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REUNI E O PROCESSO INVERSO DE MIGRAÇÃO: um estudo sobre o instituto 

multidisciplinar em Nova Iguaçu 
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RESUMO 
 
Esse artigo tem como objetivo identificar e analisar o processo de 
migração decorrido do REUNI. Propõe-se discutir o processo inverso 
de migração que emerge do programa em cidades onde antes não 
havia universidade. O município de Nova Iguaçu entra nesse 
contexto com a criação do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ. Como 
metodologia, serão apresentados os conceitos de migração e 
observado qual processo identifica-se com a difusão do REUNI. O 
perfil de alguns dos estudantes do IM serão traçados para entender 
de fato como é o movimento migratório.  

 
Palavras-chave: Migração. REUNI. Nova Iguaçu. 

 
ABSTRACT 
 
This article aims to identify and analyze the migration procedure 
before the REUNI. It is proposed to discuss the reverse process of 
migration emerging from the program in cities where there was no 
university. The city of Nova Iguaçu contributes in this context with the 
creation of the Multidisciplinary Institute of UFRRJ . As methodology, 
the migration concepts will be presented and observed what process 
is identified with the spread of the REUNI. The profile of some of the 
IM students will be drawn to understand actually how the migratory 
movement. 
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I. INTRODUÇÃO 

O programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) do Governo 

Federal apresentou como objetivo possibilitar a interiorização das universidades federais e a afirmar 

novos institutos em territórios antes esquecidos. O decreto nº 6096 diz que o objetivo principal é 

ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A análise das consequências que uma 

universidade proporciona é fundamental num debate de desenvolvimento regional pela ótica das 

instituições de ensino superior. As políticas educacionais são diversas, mas fortalecer a importância 

das políticas federais refletidas no papel de uma universidade é uma forma de estabelecer um norte de 

pesquisa para vislumbrar os resultados que essa política de âmbito federal é concretizada no local. 

MARTINE (1987) ressalta o papel do Estado nas políticas migratórias, ele diz que 

quando identificado que as migrações internas e os deslocamentos das pessoas estão relacionados com 

a localização e a redistribuição das atividades econômicas sobre o espaço, e é o Estado que mais 

intervém sobre isso, fica fácil ver que o Estado sempre está fazendo política migratória. 

Uma característica dessas localidades que receberam novos campi é a inversão da 

migração antes existente, já que a construção e afirmação de uma universidade num território antes 

esquecido por essa lógica tem como consequência a chegada de trabalhadores, estudantes e visitantes. 

Esse ponto trata de outro viés na relação entre educação e desenvolvimento, agregando tanto no ponto 

de vista econômico como no social. Segundo BRANCO, FIRKOWISKI, MOURA (2005) o 

deslocamento domicílio-trabalho-estudo tem grande importância no contexto de metropolização e 

expansão urbana, eles ocorrem entre distancias maiores do que no passado, o que prova uma expansão 

dos espaços urbanos. O processo migratório, relativo ao tempo, constitui de diferentes formas, tanto 

migrações definitivas, temporárias como as pendulares. Em Nova Iguaçu é visto, em grande parte, um 

processo de migração pendular, a maioria dos estudantes, professores e outros funcionários migram 

todos os dias de suas residências, principalmente de municípios da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro.  

Para SANTOS (2001, p.80) “o território não é um dado neutro nem um ator passivo. 

Produz-se uma verdadeira esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores 

da racionalidade dominante, mas também permitem a emergência de outras formas de vida”. Esse 

processo rompe parcialmente com o principio inicial de uma racionalidade, mas está inserido numa 

nova organização dentro do contexto de expansão. 

 

II. O PROGRAMA 

A discussão sobre universidade e o impacto no desenvolvimento regional é algo que vem 

ganhando destaque nos últimos anos. Um dos aspectos que favorecem o aumento dessas discussões 
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são as expansões de campi e criação de novas universidades pelo Brasil, essa política pode ser 

considerada uma marca importante para o processo de desenvolvimento.  

