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RESUMO 
A tese trata da criação de novas universidades federais como resultado de 

demandas de atores territoriais. Também destaca a multidimensionalidade do poder 

e como a emergência de atores territoriais nas políticas públicas constrói novas 

formas de gestão do território, a partir de práticas mais democráticas e 

horizontalizadas. A hipótese principal defendida nesta tese é de que os atores 

podem ser mecanismos de transformação dos usos do território, influenciando a 

ação do Estado sobre estes territórios. O estudo de caso da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) permitiu compreender como sua criação e implantação foram 

determinadas pela ação do Estado em interação com os múltiplos atores e suas 

escalas de poder e gestão. Temos, de um lado, um governo federal disposto a 

investir no ensino superior federal e, por outro, um território que apresenta uma 

diversidade de atores articulados em rede e que vão, rapidamente, responder a este 

ambiente favorável. Estes atores vão buscar impor suas reivindicações num 

contexto de abertura democrática e de valorização dos movimentos sócio territoriais. 

A criação da UFFS mostra que a influência dos atores territoriais nas decisões do 

governo federal só foi possível pela emergência de uma escala intermediária entre a 

escala federal e a regional/local. Esta escala atuou como “filtro das demandas” dos 

atores territoriais que, unidos nesta escala, fortaleceram seu poder de influência 

junto ao governo federal até alcançarem a efetiva criação da UFFS. Concluímos que 

a experiência da UFFS evidencia a emergência das escalas intermediárias no plano 

decisional e a importância do planejamento como corpo regulador que media o jogo 

de interesses dos atores territoriais nas diferentes escalas de poder e gestão.  

 

 

Palavras-chave: políticas setoriais, atores territoriais, expansão do ensino superior, 

Universidade Federal da Fronteira Sul. 

  



ABSTRACT 
This research analyses the creation of new federal universities as a result of territorial 

actor’s demands. It also highlights the multidimensionality of power and how the 

emergence of territorial actors in public policy builds new ways of managing the 

territory from more democratic practices. The main hypothesis of the research is to 

study how the territorial actors can behave as changing instruments of the territorial 

usage influencing the actions of the State. The case study of the Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS) allowed understanding how their creation and 

implementation were determined by the State’s action in interaction with multiple 

actors and its different scales of action. We have, on the one hand, a federal 

government willing to invest in federal higher education; on the other hand, we have 

a territory that presents a diversity of actors and its networks that will quickly respond 

to this favorable environment. The regional actors will attempt to impose their 

demands in a democratic context of openness and appreciation of the social 

territorial movements. The creation of the UFFS reveals that the influence of regional 

actors in the federal government decisions was only possible by the emergency of an 

intermediate scale (mesorregional scale) between the federal and regional/local 

scales. This scale acted as a “filter of the territorial actor’s demands” that linked in 

this scale strengthened their influence on decision making at a federal level. We 

conclude that the UFFS experience highlights the emergence of intermediate scales 

in the decision-making process and emphasizes the importance of planning as a 

regulatory structure which mediates the interests of territorial actors in different 

scales of power and management.  

 

Keywords: sectorial policies, territorial actors, expansion of higher federal education, 

Universidade Federal da Fronteira Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os anos 2000 marcaram uma mudança de rumo na política de ensino 

superior. A perspectiva de um governo com maiores preocupações sociais sinalizava 

a possibilidade de transformações em áreas importantes e fundamentais, como a 

educação. A reforma do ensino superior chegou a ser considerada, porém, o que se 

fez de mais significativo foi a retomada dos investimentos no ensino superior federal, 

possibilitando o aumento de vagas em universidades federais, que foram 

materializadas por várias estratégias, voltadas tanto às estruturas públicas quanto às 

privadas. Em relação às estruturas públicas federais, o aumento de vagas ocorreu a 

partir de duas estratégias principais: ampliação das vagas em universidades federais 

já existentes e criação de novas universidades federais; ambas visando à 

interiorização do ensino superior e à superação de desigualdades regionais. A 

abertura de novas universidades federais em todo o território nacional entre 2003 e 

2014 buscou justamente a interiorização do ensino superior e a democratização do 

acesso, aliada à adoção de políticas afirmativas.  

Apesar de o investimento federal ter aumentado neste setor e dezoito novas 

universidades terem sido criadas nesse período, os dados de 2014 apontam 

crescimento das matrículas no setor privado. Esses dados refletem as 

características da política adotada no período 2003-2014: de rupturas com o 

governo anterior, mas também de continuidades (CARVALHO, 2011). Como 

veremos, os embates de interesses possibilitaram a adoção de medidas de 

ampliação do setor público concomitantemente com medidas que visavam 

investimentos e manutenção do setor privado, como o Programa Universidade para 

Todos – Prouni e o Programa de Financiamento Estudantil – Fies. 

Os investimentos federais buscaram equilibrar melhor a distribuição de vagas 

entre o setor público e privado, visto que chegamos em 2002 com praticamente 70% 

das matrículas no setor privado. O grande foco da política de expansão do ensino 

superior foi superar as grandes desigualdades regionais de oferta, já que a 

expansão realizada pelo setor privado não buscou a redistribuição espacial.  

Nos anos 1990, o aumento da demanda por ensino superior foi resolvida 

massivamente pela iniciativa privada. Podemos verificar a predominância do setor 

privado no número de matrículas e no número de Instituições de Ensino Superior – 

IES. Em 2014 a grande maioria das matrículas (72%) e instituições de ensino 
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superior (87%) concentravam-se no setor privado (CENSO da Educação Superior, 

2014). O aumento da demanda por ensino superior1 e a expansão sem controle do 

setor privado marcam o cenário encontrado no início dos anos 2000, que passava 

por rápidas e profundas transformações. O aumento da procura por formação é 

resultado e reflexo das transformações econômicas e sociais. A constituição do meio 

técnico-científico-informacional2 no território brasileiro, aliada à desigual densidade 

técnico-científica das regiões, definiu as demandas por maior formação educacional 

dos indivíduos e condicionou o provimento da educação superior no país (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001). Porém este provimento não ocorreu nem ocorre de forma 

homogênea pelo território; pelo contrário: acontecem de forma seletiva.  

As modificações na estrutura produtiva brasileira geram novas demandas 

educacionais, visando maior qualificação profissional a partir da adoção de formas 

mais modernas de produção assentadas em bases tecnológicas. Assim, regiões 

economicamente dinâmicas e mais atrativas aos investimentos tendem a concentrar 

o maior número de vagas no ensino superior; essa seletividade gera efeitos positivos 

para os locais “escolhidos”, mas agrava os desequilíbrios regionais e a distância 

entre regiões mais ricas e mais pobres, além de causar o esvaziamento de outras 

regiões (CARGNIN, 2011).  

Esse cenário é resultado de um processo histórico que privilegiou o setor 

privado, apresentando dois ciclos importantes de crescimento: no período militar e 

no governo Fernando Henrique Cardoso. Houve significativo crescimento a partir 

dos anos 1960, quando a porcentagem de IES privadas correspondia a 44% do total. 

Já nos anos 1980, essa porcentagem correspondia a 63,3% do total (SAMPAIO, 

1991).  

A partir dos anos 1990, houve estagnação no processo de expansão da 

universidade pública, principalmente as federais; ao mesmo tempo, a oferta de 

ensino superior por instituições privadas foi priorizada. Esta foi a política adotada 

nos anos de governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) (SAVIANI, 2010), 

que entendia que este setor era mais eficiente e eficaz para realizar o processo de 

                                                
1 Em 1991, o número de alunos matriculados no ensino superior era de 1,56 milhões; em 2002, já 
atingia 3,47 milhões e, em 2014, atingiu 6,48 milhões (consideradas apenas as matrículas 
presenciais, contando com as matrículas à distância, este número passa para aproximadamente 7,8 
milhões em 2014). Mesmo fenômeno é verificado se analisarmos o número de Instituições de Ensino 
Superior – IES, em 2002 já totalizavam 1.637 passando para 2.368 em 2014 (INEP/MEC). 
2 Para Milton Santos (1985), a junção entre ciência, técnica e informação gera um novo meio técnico-
científico-informacional, que se constitui na cara geográfica da globalização. 



