundada, o que 

possibilitou a rápida expansão do ensino superior entre as décadas de 1960 e 1970. 

Para conseguir atender a essa demanda cada vez maior, o setor privado teve um 

crescimento significativo sobre o setor público. 

Assim, o desenvolvimento do ensino superior brasileiro é marcado por 

duas características: uma expansão tardia e discreta, resultado dos poucos 

investimentos na área e da constante evolução histórica que demonstra que o 
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ensino superior no país não nasce para atender a todos e sendo assim sua 

expansão não trata-se de um projeto nacional; e a presença elementar do setor 

privado, que até hoje tem sido marcado por um número de matrículas maior que o 

setor público. 

Apesar do ritmo acelerado de desenvolvimento, o Ensino superior, até a 

década de 1970, desenvolvia-se no mesmo ritmo que os demais níveis. No entanto, 

após a reforma de 1971, esse ritmo começou a declinar. Na década de 1980, seu 

crescimento estagnou. 

Em torno desse processo de expansão, destaca-se uma divisão no 

sistema de ensino superior no Brasil: de um lado, estão aqueles formados por 

instituições públicas, considerados de maior prestígio, devido ao difícil acesso; do 

outro lado, estão os alunos das instituições privadas, de menor prestígio, já que o 

ingresso é menos concorrido (SALATA, 2018). No entanto, em ambos os lados, 

predominam sujeitos pertencentes às classes superiores e médias, seja pela melhor 

possibilidade de arcar com os custos de uma instituição privada, seja pela vantagem 

obtida nos vestibulares, uma vez que tiveram uma educação básica de melhor 

qualidade.  

Anterior ao Prouni e ao Fies, em agosto de 1975 foi criado o Programa de 

Crédito Educativo (CREDUC), com o objetivo de conceder empréstimos a 

estudantes para o pagamento de mensalidades e o custeio de despesas durante o 

desenvolvimento do curso de graduação, foi implantado no primeiro semestre de 

1976, tendo beneficiado mais de 870 mil estudantes. Em 1983, o programa teve sua 

forma de custeio alterada e os recursos passaram a ser providos pelo orçamento do 

Ministério da Educação e pelo Fundo de Assistência Social (FAS), gerado pelas 

loterias. Com a nova Constituição Federal, em 1988, os recursos gerados pelas 

loterias deixam de contemplar o crédito educativo e a manutenção do programa 

passa a depender de recursos do Ministério da Educação. Em 1992, com a 

publicação da Lei nº 8.436, passou a ser administrado e supervisionado pelo então 

Ministério da Educação e Cultura. Em 1996, ocorreram outras alterações: restringiu-

se o acesso, unicamente para o pagamento das mensalidades, a estudantes 

carentes de instituições privadas. 

Na década de 1990, o Ensino Superior volta a se desenvolver, tanto o 

setor público como o privado. Ao longo desse último ciclo de expansão, ocorreram 

diversas implementações de políticas públicas que tinham como foco a 
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democratização do acesso, tais como o sistema de cotas, o Programa Universidade 

para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) (SALATA, 2018).  

Algumas universidades adotaram o sistema de cotas, a partir do inícioda 

década de 2000, que ganhou força em 2012, momento em que foi sancionada a Lei 

nº. 12.711, obrigando as instituições federais a, gradualmente, no prazo de quatro 

anos, garantirem 50% das matrículas a estudantes oriundos do ensino médio 

público, prevendo também critérios de renda e raciais (SALATA, 2018). 

O Fies, sancionado em 1999, busca garantir financiamento a estudantes 

matriculados em instituições privadas de Ensino Superior, desde que o curso tenha 

recebido avaliação adequada pelo governo. Exige-se também que o estudante tenha 

renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos per capita, além de ter 

obtido uma pontuação mínima no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). 

O Prouni, criado em 2004e sancionado em 2005(Lei nº. 11.096), 

caracteriza-se por conceder bolsas de estudo, sejam integrais ou parciais, para 

alunos de instituições privadas de Ensino Superior. Para que possa concorrer à 

bolsa integral, o aluno deve ter cursado a rede pública e pertencer à família com 

renda mensal bruta de até um salário mínimo e meio per capita; para obter as bolsas 

parciais, a renda não deve ultrapassar três salários mínimos (SALATA, 2018).  

Nesse sentido, nos últimos anos houve um aumento significativo do 

número de Instituições de Ensino Superior (IES), contudo, a taxa de escolarização 

da população brasileira na faixa dos 18 a 24 anos ainda é considerada baixa, 

representando apenas 14,4%, conforme o Censo da Educação Superior de 2010. 

Ademais, enfatiza-se que cerca de 74% das matrículas da graduação concentram-se 

no setor privado, enquanto que no setor público, o índice corresponde a apenas 26% 

(INEP, 2010). 

Fatores como a criação de projetos, tais como Programa Universidade 

para Todos (ProUni), o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

bem como o aumento da oferta de cursos superiores a distância e as políticas de 

cotas influenciam diretamente na redistribuição de vagas nas universidades, embora 

com um papel ainda limitado (SALATA, 2018). 

Desde 2007, as matrículas na graduação, seja presencial, seja a 

distância, mais que dobraram, passando de 4.896.390, em 2007, para 8.251.080, 
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em 2017. Como é possível observar na Figura 1, o crescimento no número de 

matriculados foi significativo. 

 

Gráfico 1 - Matrículas em cursos de graduação (presenciais e a distância) – 
2007 a 2017 

 
Fonte: INEP - Censo da Educação Superior 2018. 
 

Segundo o INEP (BRASIL, 2019), percebe-se uma estabilidade na 

distribuição das matrículas entre os graus acadêmicos, nos últimos três anos: 69% 

bacharelado, 19% licenciatura e 12% em cursos tecnológicos. Contudo, nos últimos 

10 anos,o número de alunos matriculados em cursos de licenciatura aumentou 

apenas 49,7%, já o número de alunos de cursos tecnológicos cresceu 141%. Dentro 

do mesmo período, os cursos de bacharelado tiveram um crescimento de 65,6%. 

Outrossim, em 2007, a modalidade a distância também apresentou um 

crescimento exponencial. Em princípio, representava 7,0% das matrículas de 

graduação, mas nos últimos 10 anos, a educação a distância vem aumentando sua 

presença na educação superior. No ano de 2017, a EaD aumentou 17,6%, 

atendendo a mais de 1,7 milhão de alunos, o que representa o total de 21,2% dos 

alunos de graduação no país. Enquanto isso, a modalidade presencial apresenta o 

2º ano de queda no número de matrículas (BRASIL, 2019). 

Levando em conta todos os dados que foram citados, é possível tomar 

conhecimento que nos últimos anos ocorreram mudanças significativas na maneira 

como a educação vem sendo oferecida às diferentes classes sociais e também a 

maneira como essas diferentes classes tem buscado o acesso a educação, a 

introdução do ensino a distância é resultado de uma forte expansão dos meios de 

acesso a internet, que populariza a educação tornando-a de certa forma mais 

“inclusiva”, já o crescimento do curso de tecnólogo demonstra a necessidade 
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urgente de entrada no mercado de trabalho que cada vez exige uma forma mais 

tecnicista dos formados, ocasionando assim um crescimento em cursos voltados 

para essas áreas   

 

2.2 O Programa REUNI e seu impacto na configuração do desenho 

universitário brasileiro dos últimos 15 anos 

  

Segundo Bitterncourt e Ferreira (2014), a educação superior brasileira 

tem sido marcada por uma grande carência, devido ao longo período de restrição 

orçamentária, resultando em estruturas deficitárias, corpo docente e técnico-

administrativo desfalcado e um baixo índice de jovens entre 18 e 24 anos 

matriculados no ensino superior público. Devido a isso, o processo de acesso à 

educação superior tem sido questionado, apontando-lhe uma peculiar exclusão 

social, que pode ser superada mediante a ampliação das oportunidades de acesso, 

bem como pelo aumento do número de vagas. 

Ademais, conforme Paula (2018) os prédios das Instituições de Ensino 

Superior, quando comparados às privadas, geralmente eram ociosos, não 

funcionando no período noturno. Em 2004, como apontam Neves, Reizer e Fachinett 

(2007), 57% do total de matrículas no ensino superior eram nas universidades, das 

quais, 48% correspondiam ao período noturno. Já as faculdades respondiam por 

22% das matrículas, das quais 77% eram no período noturno. Os centros 

universitários correspondiam a 15% das matrículas, contando com 67% no período 

noturno. As faculdades integradas somavam 5% das matrículas, sendo 76,3% no 

período noturno, já os centros de educação tecnológica, correspondiam a 2% das 

matrículas, com 63,6% delas no período noturno. 

A taxa de evasão nas instituições de ensino superior no Brasil chegou a 

22%, entre 2000 e 2005, correspondendo a 12% nas instituições públicas, e 26% 

nas instituições particulares (SILVA FILHO et al., 2007). As turmas formavam-se de 

poucos alunos, sendo que 69,7% dos cursos de graduação presenciais, que 

somavam 32% dos alunos matriculados, faziam parte da rede privada em 2005. 

Outra característica era que “as universidades públicas ofereciam 60 cursos cada 

uma e as privadas 64, enquanto as universidades privadas tinham mais alunos por 

IES que as públicas,” conforme Silva Filho et al. (2007, p. 646). 
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Levando em consideração a faixa etária dos estudantes universitários 

brasileiros, notou-se que 14,4% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam matriculados 

no ensino superior, sendo que 74% se concentrava nas instituições privadas e 

apenas 25% nas públicas. Destes, 14,7% distribuíam-se em instituições federais, 

9,5% em estaduais e 1,6% em municipais (ANDIFES, 2010). 

Devido aos custos de permanência nas capitais, o acesso dos alunos 

provenientes do interior à universidade era bastante restrito. Dessa forma, buscou-

se expandir a oferta de cursos noturnos, de forma que os estudantes pudessem 

estudar e trabalhar (BRASIL, 2015). 

Barros (2015) destaca que as diferenças de acesso entre as regiões é 

uma característica do cenário geral do ensino superior brasileiro. Nesse sentido, 

consolidou-se a política nacional de expansão, por meio da adoção de medidas 

específicas por parte do governo federal, como o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, com foco na 

criação de novos campi no interior do país (BRASIL, 2012). 

Tal política consagrou-se com o Decreto nº 6.096/2007, com o intuito de 

criar condições para a expansão das universidades federais, criando mais vagas no 

ensino superior, reduzindo a evasão na graduação, otimizando a estrutura física dos 

espaços, bem como os recursos humanos. Outrossim, buscou-se também a 

mobilização estudantil, a fim de ampliar-se as políticas de inclusão e de assistência 

ao estudante (BRASIL, 2007). 

O Reuni foi aprovado em abril de 2007, e dentre seus objetivos, destaca-

se o de “[...] criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação” (BRASIL, 2007). Para que pudessem ter 

acesso aos recursos disponibilizados pelo programa, as universidades precisavam 

elaborar um projeto de implementação ao programa, com duração de cinco anos 

(PAULA, 2018). 

Para se compreender o que significou o Reuni, é preciso analisar as luta 

em torno da necessidade de se ampliar as vagas nas universidades em um 

determinado período da história. Pode-se concluir que esse processo de 

transformação da educação superior do país e a criação do Reuni fazem parte da 

reforma universitária de 1968 (Lei nº 5.540/68), que se concentrava “[...] pelo menos, 

dois objetivos: o da diversificação e o de que cada instituição deverá repensar e 

redefinir seu caráter e sua vocação” (CATANI, 2002, p. 19). 
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Com a aprovação de tal lei, definiu-se o desenho das instituições de 

ensino superior a ser desenvolvido no Brasil, seja no sistema federal, seja no 

sistema privado (PAULA, 2018). Tal reforma foi instaurada no regime militar e 

resultou em medidas que transformaram as universidades públicas. É a partir de 

então que surgem os incentivos aos aspectos quantitativos do sistema ES, que se 

concentrava mais em rentabilidade, usando uma quantidade menor de recursos. 

Esse processo influenciou fortemente a organização das universidades brasileiras, 

tanto que, nas últimas reformulações, buscou-se atender a tais objetivos, isto é, 

produzir mais com menos. 

Tal ampliação se dá a partir de duas medidas: a partir do Reuni, elevando 

o número de vagas, e por meio da concessão da prestação de serviços 

educacionais às instituições privadas, como pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 -  Matrículas na educação superior brasileira pública e privada 
Ano Matrículas 

públicas 

Matrículas 

privadas 

Total de 

matrículas 

2007 1.240.968 3.639.413 4.880.381 

2008 1.273.965 3.806.091 5.080.056 

2009 1.351.168 3.764.728 5.115.896 

2010 1.461.696 3.987.424 5.449.120 

    Fonte: INEP - Censo da educação Superior (2011). 
 

Os dados do censo da Educação Superior de 2010 mostram que houve 

um crescimento nas matrículas e no número de vagas nas instituições federais, mas 

mesmo diante desse crescimento, a maior parte das matrículas está no setor 

privado.Como explica Hopfer, “[...] para permitir o aumento real da taxa de 

escolarização, o Brasil promoveu a expansão do setor privado de ensino superior 

[...]” (2011, p. 44). Assim, o total de matrículas na graduação em educação superior 

no país cresceu 10,43% dentro de um ano, crescimento este atribuído aos 

programas ProUni,Fies (Financiamento Estudantil) e ao REUNI (PAULA, 2018). 

Ainda conforme o censo, em 2010, o sistema público compreendia um 

total de 1.461.696 matrículas na graduação, enquanto o setor privado compreendia 

3.987.424 matrículas de graduação (BRASIL, 2011). Já em 2017, o setor público 

apresentava 2.045.356 matrículas na graduação, sendo 1.306.351 no sistema 
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federal. No mesmo ano, o setor privado apresentava 6.241.307 matrículas. Podemos 

observar essa evolução no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação, por Categoria 
Administrativa – 1980-2017 

Fonte: INEP - Censo da educação Superior (2018). 
 

Segundo o INEP (BRASIL, 2018), a rede privada apresentava mais de 6 

milhões de alunos, representando três em cada quatro alunos de graduação. 