Também ocorre um debate renovador sobre o desenvolvimento das regiões. A moderna 

concepção considera que as regiões com maior possibilidade de desenvolvimento são aquelas 

que conseguem estabelecer um projeto político de desenvolvimento congregando os seus 

diferentes atores. Faz parte desse projeto político, na sua vertente econômica, a utilização 

intensiva e coordenada do conjunto de conhecimentos existentes na região para aumentar sua 

competividade.(ROLIM et al., p.29, 2009) 

 

Os avanços nas universidades federais foram possíveis a partir das políticas de 

Reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem suas raízes iniciadas em 

2001, com as metas de expansão da oferta de educação superior do Plano Nacional de Educação, 

depois em 2003 com o Programa de Expansão do Ensino Superior e com decreto de 2007. “As ações 

do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 

cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que 

têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.” (BRASIL, 2007) 

O que o REUNI tem mais de imponente é a ideia de romper com a lógica excludente que 

baseou por anos a educação brasileira. As diretrizes do REUNI giram em torno de seis eixos:  

a redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; a ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação 

de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior; a revisão da estrutura acadêmica, com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; a diversificação das modalidades 

de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada; a 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e a articulação da graduação com a 

pós-graduação e da educação superior com a educação básica. (BRASIL, 2007). 

 

O decreto nº 6096 dá autonomia a cada universidade para aderir o programa.  Segundo o 

próprio decreto o Ministério da Educação (MEC) tem o papel de destinar os recursos financeiros para 

cada universidade federal, na medida em que as IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) 

apresentem seus planos de reestruturação, especialmente no que respeita a: construção e readequação 

de infraestrutura e equipamentos necessários à realização dos objetivos do Programa; compra de bens 

e serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e despesas de custeio e 

pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação. (BRASIL, 2007) 

Segundo o decreto 6.096/2007, as IFES possuem um papel fundamental para o êxito do 

REUNI, tendo em vista que as metas estabelecidas no programa devem convergir com o seu 

compromisso social, principalmente, no que se refere à oferta de um ensino de qualidade e 

compossibilidade de acesso a todos os cidadãos. (SILVA, 2010) 

Desde a sua instituição pelo governo federal, o REUNI sofreu várias críticas, até mesmo 

por seu caráter antidemocrático, já que foi feito via decreto. Além disso, em algumas instituições de 

ensino superior não aconteceu um amplo debate com a comunidadeacadêmica, tais como, ocupação de 

reitorias pelos estudantes, abaixo-assinados, dentre outros. (SILVA, 2010) 
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De fato, existem posições distintas sobre o impacto desse programa nas universidades 

brasileiras. Algumas críticas são lançadas a esse modelo de reforma universitária, entre outros a 

expansão sem uma base de avanços estruturais dentro do sistema educacional brasileiro. 

O objetivo traçado nesse decreto é, definitivamente, incompatível com a qualidade da 

educação superior, pois as precárias condições em que hoje se encontram praticamente todas 

as universidades públicas brasileiras, tanto em termos de sua infraestrutura quanto de 

insuficiências em seus quadros docente e de técnico-administrativo, não permitem a 

ampliação do acesso à educação superior com garantia de permanência – ainda que esta seja 

uma luta histórica do Movimento Docente. (ANDES, 2007, p.21) 

 

Para MARTINEZ (2013) o principal objetivo do REUNI foi o aumento no número de 

vagas discentes e a construção de prédios para alocar esses alunos. De forma crítica diz que a 

pesquisa, a extensão e valorização do trabalho docente foramdepositadas num segundo plano. Outra 

crítica em relação a esse programa vem da reflexão de uma análisedo enfraquecimento do tripé ensino-

pesquisa-extensãocom regime de tempo integral e dedicação exclusiva. (ANDES, 2007) Para suprir, 

devido ao aumento de vagas, a necessidade de professores nas universidades, institutos e colégios de 

aplicação federal e também para tentar atingir as metas pactuadas no REUNI, apresentados acima, o 

governo federal incentivou a contratação de professores substitutos e temporários para essas 

instituições. Esses docentes são contratados com salário inferior aos professores efetivos e são 

excluídos das atividades de pesquisa e extensão, sendo contratados somente para dar aulas 

(OLIVEIRA, 2013). 