 19 

expansão, assim como já havia sido feito no período do regime militar (décadas de 

1960 e 1970), quando o ensino privado era o principal beneficiário da política pública 

(CARVALHO, 2011).  

Nesse período prevalecia o entendimento de que o poder público deveria 

investir na educação de base, deixando para a iniciativa privada a oferta de ensino 

superior. Esse entendimento estava de acordo com a visão de órgãos internacionais 

como o Banco Mundial – BIRD. Enquanto o governo de Fernando Henrique Cardoso 

apontava as universidades federais como responsáveis pela crise da educação 

superior e corroborava as recomendações do BIRD de que a educação superior 

deveria ser encarada como um serviço a ser comercializado no mercado, nos 

governos que se seguiram defendia-se que a crise nas universidades federais era 

decorrente da falta de verbas. 

Essa mudança de visão foi implantada a partir de 2003, através do Programa 

Expansão Fase I, quando foram criadas novas universidades e novos campi em 

universidades existentes no interior dos estados. Em 2007, foi lançado o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI (BRASIL, 2007). Para Carvalho (2011, p. 390), a nova conjuntura implantada 

a partir de 2003 trouxe como fundamental a 

 
decisão de colocar o segmento federal como protagonista do processo 
expansivo da educação superior. A concepção saiu do plano da retórica por 
meio do Programa Expansão Fase I e do REUNI no intuito de contemplar 
não só o aumento de vagas e de instituições federais para melhoria do 
acesso e da permanência, mas também a redução das desigualdades 
regionais e a ocupação de vagas ociosas nos cursos noturnos.  

 

O REUNI constitui-se em uma das ações integrantes do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)3, que deixa claro o reconhecimento pelo 

governo federal do papel estratégico das universidades para o desenvolvimento 

econômico e social. Para ingresso no REUNI, as universidades interessadas 

deveriam apresentar um Plano de Reestruturação, com ênfase especial na 

interiorização (BRASIL, 2009), permitindo que o ensino de qualidade fosse acessível 

às regiões mais remotas do país. O programa previa como forma de expansão do 

número de vagas, entre outras ações, a criação de novos campi em Universidades 

já existentes e também incentivava a criação de novas universidades em todo o 
                                                
3 Aprovado pela Lei Nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “Aprova o Plano Nacional de Educação e 
dá outras providências”. 
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país, possibilitando a expansão e a interiorização das instituições federais de 

educação superior (BRASIL, 2009).  

Inicialmente, a ideia do governo federal era a de fortalecer as universidades já 

existentes e incentivá-las a tornarem-se multicampi. Posteriormente, definiu-se como 

estratégia a criação de algumas universidades, como a Fundação Universidade 

Federal do ABC (UFABC) (2005), Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) (2010) e Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA) (2010). O resultado foi a criação de 18 novas 

universidades federais4, totalizando 63 universidades federais atualmente 

espalhadas por todo o território nacional, com 321 campi distribuídos em 272 

municípios, conforme dados de 2014 (BRASIL, 2015). Podemos considerar três 

etapas na expansão do ensino superior federal: Expansão com Interiorização (no 

período de 2003 a 2007), Reestruturação e expansão com ênfase na integração 

regional e internacional (no período de 2007 a 2012) e Desenvolvimento regional e 

programas especiais (no período de 2012 a 2014) (BRASIL, 2014; ARRUDA, 2011). 

Na fase de Expansão e Interiorização (2003-2007), o principal objetivo era 

interiorizar o ensino superior público federal, priorizando a redução das assimetrias 

regionais, responsáveis pela concentração das universidades federais em 

metrópoles e regiões com maior poder aquisitivo. Nessa fase foram criadas dez 

novas universidades e 79 novos campi. A fase de reestruturação e expansão, com 

ênfase na integração regional e internacional, (2007-2012) teve como foco o 

processo de integração regional (a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul 

- UFFS ocorre nessa fase) e internacionalização da educação, com destaque para a 

execução do REUNI, resultando na criação de quatro universidades e 47 novos 

campi. A última fase, desenvolvimento regional e programas especiais (2012-2014), 

foi marcada pela continuidade dos programas já existentes e também de políticas 

específicas de integração, fixação e desenvolvimento regional; como resultado, 

tivemos a criação de quatro novas universidades e 47 novos campi (nessa fase foi 

criado o campus da saúde da UFFS, em Passo Fundo) (BRASIL, 2014). 

Das 18 novas universidades criadas, seis podem ser consideradas como 

sendo realmente novas; as demais foram resultado de transformações de 

faculdades ou escolas já existentes ou desmembramentos de campi já existentes. 

                                                
4 Sendo oito criadas em 2005, duas em 2008, duas em 2009, duas em 2010 e quatro em 2013. 
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Quanto a essas seis5 novas universidades, acredita-se que sua criação seguiu duas 

estratégias: a) Novas universidades criadas pela decisão do Governo Federal, 

consideradas estratégicas por tratar de temas como internacionalização do ensino 

superior (UNILA, UNILAB) e com o objetivo de reduzir desigualdades regionais 

(UFABC e UFSB); b) Novas universidades criadas como resultado de demandas 

locais e regionais (UFFS, UNIPAMPA). 

Visando reforçar a atuação dos novos atores territoriais na política de 

expansão do ensino superior federal, esta tese retoma a segunda estratégia, que 

trata da criação de novas universidades como resultado de demandas 

regionais/locais, e destaca a multidimensionalidade do poder a partir da atuação 

desses novos atores em diferentes escalas de poder e gestão. A emergência de 

novos atores nas políticas públicas constrói novas formas de gestão do território, a 

partir de práticas mais democráticas e horizontalizadas.  

O processo de redemocratização rompe com um período de governos 

centralizadores e autoritários, “caracterizados pelo exercício do poder 

unidimensional do Estado” (CARGNIN, 2014, p. 16). A abertura democrática vai 

possibilitar que seja construída uma nova relação entre Estado e Sociedade, 

“fundada em uma maior simetria de poder, na emergência de múltiplos atores e na 

valorização dos territórios de acordo com a estratégia de expansão desses atores” 

(CARGNIN, 2014, p. 16). O território passa a ser o lócus de atuação dos atores, e o 

que passa a interessar é seu uso político (BECKER, 1983; RAFFESTIN, 1993). O 

território é, portanto, formado pelas relações de poder existentes entre diferentes 

atores territoriais, ou seja, é construído socialmente. 

Esta tese busca compreender e revelar os caminhos que levam as demandas 

dos atores territoriais a serem incorporadas nas políticas públicas. Busca também, 

ao longo de seus capítulos, mostrar um recorte da trama dos atores envolvidos na 

expansão do ensino superior federal no Brasil. A mobilização em torno da UFFS 

mostra o interesse dos atores regionais/locais canalizados num conteúdo de 

interesse único – a implantação do ensino superior federal direcionado às práticas 

de produção regional. Portanto, a demanda dos atores regionais/locais por educação 

                                                
5 São elas: Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
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para suas regiões delimita um novo território das práticas educacionais, marcado 

pelas ações de poder.   