Ademais, em 2017, a matrícula na rede pública apresentou um crescimento de 2,8% 

e a matrícula na rede privada também voltou a crescer (3,0%), após a queda 

registrada em 2016. 

 

Gráfico 3 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação na Rede Pública – 
1980-2017 

 

Fonte: 
INEP - Censo da educação Superior (2018). 
 

 Conforme o INEP (BRASIL, 2018), entre 2016 e 2017, a rede pública 

apresentou um crescimento de 2,8% (Federal: 4,6%; Estadual: 3,0%; Municipal: -

17,2%). A rede federal se estabelece como a maior rede pública,representando um 
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total de 64% de matrículas, mais de 1,3milhão de alunos em 2017. Percebe-se, 

então, que, nos últimos 10 anos, a rede federal teve a maior taxa de crescimento 

anual, quando comparada às outras redes, um total de 7,4%. 

A partir da política de crescimento das universidades públicas federais, 

reestruturou-se a produtividade e a competitividade nesses espaços (PAULA, 2018). 

As transformações conferidas pelo Reuni demonstram uma intensificação das 

atividades acadêmicas nas universidades, como evidencia Chauí (2001, p. 190): 

 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade [...] está estruturada por 
estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 
particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada em micro organizações que ocupam 
seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao 
trabalho intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a 
olho nu: o aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para 
mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, 
colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios. 
 

Outrossim, com a nova atribuição dos professores de acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos, assegurou-se que estes pudessem fazer escolhas 

assertivas ao longo do curso, para que pudessem sair da universidade no prazo 

esperado.  

Dessa forma, o Reuni significou uma “política educacional de governo 

temporária com a meta principal de expandir as universidades federais” (BAPTISTA 

et al., 2013, p. 19). Fundamentado na ideia de expansão do acesso à universidade e 

permanência do estudante nos cursos, ele tem sido a principal ação política com 

foco em reestruturar e ampliar as universidades federais, nas últimas décadas 

(BRASIL, 2007). 

As principais ações do programa se concentram em ampliar o número de 

vagas de graduação, ofertando curso noturno e promovendo inovações 

pedagógicas. Para tal, o governo definiu a meta global de aumentar a taxa de 

conclusão dos cursos de graduação para 90% e a relação de 18 alunos por 

professor (BRASIL, 2007). 

A meta de aumento de vagas é expressa pelo governo da seguinte forma:  

 

Os planos de reestruturação apresentados pelas universidades federais, e 
aprovados pelo Ministério da Educação, terão sua exequibilidade financeira 
garantida pelo MEC a partir do ano de 2008, mediante termo de pactuação 
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de metas a ser firmado entre o MEC e as universidades participantes 
(BRASIL, 2007). 
 

Contudo, conforme Lugão (2011), o prazo para a elaboração dos Planos 

de Reestruturação e Expansão não foi suficiente para a sua conclusão, uma vez que 

o programa foi instaurado em abril, tendo o prazo para recebimento de propostas 

finalizado em novembro de 2007. Ademais, algumas universidades seguiram 

cobrando junto ao MEC uma repactuação, devido ao mau planejamento de seus 

projetos resultante do curto prazo oferecido. 

Outrossim, conforme Bittencourt e Ferreira (2014), não houve critérios 

preestabelecidos para a elaboração das propostas de expansão da infraestrutura. 

Ainda que as IFES fossem autônomas para decidirem quanto à aplicação dos seus 

recursos, conforme suas prioridades e metas, não foi esclarecido como seria a 

implantação do projeto, dessa forma, cada instituição definiu ações que julgaram 

adequadas ao seu caso (LUGÃO, 2011). Ademais, conforme Paula (2018), ainda 

que o REUNI tenha conferido oportunidades iguais a todas as IFES, os recursos 

foram condicionados à estrutura organizacional já existente. 

O programa tem sido foco em diversos estudos, dentre eles, destacaram-

se os realizados por Lugão (2011), que chegaram à conclusão de que a faltade 

qualificação dos gestores causou prejuízo à execução do Reuni, assim como o curto 

prazo para o planejamento pode prejudicar os objetivos do programa, reduzindo 

assim a qualidade do ensino, cuja reestruturação acadêmico-curricular não 

demonstrou avanços relevantes (PAULA, 2018). 

Conforme Moura e Passos (2015), ao avaliarem o alcance das metas do 

Reuni em 53 IFES brasileiras, na época de sua implantação, de 49 a 74% da meta 

de elevar a taxa de sucesso na graduação foi alcançada. Já a meta da relação 

professor/aluno variou de 9 a 15 em 74% das IFES, significando de 50 a 83% da 

meta alcançada. Percebe-se, então, que a metas não foram atingidas pelas 

instituições ao longo da implementação do REUNI. 

Conforme Lima (2014), o Reuni agiu na expansão do ensino superior por 

meio de instrumentos da administração pública gerencial, envolvendo o acordo de 

metas, a modificação dos currículos, a criação de mais vagas e aumento de 

concluintes, criação de novos cursos de graduação, favorecendo, dessa forma, mais 

oportunidades de acesso à educação superior em instituições públicas (PAULA, 

2018). 
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Com base nas referências supracitadas, percebe-se que predominam 

análises isoladas do desempenho qualitativo, físico e financeiro das IFES, seja em 

períodos anteriores ou posteriores à execução do Reuni. Nota-se, portanto, a 

escassez de análises de avaliação sobre a continuidade e a evolução do 

desempenho do programa (PAULA, 2018). 

Nesse sentido, percebem-se lacunas em relação às análises expandidas 

e intertemporais dessa evolução dos indicadores de desempenho das IFES 

brasileiras, englobando o período pré Reuni (2002 a 2006), Reuni (2007 a 2012), e 

pós-Reuni (2013 a2015). O mesmo fenômeno é observado nas avaliações 

comparativas de resultados inter-regionais acerca dos impactos e sustentabilidade 

orçamentária e financeira das IFES, após o desenvolvimento do programa. Segundo 

Correia (2008), há ainda uma necessidade de atenção aos programas efetivados 

nas instituições que aderiram ao programa Reuni, uma vez que é preciso averiguar 

se realmente houve a canalização do fundo público para a manutenção dessa 

expansão. 

 

2.3 Expansão da Educação Superior na Amazônia 

  

Na região amazônica brasileira, no que diz respeito à ciência, educação 

superior e desenvolvimento regional, há muito o que se discutir, principalmente no 

que tange à relação das instituições de ensino e pesquisa e o processo de 

desenvolvimento da região. Nesse sentido, Aragón (2001) destaca dois aspectos 

acerca do desenvolvimento da Amazônia: primeiro há a necessidade de se instalar 

um sistema de ciência e tecnologia, o que requer recursos elevados e um longo 

período de tempo para implementação, além de pessoal qualificado; segundo, é 

preciso se consolidar uma base científica na região, a fim de fortalecer sua 

capacidade científica local, sendo possível atingir níveis de desenvolvimento 

sustentável. 

Mello (2007, p. 16) corrobora esse segundo aspecto, afirmando que “não 

haverá futuro para a Amazônia sem desenvolvimento científico e tecnológico com 

inflexão e sustentação a partir de dentro da região”, e destaca ser este o principal 

desafio a ser enfrentado pelas universidades da Amazônia – “o desenvolvimento 

cognitivo de sua gente – e, como consequência, a reinvenção da própria Amazônia” 
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O autor enumera ainda três outros desafios impostos à universidade 

amazônica: 

 

Primeiro, a formação e fixação, em número suficiente, de uma massa crítica 
de doutores atualizados com os padrões mais avançados do estado das 
artes nos vários campos do conhecimento [...]; segundo, [...] a assimilação 
de uma cultura acadêmica que priorize experimentos científicos, conteúdos 
programáticos de formação intelectual e atividades de extensão voltados 
aos problemas do desenvolvimento regional; terceiro, uma configuração 
organizativa inovadora, flexível e eficiente que permita democratizar o 
acesso à educação superior e continuada às populações mais afastadas 
dos grandes centros urbanos [...] possibilitando-lhes, no seu próprio meio e 
contexto, as oportunidades de crescimento intelectual e profissional, as 
iniciativas inovadoras e criativas e a invenção das alternativas ao 
desenvolvimento local (MELLO, 2007, p. 52). 

 
 O que se percebe é que os investimentos voltados à educação, 

pesquisa e conhecimento ainda são escassos, é preciso priorizá-los na região. 

Conforme o censo de 2010, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), menos de 5% dos pesquisadores doutores (4,2%) do Brasil 

estão na região Norte, e cerca de 26,1% do total nacional concentra-se somente no 

estado de São Paulo.  

Para Becker (2005), é fundamental o investimento em uma revolução 

científico-tecnológica para a Amazônia, de modo a valorizar o fortalecimento da 

capacidade regional, no intuito de “atender às demandas sociais e à competitividade 

internacional”, o autor afirma ainda que: 

 

O Brasil já realizou importantes revoluções científico-tecnológicas tais como 
a exploração do petróleo em águas profundas, a Embraer, a transformação 
da cana-de-açúcar em combustível na Mata Atlântica, a correção das 
condições ecológicas do cerrado, que permitiu a lavoura da soja e outros 
grãos. É hora de realizar uma outra para os ecossistemas florestais 
amazônicos (BECKER, 2005, p. 632). 
 

Conforme Weigel (2001a, p. 270), o apoio da ciência ao desenvolvimento 

regional “enfrenta dificuldades de composição com as peculiaridades e demandas 

do contexto regional”. O autor destaca ainda que as diferenças entre as prioridades 

da ciência e da realidade socioeconômica do contexto regional conduzem a uma 

contradição. 

Em uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP), 

acerca da produção científica das instituições públicas de ensino superior do Brasil, 

identificou-se que a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade 
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Federal do Pará (UFPA) são as únicas, dentre as 44 universidades brasileiras, que 

mais realizam pesquisas científicas.2 

Costa (1998) destaca o Núcleo de altos Estudos Amazônicos (NAEA), 

como um exemplo eficiente de produção científica. Para o autor, o centro traz 

“exemplos de estruturas capazes de produzir ordenamento e sínteses (também 

tecnológicas) de conhecimentos provindos das mais diversas áreas”, dando ênfase 

aos cursos de Mestrado e o Doutorado oferecidos nesse Núcleo. Sobre eles, o autor 

explica: “são estruturas nodais e catalisadoras que objetivam dar conta de 

problemáticas delimitadas, empírica, econômica e socialmente relevantes, 

geralmente impossíveis de serem abordadas adequadamente por perspectivas 

unidisciplinares”. 

Assim, é evidente que a Amazônia necessita de fortalecimento em seu 

sistema de ciência e tecnologia, assim como de apoio nacional de outras instituições 

e de outros autores, de modo a se desenvolver ainda mais (MOREIRA, 2011). 

A pesquisa científica, no Brasil, só começou a se desenvolver em meados 

do século XIX, como a vinda da Família Real e a instalação as primeiras instituições 

de ensino superior (MOREIRA, 2011). Nessa época, na região Norte, foi criado o 

Museu Paraense de História Natural e Etnografia, atualmente, o Museu Emílio 

Goeldi (MPEG) (FAULHABER; TOLEDO, 2001; FAULHABER, 2005). 

No entanto, a institucionalização da ciência, na Amazônia, só se iniciou na 

década de 1860, antes disso, a pesquisa científica, na região, era realizada por 

naturalistas estrangeiros (MOREIRA, 2011). Com efeito, importantes centros de 

pesquisa, focados em diversas áreas do conhecimento começaram a se 

desenvolver. 

A importância das instituições de ensino superior e pesquisa na região 

Amazônica brasileira relaciona-se às ações desenvolvida, ao longo de décadas, 

sendo fundamentais para a construção do conhecimento e criação tecnológica 

(MOREIRA, 2011). A partir de 1966, segundo Weigel (2001), é que as atividades 

científicas na região amazônica se desenvolveram em profundidade, momento em 

que houve 

O estabelecimento de uma divisão do trabalho entre as instituições 
existentes e contemplando já a criação de outros centros de pesquisa, além 
de crescimento de recursos financeiros, físicos e humanos e a definição de 
políticas públicas para seu direcionamento (WEIGEL, 2001, p. 269). 

                                                           
2
https://jornal.usp.br/ciencias/fabricas-de-conhecimento/ 

https://jornal.usp.br/ciencias/fabricas-de-conhecimento/
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No entanto, cabe destacar acontecimentos anteriores, tais como a 

tentativa de implantar o Instituto Internacional da Hileia Amazônica (IIHA), em 1940, 

a ser gerida por organismos internacionais e países desenvolvidos (MOREIRA, 

2011). 

Quando, em 1951, fundou-se o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), 

o atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

centralizou-se a coordenação da política nacional de ciência e tecnologia, até que se 

criou o MCT, em 1985.  

Sobre a fundação do CNPq, Faulhaber (2005, p. 241) destaca que  

 

A fundação do CNPq esteve intrinsecamente relacionada, inicialmente, com 
a definição de uma política científica, sobretudo motivada pela questão 
nuclear, e que apenas indiretamente dizia respeito a uma política científica 
em relação à Amazônia. Esta região, no entanto, representava interesses 
estratégicos para o Estado Nacional brasileiro no sentido da incorporação 
de fronteiras territoriais, científicas e culturais. 
 

A sua responsabilidade estendeu-se para o financiamento de pesquisas 

científicas e tecnológicas, por meio de bolsas e auxílios, tendo como missão 

“promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do País e contribuir 

na formulação das políticas nacionais de ciência e tecnologia” (CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2010). A 

partir da criação do CNPq, a “ciência passa a ter um órgão aglutinador, uma 

referência em nível governamental e um canal de expressão de interesses” 

(WEIGEL, 2001, p. 270). 

Outrossim, dentre as instituições estratégicas no setor científico na região 

amazônica, vale destacar o Museu Goeldi, que foi fundado em 1866, em Belém, no 

intuito de “estudar e difundir conhecimento sobre a natureza da Amazônia, sua Flora 

e sua fauna, sua Geologia, sua Geografia, a História do Pará e do Amazonas e, 

especialmente, a cultura, tradição, idioma, e organização dos índios da região” 

(ARAGÓN, 2001, p. 292). 