Mesmo com algumas críticas, o REUNI estabeleceu como um grande programa de 

reestruturação do ensino superior. Há o consenso da necessidade de mudanças no ensino da graduação, 

com a disponibilidade de mais vagas, incluindo os cursos noturnos, que possibilitem um acesso maior 

da população a uma educação superior gratuita e de qualidade. (SILVA, 2010) As políticas desse 

programa, mesmo que em parte, viabilizam essas mudanças. 

 

III. O MUNICÍPIO EM QUESTÃO: NOVA IGUAÇU 

O município de Nova Iguaçu está localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

é o maior em extensão na Baixada Fluminense e o segundo mais forte economicamente. Segundo o 

IBGE, a população estimada em 2014 é de 806.177 pessoas.Em relação à educação, Nova Iguaçu é o 

segundo município que possuía maior quantidade de pessoas cursando graduação em 2010, 16.549 

pessoas, atrás apenas de Duque de Caxias, com 17.670 (em 2000, Caxias tinha 7.670 graduandos). 

Segundo IBGE, no ano 2000 em Nova Iguaçu tinham 9.915 pessoas cursando uma universidade, 

sendo que o município de Mesquita estava contabilizado nesse total, tendo em vista que em 2010 em 

Mesquita 4.148 pessoas frequentavam superior de graduação, agregando ao município de Nova Iguaçu 

vemos um crescimento de mais de 100% no intervalo de 10 anos. 

Em relação ao perfil econômico de Nova Iguaçu, a cidade concentra empresas de ramos 

diversificados. A área de produtos de beleza, por exemplo, já é uma tradição e estão instaladas fábricas 
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das conhecidas marcas Embelleze e Niely. Outros destaques são as redes de supermercados e 

empresas que ficam na margem da Rodovia Presidente Dutra, aproveitando o eixo viário Rio X São 

Paulo. 

Figura 1 - Nova Iguaçu e Região 

 

Fonte: Elaboração própria. 

IV. O INSTITUTO 

Considerando o município de Seropédica na Baixada Fluminense, desde a década de 1940 

a Baixada possui um Campus Universitário no seu território, porém até um período da década de 90 e 

2000 os cursos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) pouco impactaram no 

desenvolvimento da Baixada Fluminense. A UFRRJ foi instalada às margens da antiga Rodovia Rio x 

São Paulo. (UFRRJ, 2008) Ela afetou a economia local aquecendo o setor de comércio e serviços na 

região, mas não surgiu efeito num amplo processo de crescimento local, até porque essa universidade 

atendeu os interesses de latifundiários do interior fluminense e paulista, devido os principais cursos 

estarem relacionados a ementas rurais, num período onde a universidade era muito elitizada, 

contrastando com a situação local.  

Em 2005 a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi incluída no Programa de 

Expansão do Ensino Superior, do Governo Federal. O Instituto Multidisciplinar (Campus Nova 

Iguaçu) é um dos 11 institutos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele está localizado 

fora do campus sede da Universidade. Ela está em funcionamento desde o ano de 2006. 

Primeiramente, alocado em prédio alugado da mitra Diocesana de Nova Iguaçu, colégio municipal 

Monteiro Lobato e Colégio Leopoldo. Desde 2010, com a conclusão das obras de seu campus, o 

Instituto Multidisciplinar está localizado na Avenida Governador Roberto Silveira, próximo ao 

Viaduto da Posse e da Rodovia Presidente Dutra.  

A centenária e histórica UFRRJ é uma universidade multicampi, com sedes nos 

municípios de Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios, Campos de Goytacazes e na cidade do Rio de 

Janeiro. A aula inaugural do Campus Nova Iguaçu ocorre em 17 de abril de 2006, recepcionando os 
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primeiros 250 estudantes matriculados nos 6 primeiros cursos de graduação. Em abril de 2010, o 

Instituto Multidisciplinar deixou as instalações provisórias para ocupar seu campus definitivo. Neste 

período, já contava com mais de 2000 estudantes, matriculados nos 11 cursos de graduação 

presenciais, um a distância, dois mestrados, três cursos de especialização e inúmeros projetos e 

atividades de pesquisa e extensão. (UFRRJ, 2013) 

 

V. OS ESTUDANTES – NOVAS DINÂMICAS 

A metodologia de pesquisa apresentado foi uma análise de literatura, buscando o que 

autores dizem a respeito desses temas que compõe o artigo, mais ainda, uma pesquisa qualitativa feita 

para saber o perfil de alguns estudantes moradores da Baixada Fluminense (antes da criação do IM) e 

do Campus Nova Iguaçu. Alguns perfis de estudantes foram traçados, com isso chegamos a quatro 

exemplos práticos da diversidade na qual podemos identificar o impacto da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro – Instituto Multidisciplinar no fluxo migratório da Baixada Fluminense. 