Ao se colocar entre dois campos de conhecimento, a geografia política e o 

planejamento regional, esta tese busca as contribuições da geografia política para o 

entendimento dos processos de decisão, que se revelam no território a partir do que 

realmente materializa-se nele. Neste caso, partindo-se das repercussões territoriais 

de uma política setorial com abordagem territorial – as novas universidades federais, 

buscamos compreender o que veio antes, ou seja, nos dedicamos a compreender, 

no plano decisional, como foram tomadas as decisões (processos) e quem esteve 

envolvido (atores). Portanto, o estudo dos atores territoriais e suas relações nas 

diferentes escalas de poder e gestão tornam-se uma base fundamental trazida da 

geografia política.  

Buscamos compreender a trama de atores e as escalas de atuação destes e 

como efetivamente transformam-se em mecanismos de mudança dos usos do 

território. Assim, questiona-se: Quais são as escalas de atuação dos atores 

envolvidos na criação da UFFS? Como as práticas de planejamento que englobem 

processos mais participativos podem construir alternativas para a superação do 

planejamento setorial em benefício de um planejamento que incorpore uma 

abordagem territorial? 

A reflexão é importante para os planejadores, pois as políticas públicas não 

são estáticas e nem devem ser pensadas no âmbito meramente técnico ou político. 

A reflexão busca compreender quais são e se existem limites para a influência dos 

atores territoriais nas políticas públicas.  

A partir do entendimento de que o território deve abranger a 

multidimensionalidade de atores que influenciam nas decisões que repercutem nele 

e as escalas de poder e gestão que são mobilizadas por eles, a visão do Estado 

unidimensional já não faz mais sentido. Ainda mais num cenário onde novos atores 

vêm surgindo e estão sendo construídos novos discursos e práticas de abertura 

democrática dos processos de decisão. 

Com a emergência de novos atores, o papel do Estado muda. Este passa a 

desempenhar uma função muito mais de gestor do território, gestão entendida por 

Becker (2011) como a prática que expressa um novo fator: a incorporação do 

princípio das relações de poder.  
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Raffestin (1993) defende que a emergência de novas e complexas formas de 

exercício de poder não se restringem mais apenas à atuação do Estado. Existe aqui 

uma mudança de paradigma: o Estado não é mais encarado como único ator, mas, 

sim, passa a dividir espaço com múltiplos atores. Becker (2012) também assume 

que o território não se resume ao território do Estado, mas, sim, é o território de 

múltiplos atores que emergem com a flexibilização do Estado no processo de 

democratização.  

A articulação entre os diversos atores (Estado através de suas autoridades 

nacionais, regionais e locais, e os novos atores) é fundamental para a efetivação das 

ações do Estado sobre os diversos territórios. As transformações pelas quais o 

planejamento estatal vem passando decorrem de diversos processos que foram 

responsáveis pela emergência de novos atores territoriais nos processos de 

planejamento. A criação da UFFS evidencia a emergência de novos focos de poder, 

que trazem consigo a emergência de várias escalas de poder e gestão. 

Entende-se o território como um produto social, uma arena de lutas e uma 

fonte de recursos.  Pode-se considerar o território como produto dos diversos atores 

territoriais, desde o Estado até o indivíduo, passando por todas as organizações 

pequenas ou grandes (RAFFESTIN, 1993). Entendem-se como atores todas as 

entidades que elaboram representações territoriais e práticas espaciais, que 

expressam essas representações e agem sobre o espaço, estruturando redes e 

territórios (ROSIÈRE, 2007).  

Entendemos que, com a abertura democrática e surgimento de novas 

bandeiras de luta, novos atores territoriais surgiram. Principalmente a partir dos anos 

1980, vemos o fortalecimento de movimentos ligados à terra (Movimento dos Sem-

Terra – MST, Movimentos dos Atingidos por Barragens, Via Campesina, Fetraf-Sul) 

e às lutas urbanas (Movimentos de Luta pela Moradia). Esses movimentos 

desempenharam papel fundamental na organização da luta pela universidade 

federal na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno, resultando na 

criação da UFFS.  

Para a identificação dos atores envolvidos na expansão do ensino superior, 

tendo como estudo de caso a UFFS, consideramos a classificação proposta por 

Rosière (2007) de atores clássicos e novos atores. Como novos atores, destacamos 

com maior ênfase os movimentos socioterritoriais (tendo o território como objetivo de 
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luta), que ganham maior protagonismo na região nos anos 2000, como a Fetraf-Sul 

e a Via Campesina.  

A UFFS, resultado da articulação local/regional e mesorregional de diversos 

atores, suscita questionamentos e reflexões sobre uma série de temas que são 

importantes para o entendimento do diferencial desta universidade federal em 

relação às demais. A partir do entendimento das inovações trazidas pela experiência 

da UFFS, esta pesquisa enfoca um tema ainda pouco abordado. Nesse sentido, 

Ingrassia Pereira (2014, p. 148) considera como diferencial da UFFS, ensejando o 

ineditismo, quatro fatores principais:  

 

1) ineditismo regional – é a primeira experiência de universidade pública 
federal na sua região de abrangência e que se organiza em três estados da 
federação; 2) ineditismo do acesso – desde o início, sem vestibular e 
considerando a nota do ENEM mais o “fator escola pública” como política 
afirmativa; 3) ineditismo político – tem como “marca de origem” a mobilização 
de sujeitos políticos dos três estados da região sul; 4) ineditismo curricular – 
a proposta de organização curricular em três domínios (comum, conexo e 
específico); 5) ineditismo social – projetada como uma universidade popular, 
a UFFS se constituiu com mais de 90% de seus estudantes oriundos da 
escola pública. 

 

Dentro desses elementos de ineditismo da UFFS, interessa a esta pesquisa 

seu ineditismo regional e seu ineditismo político. Os outros assuntos já foram e 

estão sendo tratados em diversas pesquisas, como veremos a seguir.  

O ineditismo de acesso refere-se à forma de ingresso que foi adotada pela 

UFFS, que considerou a prova do ENEM. Além disto, foi pioneira em implantar o 

fator escola pública como política de inclusão, buscando integrar as pessoas 

oriundas de escola pública e, por meio deste fator, priorizar as populações 

historicamente excluídas e oprimidas. A questão do acesso está estreitamente 

ligada ao ineditismo social atribuído à UFFS, que busca constituir-se como uma 

universidade popular, revertendo a tendência das universidades federais serem 

cursadas, na sua grande maioria, por oriundos do ensino privado, o que tem 

resultado num ensino superior federal mais elitista e excludente.  

Destacamos algumas dissertações e teses sobre o tema, como a dissertação 

desenvolvida por Peretti (2014) sobre a gestão da UFFS; a dissertação de Gomes 

(2015), que trata sobre as políticas de acesso e permanência para os indígenas; a 

dissertação de Radaelli (2013) sobre a política de permanência na UFFS; a 

dissertação de Dambros (2015), que explora a temática da universidade popular 
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discutindo os sentidos atribuídos ao popular na UFFS; a dissertação de Nierotka 

(2015), que trata sobre as políticas de acesso afirmativo na UFFS, além da tese de 

doutorado de Ingrassia Pereira (2014), que trata sobre as classes populares na 

universidade pública, tendo como estudo de caso a UFFS, com ênfase na sua 

atuação no Alto Uruguai Gaúcho.  

Além das teses e dissertações citadas, também temos uma vasta gama de 

artigos publicados, com destaque para o elaborado por Santos e Tavares (2016), 

que busca fazer uma reflexão sobre as novas universidades criadas e como 

abordam o desafio histórico de inclusão, tendo como destaque a UFFS e a 

Universidade Federa do Sul da Bahia (UFSB); Romão e Loss (2014), por sua vez, 

fazem uma discussão sobre a universidade popular no Brasil e como a UFFS pode 

ser vista como um exemplo de inovação e superação de políticas que não 

favorecem a igualdade educativa; o artigo de Benincá (2015) trata da universidade 

popular e da possibilidade de acesso de povos historicamente excluídos, como os 

indígenas, na UFFS; o artigo de Romão e Benincá (2015) faz uma discussão sobre 

as relações entre movimentos sociais populares e a criação da UFFS e questiona se 

essa universidade vem sendo construída como universidade popular.  