Sobre o Instituto: 

 

No entanto, a preexistência de uma instituição como o Museu Goeldi, como 
representante local da tradição científica, levou à incorporação à política de 
desenvolvimento, de disciplinas relacionadas às áreas de história natural e 
etnografia, em termos da criação de departamentos de ciências biológicas e 
ciências humanas dentro desse Museu, que passou a ser estruturado como 
um instituto de pesquisa governamental, primeiramente articulado ao CNPq 
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a partir de 1983, e, desde 1999, como o INPA, passa a integrar-se ao MCT 
(FAULHABER, 2005, p. 241). 
 

 Destaca-se também o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), fundado em 1952, e instaurado na cidade de Manaus (AM), em 1954. O 

instituto ficou subordinado ao CNPq até 1987, após a criação do MCT, foi transferido 

para tal órgão (MOREIRA, 2011). Sua origem se deu devido a questões políticas 

internas, mas foi também uma resposta do governo brasileiro à opinião pública 

internacional, em decorrência do veto do Congresso Nacional brasileiro à criação do 

IIHA,ligada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Vale ressaltar que o estatuto do INPA determinava-o como fonte 

de afirmação da soberania nacional, no que diz respeito ao controle da pesquisa 

científica brasileira na Amazônia (MOREIRA, 2011). 

Ademais, a criação do INPA relaciona-se intimamente com a implantação 

do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (PVEA), sendo considerado o 

órgão que levaria o plano para o sucesso. No período, o Museu Goeldi foi disposto 

sob a coordenação do INPA,no intuito de se estabelecer uma coordenação de 

produção de conhecimentos na região (MOREIRA, 2011). 

Durante a implantação do regime militar, o contexto regional modificou-se 

radicalmente, devido ao processo de ocupação da Amazônia, determinado pelo I 

plano Nacional de Desenvolvimento. 

Ademais, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), ampliou-se o número de instituições de pesquisa e ensino na 

Amazônia. E ainda, ao longo da década de 1970, diversas universidades foram 

criadas, e o IMPA e o Museu Goeldi, além de outras instituições, receberam um forte 

apoio financeiro (MOREIRA, 2011). 

No período marcado pelo ciclo da borracha, que foi considerado próspero 

na região, é que surgem as primeiras universidades na Amazônia. A primeira foi o 

Museu Goeldi, em Belém, seguida pela Universidade Livre de Manaus, que é 

considerada por muitos autores como a mais antiga do país (MOREIRA, 2011). Esta 

era mantida com recursos advindos da economia da borracha, contudo, com o 

declínio dessa economia, encerrou suas atividades em 1926, sendo reaberta em 

1960, integrada à Universidade do Amazonas (MOREIRA, 2011). 

A fim de alavancar a atividade agrícola, criou-se, em 1939, o Instituto 

Agronômico do Norte, atualmente conhecido por EMBRAPA Amazônia Oriental e, 
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em 1945, a Escola de Agronomia da Amazônia, hoje, a Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA) (MOREIRA, 2011). 

Na área da saúde, em 1912, criou-se a Faculdade de Odontologia; e em 

1919, a Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará. No ano de 1910, inaugurou-se o 

Instituto Soroterapêutico Federal no Rio de Janeiro (atual Fundação Oswaldo Cruz), 

importante centro de pesquisa em saúde até hoje. Em relação à pesquisa 

biomédica, destaca-se o Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual Instituto 

Evandro Chagas, fundado, em Belém, em 1936 (MOREIRA, 2011). Cientes de que a 

região sempre foi carente de profissionais para o atendimento a contento da 

população, é de se considerar importante a iniciativa de oferta destes cursos na área 

da saúde, até como uma resposta à necessidade, à época, que se tinha por 

tratamentos médicos em geral. 

Outrossim, entre 1946 e 1964,notam-se iniciativas de institucionalização 

da ciência na Amazônia, por parte do Governo Federal cada vez mais enérgicas. 

Assim, a Constituição de 1946 definiu que,durante os próximos 20 anos, 3% da 

receita federal fossem destinados a programas de desenvolvimento na região 

Amazônica (MOREIRA, 2011).Para alcançar esse intuito, criou-se, em 1953, em 

Belém, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), que 

visava elevar a produção agrícola, mineral e industrial da região, melhorando as 

condições sociais e econômicas da população local. No entanto, tais planos da 

SPVEA não obtiveram êxito (MOREIRA, 2011). 

Dessa forma, Weigel (2001, p. 74) afirma que a região amazônica está 

“em meio a um período de transição de paradigmas de desenvolvimento”, isto é, “os 

novos padrões tecnológicos, com ênfase na biotecnologia, propõem 

desenvolvimento a partir da conservação da biodiversidade [...]”. O autor destaca 

ainda que a definição de políticas de ciência e tecnologia para a Amazônia “precisa 

ter metodologia e conteúdo repensados”. Destarte, as instituições de ensino e 

pesquisa da região, bem como suas atividades científicas e tecnológicas precisam 

dar “o salto de qualidade exigido para a condução de pesquisas em biotecnologia e 

para atuar em um ambiente tecnológico de grande competitividade” (WEIGEL, 2001, 

p. 78-79). 
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2.4 Planejamento e ocupação territorial da fronteira sententrional do Brasil 

  

Após o Regime militar, por meio de reformas liberais e da estruturação 

dos blocos econômicos, o Brasil voltou a planejar as ações governamentais, por 

meio do Plano Plurianual (PPA) Brasil em Ação (1996/1999), iniciativa do governo 

Fernando Henrique Cardoso (SUPERTI, 2011). Tal projeto, semelhante ao Avança 

Brasil de 2000/2003, visava assegurar a participação do país no meio competitivo da 

modernização produtiva, bem como reduzir o custo Brasil, por meio da eliminação 

de pontos de estrangulamento PA produção e do comércio, fatores que encareciam 

e afetavam sobremaneira a competitividade dos produtos nacionais no mercado 

internacional. 

Um dos grandes objetivos do projeto era traçar estratégias de mercado 

que viabilizassem a articulação dos blocos econômicos, para isso, era 

imprescindível a promoção da integração do Brasil às nações sulamericanas. No 

Brasil, tal qual na América do Sul a efetiva participação no comércio global e a 

intensificação do comércio regional eram cruciais para se garantir o desenvolvimento 

econômico (SUPERTI, 2011).  Tal integração significava a ligação entre a economia 

regional e a global entre as nações sulamericanas. Era necessário, então, uma 

infraestrutura eficiente, que pudesse garantir o poder competitivo e a capacidade de 

exploração de novos espaços para o acúmulo de capital. 

Dessa forma, os PPAs do governo FHC, designavam linhas de 

intervenção, com o intuito de integrar o Brasil à América do Sul, abrindo, dessa 

forma, os mercados do Atlântico ao Pacífico. Tais estratégias foram ampliadas 

durante o governo Lula, estando presentes no PPA de 2004/2007 e também no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2007/2010. Ademais, houve um 

forte estímulo á integração das Infraestruturas Regionais Sulamericanas (IIRSA), por 

meio de políticas públicas nas áreas de infraestrutura, tais como energia, transporte 

e comunicação (SUPERTI, 2011). 

Outrossim, o cenário resultante da guerra fria e das políticas de 

integração ao mercado sulamericano provocou transformações importantes na 

postura geopolítica do país, no que diz respeito às fronteiras internacionais, sendo 

necessária a inclusão da questão econômica nos debates políticos sobre defesa e 

segurança nacional. Assim, as regiões lindeiras internacionais passaram a 

representar espaços propícios à integração e transnacionalidade (SUPERTI, 2011). 
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Nesse âmbito, a região amazônica ganha destaque, devido as suas 

fronteiras internacionais. As políticas que viabilizaram a integração física entre os 

países da América do sul tornaram possíveis transformações importantes quanto ao 

uso e dinâmicas dos espaços lindeiros. Antes, tomados como regiões periféricas e 

alheias ao restante do país, tais locais se tornaram estratégicos e centrais para os 

projetos de desenvolvimento econômico do Brasil (SUPERTI, 2011). 

A Amazônia ocupou uma posição importante nas estratégias de 

integração do Brasil, a partir da integração dos mercados, marco dos Planos 

Plurianuais, desde 1996 a 2010, e também da IIRSA. Segundo Superti (2011), está 

previsto que se invista na região, até 2020, cerca de 212 bilhões. Tais investimentos 

serão revertidos em infraestrutura, viabilizando a integração do Brasil ao mercado 

sulamericano, diminuindo, dessa forma, os custos de escoamento da produção, por 

meio da construção de corredores de exportação.  

Dessa forma, a Amazônia encontra-se no centro desse fluxo de 

crescimento econômico, uma vez que é através da região que o país mantém uma 

interconexão com outros seis países sulamericanos e também com a Guiana-

Francesa, isso a torna um importante ponto estratégico. Ademais, sua fronteira 

agrícola avançou em direção ao Centro-oeste e Norte, no entanto, o escoamento do 

excedente se concentra no Sul e Sudeste, o que torna o custo do transporte alto e 

demorado (SUPERTI, 2011). Com a criação de corredores de exportação, 

ampliando-se os meios de transportes multimodais na região amazônica, será 

possível ao Brasil aproximar-se dos custos dos concorrentes, reduzindo também o 

tempo de transporte aos portos internacionais, melhorando sua performance na 

competitividade no mercado externo (SUPERTI, 2011). 

Outrossim, a Amazônia é considerada uma fronteira rica em recursos, 

apresentando forte potencial para a exploração econômica, apesar de suas 

especificidades ambientais. A região apresenta grande diversidade em 

biodiversidade, bens culturais imateriais e materiais, bem como em recursos naturais 

ainda inexplorados, o que desperta interesse do grande capital e das redes 

internacionais pela Amazônia, dado seu forte potencial de capitalização. Sendo 

assim, a Amazônia assume uma importância macroeconômica no processo de 

inserção do Brasil no mercado internacional (SUPERTI, 2011). 

Foi por meio dos Eixos Nacionais de Integração (ENID) que se efetivaram 

as organizações e articulações do Estado em prol da integração internacional e do 
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desenvolvimento econômico, conforme estava previsto nos PPAs. Conforme Castro 

(2008 p.21), até o PAC (2007/2010), a matriz de intervenção do governo foram os 

ENID.  Delimitou-se, assim, as regiões de planejamento que não estavam de acordo 

com o recorte político-administrativo, uma vez que os eixos equilibraram a 

organização espacial das ações estatais, tornando o território brasileiro um espaço 

geoeconômico aberto (SUPERTI, 2011). 

Destarte, os eixos davam prioridade às redes que promoviam a 

integração e a modernização do sistema econômico e comerciam em grandes áreas. 

Os projetos que fundamentaram a formulação dos eixos, conforme o BNDES 

(SUPERTI, 2011), deveriam atrair investimentos do setor privado, por meio de 

parcerias, envolvendo investimentos estruturantes, que elevassem outros 

investimentos, dinamizando a economia das regiões. 

No final da década de 1990, os estudos sobre os eixos apontavam as 

possibilidades de se investir capital nacional e internacional. Assim, 952 

oportunidades foram divulgadas em um portfólio, previstas para o período de 2000-

2007, sendo financiadas pelos Governos Federais e Estaduais, bem como pela 

iniciativa privada e parcerias. Planejava-se o investimento de R$ 317 bilhões, e o 

maior volume de recursos, cerca de R$186,1 bilhões, seria voltado para obras de 

infraestrutura econômica, distribuídas em 494 projetos (BRASIL, 2002). Como o 

Estado afirmava não deter recursos suficientes para viabilizar os investimentos, as 

parcerias público-privadas assumiram um papel crucial na efetivação do programa 

(BECKER, 1999). 

A principal função das ações previstas nos estudos dos eixos seria a 

“integração entre as economias regionais e destas com os mercados internacionais, 

aspecto elevado à condição de peça fundamental para o desenvolvimento e o 

crescimento econômico do país” (CURADO, p 84). O raciocínio que conduziu a 

elaboração dos eixos se fundamentava na inserção do Brasil na competição 

econômica mundial, de forma que, conforme Curado (2010, p. 84) “os projetos 

contidos nos Enid consideram o incremento com o comércio exterior como saída 

única para seu programa de desenvolvimento”. Dessa forma, privilegiaram-se obras 

de infraestrutura, tais como transporte, energia e telecomunicações, que eram 

capazes de garantir o acesso do capital e o escoamento da produção. 

Assim, os eixos foram construídos a partir dos seguintes critérios: “malha 

multimodal de transportes; hierarquia funcional das cidades; identificação dos 
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centros dinâmicos e os ecossistemas existentes” (SUPERTI, 2011, p. 5). Dessa 

forma os eixos organizam-se em nove grandes cortes espaciais: “Arco Norte; 

Araguaia – Tocantins; Madeira – Amazonas; Oeste; Rede Sudeste; Sudoeste; Sul; 

São Francisco e Transnordestino” 

Conforme Becker (1999), os eixos contemplavam apenas parcialmente as 

necessidades das elites regionais, no sentido de melhorias de logística, pois não 

levaram em consideração as estratégias de inserção produtiva. Ademais, atendiam 

aos interesses do agronegócio, abrindo os corredores de exportação de grãos do 

Centro-Oeste através da Amazônia para regiões do hemisfério Norte, de forma a 

alavancar as relações econômicas entre os países amazônicos. 

Segundo Superti (2011), dentre os nove eixos, quatro geram impactos 

diretos na Amazônia Legal, e destes, dois são amazônicos, representando os 

corredores logísticos de integração nacional e internacional da região: o eixo 

Madeira – Amazonas,saída para o Atlântico, e o eixo Arco Norte, saída para o 

Caribe e elo de intercâmbio regional com Guiana Francesa, Suriname e Guiana. No 

eixo Madeira – Amazonas, a o meio de transporte principal é o hidroviário. Já o Arco 

Norte conta com as rodovias BR –174, em Roraima, e a BR-156 no Amapá 

(SANTANA, 2009). 

Ambos os eixos amazônicos apresentam vulnerabilidades, tais como a 

precariedade da infraestrutura econômica, do transporte, energia e também da 

comunicação, além da concentração da renda e dos serviços em poucas cidades, 

principalmente nas capitais, e ainda apresentam poucos ou nenhum recurso humano 

qualificado, tampouco locais para os indivíduos para o mercado. 