Quatro estudantes foram identificados, três cursaram seus estudos na UFRRJ – IM e um não pôde 

estudar nesse campus por ter entrado antes da formação desse Campus. 

Na entrevista foi aplicado um questionário com 11 perguntas:  

1. Nome 

2. Idade 

3. Ano de acesso a universidade 

4. Cursou outra universidade antes sem conclusão? 

5. Curso 

6. Local de moradia antes de começar a universidade 

7. Local de moradia depois da entrada na universidade 

8. Local de trabalho durante a universidade 

9. Deslocamento diário antes da universidade 

10. Deslocamento diário durante a universidade 

11. Local de moradia após conclusão do curso (caso tenha concluído) 

O estudante Paulo Henrique tem 41 anos é morador de Belford Roxo, município vizinho à 

Nova Iguaçu e próximo geograficamente de onde hoje se situa o Instituto Multidisciplinar. Ele acessou 

a universidade em 1994, quando começou a cursar engenharia química na Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro – Campus Seropédica. Curso na qual ele não concluiu por impedimentos financeiros 

numa época em que, segundo ele, havia pouca assistência estudantil. Como o curso era integral não 

tinha como ele trabalhar e o transporte de Belford Roxo a Seropédica era bem precário, o que 

dificultava o deslocamento casa – universidade. Após o abandono do curso, Paulo começou a 

trabalhar, só entrando na universidade anos mais tarde, em 1998, no curso de Gestão Ambiental, no 

CEFET / Maracanã. Nesse período, Paulo Henrique trabalhava na ARMCO do Brasil, localizada em 

Honório Gurgel. Ele ficava em média 4 horas por dia em transporte público para realizar o 
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deslocamento casa – trabalho – universidade – casa, algo que seria bem reduzido caso houvesse uma 

universidade pública próxima a sua residência.  

A estudante Bianca Vasconcellos é moradora de Volta Redonda, município localizado no 

Sul Fluminense, a 90 km de Nova Iguaçu e a 130 km do Centro do Rio de Janeiro. Ela cursou 

economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Multidisciplinar de julho de 

2008 a junho de 2013. No período em que cursou a universidade ela alugou uma pequena casa no 

Centro de Nova Iguaçu, onde morou com sua irmã durante esses cinco anos. No início do curso ela 

trabalhou em Nova Iguaçu, deslocando-se dentro do próprio município, num deslocamento casa – 

trabalho – casa – universidade – casa.Depois de dois anos começou a estagiar no Centro do Rio, 

fazendo o deslocamento diário Nova Iguaçu – Centro do Rio – Nova Iguaçu, em termo de ocupação, 

casa – trabalho – universidade – casa e às vezes casa – trabalho – casa – universidade – casa.  

A estudante Adriana Branco é moradora do município de Nova Iguaçu. Antes de cursar 

história no Instituto Multidisciplinar, Adriana estudou esse mesmo curso na UNIG (Universidade 

Nova Iguaçu), uma universidade privada que tem no município. Aproveitando a possibilidade de 

entrar para uma universidade pública próxima de casa ela fez o ENEM alcançando média suficiente 

para a acessar a UFRRJ, entrando no curso de história no ano de 2010 aproveitando algumas 

disciplinas já cursadas na instituição privada. Por ser do lar e cuidar de seu casal de filhos, Adriana 

não poderia se distanciar do seu lar. O deslocamento que ela fazia durante a universidade, concluída 

no inicio de 2014, era casa – universidade – casa em pequenos trajetos até sua residência.  