Outro tema já abordado em estudos é a contribuição da universidade no 

desenvolvimento regional, com destaque para estudos elaborados por Costa et. al. 

(2013), Demarco e Maia (2013; 2014), entre outros. São dignos de destaque dois 

estudos que buscam contar a história de criação e implantação da UFFS, 

desenvolvidos por Trevisol (2015) e Benincá (2011). 

Sobre seu ineditismo político, existem alguns estudos que tratam da 

importância dos movimentos sociais para a criação da UFFS, como o estudo 

realizado por Trevisol (2014) e Romão e Benincá (2015), referido acima. Porém 

nenhum desses estudos aprofunda-se na compreensão das articulações e 

mobilizações realizadas pelos atores para a efetiva conquista da UFFS, que 

demonstra a capacidade de esses atores moverem-se em diferentes escalas, sua 

ação tendo uma abrangência que não fica restrita à própria região.  

Sobre o ineditismo regional, não encontramos nenhum estudo que tenha 

como enfoque o entendimento da territorialidade da UFFS na sua abrangência 

mesorregional e o modo como esta territorialidade foi construída, num processo de 

negociação que envolveu o governo federal e o Movimento Pró-Universidade 

Federal, com suas nuances regionais/locais.  
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É nesses dois pontos (ineditismo político e regional) que reside a importância 

desta pesquisa e sua justificativa. Portanto, não é objeto estudar o perfil institucional 

da UFFS e os cursos ofertados, nem seu sistema de gestão e processo de ingresso 

adotado. Verificamos que a lacuna de estudos está justamente no seu ineditismo 

regional e político, ou seja, sua territorialidade, e o modo como esta foi resultado da 

ação de múltiplos atores, reforçando o referencial teórico que questiona o Estado 

unidimensional e considera que o poder está diluído na relação entre os diversos 

atores que emergem e buscam construir vários tipos de tessituras e articular todos 

os pontos ou somente alguns, em rede (RAFFESTIN, 1993). As relações 

estabelecidas entre os atores envolvidos na criação e implantação da UFFS reforça 

o ponto de vista de que os atores não se opõem, mas, sim, agem buscando manter 

relações, assegurar funções, influenciar-se mutuamente, se controlar, se distanciar 

ou aproximar e, assim, criar redes entre eles (RAFFESTIN, 1993). 

A aparente falta de articulação entre políticas públicas no Brasil, mais 

especificamente entre a política setorial de expansão do ensino superior federal e a 

política de desenvolvimento regional, desperta a reflexão sobre a repercussão 

territorial destas políticas. Podemos identificar uma dicotomia entre política setorial e 

territorial. Araújo (2008) chama a atenção para a emergência de uma abordagem 

mais espacial, ou seja, que considera o território, no debate das políticas setoriais. 

Nesse sentido, a abordagem setorial vem cedendo espaço para a abordagem 

territorial. Na prática, o que vemos ainda é a desarticulação dessas políticas, mas 

como elas repercutem nos mesmos territórios, os próprios atores territoriais acabam 

fazendo as conexões entre políticas, como foi o caso na criação da UFFS, onde os 

atores territoriais, para aproveitar a oportunidade de uma política setorial de 

educação, usaram um recorte territorial de uma política de desenvolvimento regional 

(a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR). A pesquisa aqui 

apresentada busca, de alguma forma, identificar como ocorrem os processos 

decisionais entre atores de diferentes escalas e como os novos atores territoriais 

interferem nas políticas públicas (setoriais). 

Assim, a pesquisa busca responder à seguinte questão central: As políticas 

públicas de ensino superior, para além da ação do Estado, podem ser influenciadas 

por outros (novos) atores territoriais? E de que forma se estabelecem essas 

dinâmicas? E quais os limites das interferências de outros (novos) atores em relação 

ao Estado? 
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O objetivo principal da tese é analisar a ação e a importância de outros 

(novos) atores para além da ação do Estado nas políticas voltadas à expansão do 

ensino superior. 

A hipótese principal é de que a política de expansão do ensino superior 

federal pode ser influenciada por atores de diferentes escalas de poder e gestão. 

Ou, em outras palavras, os atores territoriais podem ser mecanismos de 

transformação dos usos do território através da política de expansão do ensino 

superior federal. 

Como hipóteses secundárias temos: 

§ A criação da UFFS revelou uma nova escala de atuação dos atores 

territoriais (nova escala de poder e gestão) – a escala mesorregional. 

§ A criação e implantação da UFFS foi determinada pela ação do Estado 

em interação com os múltiplos atores envolvidos na política de expansão do ensino 

superior federal, que atuam em diferentes escalas. 

§ UFFS é muito mais uma universidade de fronteira entre estados do que 

uma universidade de fronteira com outros países. 

A área de estudo corresponde à abrangência territorial da Universidade 

Federal da Fronteira Sul – UFFS, que é uma universidade multicampi com atuação 

nos três Estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A UFFS foi 

inicialmente construída com base na regionalização proposta pela PNDR, 

implantada pelo Ministério da Integração Nacional – MI, correspondendo à 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - MESOMERCOSUL. Porém, ao longo 

do processo de criação da universidade, esse recorte foi ampliado e passou a ser 

considerado como Mesorregião e entorno, para englobar regiões que estavam 

engajadas nas mobilizações pró-universidade, mas que não faziam parte desta 

Mesorregião. 

A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul engloba 396 municípios com a 

maior abrangência no Rio Grande do Sul (223 municípios), seguido por Santa 

Catarina (131 municípios) e Paraná (42 municípios). O entorno engloba o Território 

do Cantuquiriguaçu no Paraná, formado por 20 municípios e a microrregião de 

Vacaria no Rio Grande do Sul, formada por 14 municípios (Figura 1).  

Destacamos também a complexidade territorial do movimento em prol da 

universidade federal para essa região, pois diversas territorialidades (oficiais ou não) 

sobrepuseram-se, e novos acordos territoriais foram estabelecidos. Um exemplo é a 
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reorganização da região denominada Macromissioneira, que engloba quatro regiões 

(que correspondem ao recorte territorial dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento – Coredes) no Rio Grande do Sul. Essas regiões, que 

mobilizaram-se inicialmente de forma individual, agruparam-se em uma nova região, 

a Macromissioneira. Ainda no Rio Grande do Sul, que apresentou uma densa rede 

de mobilização, podemos identificar a divisão clara de três regiões dentro do Norte 

do Rio Grande do Sul. Além da região Macromissioneira, temos também a região 

Norte (Corede Norte) e a região Nordeste/Campos de Cima da Serra (Coredes 

Nordeste e Corede Campos de Cima da Serra). Esta última região corresponde à 

região de Vacaria, assim também conhecida pela forte presença da igreja, 

organizada na Diocese de Vacaria.  

Figura 1 – Área de Abrangência da UFFS 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A área de estudo compreende uma realidade complexa, com sobreposição de 

diversos recortes territoriais definidos por distintas escalas. Na regionalização em 

escala federal, podemos citar a Região Sul, divisão do IBGE classicamente utilizada, 
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que engloba os três Estados do Sul; a Faixa de Fronteira, mais especificamente o 

Arco Sul (que extrapola a área de estudo), que delimita uma área de 150 Km a partir 

das linhas de fronteira com os países vizinhos; as Mesorregiões Diferenciadas, mais 

especificamente a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, definida pelo MI que, 

por sua vez, levou em consideração os recortes regionais existentes, como os 

Coredes no Rio Grande do Sul e as Associações de Municípios no Paraná e Santa 

Catarina, que correspondem a regionalizações na escala regional. Também temos a 

escala estadual com a divisão em Estados e, na escala local, temos a divisão oficial 

em municípios. 