Quanto às potencialidades para investimento, ambos os eixos estão 

ligados à exploração da biodiversidade e da biotecnologia, agregando valor aos 

produtos regionais, fazendo uso sustentável das riquezas minerais e dos produtos 

florestais. Destaca-se também a modernização e difusão da pesca, principalmente 

na área banhada pela foz do rio Amazonas. A região conta ainda com um potencial 

hidroelétrico e de energias alternativas, além do ecoturismo. 

Segundo Superti (2011): 

 

A área total dos dois eixos abrange os estados do Amazonas, Acre, 
Rondônia, Roraima e Amapá. Neles se destaca os projetos de ligar por 
estradas pavimentadas o Amapá a Guiana Francesa, ou seja, o Brasil a 
França, país membro da Comunidade Econômica Europeia, e Roraima a 
Venezuela, permitindo o trafico rodoviário entre Manaus e Caracas. Ambas 
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as ligações são significativas para composição de um novo cenário 
geopolítico e a segunda coloca a Zona Franca de Manaus, grande 
produtora de eletroeletrônicos, em uma posição estratégica para o comércio 
com o mercado sul americano (SUPERTI, 2011, p.6). 
 

No entanto, conforme Kohlhepp (2001) a principal motivação para o 

planejamento infraestrutural presente em ambos os eixos amazônicos foi a 

possibilidade de viabilizar o transporte da produção agrícola, de forma a conectar os 

sistemas de transportes multimodais. 

Concretizando-se os corredores logísticos da Amazônia brasileira, 

integrar-se-ão 8.272 km2 de fronteiras internacionais, contando com seis dentre os 

sete países que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

e com o departamento ultramarino francês. Ademais, os investimentos nos eixos da 

região amazônica tornarão possíveis conexões estratégicas com o mercado 

sulamericano, além do aparelhamento dos corredores de exportação, por meio da 

ampliação de aeroportos, melhorias nas rodovias, ampliação da rede elétrica e 

aparelhamento de portos. 

No entanto, essa integração está bem definida pela vinculação comercial: 

  

a construção de redes infraestruturais que permitam o escoamento da 
produção para o mercado nacional e internacional, principalmente do 
agronegócio e a acessibilidade do capital a espaços específicos de 
interesse de acumulação sem garantias de que exerça efeito multiplicador 
do desenvolvimento (SUPERTI, 2011, p.6) 
 

Em contrapartida, no que diz respeito à produção local, segundo Santana 

(2009),  

 

“por não considerar as estruturas econômico-produtivas regionais 
anteriores, o modelo de desenvolvimento provoca desagregação interna à 
região (fragmentação), atomizando-a em subáreas articuladas a espaços 
nacionais e/ou internacionais” (SANTANA, 2009, p. 105). 
 

Ademais, considera-se que o debate acerca da sustentabilidade e das 

questões ambientais, tais quais as ligadas à abertura de estradas em locais de 

densas florestas, estão desarticuladas desse planejamento, fazendo parte de uma 

problemática alheia. 
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2.4.1 Fronteira setentrional 

 

Na zona da tríplice fronteira, localizada no Amapá, que divide o Brasil, a 

Guiana e o Suriname, o processo de integração tem provocado novas dinâmicas 

econômicas e políticas, dado o forte vínculo com o mercado internacional. Esse 

estreitamento das relações com o mercado externo deu-se por meio de políticas 

públicas federais, que possibilitaram a construção da ponte binacional sobre o rio 

Oiapoque, que liga por acesso rodoviário à fronteira setentrional da Amazônia 

brasileira à Guiana Francesa. A construção da ponte significou a consolidação das 

relações transfronteiriças entre Brasil e França, consolidado com a assinatura do 

Acordo-Quadro de Cooperação, em 1996 (SUPERTI, 2011). 

O Eixo do Escudo das Guianas no IIRSA faz parte do Arco Norte, e o 

estado do Amapá se apresenta numa situação peculiar de espaço estratégico e ao 

mesmo tempo periférico (PORTO, SILVA, 2010). Seu caráter estratégico é resultado 

de sua fronteira com o território francês. Nesse sentido, vale destacar a criação do 

“Campus Universitário Binacional” (Brasil/Franca), localizado no município do 

Oiapoque pela Universidade Federal do Amapá. 

Outrossim, torna-se um espaço estratégico também, devido ao seu 

vínculo com o platô das Guianas e aos projetos de preservação da floresta nativa e 

da sociobiodiversidade ali presente. Ademais, o local conta com uma posição 

litorânea que dá acesso, através do rio Amazonas, a grandes navios ao porto de 

Santana, que se localiza a 30 minutos da capital, Amapá, através da rodovia 

pavimentada (SUPERTI, 2011). 

Todos esses elementos foram fundamentais para consolidar as 

estratégias estatais que objetivavam a integração física e também a Iniciativa de 

Integração Regional Sul Americana. 

Já seu caráter periférico é decorrente da distância em relação aos 

grandes centros econômicos e políticos nacionais, devido à ausência de acesso 

rodoviário, o local torna-se isolado geograficamente. Ademais, a região apresenta 

uma estrutura econômica frágil e pouco diversificada, basicamente extrativista e 

produtora de commodities, além da forte predominância dos empregos vinculados 

ao poder público (SUPERTI, 2011). 

Ainda que haja um fluxo intenso de capital internacional e presença 

marcante de empresas de forte capital explorando os recursos minerais, desde a 
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implantação do antigo Território Federal do Amapá (1943-1988) e também da 

tentativa de se alavancar as atividades do comércio, pormeio da criação da área de 

livre comércio de Macapá e Santana (ALCMS), essa característica de espaço 

periférico e pouco desenvolvido ainda é marcante na região. Percebe-se, quanto a 

isso, que a qualificação de recursos humanos é bastante escassa, principalmente na 

área tecnológica. Ademais, a região apresenta sérias deficiências políticas de 

representação e articulação dos interesses locais no cenário nacional, além do mais, 

a própria administração do estado e dos municípios é deficitária, o que compromete 

sobremaneira a organização coletiva a longo prazo (SUPERTI, 2011). 

Os municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari, localizadas na fronteira 

internacional do Amapá, apresentam sérias deficiências de infraestrutura urbana e 

saneamento básico, além das precárias condições de habitação, falta de coleta 

adequada de resíduos sólidos que se acumulam em grande quantidade, esgoto a 

céu aberto e graves deficiências na mobilidade urbana. Segundo Tostes (2010), a 

maioria desses problemas está relacionada à má administração das políticas de 

ordenamento do território estadual, que não leva em consideração as necessidades 

da região e de sua população. 

Mas ainda assim, os municípios supracitados são bastante relevantes no 

processo de integração do estado com os mercados interno e externo, uma vez que 

propiciam a ocupação da fronteira, tornando-se responsáveis pela manutenção das 

relações econômicas e sociais que garantem a soberania brasileira na região 

lindeira. Dessa forma, os municípios fronteiriços têm cumprido um papel crucial na 

segurança e defesa da fronteira a Amazônia brasileira (SUPERTI, 2011). 

O processo de ocupação do município do Laranjal do Jari, fronteira com o 

Suriname, está relacionado à instalação do Complexo Industrial do Jari, no estado 

do Pará, além da abertura da estrada BR 156,que fora retomada pelo governo 

federal, na década de 1970,para ligar o sul do estado à capital. Atraídos pelas 

atividades econômicas da região, diversos imigrantes instalaram-se no local, tratava-

se principalmente de mão de obra desqualificada, a partir daí, formou-se a Vila do 

Beiradão. Conforme Brito e Tostes (2010), o local foi criado sem nenhum 

planejamento e não apresentava condições de saneamento ou salubridade, tratava-

se de uma área de várzeas, a qual foi ocupada por construção de palafitas, 

tornando-se uma das maiores favelas fluviais do mundo (CLARETO, 2003). 
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O município foi criado sob as políticas públicas estabelecidas pelo regime 

militar, entre as décadas de 1960 e 1970, que promoviam a ocupação das áreas 

pouco populosas, com o intuito de integrar economicamente a Amazônia, por meio 

de incentivos à implantação de negócios abertos ao capital internacional. 

Em 1987, a Vila do Beiradão tornou-se o Município de Laranjal do Jari, no 

entanto, isso não agregou muitas mudanças à região. Apenas em 2005 é que alguns 

projetos serão trabalhados a fim de intervir nessa realidade, tal como o plano diretor 

elaborado pela Universidade Federal do Amapá (SUPERTI, 2011). 

O município do Oiapoque, que faz fronteira com o território francês, foi 

criado em 1945, sendo ocupado por incentivo de políticas públicas e estratégias 

geopolíticas de segurança nacional, tais como a construção da BR-156, que garante 

a presença nacional da região: 

 

A partir de um posicionamento geopolítico, o Estado nacional buscou 
integrar a fronteira do extremo norte garantindo um processo de 
povoamento, presença militar – concentrada em Clevelândia do Norte - e 
ligação da região ao centro dinâmico da economia amapaense, concentrado 

na capital (SUPERTI, 2011, p. 16). 
 

Ainda hoje, a região apresenta sérios problemas de infraestrutura. A BR-

156, por exemplo, apresenta longos trechos sem asfalto, o que torna o cruzamento 

entre a capital e Oiapoque uma viagem demorada e perigosa, devido aos atoleiros e 

à atuação de assaltantes. Ademais, no município, a maioria das vias públicas não é 

asfaltada, as habitações são precárias e irregulares e os serviços públicos de saúde, 

educação e segurança pública são deficientes, refletindo a fragilidade do poder 

público no atendimento das demandas da população. 

O município é o quarto maior do estado, mas ainda não apresenta plano 

diretor. Ademais, a construção da ponte binacional não gerou investimentos 

suficientes para sua infraestrutura. Como aponta Tostes, “A cidade de Oiapoque não 

tem sequer os instrumentos legais necessários de planejamento, organização e 

desenvolvimento urbano”. Ademais, o poder municipal sofre com a virtualidade de 

sua gestão, uma vez que as terras da região estão sob jurisdição federal e faz divisa 

entre áreas de proteção ambiental, tais como o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque e Parque Nacional do Cabo Orange e terras indígenas Galibi, Juminá 

(Galibis e Karipunas) e Uaçá (Karipunas) (SUPERTI, 2011). 
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Segundo Superti (2011), embora sejam palco dos processos de 

integração nacional, os municípios de Oiapoque e do Laranjal do Jari representam 

elos fracos na “corrente do desenvolvimento”, já que as regiões não participam 

efetivamente das políticas públicas estatais. Assim, o processo de integração 

sulamericano por meio do incremento da economia limita-se às relações de 

mercado, uma vez que o desenvolvimento esperado é comercial, dado pela 

elevação do fluxo de riquezas produzidas e consumidas na América do Sul. Não se 

avaliou, por exemplo, nesse processo, a integração no setor social e as condições 

de vida nas fronteiras (SUPERTI, 2011). 
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3 HISTORIA DO CAMPUS BINACIONAL DA UNIFAP INSTALADO NA 

FRONTEIRA SETENTRIONAL ENTRE BRASIL E FRANÇA 

 

3.1 Tratativas e acordos prévios ao Campus 

 

Atualmente, a área dominada pela França na região Amazônica 

correspondem a aproximadamente 240.000 km², delineando as fronteiras com os 

estados do Amapá, Pará, Amazonas e Roraima, no território brasileiro. Essa 

configuração resultou de séculos de litígio territorial circunstanciado num único 

território neutralizado, correspondente a 70.000 km² entre os rios Oiapoque e 

Araguari. Como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 - Os territórios reivindicados no platô das Guianas 

 
     Fonte: Arquivos departamentais da Guiana Francesa apud Granger (2012). 
 

O referido território da Guiana Francesa se formou a partir da instalação 

de exploradores franceses em tal espaço geográfico, após o fracasso da colônia 

“França Equinocial”, no estado do Maranhão. Ao serem expulsos do Maranhão, os 

franceses estabeleceram colônia entre os rios Maroni e Oiapoque, onde hoje se 

localiza a Guiana Francesa (REIS, 1949). 
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Com tal iniciativa, os colonos portugueses ficaram em estado de alerta em 

relação à manutenção das fronteiras do Oiapoque, desde suas nascentes até a 

desembocadura. A partir de então, inicia-se uma longa disputa sobre os limites 

internacionais do Contestado franco-brasileiro. A fim de ganhar tal embate, a França 

implementou suas forças militares com seu poder diplomático, sob a forma de 

diversos tratados estabelecidos entre 1700 e 1900 (quadro 2). 

Os países envolvidos concordavam que o rio Vicente Pizón representava 

um limite entre os dois territórios, não o rio Oiapoque, tal como queria Portugal e 

posteriormente o Brasil. Dessa forma, os limites entre as posses variavam entre os 

rios Oiapoque, Calçoene, Carapanatuba e Araguari (quadro 2). Os franceses, 

inclusive, afirmavam que o rio Vicente Pizón era o Rio Amazonas (REIS, 1949; 

SANTOS, 2001; BRITO, 2005; BOUDOUX D‟ HAUTEFEUILLE, 2012). 

 

Quadro 1 -  Tratados de limites internacionais que versaram sobre o 
Contestado (1700-1900) 

Data Tratado e protagonistas Local de fixação do Limite 

1679 Tratado de Nimegue Rio Oiapoque. 

1700 Tratado Provisional de Lisboa 

(França/Portugal) 

Neutralizado entre os rios 

Oiapoque e Amazonas 

1703 Tratado Multilateral (Portugal, 

Inglaterra, Áustria e Países Baixos). 