O estudante Jônatas Aarão (25) é morador de Realengo, bairro do município do Rio de 

Janeiro. Ele cursa economia na UFRRJ – IMdesde 2010. Como todo jovem busca independência 

financeira para conseguir conciliar o estudo com as atividades cotidianas e lazer. Sendo assim, desde 

2013, após ser aprovado em concurso público, ele trabalha na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) como técnico administrativo. Mas antes desse trabalho, cursando a universidade, ele já 

havia trabalhado no bairro de Piedade e Centro, ambos no município do Rio de Janeiro. Foi visto nessa 

entrevista três deslocamentos: 1º Realengo - Piedade - Nova Iguaçu - Realengo; 2º Realengo - Centro - 

Nova Iguaçu - Realengo; 3º Realengo - Maracanã - Nova Iguaçu – Realengo.  

Figura 2 - Deslocamentos Jônatas 

 
Fonte: Elaboração própria com uso do Google Maps. 
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A figura acima representa os três deslocamentos já feitos por Jônatas durante a faculdade. 

Nota-se que o deslocamento Nova Iguaçu – Realengo é o único que permanece o mesmo durante a 

universidade. Em cor preta, a 1ª fase retratada, em cor vermelha o período em que o entrevistado 

trabalhava no Centro do Rio de Janeiro e em verde o último deslocamento rotineiro, a partir do inicio 

do trabalho na UERJ. 

 

VI. MIGRAÇÃO E IMPACTOS 

 

Antes de expandir sobre o assunto migração e seus significados teóricos dentro da 

geografia e planejamento urbano e regional é importante entender como o termo migração é utilizado 

pelas pessoas. Para isso buscou-se a definição do termo num dicionário de renome.  

sf (latmigratione) 1 Sociol Ato de passar de um país para outro (falando-se de um povo ou 

grande multidão de gente); movimento espacial de um habitat para outro. 2 Viagens 

periódicas ou irregulares que fazem certas espécies de animais (andorinhas, codornizes, 

gafanhotos). M. interna, Sociol: aquela que ocorre dentro dos limites de uma sociedade 

politicamente organizada, de uma mesma nação. 3 Inform Ação de mover os usuários de uma 

plataforma dehardware para outra. 4 Inform Ato ou efeito de migrar, acepção 3. 

(MICHAELIS, 2014) 

 

No sentido apresentado acima, no que tange a sociologia,migração corresponde à 

mobilidade espacial da população. Logo em primeiro, o termo migrar é relacionado a trocar de país, 

mas em seguida, com a palavra “habitat”, pode-se relacionar com a troca de estado, região ou 

domicílio. Para reforçar essa tese, a própria definição, particularmente, demonstra o conceito de 

migração interna que corresponde a esse movimento espacial dentro da própria nação. 

Migração, conforme apresentado acima, é o movimento de uma área geográfica para 

outra, esse movimento é de extrema importância devido à similaridade com outras áreas, inclusive na 

economia. Os fluxos migratórios podem ser gerados por diversos fatores, dentre eles os econômicos, 

políticos e culturais. Ela possui grande relação com os fluxos de trabalho – seja dentro ou entre países 

- é um ingrediente central em qualquer discussão do equilíbrio do mercado de trabalho. Nessa lógica 

ocorre uma votação com os pés
2
 na busca pela localidade em que haja trabalho. (BORJAS, 2001) 

Na introdução foi discorrido que a migração pode se apresentar de diversas formas 

derelativo ao tempo, podem ser migrações definitivas, temporárias como as pendulares.Dentro dessa 

discussão entra o que é chamado de migração pendular.  

Normalmente, a discussão sobre a mobilidade pendular está associada à expansão da 

metrópole, a sua área de influência em relação à centralidade do mercado de trabalho. Há uma 

relação direta entre migração pendular, mobilidade residencial, mobilidade cotidiana e espaço 

da vida. A mobilidade residencial refere-se aos deslocamentos da população no interior de 

uma determinada unidade administrativa tendo como unidade mínima de referência o 

município, pelo fato que a mudança de residência não implica, necessariamente, mudança de 

emprego ou atividade. A mobilidade cotidiana está associada à mobilidade residencial e as 

migrações intrametropolitanas.(JARDIM et al., 2007, p.51) 