Como denominação da área de abrangência da UFFS, optou-se por utilizar 

Mesorregião e entorno, buscando seguir com a nomenclatura utilizada durante o seu 

processo de criação. O termo fronteira sul é muito abrangente e não é suficiente 

para caracterizar satisfatoriamente a área de estudo. Também optou-se por não 

utilizar fronteira sul, pois esta denota uma região com fortes características de 

fronteira, o que considera-se não ser o caso, pois nenhum dos campi da UFFS está 

localizado em municípios fronteiriços, e a faixa de fronteira adotada como recorte 

legal compreende uma vasta área do limite com os municípios vizinhos em direção 

ao interior do país (150 km).  

As novas universidades federais, criadas a partir de demandas 

regionais/locais, demonstram a multidimensionalidade de poder e a complexidade 

das transformações de usos do território, bem como evidencia a ação desses atores 

nas múltiplas escalas. Uma política pública pensada na escala federal tem 

rebatimentos em outras escalas, como a regional/local. Nessa escala isto fica mais 

visível, pois é no município, em sua área urbana e rural, que se materializa a política 

de expansão do ensino superior a partir dos campi instalados.  

Santos (1999) e Rückert (2001) defendem que muitos fenômenos, antes de 

se manifestarem na escala local, podem ser determinados por outras escalas. 

Assim, o resultado dos fenômenos que se manifestam num local originam-se de uma 

intenção pensada por atores, que podem ser locais ou multiescalares, como os 

atores clássicos da geopolítica (Estado, Exército e Igreja), bem como os novos 

atores territoriais: da sociedade civil, da economia, da mídia e o próprio povo 

(ROSIÈRE, 2007). Essa intenção pode manifestar-se como ação conduzida por um 

ou diversos atores. Assim, o domínio das escalas é um elemento prévio a toda ação 

(RACINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983).  
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A utilização das escalas geográficas apresenta-se como uma técnica 

importante “para a compreensão do sentido e da visibilidade dos fenômenos numa 

perspectiva espacial” (RUCKERT, 2013, p. 10). A escala, como estratégia de 

representação e apreensão da realidade, define o campo empírico da pesquisa de 

investigação e de análise (CASTRO, 1995). 

A escolha dos diferentes espaços de conceptualização, planos superpostos, 

que não podem ser representados numa única escala, é uma etapa primordial no 

método de investigação geográfica. A passagem do heterogêneo para o homogêneo 

dá-se pelo recorte de subconjuntos, no interior de um combinatório de elementos 

diferenciados (RACINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983). Para estes autores, escala 

pode ser definida “como uma função do esquecimento coerente que permita uma 

ação bem sucedida. A escala aparece desde então como um filtro que empobrece a 

realidade mas que preserva aquilo que é pertinente em relação a uma dada 

intenção” (RACINE, RAFFESTIN, RUFFY, 1983, p. 128). Assim, buscando entender 

o território a partir da ação dos múltiplos atores, as escalas geográficas de poder e 

gestão serão utilizadas como abordagens de análise.  

Rückert (2004) defende que a emergência de novos focos de poder, 

motivados pelas mudanças econômicas que alteraram o papel do Estado, resultou 

também na emergência de novas escalas de poder e gestão. As escalas são 

utilizadas como perspectiva analítica e metodológica para a análise da política de 

expansão do ensino superior, pois permitem dar visibilidade aos fenômenos e 

permitem que estes sejam problematizados. A escala é, portanto, utilizada como 

estratégia de apreensão da realidade, na impossibilidade de ser compreendida na 

sua totalidade.  

A seleção das escalas e sua investigação, numa perspectiva analítica e 

metodológica,  

 

não representam somente a utilização do método indutivo, mas permitem 
também que se entendam as relações que se estabelecem entre diferentes 
escalas e sejam identificados os atores que transitam entre os níveis 
escalares. (CARGNIN, 2011, p. 26).  

 

A complexidade de atores e escalas que envolvem a implantação de uma 

política federal como a de expansão do ensino superior tornam pertinente a 
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utilização da escala como método de análise. A afirmação de Rambo e Rückert 

(2010) reforça este entendimento: 

 

A metodologia das escalas geográficas de poder e gestão caracteriza um 
recurso metodológico o qual permite observar como os atores 
locais/regionais – sociedade civil, Estado e mercado – articulam-se entre si 
e com as demais escalas de poder e gestão, com vistas à promoção do 
desenvolvimento do seu território. Considerar a existência de diferentes 
escalas atuantes em determinado território, possibilita a compreensão da 
densidade e da complexidade oriunda da multiplicidade de poderes nele 
existentes e atuantes. (RAMBO; RÜCKERT, 2010).  

 

Neste trabalho, as escalas consideradas foram: internacional, federal, 

estadual, mesorregional e regional/local. A escala internacional aparece pois um dos 

principais atores envolvidos na criação da UFFS, a Via Campesina, tem uma 

atuação global. A escala estadual foi considerada principalmente pela atuação dos 

deputados estaduais na criação da UFFS. Porém, estas duas escalas não foram tão 

representativas na criação da UFFS. Consideramos, também, que para cada escala 

há fenômenos distintos.  

A escala federal corresponde à abrangência de atuação dos atores nacionais 

e também à ação do Governo Federal. A escala mesorregional corresponde à 

abrangência de atuação de atores que extrapola os Estados. A escala estadual 

corresponde à abrangência de atuação dos atores que se limita aos Estados. Por 

fim, a escala regional/local corresponde à ação dos atores nas regiões.  

A escolha das escalas e dos atores envolvidos na criação da UFFS 

pressupõe uma simplificação da realidade buscando a compreensão do processo de 

forma mais ampla. Assim, o estudo engloba a mobilização dos atores em toda a 

abrangência da UFFS, ou seja, engloba a análise do processo de criação nos três 

Estados e o processo de escolha da localização de seus cinco campi iniciais. 

Portanto, optou-se por uma abordagem menos detalhada de cada um deles, 

limitando-se à identificação dos atores regionais/locais (Figura 2).  
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Figura 2 – Esquema das Escalas de Análise  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Como subgrupos de combinações de escalas, tendo em vista de onde parte 

até onde repercute a ação, consideramos as seguintes combinações: da escala 

federal à mesorregional, da escala regional/local à federal, da escala regional/local à 

mesorregional e da escala regional/local à mesorregional à federal. Esses 

combinatórios levaram em consideração também a variável tempo, pois a 

mobilidade dos atores nas diferentes escalas pode apresentar variações em 

diferentes períodos.  

O combinatório escala federal à mesorregional considera a consolidação de 

um novo recorte territorial a partir de uma ação federal (PNDR), que repercute até a 

escala mesorregional, com a criação da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.  

O combinatório escala regional/local à federal representa a mobilidade dos 

atores territoriais regionais/locais antes da unificação dos movimentos individuais 

pró-universidade nos três Estados; ou seja, trata das ações dos atores 

locais/regionais dos três Estados ainda agindo de forma desarticulada e de sua 

mobilidade na escala federal.  
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O combinatório escala regional/local à mesorregional à federal representa o 

momento de integração dos movimentos individuais num movimento único, ou seja, 

abarca as ações do Movimento Pró-Universidade da Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul quando os atores territoriais conseguem articular-se na escala 

mesorregional e constroem um movimento unificado. 