Rio Oiapoque* 

1713 Tratado de Utrecht (França/Portugal) Rio Oiapoque** 

1797 Tratado Talleyrand-Araujo 

(França/Portugal) 

Rio Calçoene 

1801 Tratado de Badajoz (França / Portugal) Rio Araguari 

1801 Tratado de Madri (França/Portugal) Rio Carapanatuba 

1802 Tratado de Amiens (multilateral, 

excluindo Portugal) 

Rio Araguari 

1815 Tratado de Viena (Multilateral Europa) Rio Oiapoque, cujo limite 

passou a ser bem 

definido*** 

1817 Convenção de Paris (França/Portugal)  

1900 Tratado de Berna (França/Brasil) Rio Oiapoque**** 

*Não reconhecido pela França; **Reconhecido também como Vicente Pinzón; ***Após a ocupação da 
Guiana Francesa por Portugal, ela é devolvida para a França, tal como estava no Tratado de Utrecht; 
****Depois deste tratado, a configuração territorial na zona de fronteira franco-brasileira não mais se 
alterou.  
Fonte: Caetano da Silva (2010); Araújo Jorge (1999); Silva (2008); Boudoux d‟Hautefeuille (2012); 
Granger (1999; 2007; 2012) 

 

O primeiro acordo de litígio territorial, o Tratado Provisional de Lisboa 

(1700), foi a favor da França, declarando neutro o território entre o rio Oiapoque e o 



48 
 

estuário do rio Amazonas. Conforme Meira (1977), tal acordo proibia as benfeitorias, 

uma vez que estas poderiam servir como argumento para se ter direito ao território 

pelo uti possidetis. Assim, demoliu-se também todos os fortes construídos na região. 

O acordo também permitia o cruzamento de brasileiros e franceses pelas fronteiras 

territoriais. 

Em 1973, assinou-se outro tratado, dessa vez entre Portugal, Inglaterra, 

Áustria e Holanda, uma vez que tais países garantiriam a Portugal direitos sobre as 

terras do Cabo do Norte, até então contestadas pela França (MEIRA, 1977; PINTO, 

2002). 

Após uma intensa articulação diplomática, os portugueses, com o apoio 

da Inglaterra, pleitearam uma solução para esse impasse da fronteira. Em 1713, 

dentre os sete dispositivos assinados em Utrecht (Suíça), estava o que resolveria tal 

disputa entre Portugal e França. Por meio desse tratado, a fronteira entre as 

colônias em questão seria o Rio Oiapoque, ou Vicente Pizón, tal como era 

conhecido nos documentos portugueses e franceses da época (1949). Dessa forma, 

o tratado de Utrecht definiu a inconsistência do Tratado Provisional, devolvendo a 

Portugal o poder de reerguer seus fortes em Araguari, Camaú e Massapá, onde 

haviam sido demolidos sob o tratado anterior (PINTO, 2002). 

No entanto, o Tratado de Utrecht foi frequentemente violado pelos 

franceses, devido a diversos acontecimentos, tal como a descoberta de ouro em 

Calçoene. Com isso, ao longo do final do século XVII, os franceses invadiam o 

território brasileiro em busca de riqueza. No século seguinte, por volta de 1984, 

registrou-se a maior movimentação na região, em que os franceses exploraram 

cerca de 9.000.000 francos de ouro (PINTO, 2002). Ademais, os franceses também 

deixavam na região sua marca cultural, tal como o vocabulário. Devido às 

constantes invasões, a segurança militar da região fora fortalecida. 

O desejo de expansão territorial sobre as terras amazônicas pelos 

franceses não cessou após o Tratado de Utrecht.  Em 1797, a França estabeleceu 

com Portugal um Tratado de Paz e Amizade Tratado Talleyrand-Araujo), que 

também mudava a fronteira internacional entre as colônias do rio Oiapoque para o 

rio Calçoene (PINTO, 2002; WEHLING, 2011). 

Todavia, os Tratados de Badajoz (1801) e Amiens (1802) solidificava o 

intuito francês, mas não foram acatados por Portugal. No mesmo ano em que 

apresentou Badajoz, em 29 de setembro, a diplomacia francesa, por meio do 
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Tratado de Madri, assinado em 1801,apresentou uma cláusula que fixava a fronteira 

no rio Carapanatuba, pouco ao Norte de Macapá, praticamente tirando o estado do 

Amapá do domínio português e duplicando o território da Guiana Francesa 

(WEHLING, 2011). 

Foi então que Dom João VI (então Príncipe Regente), ao transferir sua 

corte o Brasil em 1808, tornou nulos todos os tratados dispostos até então, 

ordenando a expulsão das tropas francesas que ocupavam o Amapá Cayenne – que 

fora posteriormente dominada, em 1809, pelo exército do Brigadeiro Manoel 

Marques (PINTO, 2002; WEHLING, 2011).A queda de Napoleão em 1815 permiti a 

restituição da Guiana à França pelo tratado de Paris em 1817. 

De 1841 a 1900 o território da província do Pará entre os rios Oiapoque e 

Araguari, chamado “Contestado franco-brasileiro”, foi neutralizado, passando assim 

a não pertencer oficialmente a nenhum dos dois países. 

O escândalo internacional que decorreu da questão da republica do 

Cunani a qual foi uma tentativa efêmera de independência, promovida em uma 

aldeia próxima de Calçoene, levou a França a aceitar, em 1897, a proposta brasileira 

de uma arbitragem internacional para resolver o litígio, e a Suíça foi escolhida e 

aceita por ambas as partes.  

A insistência dos brasileiros a recuperar este território entre Oiapoque e 

Araguari, além dessa hegemonia desejada sobre o Baixo-Amazonas, era que a 

posse, segundo eles, tinha sido internacionalmente reconhecida pelo tratado de 

Utrecht em 1713, a historiografia brasileira usa o termo “laudo suíço” enquanto a 

francesa evoca o “traité de Berne” (tratado de Berna).  

O laudo de 1900, marca o triunfo das reivindicações brasileiras.A 

arbitragem aceita pelas duas partes ocorreu em Berna, capital da Suiça, de 1899 a 

1900. 

 

3.1.1 Cooperação universitária 

  

Em cerca de 30 anos, o acordo de cooperação universitária entre o Brasil 

e a França, o “Capes/Cofecub” já atendeu a mais de 659 projetos de todas as áreas 

do conhecimento. Segundo o Guia Informativo da Cooperação Educativa França-

Brasil (BRASIL, 2012), elaborado pela embaixada do Brasil na França, a cooperação 

científica e universitária entre os dois países é de longa data, estando alicerçada nos 
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diversos acontecimentos que marcaram as relações entre as duas nações, tais 

como: a missão artística e científica de 1862; a criação da Academia de Belas Artes 

em 1826; e a fundação da primeira escola de engenharia em Ouro Preto, em 1876, e 

ainda as missões universitárias, que contou com a participação de uma missão 

francesa na fundação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, onde estavam 

presentes jovens e futuros influentes professores, como Claude Lévi-Strauss, Roger 

Bastide, Fernand Braudel, Pierre Monbeig entre outros (BRASIL, 2012) 

O acordo de cooperação científica foi firmado em 1967 bilateralmente, 

com espírito de parceria, formando convênios, fundando inúmeras instituições 

administrativas e de ensino superior e também centros de pesquisa. 

Um marco dessa parceria estratégica foi o encontro dos presidentes Luís 

Inácio Lula da Silva e Nicholas Sarkozy, em São Jorge do Oiapoque, no dia 12 de 

fevereiro de 2008, consolidado com um plano de ação apresentado na Cúpula do 

Rio, em 23 de dezembro de 2008. Muito além das alianças políticas, essa relação 

entre os países buscava aumentar as trocas e fortalecer as cooperações, assim 

como o desenvolvimento da transferência de tecnologia em diversos setores 

(BRASIL, 2012) 

Nos últimos anos, a cooperação fora centrada em programas 

representativos e iniciativas conjuntas, marcadas por ações e programas de 

mobilidade universitária (CAPES/COFECUB, BRAFAGRI, BRAFITEC), dessa forma, 

foi possível: realização de intercâmbio entre estudantes franceses e brasileiros; 

fortalecimento de parcerias científicas para sucesso de programas de pesquisa em 

redes ou laboratórios mistos; incentivo de projetos de inovação tecnológica, firmando 

parceria entre as universidades e empresas nos dois países 

Por conseguinte ainda em decorrência dessa cooperação podemos falar 

Fortalecimento da pesquisa científica em ciências humanas e sociais; da divulgação 

da cultura e do pensamento científico francês; ocorre uma maior fluxo de 

publicações em Periódicos; ação conjunta para o levantamento, informação e 

animação da rede de ex-alunos e estagiários brasileiros (CenDoTec); cooperação 

entre os setores de tecnologias espaciais para trocas de informações e dados; troca 

de experiências para proteção, manejo e valorização da floresta Amazônica. Temos 

ainda a formação profissional através da criação de redes de escolas técnicas 

francesas e IFETs; desenvolvimento de programas de inovação tecnológica 

envolvendo empresas e laboratórios de pesquisa; desenvolvimento de projetos com 
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países da África; projetos de cooperação com os Estados e as Fundações de 

Amparo à Pesquisa, participando universidades federais e as autoridades estaduais 

do Amapá com parceiros franceses (BRASIL, 2012). 

Em 2011, foi firmada a proposta do programa Ciência sem Fronteiras, 

apresentando 75 mil bolsas para estudantes brasileiros realizarem parte de seus 

estudos de graduação ou da pós-graduação e também cursos integrais de 

doutorado, assim como trazer para o Brasil pesquisadores seniores e pesquisadores 

jovens de forma a contribuírem com as pesquisas das universidades brasileiras 

(BRASIL, 2012). 

O referido programa tinha como objetivo promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da Ciência e Tecnologia, e também da inovação e 

da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

O projeto é resultado do trabalho conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da CNPq e do 

Capes e também das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC, cabendo ao MRE cooperar para sua promoção e êxito de objetivos. 

Nesse contexto, a relação de cooperação entre Brasil e França se 

fortalece ainda mais. A base da cooperação científico-universitária entre Brasil e 

França reside nos acordos interuniversitários. Tais acordos permitem que os 

estabelecimentos de ensino formalizem intercâmbios entre seus estudantes. 

Segundo o Guia Informativo da Cooperação Educativa França-Brasil (BRASIL, 

2012), grande parte dos estabelecimentos de ensino superior do Brasil e da França 

têm acordos bilaterais. As maiores universidades do Brasil têm acordo com mais de 

20 universidades francesas, ainda que não sejam de aplicação imediata. Em 2012, 

foram elencados pela Capes os programas de cooperação com a França, os quais 

abordaremos a seguir: 

 

A) Programa regional MATH-AmSud 

 

Este Programa tem o intuito de gerar e fortalecer as capacidades 

regionais da América do Sul e a cooperação com a França por meio da implantação 

de redes de pesquisa-desenvolvimento em matemática, apresentando projetos 

comuns (BRASIL, 2012).Cada projeto aprovados têm uma duração de dois anos e 

envolvem pelo menos dois países da região sul-americana e um ou mais equipe (s) 
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de cientistas franceses.  Com base nos dados disponibilizados online no site da 

Capes podemos ter acesso a todos os objetivos do programa, além dos últimos 

editais lançados e dos últimos projetos aprovados. 

 

B) Programa CAPES/Brafitec 

 

Estabelece a cooperação bilateral entre o Brasil e a França por meio de 

parcerias universitárias no setor da engenharia, possibilitando o intercâmbio de 

estudantes de graduação, aproximando a estrutura e conteúdos curriculares e de 

metodologias de ensino nos dois países (BRASIL, 2012).Consiste na concessão de 

auxílio deslocamento e diárias voltadas às missões internacionais para os membros 

da equipe brasileira, oficialmente incluídos no projeto, a duração não pode ser 

inferior a 7 ou superior a 20  dias. 

 

C) Programa CAPES/Brafagi 

 

O programa promove o intercâmbio de estudantes da graduação nas 

áreas de ciências agronômicas, agroalimentares e veterinária, fornecendo bolsas de 

estudos e apoio financeiro para operar o projeto. É implementado pela CAPES, e a 

Direção Geral de Ensino e Pesquisa - DGER, do Ministério da Agricultura e Pesca - 

MAP, recebendo também o apoio do Ministério das Relações Exteriores- MAE da 

França (BRASIL, 2012). 

 

D) CAPES/Cofecub 

 

O objetivo do programa é o intercâmbio científico entre instituições de 

ensino superior do Brasil e da França, bem como a formação de recursos humanos 

de alto nível nas duas nações (BRASIL, 2012). 

 

E) Colégio Doutoral-Franco Brasileiro 

 

Tem o objetivo de promover o intercâmbio de estudantes de doutorado 

brasileiros e franceses, matriculados,respectivamente, em Instituições de Ensino 

Superior brasileiras (IES) e Instituições membros do consórcio francês, em regime 
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de cotutela ou coorientação, com o intuito de formar recursos humanos de alto nível 

no Brasil e França, nas diversas áreas do conhecimento (BRASIL, 2012). 

 

F) Programa CAPES/Fundação Agrópolis 

 

Este programa busca contribuir para a difusão de conhecimentos 

científicos entre Brasil e França. Busca-se por meio deste o apoio a projetos 

conjuntos de pesquisa com ênfase em questões relacionadas atemáticas agrícolas e 

de desenvolvimento sustentável, podendo ainda contar com oenvolvimento de 

grupos de pesquisa de países africanos (BRASIL, 2012).São fruto de acordo 

assinado entre a Capes e a Fundação Agrópolis, contando com a participação da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, dentre suas temática se englobam 

abordagens interdisciplinares e integradas que incluem o aumento da demanda por 

produtos e subprodutos de plantas para aplicações alimentares e não alimentares, a 

interação entre mudança climática e culturas agrícolas, além da prevenção e 

gerenciamento de riscos relacionados às culturas. 

 

G) Programa Saint-Hilaire 

 

Trata-se de uma parceria entre a Capes e o Ministério das Relações 

Exteriores Européias da França (MAEE), representado pela Embaixada da França 

no Brasil, com o intuito de apoiar propostas de edição de obras científicas nas áreas 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (BRASIL, 2012), preocupada com as 

grandes questões ligadas ao Brasil contemporâneo, a fim de valorizar as pesquisas 

realizadas de forma conjunta e favorecer os intercâmbios científicos e institucionais 

entre os dois países.  