                                            
2
Os indivíduos revelam suas preferências por meio de um sistema de “votar com os pés”, quando não estão 

satisfeitos com os bens e serviços de uma região, ou quando não atendem suas expectativas cidadãos podem 

deslocar-se de uma cidade para outra (migração). (TIEBOUT,1956). 
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A migração pendular representada pela mobilidade cotidiana “é muito mais ampla, já que 

envolve as diferentes ações do dia a dia dos indivíduos”. (op. cit. p.52) As migrações pendulares estão 

totalmente vinculadas à distribuição espacial da população, nas suas múltiplas facetas, cujas 

modalidades estão relacionadas entre si, a partir das migrações internas, da mobilidaderesidencial, da 

mobilidade cotidiana e ao espaço de vida. O que foi representado no deslocamento dos estudantes 

acima retrata bem essa lógica de mobilidade urbana. “Os deslocamentos da população estão 

relacionados à produção da existência que envolve diferentes temporalidades sociais advindas das 

condições de vida e de trabalho refletindo os movimentos da economia e da sociedade.” (op. cit. p.52) 

A grande afirmação desse trabalho, vinda também do próprio título, vem da ideia de 

inversão de migração. Essa lógica pode ser retratada pelo exemplo dos entrevistados. Paulo Henrique, 

morador de Belford Roxo, teve que sair da Baixada Fluminense para conseguir sua formação de 

graduação porque na Baixada, exceto a própria UFRRJ – Seropédica, não havia oferta de cursos 

superiores de universidades federais. Ele como exemplo, mas muitos outros trabalhavam e estudavam 

fora da Baixada, por não ter opção, utilizando-a apenas como “cidade dormitório”3 no que diz respeito 

a educação. Observando o caso de Adriana Branco, ex aluna do curso de história no IM, é possível 

identificar a inversão do ocorrido com Paulo Henrique, ela teve uma opção de escolha dentro da 

Baixada, podendo estudar no próprio município domicílio. Os outros dois casos, de Bianca e Jônatas, 

retratam bem a dinâmica na mobilidade causada no município de Nova Iguaçu, possível pelo advento 

de políticas do REUNI e expansão da UFRRJ. Num caso o movimento é diário, Nova 

Iguaçurecebendo estudante do Rio de Janeiro, não o contrário, que era o mais comum. No caso de 

Bianca, Nova Iguaçu recebeu uma estudante do interior, que possivelmente iria para a Capital caso 

não houvesse essa opção. Bianca encaixa num tipo de deslocamento que inviabiliza o contato casa- 

trabalho – estudo no seu domicílio de origem, tornando-se necessário uma migração de fato. 

No entanto, esse tipo de deslocamento da população mantém estreita vinculação com os 

movimentos migratórios intrametropolitanos e inter-metropolitanos (ou internos às 

aglomerações urbanas, sejam estas metropolitanas ou não), como demonstram estudos sobre o 

tema, apontados no item subseqüente. Com a expansão física dessas aglomerações, as 

distâncias entre residência e local de trabalho/estudo aumentam, inviabilizando ou 

encarecendo esse tipo de deslocamento, e implicando - em muitos casos - a migração 

propriamente dita. (BRANCO et al., 2007) 

 

Isso tudo gera em torno das novas mobilidades na metrópole, num eixo da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, novas configurações são geradas, inclusive em regiões onde estavam 

à margem dessa organização. (LAGO et al., 2007) Mas, observando esse caso específico impulsionado 

por essa política do governo federal, é possível identificar uma transformação no processo migratório. 

As migrações pendulares fazem parte de processos sociais, econômicos e espaciais, 

relacionados ao cotidiano das pessoas, às interações espaciais. Refletem, portanto, os 

                                            
3
 Essa análise é feita numa perspectiva educacional de toda a Baixada Fluminense, pois algumas cidades, como 

Nova Iguaçu e Duque de Caxias, possuem diversos locais de trabalho que inclusive empregam moradores de 

outros municípios da Baixada. 
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movimentos da economia e da sociedade, num determinado contexto histórico e geográfico, 

cujas características mudam em função das transformações.(op. cit., 2007, p.53) 

 

Na análise de curto prazo do impacto econômico das universidades e essa mobilidade 

identificada, a literatura relativa ao tema ressaltou alguns procedimentos como: a delimitação da 

região (análise do efeito multiplicador dos gastos x vazamentos de renda); determinação do impacto 

direto (despesas correntes e de investimentos das IES, consumo dos professores e funcionários, 

consumo dos alunos e consumo dos visitantes); e determinação dos impactos indiretos (oriundos do 

multiplicador dos impactos anteriores). (ROLIM et al., 2009)Nova Iguaçurecebe estudantes e 

funcionários e setor de serviços sofre impacto com a universidade devido à presença dos que vem de 

fora do município e de das novas “conexões” existentes.  