A escala estadual não aparece como relevante nem para o governo federal 

(na implantação da política setorial de expansão do ensino superior) nem para os 

atores regionais/locais, que transitam diretamente na escala federal, sem 

necessariamente mobilizar a escala estadual. Esta aparece apenas como apoio 

político às mobilizações regionais/locais junto ao governo federal, por meio da ação 

dos deputados estaduais. É importante deixar claro que a falta de protagonismo da 

escala estadual não remete a questões partidárias e de alinhamento político entre 

governo federal e estadual, mas, sim, ao pacto federativo que fortalece o município e 

esvazia financeiramente os estados. Assim, os recursos ficam concentrados na 

União, e é onde os atores territoriais (regionais/locais principalmente) visualizam a 

possibilidade de mobilizar recursos. 

A pesquisa aqui apresentada parte de um estudo de caso que permite 

evidenciar as hipóteses gerais e específicas definidas. O método indutivo, que parte 

da investigação de casos particulares, busca evidenciar tendências gerais, que 

podem subsidiar informações de caráter teórico-analítico. Devem-se considerar as 

três fases do método indutivo, quais sejam: a observação dos fenômenos; a 

descoberta da relação entre eles; e a generalização dessas relações (LAKATOS, 

1983).  

Tendo como ponto central a emergência de novos atores locais/regionais e 

mesorregionais no processo de decisão das políticas públicas federais, mais 

especificamente das políticas públicas federais de ensino superior, a partir da 

definição de um estudo de caso, os procedimentos adotados foram os seguintes:  

a) pesquisa documental; 

b) pesquisa de campo; 

c) análise de entrevistas com atores representativos (a partir de dados 

primários e secundários);  

d) análise de notícias veiculadas na mídia impressa e eletrônica;  

e) elaboração de cartografia de apoio;  
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f) utilização de modelos de representação da ação dos atores e das múltiplas 

escalas de poder e gestão.  

A pesquisa de campo foi de caráter exploratório, para conhecer e reconhecer 

duas das novas universidades federais criadas na fronteira sul, na região 

denominada arco sul: a UFFS e a UNILA. A UFFS é composta atualmente por seis 

campi, distribuídos nos três Estados do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul); a pesquisa concentrou-se em Chapecó – SC, por ser a sede da Reitoria. A 

UNILA é composta por um campus que está implantado em Foz do Iguaçu – PR. A 

escolha dessas duas universidades deve-se ao fato de terem tido um momento de 

confluência na sua criação, pois o governo federal, ao iniciar as tratativas com o 

Movimento Pró-Universidade, buscava a construção de uma universidade voltada à 

integração do Mercosul. Posteriormente, quando o Movimento percebeu que essa 

universidade não atenderia suas reivindicações, volta-se para a Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul como justificativa para a criação de mais uma universidade 

federal. O estudo de caso restringiu-se à UFFS, por apresentar características 

consideradas fundamentais para a hipótese defendida nesta tese, como o fato de ter 

sido resultado da mobilização dos atores regionais/locais e por ser multicampi 

(localizada em três estados diferentes). 

Na pesquisa de campo, foram feitas entrevistas com os seguintes atores 

institucionais: o Reitor da UFFS, Jaime Giolo, o Vice-Reitor, Antônio Inácio Andrioli  

da UFFS e o Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão da UFFS, Joviles Vitório Trevisol. 

Para a pesquisa documental, foram analisados documentos sobre o processo 

de criação e implantação da UFFS fornecidos pela Reitoria da UFFS, bem como 

documentos compilados em dois projetos de iniciação científica: a) elaborado por 

Trevisol e Ló (2014), contendo 112 documentos sobre o Movimento Pró-

Universidade além de outros documentos; b) elaborado por Treib e Rotta (2012), 

contendo diversos documentos sobre o Movimento Pró-Universidade e o Movimento 

Pró-Universidade do Norte do Estado, bem como documentos sobre o processo de 

implantação do campus de Cerro Largo. Os documentos consultados incluem atas 

de reuniões, apresentações em powerpoint, projetos de lei, relatórios, notícias de 

jornal impressas e veiculadas em meio digital, entre outros. Além da documentação 

referente à UFFS, também foram analisados relatórios institucionais no âmbito 

federal, buscando identificar as características e questões relevantes para a 

pesquisa referentes à política de expansão do ensino superior federal. Cabe 
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destacar que esta documentação não está catalogada nem sistematizada, nem 

apresentada em ordem cronológica. Uma contribuição desta pesquisa foi a de 

organizar esta documentação, na medida do possível, em ordem cronológica (lista 

de documentos em ordem cronológica apresentada no Apêndice). 

A análise de entrevistas com atores representativos teve como base fontes 

primárias e secundárias; primárias a partir das entrevistas realizadas pela autora e 

comentadas acima; secundárias a partir de entrevistas realizadas por distintos 

projetos de pesquisa. As duas principais fontes das entrevistas utilizadas nesta tese 

foram resultado de projetos de iniciação científica: Projeto de Iniciação Científica 

coordenado pelo Prof. Joviles Trevisol (TREVISOL; LÓ, 2014), totalizando dezoito 

entrevistas com atores locais/regionais e mesorregionais; e entrevistas realizadas 

pelo Projeto de Iniciação Científica coordenado pelo Prof. Edemar Rotta (TREIB; 

ROTTA, 2012), totalizando entrevistas com dez atores locais/regionais. Também 

outras entrevistas utilizadas foram elaboradas pelo Projeto “Observatório da 

Universidade Popular no Brasil”6, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Nove de Julho (PPGE-Uninove) com financiamento 

da Capes (treze entrevistas no total7) (disponível para consulta em MARIANO, 

2016). Além dessas entrevistas, estabelecemos contato com o Prof. Dilvo Ristoff, 

que coordenou o processo de implantação da UFFS e foi Reitor Pro Tempore, com 

Marco Aurélio Souza Brito, funcionário do MEC à época, que esteve envolvido com o 

processo de criação e implantação da UFFS, e com outros integrantes dos 

movimentos regionais/locais. 

A opção pela utilização de entrevistas já realizadas deveu-se ao fato de 

abrangerem uma gama grande de atores envolvidos no processo de elaboração da 

UFFS nos três estados, bem como a possibilidade de acesso aos dados brutos. As 

entrevistas elaboradas por Trevisol e Ló (2014) foram gravadas e estão disponíveis 

desta forma, sem terem passado por nenhuma edição. Assim também aconteceu 

com as entrevistas realizadas por Treib e Rotta (2012), disponíveis para consulta na 

sua versão em vídeo, sem edições. Ambos projetos de pesquisa adotaram como 

metodologia entrevistas onde eram realizadas algumas perguntas, mas na maioria 

dos casos a interferência dos pesquisadores era pequena, deixando que os 

                                                
6 A listagem dos atores entrevistados nas três fontes citadas é apresentada nos Apêndices. 
7 Tivemos acesso aos arquivos de gravação dessas entrevistas. Dos projetos de iniciação científica, 
tivemos acesso aos vídeos das entrevistas.  
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entrevistados falassem num fluxo mais livre, e o objetivo era contar a história da 

criação da UFFS. As entrevistas realizadas pelo projeto “Observatório da 

Universidade Popular do Brasil” foram as únicas que tivemos acesso apenas as 

transcrições (MARIANO, 2016), mas que por sua vez tiveram papel secundário 

nesta pesquisa.  

A análise de notícias veiculadas na mídia impressa e eletrônica teve como 

objetivo identificar como se posicionavam os diferentes atores territoriais envolvidos 

no processo de criação e implantação da UFFS. Para tanto, realizou-se pesquisa em 

diversas fontes, como o site da Via Campesina, da Fetraf-Sul, do Fórum da 

Mesomercosul, das Associações de Municípios de Santa Catarina e Paraná, do 

Governo Federal, além de sites de notícias de veículos de comunicação 

regionais/locais. A consulta a fontes variadas teve como objetivo construir um olhar 

mais completo sobre a situação, evitando visões tendenciosas, já que os atores 

tendem a impor seus pontos de vista inclusive (e especialmente) por meio da 

divulgação das informações.   