Outra preocupação do programa está ligada a coordenação e articulação 

entre as cátedras francesas em universidades brasileiras e os brasileiros na França, 

para o planejamento e acompanhamento das pesquisas.  
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H) Duplo diploma 

 

Trata-se de um nível de cooperação suplementar ao de umintercâmbio 

simples. O estudante beneficiado obtém no final do cursoos diplomas das duas 

instituições, o que lhe permite prosseguir sua carreira acadêmica no país parceiro, 

sem que seja preciso revalidar o diploma obtido no país deorigem (BRASIL, 2012). 

Convênios desse tipo costumam ser arranjados diretamente entre as 

universidades, a fim de garantir a qualidade do ensino. Este crivo alto faz com que 

as ofertas de duplo diploma para brasileiros ainda sejam poucas se comparadas às 

possibilidades de intercâmbio universitário.  

 

I) Cotutela de tese 

 

Por meio deste procedimento, é outorgado ao estudante simultaneamente 

um diploma de doutor de cada um dos estabelecimentos parceiros (BRASIL, 2012). 

 

3.2 O Campus Universitário em Oiapoque-AP 

 

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) iniciou suas atividades na 

década de 1970 como Núcleo Avançado de Ensino (NEM), estando ainda vinculado 

à Universidade Federal do Pará (UFPA), ofertando cerca de 500 (quinhentas) vagas 

concentradas na área do magistério (licenciatura curta), dando origem à oferta do 

ensino superior no Amapá (UNIFAP, 2017). 

A instituição só se tornará de fato uma Universidade Federal, em 1990, 

por meio do decreto n.º 98.977, de 2 de março de 1990, publicado no Diário Oficial 

da União n.º 43, de 5 de março de 1990, nos termos da Lei n.º 7.530, de 29 de 

agosto de 1986, que autoriza o Poder Executivo a instituí-la. Seu estatuto foi então 

aprovado pela Portaria Ministerial n.º 868/90, de acordo com o Parecer n.º 649/90-

SESu, aprovado em 9 de agosto de 1990 e publicado na Documenta MRC n.º 35, 

tornando-a uma Instituição de Ensino Superior (IES), mantida pela União (UNIFAP, 

2017). 

Com a nomeação de um reitor pro tempore, em 1991, a UNIFAP realiza 

seu primeiro vestibular para os seguintes cursos: Direito, Secretariado Executivo, 

Geografia, História, Matemática, Letras, Educação Artística e Enfermagem. 
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A partir de então, a UNIFAP torna-se uma instituição com autonomia 

didático-científico, disciplinar, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. De 

acordo com o que está estabelecido no Art. 3º do seu Regimento Geral, os objetivos 

e funções da UNIFAP são: 

 

I - ministrar o ensino, que é indissociável da pesquisa e extensão; 
II - desenvolver as ciências, as letras e as artes; 
III - prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em 
geral; e 
IV- promover o desenvolvimento nacional, regional e local. (UNIFAP, 2017). 
 

A UNIFAP atua com o desenvolvimento de programas e projetos de 

ensino na graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão,buscando contribuir com 

a sociedade e com o desenvolvimento nacional e amazônico da região onde está 

inserida (UNIFAP, 2017). 

 No que diz respeito à graduação, no campus Marco zero do Equador, 

localizado em Macapá, a UNIFAP possui 26 cursos de graduação distribuídos em 7 

departamentos acadêmicos, organizados conforme as áreas de atuação. No campus 

Binacional do Oiapoque, localizado no município do Oiapoque, totalizam-se 8 

graduações. Enquanto o campus Mazagão possui 2 cursos de graduação e o de 

Santana, apenas 1 (UNIFAP, 2017). 

O campus em Oiapoque fora implantado em 2007, de início, era o 

campus Norte, ofertando o curso de Licenciatura Intercultural Indígena, cujo objetivo 

era a formação de professores para as escolas indígenas da regiãoNorte. O curso 

possui formato de módulos, com aulas nos períodos de janeiro/Fevereiro e Julho, 

ofertando 30 vagas anualmente. Foi o primeiro curso implantado no campus, com 

corpo docente e infraestrutura próprias.Em 2011, começou-se a construção de 

novos prédios, a fim de ampliar a capacidade do campus e a oferta de cursos.A 

consolidação do credenciamento do campus foi amparada pelo Parecer CNE/CES 

Nº 204/2010. A transformação em campus Binacional ocorreu através da Resolução 

Nº 01/2013 do CONSU/UNIFAP. Apresenta como missão “ser uma fonte geradora 

de saberes e práticas nas diversas áreas do conhecimento por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

desenvolvimento regional amapaense e amazônico”. Instituindo sete (7) novos 

cursos Letras-Francês, História, Geografia, Pedagogia, Ciências Biológicas, Direito e 

Enfermagem, cujo ingresso das primeiras turmas se deu no primeiro semestre de 
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2014 (UNIFAP, 2017).Além do status transfronteiriço, o campus passou a ser 

administrado por uma direção geral e uma estrutura administrativa própria. O 

primeiro Diretor Geral do campus Binacional foi o Técnico em Assuntos 

Educacionais Paulo Roberto Miranda da Silva.  

 

Quadro 2 - Primeiros cursos ofertados pelo Campus Binacional do Oiapoque 

Departamento Curso Vagas 

anuais 

Turno Conceito Ano de 

implantação 

Ciências 

Biológicas 

e da Saúde 

Ciências 

Biológicas 

50 Diurno - 2013 

 Enfermagem 50 Diurno - 2013 

Educação Pedagogia 50 Noturno-

Diurno 

- 2013 

 Direito 50 Noturno - 2013 

 Geografia 50 Noturno-

Diurno 

 2013 

 História 60 Diurno - 2013 

Interdisciplinar Licenciatura 

Interdisciplinar 

Indígena 

30 Período 

intervalar 

3 2007 

Letras e Artes Letras 60 Noturno-

Diurno 

- 2013 

Fonte: DERCA/UNIFAP, 2015 

 

A Universidade conta ainda com cursos que fazem parte da Política de 

Formação de Professores, projeto do Ministério da Educação, pela Plataforma Paulo 

Freire PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores: 

 

Quadro 3 - Cursos do PARFOR ofertados pela UNIFAP 
(continua) 

Curso Vagas 
/Integralização 

Turno Conceito Ano de 
Implantação 

Licenciatura em 
Artes Visuais 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 

Licenciatura em 
Geografia 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 

Licenciatura em 
História 

45 / 4 anos Intervalar 3 2009 

Licenciatura em 
 
Letras - 
Português/Francês 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 
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Quadro 3 - Cursos do PARFOR ofertados pela UNIFAP 
(conclusão) 

Curso Vagas 
/Integralização 

Turno Conceito Ano de 
Implantação 

Licenciatura em 
Física 

45 / 4 anos Intervalar 3 2009 

Licenciatura em 
Ciências 
Biológicas 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 

Licenciatura em 
Pedagogia 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 

Licenciatura em 
Matemática 

45 / 4 anos Intervalar - 2009 

Fonte: DERCA/PROGRAD/UNIFAP, 2015 
 
 

Quadro 4 -  Cursos EAD 

Curso Vagas 
/Integralização 

Turno Conceito Ano de 
Implantação 

Administração 
Pública – 
Bacharelado 

251 / 4 anos   2013 

Educação Física-
Licenciatura 

50 / 4 anos   2010 

Matemática - 
Licenciatura 

251 / 4 anos  4 2010 

Fonte: DERCA/PROGRAD/UNIFAP, 2015. 1- EAD: Educação a Distância. 

 

Ademais, a UNIFAP ainda conta com cinco (5) mestrados: Ciências da 

Saúde e Farmacêuticas, Desenvolvimento Regional, Biodiversidade Tropical e 

Matemática em Rede Nacional. E também oferta três (3) doutorados: Biodiversidade 

Tropical da Amazônia; Inovação Farmacêutica; e Biodiversidade e Biotecnologia, 

pela Rede Bionorte (UNIFAP, 2017). Mais recentemente, a partir de 2018, aprovou 

novos cursos de Mestrado, quais sejam: Ciências Ambientais, Educação, Estudos 

de Fronteiras, Geografia e Letras, todos em suas primeiras turmas.  

Atualmente, o campus Binacional segue sua consolidação, com o 

ingresso de novas turmas, professores e técnicos, agregando cerca de mil alunos, 

cem professores e quarenta técnicos. O campus conta com um projeto de 

construção de novas instalações em terreno de cerca de cem hectares no município 

de Oiapoque, com o intuito de criar uma cidade universitária, de modo a abrigar os 

cursos já existentes e outros que ainda serão criados, além de alojamentos, 

restaurante universitário, anfiteatro e também um centro poliesportivo (UNIFAP, 

2017). 
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Outrossim, o campus Binacional conta com 15 salas de aula, 11 

laboratórios, sendo 7 já implantados e 4 em processo de implantação, biblioteca, 

auditório, diversas salas administrativas e banheiros com acessibilidade. No 

momento, seguem em construção 2 novos blocos, com 3 pavimentos cada (UNIFAP, 

2017). 

Figura 2 -  Biblioteca do campus Binacional do Oiapoque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: https://www2.unifap.br/oiapoque/campus-binacional-do-oiapoque/infraestrutura/ 
 

Observa-se com as figuras 2 e 3 um esforço da administração 

universitária em garantir a mínima infraestrutura para o atendimento da comunidade 

acadêmica, com biblioteca e laboratório de informática com internet, de modo a 

permitir que desenvolvam suas atividades e estudos, ainda que as condições 

prediais não sejam as mais adequadas.  

 

Figura 3 - Laboratório de informática do campus Binacional do Oiapoque 

 
              Fonte: https://www2.unifap.br/oiapoque/campus-binacional-do-oiapoque/infraestrutura/ 

 

https://www2.unifap.br/oiapoque/campus-binacional-do-oiapoque/infraestrutura/
https://www2.unifap.br/oiapoque/campus-binacional-do-oiapoque/infraestrutura/
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4 FUNCIONAMENTO E PRODUÇÃO DO CAMPUS BINACIONAL NA SUA ZONA 

DE INFLUÊNCIA 

 

4.1 Um equipamento educacional local/internacional 

 

O campus Binacional do Oiapoque vem desenvolvendo suas 

potencialidades ao longo dos anos, tornando-se um importante expoente na região 

fronteiriça do Amapá. Desde a sua fundação, tem participado ativamente do 

contexto histórico regional oiapoquense, na formação, produção e difusão de 

conhecimentos científicos. A instituição não mede esforços para investir em novas 

linhas de pesquisa, em busca de respostas às problemáticas que afetam à 

comunidade e ao meio ambiente da região. 

Ademais, por ser uma instituição pública, movimenta-se numa dinâmica 

de constante mudança, nesse sentido, enquanto instrumento educacional, consegue 

prever, organizar, sintetizar, coordenar e avaliar as ações vindouras, sendo este 

fator crucial para seu processo de racionalização de suas operações e uso de 

recursos. 

O campus Binacional, decerto, tem representado uma mudança 

significativa para a comunidade da região, que por muito tempo encontrava-se 

invisibilizada diante do Estado. Com uma universidade gestora de recursos 

científicos, muitos problemas enfrentados pela população tornaram-se objetos de 

estudo, e quiçá, encontraram solução. 

 

4.2 A cooperação internacional e solidária no Campus Binacional 

 

Para se refletir sobre educação e a fronteira setentrional deve-se levar em 

consideração dois pontos cruciais que constroem o cenário da diversidade cultural, 

linguística e regional da cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, a fim de se 

chegar à compreensão acerca do intenso processo de ocupação dessa região 

fronteiriça, bem como sua gradativa transformação social e educacional, que vem se 

desenvolvendo desde a implantação da universidade federal neste contexto.O 

Oiapoque é considerado a última fronteira do Brasil (tomando-se como referência o 

Sul), assim como pode também ser a primeira fronteira, se a referência for Norte do 

país.  
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A priori, destaca-se que é a região se caracteriza por representatividades 

simbólicas, principalmente as que se ligam à cultura e identidade dos diversos povos 

indígenas que vivem no município, são eles: Os Galibi do Oiapoque, os Karipuna, os 

Palikur e os Galibi-Marworno. Junto a tais povos, soma-se uma população de 

aproximadamente cinco mil pessoas, distribuídas em trinta e seis aldeias e 

localidades adjacentes nas Terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminã. Estas Terras 

Indígenas estão demarcadas e homologadas, configurando uma grande área 

contínua, cortada a oeste pela BR – 156, que liga Macapá a Oiapoque (VIDAL, 

2009, p. 12).  

Ademais, além dos povos indígenas, compõe ainda este cenário 

multicultural o fluxo de forasteiros, isto é, de pessoas oriundas de outras regiões 

para o município, tais como funcionários públicos, servidores federais e 

comerciantes, trazendo seu sotaque e peculiaridades culturais provenientes de 

outras regiões, contribuindo, dessa forma, para enriquecer a diversidade e a 

dinâmica popular local. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o município que apresenta 

características tão particulares necessita de pessoas empenhadas em projetos 

educacionais, culturais no que concerne ao patrimônio. É preciso lembrar também 

que o município apresenta sérios problemas relacionados à infraestrutura, 

saneamento básico - e em determinados período do ano (em decorrência das fortes 

chuvas típicas região amazônica) - apresenta também dificuldades em relação ao 

abastecimento de bens necessários ao consumo da comunidade do extremo norte 

do país. 

As pessoas vivem ou passam pela fronteira com a Guiana, através do rio 

Oiapoque, que apresenta todos os dias um fluxo intenso de indivíduos, mercadorias 

e interesses comuns aos dois países, há muitas semelhanças entre os dois lados. 

Exemplo disso é a distância das capitais (estaduais/ e nacionais) e o elevando custo 

de bens de consumo nas cidades, fenômeno que induz um movimento constante por 

meio das catraias - embarcação utilizadas nos portos - que encobrem o rio 

constantemente.  

Nessa fronteira, é perceptível a diversidade de pessoas vindas de outras 

regiões do Brasil e também do mundo. É bastante comum encontrar indivíduos 

poliglotas, que dominam o português, francês, a língua crioula (guianense ou do 
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Suriname). Os indígenas da região, por exemplo, costumam se comunicar em vários 

idiomas: português, francês, patoá (VIDAL, 2009, p. 13).  