Pode-se ver que o impacto das políticas educacionais a nível federal de 2002 a 2010 na 

Baixada Fluminense pôde elevar o número de graduandos, contemplando assim umaimportante lacuna 

dessa região que é o déficit de ensino, mesmo que a nível municipal e estadual ainda esteja muito 

aquém do desejado. No entanto, ainda é necessário o aumento de números de vagas via construção e 

ampliação dos campi existentes na região de universidades públicas. 

 Um dos impactantes para o aumento da renda na região foi o aumento do grau de 

educação, uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

em 2011 mostra que o Brasil está entre os países que mais elevam o salário quando se faz uma 

graduação (AGÊNCIA BRASIL, 2011). 

Otra opción para los programas de superación de la pobreza es trabajar indirectamente en la 

expansión de las bases de activos, cambiando las reglas y las estructuras sociales que limitan 

tanto el acceso que la gente pobre tiene a varios activos como su capacidad para 

transformarlos en ingresos, poder o calidad de vida. Ejemplos de tales tipos de intervención 

podrían ser: los programas de reforma agraria para redistribuir tierras; los programas de 

reforma educativa para facilitar el acceso de grupos étnicos a la educación secundaria y 

universitaria; cambios en la regulación de mercados para facilitar la entrada de organizaciones 

de pequeños productores; y otros.(BEBBINGTON, 2005, p. 27) 

 
Se for considerado o que foi dito no recorte acima os investimentos em educação são 

intervenções que trabalham para a superação da pobreza, investir em ampliação de vagas e de estrutura 

em locais de evidente necessidade social é importante para alimentar avanços econômicos e sociais. 

 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa mostra de maneira sucinta o impacto de um programa do governo federal 

que existe oficialmente desde 2007, mas que desde a sua origem já buscava atender a demanda de 

novas áreas desse setor.Ela, futuramente,fará uma análise quantitativa desse impacto do REUNI na 

migração da Baixada Fluminense, que contará com uma amostra onde os professores e outros 

funcionários serão colocados nesse universo de pesquisa. 
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A universidade quando se fecha para a região no seu entorno cria um abismo entre ela e a 

população. Esse abismo difunde ideias que hoje não devem ser aceitas, pois todos deveriam ter acesso 

à educação, essa política não deveria ser instrumento de exclusão, mas responsável por um impacto 

firme e duradouro no crescimento de uma região. A universidade que deseja interagir com a população 

local e inseri-la no ambiente, deve propiciar eventos, palestras, cursos e pré-vestibulares de modo a 

entender os aspectos da população local e desenvolver o papel bidirecional de aprendizado, 

conectando saberes.  

Houve um crescimento no número de pessoas que acessaram à educação superior. Alguns 

programas do governo federal ampliaram as vagas e levaram novos campis a locais que antes não 

tinham universidade no entorno num movimento nacional de ampliação de vagas, e esse programa, na 

sua forma atual, também recebe muitas críticas. A UFRRJ não ficou de fora desse movimento, houve a 

criação de novos campi da universidade, assim como a ampliação de vagas dentro do próprio campus 

sede.  

O que foi percebido notoriamente é que os casos dos estudantes, mesmo que separados, 

mostram uma forte relação do impacto da chegada de uma universidade na Baixada. Cria-se uma 

demanda por um local a partir da nova oferta educacional. A expansão e criação de campis 

universitários fazem com que seja criado um processo migratório para essas regiões que sofriam o 

inverso desse processo, o maior benefício seria a manutenção dessas pessoas na região com intuito de 

contribuir para o crescimento. Uma das principais mazelas existentes na Baixada Fluminense é falta de 

planejamento e políticas de desenvolvimento para introduzirem esses formandos e recém-formados no 

mercado de trabalho na própria região.  
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