A elaboração de cartografia de apoio teve como objetivo espacializar algumas 

informações pertinentes para a compreensão da expansão do ensino superior nas 

diversas escalas. Foram gerados mapas na escala federal com a localização das 

novas universidades federais e dos novos campi criados no período de 2003 a 2014, 

mapas identificando a abrangência territorial da UFFS e mapas com as divisões 

regionais que deram origem à Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno. 

Também buscou-se espacializar algumas ações do Movimento Pró-Universidade 

Pública e Popular, que ajudam a evidenciar a atuação mesorregional dos atores 

territoriais envolvidos. Por fim, foram elaborados modelos de representação da ação 

dos atores e das múltiplas escalas de poder e gestão.  

Ressaltamos que a pesquisa enfocou o período temporal que envolveu a 

criação da UFFS e buscou destacar os processos decisórios que definiram a sua 

abrangência territorial e o que levou àquelas decisões, portanto, foi observado 

principalmente o período entre 2005 e 2008, quando ocorreram as mobilizações 

individuais nos três Estados (2005-2006), a unificação em um único movimento 

(2007-2008) e as atividades da Comissão de Projeto (2007/2-2008/1). O interesse 

pelo período de atuação da Comissão de Implantação (2009/2010) foi secundário. 

A elaboração desta tese deu-se como membro do Grupo de Pesquisa 

Laboratório Estado e Território: Gestão, Regiões e Fronteiras – LABETER, 
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registrado no CNPq, vinculado ao Laboratório do Espaço Social – LABES, Rede de 

Cooperação Estado e Território – REDE LABETER.  A pesquisa foi desenvolvida 

integrando-se aos objetivos do projeto Pró-Defesa, com apoio da CAPES, tendo 

como coordenador-geral o Prof. Dr. Aldomar Rückert. A presente pesquisa 

enquadrou-se nos eixos de discussão sobre as Ações do Estado, Atores, Políticas 

Públicas Territoriais e Defesa para as Transfronteirizações Sul-americana e sobre 

Planejamento, Cidades e Defesa na Fronteira.  

É importante destacar também a importância do doutorado sanduíche 

realizado na França com o Professor Stéphane Rosière, cujo objetivo foi aprofundar 

a abordagem teórica relacionada à Geografia Política, visto se tratar de referencial 

teórico de outra área de conhecimento que não a do arquiteto. O sanduíche foi 

desenvolvido no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016 na Université de 

Reims Champagne-Ardenne, no Laboratoire HABITER (Aménagement et 

Géographie Politique). Esse laboratório congrega pesquisadores da arquitetura e 

urbanismo e da geografia em suas duas principais áreas de pesquisa. A experiência 

foi fundamental, pois possibilitou a troca de conhecimento com pesquisadores das 

duas áreas. Como conclusão do doutorado-sanduíche, foi realizado um seminário 

sobre o tema Universidade e Território, quando foi apresentado o andamento da 

pesquisa ao público do Laboratório e da Universidade8. 

A tese está estruturada em seis capítulos, além desta Introdução. O Capítulo 

2 traz uma abordagem teórica sobre território e atores, diferenciando os atores 

tradicionais e os novos atores, destacando os que serão trabalhados ao longo da 

tese. Traz também uma discussão sobre políticas públicas setoriais com abordagem 

territorial. O Capítulo 3 faz uma análise da política federal de expansão do ensino 

superior à luz dos múltiplos atores que atuam na escala federal. O Capítulo 4 aborda 

as influências da escala federal na construção de um novo recorte territorial por meio 

das políticas setoriais, mais especificamente a PNDR, quando foram criadas as 

Mesorregiões Diferenciadas, sendo uma delas a Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul, base da abrangência territorial da UFFS. O Capítulo 5 enfatiza a ação dos 

atores regionais/locais e as escalas mobilizadas por eles; trata da articulação dos 

atores locais/regionais em prol de uma universidade federal de forma individual e, 

                                                
8 A divulgação do Seminário pode ser consultada na página do Laboratório HABITER, disponível em: 
<http://www.univ-reims.fr/minisite_73/actualites/actualites-de-l-equipe,14134,24572.html?>. Acesso 
em: 11 out. 2016. 
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posteriormente, articulados na escala mesorregional no Movimento Pró-

Universidade Pública e Popular para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

No Capítulo 6, são apresentados os principais atores territoriais envolvidos na 

criação da UFFS e suas escalas de poder e gestão. Apresenta-se também o 

processo de definição da abrangência territorial da UFFS como consequência da 

territorialidade dos atores regionais/locais. Por último, o Capítulo 7 traz a questão da 

representação territorial dos atores através da discussão da escolha do nome da 

Universidade. Encerra-se o capítulo com a reflexão sobre a questão da fronteira 

contida no nome da UFFS. A conclusão apresenta as principais constatações e 

problematiza as hipóteses defendidas.  
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2 NOVAS UNIVERSIDADES, TERRITÓRIO, MÚLTIPLOS ATORES E ESCALAS 
DE PODER E GESTÃO 

 

Este capítulo apresenta a base teórica utilizada na pesquisa, uma base 

teórica que busca abarcar os assuntos envolvidos no objeto de análise – a política 

de expansão do ensino superior federal sob o viés dos atores e das escalas – com 

ênfase no plano decisional. A tese transita entre dois campos de conhecimento – o 

planejamento regional e a geografia política.  

Sobre o planejamento regional, busca-se enfatizar as políticas regionais e as 

políticas setoriais com abordagem territorial. Também abordamos como o 

planejamento territorial é importante para a redução das desigualdades regionais e 

como essas políticas contribuem, de forma mais direta ou mais indireta, neste 

quadro.  

Buscamos identificar como os atores territoriais influenciam nas políticas 

públicas, com destaque para as políticas setoriais com abordagem territorial 

(trabalhamos com a política de expansão do ensino superior). Portanto, da geografia 

política trazemos a abordagem dos atores, conceituando o território como espaço 

onde ocorrem as relações de poder entre atores territoriais (BECKER, 1983; 

RAFFESTIN, 1993), dentre os quais os atores clássicos e os novos atores 

(ROSIÈRE, 2007; ROSIÈRE, 2008; ROSIÈRE, 2012; RAFFESTIN, 1993).  

 

2.1 Política regional e política setorial com abordagem territorial  

 

Consideramos as políticas públicas, tanto as regionais quanto as setoriais, 

como mecanismos que colocam em prática o planejamento territorial ou regional. 

Entendemos como planejamento a organização que precede a ação. O 

planejamento territorial ou regional materializado nas políticas públicas aqui 

analisadas tiveram como objetivo explícito (PNDR) ou implícito (política de expansão 

do ensino superior federal) a redução das desigualdades regionais. 

No período analisado, predominaram políticas setoriais voltadas à redução 

das desigualdades regionais, que referem-se às políticas setoriais com visão 

regional (implícita). Já as políticas voltadas a valorizar as potencialidades regionais 

englobariam as políticas territoriais (estímulo ao protagonismo das regiões) 

(ARAÚJO, 2013). A PNDR (Decreto 6.047/2007) é classificada como política 
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regional strictu sensu e a política de expansão do ensino superior como setorial com 

visão regional ou com abordagem territorial.  Pode ser assim considerada pois 

apresenta grande potencial transformador do território ou das regiões onde se 

insere.  