Tais características linguísticas, culturais e educacionais diversas são 

consideradas por alguns estudiosos como um fator determinante para se 

compreender a organização social de Oiapoque, bem como suas 

especificidades,que são diversas, em todos os setores ligados à gestão municipal, 

estadual ou federal, o que dificulta os demais processos relacionados à educação.  

A Universidade Federal do Amapá, nesse sentido, cumpre um papel 

fundamental, sob o Campus Binacional de Oiapoque, que já se estabeleceu na 

região há quase dez anos. Em um primeiro momento, a instituição nasceu em 

decorrência das demandas diversas, que buscavam cumprir com objetivos próprios. 

Mas a implantação do campus também foi uma resposta às demandas políticas 

educacionais das comunidades indígenas da região, que há dez anos organizou o 

primeiro curso do campus: a Licenciatura Intercultural Indígena. Dessa forma, a 

UNIFAP foi uma das poucas universidades brasileiras a formar professores 

indígenas para trabalhar nas escolas indígenas, respeitando as particularidades de 

sua cultura, língua e as características das comunidades tradicionais, que em 

Oiapoque são diversas.  

Ademais, o campus entra em pleno desenvolvimento ao firmar um acordo 

de cooperação internacional entre o Brasil e a França, estabelecendo-se como um 

Campus Binacional, isso somado a outras ações de abertura internacional do Brasil, 

tais como a construção da Ponte Binacional, ligando o Brasil à Guiana Francesa. 

As demandas da sociedade da região evidenciaram dessa forma, a 

necessidade de formação de profissionais, principalmente na área de Ciências 

Humanas, professores licenciados em Letras, Ciências Biológicas, Pedagogia, 

História e Geografia, isto é, a capacitação de profissionais para trabalhar de forma a 

promover qualidade de ensino das escolas municipais e estaduais em Oiapoque.  

Dessa forma, a UNIFAP tem desenvolvido trabalhos com foco para o 

desenvolvimento da região de fronteira. Há, na universidade, profissionais técnicos, 

especialistas, mestres, doutores que,com a experiência na cidade e o maior 

conhecimento em relação às questões transfronteiriças, conseguem propor 

estratégias para a formação humana, intelectual e profissional da região. 

Compreendendo-se as peculiaridades desta, é possível a resolução de problemas 

educacionais que a região tem vivido ao longo dos anos. Segundo Correia (2014), a 
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consolidação da universidade no município é marco para os habitantes que não 

viam efeito nas políticas públicas na fronteira. A universidade trouxe para o 

município um grande número de estudos, temáticas inéditas em todas as áreas de 

conhecimento, se levarmos em consideração que grande parte das pesquisas já 

realizadas e publicadas, não contemplam todas as áreas e saberes desta parte da 

região amazônica(CORREIA; ALVES, 2011). 

Por isso, a UNIFAP, mesmo em fase de desenvolvimento, construindo 

uma infraestrutura necessária para que a comunidade oiapoquense tenha um ensino 

e formação de qualidade, tem desenvolvido pesquisas que contribuem para a 

formação de pessoas nas ciências humanas e na área da saúde e projetos de 

extensão voltados para a comunidade.  Além disso, universidade tem assumido um 

importante papel no contexto internacional e transfronteiriço, uma vez que o campus 

tem trabalhado em acordos de cooperação, principalmente com os países do 

território do Platô das Guianas: a Guiana Francesa, a Guiana, o Suriname e a 

Venezuela. Em tais países, já foram firmados acordos para o fomento de atividades 

conjuntas entre as instituições, buscando-se a mobilidade acadêmica, publicações 

bilíngues, planejamento e execução de eventos internacionais entre os países 

parceiros (CORREIA; ALVES, 2011) 

É possível destacar que, dada a proximidade e a relação favorável entre a 

UNIFAP e a Universidade da Guiana Francesa, alguns eventos são frequentes, e em 

todos a participação de acadêmicos de ambos os lados da fronteira foi fundamental 

e bem representativa. Dentre eles, pode-se citar, no ano de 2016, a Jornada de 

estudos  Circulation des individus, des savoirs et des pratiques culturelles dans le 

Plateau des Guyanes / Circulação de indivíduos, saberes e práticas culturais no 

Platô das Guianas; em 2015 o 1er Rencontre Interuniversitaire de Lèttres UNIFAP et 

UG: 1ere Semaine de Lèttres du Campus Binational de l’Oyapoque: Échange 

Culturel des langues et littératures/ 1º Encontro Interuniversitário de Letras UNIFAP 

e UG: 1ª Semana de Letras do Campus  Binacional de Oiapoque: Intercâmbio 

Cultural de Línguas e Literaturase o 1er Séminaire International de Criminologie de 

l’Oiapoque: Droits Humains et Système Pénitentiaire ouI Seminário Internacional de 

Criminologia do Oiapoque: Direitos Humanos e Sistema Penitenciário (CORREIA; 

ALVES, 2011). 

Tais eventos ocorreram na fronteira e tiveram repercussão nacional e 

internacional, pois, além terem sido noticiados pela mídia, ainda possibilitaram o 
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encontro de pesquisadores, aproximação de estudos e viabilizaram discussões 

sobre novos projetos. Ainda que na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa haja 

dificuldades de acesso ao visto para entrada de brasileiros no território francês, já 

que a Guiana Francesa é um Departamento Ultramarino da França, essa dificuldade 

tem origens históricas, conforme já fora explicado no capítulo anterior, graças aos 

trabalhos constantes das universidades e de outras instituições parceiras no Platô, 

no que diz respeito à educação, essa situação vem sendo repensada e debatida 

(CORREIA; ALVES, 2011). 

Para a devida consolidação das relações que envolvem a comunidade 

acadêmica (técnicos, professores e estudantes) nos países relacionados, é 

necessário tempo, isso somado à frequência de ações educacionais na região 

fronteiriça dos países, pode vir a superar as dificuldades ainda enfrentadas. 

Dessa forma, acredita-se que potencialidades das regiões de fronteira 

estejam diretamente ligadas às pessoas envolvidas neste cenário educacional e 

também a sua atuação no contexto em que elas estão inseridas. Com o avanço de 

pesquisas na região e estudos voltados à compreensão e desenvolvimento desse 

cenário complexo que envolve um intenso fluxo de pessoas, saberes e culturas, bem 

como a aproximação de territórios educacionais que possibilitam o desenvolvimento 

científico, pode-se dizer que Oiapoque tem se tornado um espaço educacional em 

constante transformação. 

 

4.3 Cursos ofertados e demandas 

 

Segundo o Relatório Final de Gestão de 2018 da UNIFAP, no ano de 

2013, subsequente à assinatura do acordo binacional do campus, este recebeu 228 

novos acadêmicos, sendo os cursos de História, Geografia, Direito e Pedagogia os 

mais procurados. O ano de 2015 foi o que o campus recebeu o maior número de 

ingressantes, principalmente nos cursos de História, Geografia e Pedagogia. No 

total, neste ano, o campus recebeu 360 novos estudantes (UNIFAP, 2018) 
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Quadro 5 -  evolução do número de ingressantes no Campus Binacional do 
Oiapoque 

 Curso 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 

01 Ciências 

Biológicas 

51 55  47      21 

02 Direito 50 53  51 01  01   36 

03 Enfermag

em 

48 47  46      28 

04 História 52 39  51      19 

05 Geografia 52 31  50      27 

06 Letras – 

Português

-Francês 

35 31  35      23 

07 Intercultur

al 

Indígena 

 29  30   30  30 * 

08 Pedagogia 50 25 01 50      33 

 Total 338 330 01 360 01  31  30 187 

Fonte: UNIFAP (2018). 

 

Atualmente, o campus apresenta um total de 471 alunos matriculados e 

1.112 ativos, estando a maior concentração no curso de Literatura Intercultural 

Indígena com 257 alunos ativos e 145 alunos matriculados (UNIFAP, 2018). 

 

Quadro 6 - Número de alunos ativos e matriculados no Campus Binacional do 
Oiapoque 

Ord. Curso ATIVOS 2018.2 MATRICULADOS 2018.2 

01 Lic. Ciências Biológicas 134 57 

02 Bach. Direito 130 60 

03 Bach. Enfermagem 127 52 

04 Lic. História 115 40 

05 Lic. Geografia 133 38 

06 Lic. Letras-Português/Francês 103 31 

07 Lic. Intercultural Indígena 257 145 

08 Lic. Pedagogia 113 48 

- TOTAL 1.112 471 

Fonte: UNIFAP (2018) 
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4.4 Vagas, matrículas, evasão e egressos 

 

No ano de 2014, 35 alunos graduaram-se no campus do Oiapoque, no 

curso de Literatura Intercultural. No ano de 2015, houve apenas uma graduação, e 

no ano de 2016, apenas duas. Em 2017, o número subiu para 45 graduados. Em 

2015 também houve a graduação de um aluno de licenciatura em Geografia e dois 

de pedagogia, e em 2017, houve a graduação de 16 alunos de Bacharelado em 

Enfermagem (UNIFAP, 2018). Nos relatórios de gestão da Universidade não há 

apresentação de números específicos da evasão no campus Binacional, 

provavelmente porque os alunos que não conseguiram concluir o curso no tempo 

certo ainda estejam com status de matriculados, sendo impossível consolidar o dado 

da evasão, inclusive porque encontram-se no tempo limite para o 

jubilamento/evasão formal. 

 

4.5 Pesquisa Científica 

 

Por ser um campus que tem dado seus passos iniciais no âmbito da 

pesquisa científica, pouco se encontrou acerca da produção que se tem realizado no 

campus Binacional. No entanto, fazendo-se uma busca em plataformas de 

produções científicas e também nos registros da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNIFAP, foi possível elencar alguns dos resultados mais relevantes e 

construir o quadro a seguir. 

Realizou-se esta busca em plataformas como a da Capes, da Scielo e da 

Lilacs, no entanto, obtivemos resultados apenas na primeira, foram poucas, decerto, 

mas com relevância no meio científico, uma vez que foram publicadas em revistas 

internacionais, o que demonstra o potencial científico do campus. 
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Quadro 7 - Alguns projetos de pesquisas cadastrados pelos docentes do 
campus Binacional 

PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO CAMPUS BINACIONAL  

Projeto Coordenador/a (docente) Curso 

DOCUMENTAÇÃO DA LÍNGUA PALIKUR 
(ARAWAK) 

ELISSANDRA BARROS DA 
SILVA  

LIC. INTERCULTURA 
INDÍGENA 

SAÚDE E TRABALHO DE MOTORISTAS DE 
TRANSPORTE AL TERNA TIVO EM 
OIAPOQUE/AP 

FERNANDA MATOS 
FERNANDES CASTELO 
BRANCO 

ENFERMAGEM 

PADRÕES DE CONSUMO DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOA TIV AS EM 
MOTORIST A DE 

TRANSPORTE AL TERNA TIVO DE 
OIAPOQUE 

FERNANDA MA TOS 
FERNANDES CASTELO 
BRANCO 

ENFERMAGEM 

CONHECIMENTOS DE PUÉRPERAS 
SOBRE A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA 
FRONTEIRA NORTE BRASILEIRA 

LISE MARIA CARV ALHO 
MENDES 

ENFERMAGEM 

DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS 
OBSTÉTRICAS ENTRE PROFISSIONAIS DA 
EQUIPE DE ENFERMAGEM NA FRONTEIRA 
NORTE BRASILEIRA 

LISE MARIA CARV ALHO 
MENDES 

ENFERMAGEM 

OS ENTRA VES DA HUMANIZAÇÃO NA 
ATENÇÃO À SAÚDE: REVISÃO DE 
LITERATURA 

LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS ENFERMAGEM 

RELAÇÕES ENTRE A CIÊNCIA MODERNA 
OCIDENTAL E OS SABERES INDÍGENAS 

MARIO TEIXEIRA DOS SANTOS 
NETO 

PEDAGOGIA 

 

SABERES INDÍGENAS: UM ESTUDO DE 
CASO DA RESSIGNIFICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

MARIO TEIXEIRA DOS SANTOS 
NETO 

PEDAGOGIA 

 

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS 
POR HIPERTENSOS E AVALIAÇÃO DAS 
POSSÍVEIS INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS NA FRONTEIRA 
FRANCO-BRASILEIRA 

RAFAEL PIRES MOREIRA ENFERMAGEM 

ENERGIA ELÉTRICA E 
DESENVOLVIMENTO: O CASO DE 
OIAPOQUE/AP COMO SISTEMA ISOLADO 

ADRIANO MICHEL 
HELFENSTEIN 

GEOGRAFIA 

O PROCESSO DE GRAMATIZAÇÃO NO 
BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DO XX 

ANDERSON MONTEIRO 
ANDRADE  

LETRAS 

DEMOCRACIA, CONSTITUIÇÃO E 
POLÍTICA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

GABRIEL LIMA MARQUES DIREITO 

AS IDEIAS CONSTITUCIONAIS IMPRESSAS 
DOS JURISTAS BRASILEIROS DO 
PASSADO PRÉ-1988 

GABRIEL LIMA MARQUES DIREITO 

FRONTEIRAS E TERRITÓRIO NO CABO 
NORTE: O PROJETO DE CRIAÇÃO DA 
PROVÍNCIA DE "OYAPOCKIA" NOSÉCULO 
XIX 

LUIZ GUST A VO DA SIL V A 
COSTA 

HISTÓRIA 

Fonte: UNIFAP/PROPESPG (2019) 
 

Pode-se perceber que as principais naturezas dos estudos publicados por 

intermédio do Campus binacional são das áreas de Ciências Naturais e Saúde, com 

ênfase em situações típicas da região Amazônica, tais como as doenças e o 
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ecossistema. Destarte, na zona fronteiriça de Oiapoque, assim como em outras pelo 

Brasil, várias questões já foram apontadas no sentido de deficiências 

socioeconômicas e político estruturais, em alguns casos, até diagnosticadas, mas 

ainda há a necessidade de uma efetiva aproximação de atores sociais, de forma a 

fazer circular os saberes, os conhecimentos das comunidades tradicionais da região, 

respeitando os seus costumes, crenças e identidade cultural, assim como também 

se faz crucial a contribuição das outras culturas, tal como o conhecimento científico 

para a formação de uma sociedade politicamente equilibrada, com opinião crítica, 

capaz de pensar nas dificuldades não como problemas locais, mas como desafios a 

serem enfrentados por todos em escala regional, articulada internacionalmente 

aproveitando a privilegiada localização que se dispõe.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência de zonas periféricas distantes da zona do centro global 

revela informações e repercussões interessantes a serem estudadas. Nesse caso, 

especificamente, ao norte da América do Sul, existe uma fronteira que separa a 

região norte do Brasil de uma região ultramarina da França, ambas carentes de 

riqueza material e ao mesmo tempo ricas em vocações para se transformarem em 

um lugar de consagração da dignidade humana e da vida plena.  

Existem poucos estudos científicos acerca da cooperação solidária para o 

desenvolvimento da faixa de fronteiriça entre o Oiapoque-AP (Brasil) e a 

Departamento Ultramarino da Guiana Francesa (França). Quando se decide filtrar 

informações sobre as iniciativas de cooperação educacional entre os dois entes 

nacionais, a escassez de estudos e relatórios das possíveis experiências existentes 

é ainda maior, mesmo ciente de que existem estruturas estatais e universitárias, 

tanto brasileiras quanto francesas, instaladas na região. 

A presente pesquisa buscou realizar análise minuciosa do campus 

Binacional da UNIFAP instalado na zona de fronteira, em Oiapoque-AP, enquanto 

locus da efetivação, por parte do governo brasileiro, através da reitoria da 

Universidade, de uma política de expansão do ensino superior para o interior do 

estado. O foco de interesse para a implantação do referido equipamento educacional 

era a busca de articulação e funcionamento em cooperação bilateral com a França, 

de modo a configurar na região uma nova dinâmica universitária pautada pela 

cooperação solidária entre países, a exemplo do que já ocorre em outras regiões 

brasileiras. Foi essa a expectativa criada para o campus quando de seu advento, 

tanto que o próprio relatório da comissão de avaliação externa do Ministério da 

Educação (MEC) – que atribuiu ao campus Binacional nota “2” – assim registra: “(...) 

A UNIFAP desde 1998 vem desenvolvendo atividades voltadas para a educação, e 

recebeu como desafio a implantação do Campus Binacional-Oiapoque, de modo a 

ampliar as relações entre o estado do Amapá, a Guiana Francesa e, por extensão, 

com outras regiões da França”. 

Este contexto de política pública para a integração internacional e 

regionalizada para a educação deu-se por um movimento do governo brasileiro a 

partir de 2003, quando tomou a decisão política de criar novas Universidades 

Federais, foram 14 no total. Desse universo, três foram criadas com foco na 
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integração regional e cooperação internacional de países do continente latino-

americano, caribe e países luso-falantes, principalmente os africanos. São elas: 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB); 

Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA) e Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

Estava também nos planos do governo brasileiro criar a Universidade 

Federal da Integração da Amazônia (UNIAM), situada no município de Santarém-PA, 

porém a proposta não foi consolidada, sendo criada em seu lugar, a partir da fusão 

dos campi de outras universidades federais já existentes no estado do Pará, a 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Essa iniciativa, ao que a 

observação empírica acompanha, tornou esta nova instituição mais um símbolo da 

consolidação da interiorização da educação superior no estado do Pará do que um 

instrumento a serviço da integração e cooperação regional.  

Pode-se afirmar diante da não consolidação da proposta da UNIAM, que 

a criação do campus Binacional da UNIFAP é, sim, o esforço de promoção da 

integração regional e da cooperação internacional para o desenvolvimento ao norte 

do país. Importante compreender que em todas as regiões do país onde se 

deliberou por novas estruturas universitárias com fim no fortalecimento e integração 

regional, apenas no norte se optou por não criar nova Universidade com este perfil, 

mas sim apenas reconfigurar o campus do extremo norte, fronteriço, da UNIFAP. 

Isso pode ser explicado pelo fato de a UNIFAP, mesmo com 27 anos de história e 

pleno funcionamento, ser ainda uma instituição bastante incipiente em todas as 

áreas, com indicadores de avaliação muito tímidos, o que não lhe garantiu fôlego 

político e institucional para liderar o movimento por uma nova instituição, como 

ocorreu no Pará, sendo possível, com as condições e circustâncias postas, apenas a 

iniciativa de abrir um novo campus. Assim, este advento de uma estrutura 

acadêmico-científica na fronteira ao norte vinculada à UNIFAP para colaborar com a 

política nacional de integração regional foi encarada pela reitoria à época como mais 

um mecanismo de consolidação e fortalecimento da própria UNIFAP como 

instituição científica situada ao extremo norte do Brasil, ao invés de a região receber 

a proposta de criação de uma nova Universidade.   

O relatório de avaliação externa do MEC segue contextualizando o 

histórico da proposta do campus apresentada pela UNIFAP: “(...) A ideia de criação 

do campus foi discutida no Amapá e em Brasília no final de 2007 e início de 2008, e 
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foi inclusa no Plano de Ação Franco-Brasileiro em declaração conjunta dos 

presidentes da França e do Brasil, assinado em Saint George, fronteira com o 

município de Oiapoque (AP), em 12.02.2008. Por iniciativa do Presidente do Brasil 

foi proposta a criação de um Centro de Estudos e Pesquisas sobre a Biodiversidade, 

na cidade do Oiapoque, de modo a viabilizar a cooperação universitária e científica 

pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, com o apoio da UNIFAP e outras 

instituições. Foi ratificada em 2009 através do Protocolo Adicional ao Acordo de 

Cooperação Técnica e Científica, firmado entre os dois governos, publicada no DOU 

em 08.01.2009, que instituiu o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade 

Amazônica. Seguindo sua tramitação, em final de 2010, a Secretaria de Educação 

Superior (SESU) convocou o então Reitor da UNIFAP para assinar um termo de 

pactuação atendendo o interesse de campus Binacional”. 

Desde 1999 eram ofertados cursos em regime modular (aulas nos meses 

de férias escolares, janeiro e julho)por meio do 1º projeto Norte de Interiorização, os 

quais atendiam a livre demanda de moradores do municipio, bem como a demanda 

específica de professores das redes municipal e estadual com necessidade de 

formação em nível de graduação. Nesse período os cursos eram resultado de 

parcerias entre a Universidade, Prefeituras e Governo do Estado.  

A expansão física e de recursos humanos, com construção de novos 

blocos para salas de aula, laboratórios e espaços administrativos, e a realização de 

novos concursos públicos para servidores da instituição, foi propagado pela 

administração da Universidade como as condições favoráveis e imperdíveis para a 

nova proposta, a qual permitiruiaa criação de novos cursos e o estreitamento da 

cooperação científica entre as Universidades daquela fronteira.  

Em 2013 a Resolução n. 001 do Conselho Superior Universitário da 

UNIFAP foi aprovada, criando, então, o campus Binacional no Oiapoque-AP, com 

sete novos cursos de graduação, sendo eles: Letras-Francês, História, Geografia, 

Pedagogia, Ciências Biológicas, Direito e Enfermagem, com turmas ingressantes já 

no primeiro semestre de 2014, além do já existente Linciatura Intercultura Indígena. 

O relatório da comissão de avaliação externa constatou acerca do campus 

Binacional que “(...) Não há oferta de curso no nível de pós-graduação. São 

contabilizados 851 estudantes e 60 docentes, maioria com formação estrito senso. 

São observadas ações de ampliação da estrutura física no Campus, embora 

incipientes diante da grandiosidade esperada de um Campus Binacional”. 
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A inserção da UNIFAP na região do Oiapoque, com trânsito de 

professores formadores é mais antiga do que sua atual configuração enquanto 

campus Binacional. Este campus, da forma como existe atualmente, foi concebido a 

partir das macrotratativas, planos e protocolos estabelecidos entre os chefes dos 

governos das Repúblicas do Brasil e da França, cogitando-se, inclusive, a instalação 

de um Centro de Estudos e Pesquisas sobre a Biodiversidade na cidade de 

Oiapoque. A presidência da República do Brasil expressou, em discurso realizado 

em visita ao Amapá, em 2007, sua intenção de criar uma Universidade na fronteira 

entre Oiapoque/AP e Guiana Francesa, apontamento com forte repercussão na 

comunidade científica e instituições do Amapá e Brasília. 

Percebe-se, assim, o protagonismo da UNIFAP como instituição de 

ensino e pesquisa no extremo norte brasileiro, capaz de alterar o planejamento 

público estatal, que previa criar uma nova estrutura de pesquisa, a despeito da já 

existente a ser potencializada. A direção da Universidade Federal do Amapá 

apresenta, em 02 de junho de 2009,uma manifestação sobre o pré-projeto do Centro 

Franco Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, elaborado pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia (MCT), quando se posiciona a favor do fortalecimento das instituições 

técnico-científicas localizadas no Amapá.  

O descontentamento com a proposta do Governo Federal ocorreu pelo 

papel secundário que se destinaria à UNIFAP, que manteria sua responsabilidade 

de ofertar cursos de graduação e pós-graduação no Amapá, enquanto que outra 

estrutura de pesquisa, independente da Universidade e com autonomia financeira e 

administrativa própria, era pensada para a região. Seria, então, ignorada a 

competência do quadro de cientistas pesquisadores existentes na UNIFAP, além do 

inestimável fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão que se obteria caso, 

ao invés de se abrir um Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, o 

esforço e investimento se desse na estrutura da UNIFAP, expandindo seu alcance 

com força para a fronteira setentrional.  

Considerando essa contestação, ao final de 2010, o Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESU),convocou o 

dirigente da Universidade Federal do Amapá, em caráter de urgência, para 

assinatura de um termo de pactuação, que não mais resultaria em um centro com 

estrutura física alocada envolvendo todas as instituições, mas sim um campus em 

Oiapoque-AP, contemplando o projeto de se caracterizar “Binacional”. 
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Pode-se inferir que a investida da direção da UNIFAP representou uma 

mediação para um certo tipo de impasse detectado naquela encruzilhada da história, 

em que, da busca de articulação das relações exteriores entre Brasil e da França, 

não se tinha claro ao certo o resultado: se uma nova universidade da extrema 

fronteira norte, ou se um centro de estudos e pesquisas da biodiversidade integrador 

das demais instituições afins localizadas no Amapá. 

É fato que o protagonismo da Universidade, nessa negociação política, 

possibilitou dois efeitos: de um lado, o fortalecimento da comunidade científica 

amapaense, a partir da consolidação de um campus na faixa de fronteira, capaz de 

atrair e desenvolver pesquisa transnacional, permitindo trocas e contatos, por meio 

da internacionalização do “fazer científico” e da formação profissional de alto nível; 

de outro, percebe-se um distanciamento do plano inicial de estabelecer com os 

franceses, os parceiros solidários dessa empreitada, relações e contratos que 

conduziriam a uma experiência de cooperação binacional para a educação.  

Em 23 de novembro de 2010, foi assinado no MEC um termo de 

pactuação do campus Binacional, o qual deveria priorizar em suas ofertas cursos de 

graduação, cujo perfil atendesse ao caráter da interdisciplinaridade e da 

sustentabilidade socioambiental, em atenção às necessidades da fronteira e da 

Amazônia. Na ocasião, foi apresentada a intenção de ofertar 200 vagas do curso de 

bacharelado interdisciplinar em Ciências Sociais, com terminalidades em Ciências 

Sociais (50 vagas), Ciências Ambientais (50 vagas), Geografia (50 vagas), Turismo 

(50 vagas). Criar-se-iam também 200 vagas do curso de bacharelado interdisciplinar 

em Ciências Biológicas, com terminalidades em Ciências Biológicas (50 vagas), 

Enfermagem (50 vagas), Nutrição (50 vagas) e Farmácia (50 vagas), ofertando 

assim um total de 850 (oitocentos e cinquenta) vagas anuais, totalizando 2.200 

matrículas no momento de sua plena implantação. Ademais, o campus conta com 

uma licenciatura Intercultural Indígena, a qual caracteriza a marcante presença do 

povo nativo da região. Na mesma pactuação, também foram previstos 263 códigos 

de vagas para contratação de docentes e técnicos, além de 3 cargos de direção 

para a gestão do campus. Por fim, pactuou-se recursos orçamentários para 

investimentos em obras e custeios de equipamentos, na ordem de R$ 

46.728.000,00. 

Todas as condições burocráticas estavam dadas para o início da criação 

de uma unidade universitária capaz de articular a cooperação solidária na fronteira 
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setentrional da Amazônia. Aqui, percebe-se, no entanto, a falta de uma articulação 

mais meticulosa, uma não insistência em aproximar o Estado francês e seus 

mecanismos, para que, desde o nascedouro, um planejamento verdadeiramente 

binacional ocorresse.  

Diversas possibilidades de estratégias para uma cooperação solidária 

eram possíveis, como se pode supor: destinação de vagas com incentivos e 

garantias de assistência estudantil a estudantes da Guiana Francesa interessados 

em estudar no Brasil; gestão acadêmica compartilhada com o ministério da 

educação francês, desde a elaboração dos currículos até a administração 

compartilhada do campus; tentativa de acordos e pactos com instituições de ensino 

e pesquisa, bem como entes privados da Guiana Francesa/França. Constata-se que 

se restringe ao nome o caráter “binacional” do campus da UNIFAP existente em 

Oiapoque-AP, não tendo sido realizados esforços relevantes para que os efeitos de 

uma cooperação solidária para a educação se desse. 

Assim, amadurece plenamente a ideia que se tem para um projeto 

grandiosamente idealizado para ser um propulsor de política pública para a 

educação transfronteiriça. Contudo, sem o envolvimento dos atores necessários, 

torna-se difícil a efetivação de uma estrutura binacional, com circulação de povos 

transnacionais e produção científica alicerçada nas demandas comuns da região de 

fronteira, tão pouco a gestão financeira e administrativa compartilhada pelos dois 

entes nacionais, o que caracteriza objetivamente um equipamento binacional, 

tratando-se tão somente de um campus localizado no interior do estado ao qual fora 

atribuído um nome fantasioso, ainda que revelador de suas prévias intenções não 

alcançadas, por todo o potencial e vocação que para isso possui. 
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