Araújo (2008), ao analisar a dicotomia setorial versus territorial, aponta que a 

abordagem setorial tem cedido espaço para uma abordagem territorial nas políticas 

públicas. Porém as dificuldades institucionais, excessivamente setorizadas, ainda 

são um obstáculo. A “lógica setorial dificilmente dialoga com a lógica territorial” e, 

muitas vezes, “as ações institucionais setoriais são a-espaciais” (ARAÚJO, 2008, p. 

177). Mas cada vez mais a abordagem territorial tem feito parte dos debates das 

políticas setoriais. Nesse sentido, podemos identificar algumas ações do MEC que 

apresentam um olhar para os territórios, quando “fazem uma leitura territorial com o 

objetivo de subsidiar os processos decisórios de localização das instituições de 

educação (interiorização das universidades)” (ARAÚJO, 2008, p. 180). 

Um dos objetivos da política de expansão do ensino superior era o de reduzir 

desigualdades regionais, mesmo não sendo uma política regional explícita. Essa 

política teve expressão regional positiva, já que vemos uma tendência à 

interiorização e à desconcentração regional (ARAÚJO, 2013).  

Brandão e Siqueira (2013) comentam que após 2003 o governo federal 

adotou políticas setoriais com fortes repercussões territoriais – como a política de 

expansão do ensino superior, mais do que adotou políticas explicitamente regionais 

– como a PNDR. O governo federal introduziu, a partir de 2003, uma nova 

experiência de romper com o padrão de concentração de renda. Um exemplo disso 

está na base agropecuária organizada por produtores familiares, que correspondem 

a grande parte da demanda por alimentos básicos. Algumas regiões, como o sul do 

Brasil, que conta com este segmento bem organizado e representativo, foram 

beneficiadas com a ampliação dos investimentos (ARAÚJO, 2013).  

Podemos verificar que a abordagem territorial nas políticas públicas vem 

ganhando destaque. Rückert (2013) afirma que o conceito de território vem sendo 

amplamente utilizado em políticas públicas nas diferentes escalas de poder. A 

preocupação com a dimensão territorial vem sendo retomada, porém, a expressão 

território passou a ser utilizada para fundamentar qualquer tipo de política 

(CARGNIN, 2011).  
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Sanchez (1992) diferencia políticas territoriais de políticas não territoriais ou 

com repercussões territoriais não explicitadas e diz que estas últimas acabam sendo 

assumidas como políticas territoriais. Essa situação gera impactos no território que 

não fazem parte de uma decisão prévia e consciente. Assim, esse autor entende 

política territorial como um processo consciente de manipulação do território, e 

política não territorial como um processo com efeitos espaciais indiretos, resultado 

da atuação de políticas que não consideraram o espaço como variável de atuação. 

Decidir não aplicar nenhuma política territorial, deixando que as coisas sigam seu 

curso sem nenhum objetivo estabelecido, é uma forma política de decidir como 

serão desenvolvidos certos processos, visto que estes terão uma dimensão 

espacial-territorial, pela própria essência das relações entre homem-natureza e 

espaço-território (SANCHEZ, 1992).  

Costa (1988, p. 13) afirma que, tradicionalmente, 

 

as políticas territoriais têm sido entendidas no âmbito restrito dos planos 
regionais de desenvolvimento, isto é, enquanto atividade planejadora do 
Estado voltada ao enfoque regional específico, resultando comumente em 
projetos especiais que interessam a uma ou outra região específica. No 
nosso enfoque, entretanto, as políticas territoriais extrapolam essa noção, 
abrangendo toda e qualquer atividade estatal que implique, simultaneamente, 
uma dada concepção do espaço nacional, uma estratégia de intervenção ao 
nível da estrutura territorial e, por fim, mecanismos concretos que sejam 
capazes de viabilizar essas políticas.  

 

Rückert (2011, p. 02) afirma que políticas territoriais podem ser entendidas 

como “o campo das ações emanadas dos poderes centrais, regionais e locais sobre 

os diversos territórios”. Sanchez (1992) define política territorial como o conjunto de 

delineamentos estratégicos, a médio e longo prazo, assim como as correspondentes 

formulações de atuação direcionadas a intervir sobre o território, a fim de que 

assuma as formas adequadas ao conjunto dos interesses que controlam o poder 

político.  

Portanto, ao considerar a evolução do espaço-tempo, é importante que as 

análises abranjam tanto as políticas com enfoque explicitamente territorial quanto as 

políticas de outra natureza que apresentem rebatimentos e impactos no território. 

Nesse sentido, deve-se considerar as políticas setoriais, que são políticas com 

repercussão territorial de competência do setor público. As políticas setoriais são 

aquelas que têm como objeto ações para um setor específico, configurando grandes 
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temas, como infraestrutura, transporte, saúde, educação, etc. Porém, assim como 

afirma Sanchez (1992), toda política tem um rebatimento territorial, mesmo que não 

intencional. Portanto, deve-se superar a visão setorial predominante nas políticas 

públicas a partir da incorporação da dimensão territorial.  

O Ministério da Integração Nacional - MI, em estudo apresentado como 

subsídio para a elaboração da proposta da Politico Nacional de Ordenamento 

Territorial (PNOT) (BRASIL, 2006), afirma que a maneira como as políticas vêm 

sendo pensadas, de maneira individual, torna difícil a articulação e a integração 

entre as agendas e propostas de governo, refletindo na adoção de distintos recortes 

territoriais e espaciais para cada programa. Nesse estudo, o MI assinala que a 

implantação destas políticas está vinculada a múltiplos atores que extrapolam a 

esfera de uma única instituição, sendo que muitas ações envolvem mais do que um 

único ministério ou órgão de governo. Conclui dizendo que o resultado são políticas 

desarticuladas entre si, verificando-se em apenas alguns programas uma 

territorialidade ou espacialidade sem, no entanto, refletir uma preocupação com 

aspectos conceituais sobre território. 

Nesse sentido, parece importante que no termo de referência da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR II haja menção às ações do 

Ministério da Educação relacionadas à expansão da rede de ensino superior, 

ressaltando a importância destas no sentido da redução das desigualdades 

regionais. 

 

Juntamente com a expansão e interiorização dos IFETs, a criação de novas 
universidades federais e implantação de novos campi, priorizando regiões 
menos desenvolvidas, é um dos esforços marcantes no sentido da redução 
das desigualdades no País, significando que este problema vem sendo 
considerado pelo governo federal (BRASIL 2012). 

 

A separação rígida entre políticas territoriais e políticas setoriais com 

repercussões territoriais ou que consideram uma abordagem territorial tem se 

tornado mais fluída. Estas últimas têm ganhado cada vez mais importância enquanto 

políticas voltadas à redução das desigualdades regionais, como vimos ser o caso da 

política de expansão do ensino superior. A integração entre as diversas políticas é 

que continua a ser um desafio a ser superado.  
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Podemos considerar que uma nova lógica de organização das políticas 

públicas vem sendo observada. A revalorização do território e o entendimento de 

que as políticas públicas devem considerar uma abordagem em múltiplas escalas 

trazem à reflexão sobre a forma de construir as políticas públicas.  

Num contexto de abertura democrática, a emergência de novos atores 

territoriais a partir do empoderamento da Sociedade Civil vai demandar espaços de 

participação, e esses atores vão buscar influenciar a construção de políticas 

públicas. Assim, nem toda política que vem de cima para baixo é ruim, porém, por 

outro lado, é importante reconhecer que as estratégias devem partir da diversidade 

local, “valorizando iniciativas de baixo para cima. O novo desafio é a construção de 

estratégias que combinem esses dois movimentos” (ARAÚJO, 2008, p. 180). A 

UFFS pode ser considerada como resultado desse novo desafio, que combina esses 

dois movimentos. Temos uma política pública federal que é influenciada pela ação 

de atores territoriais que vão lutar para que seus projetos sejam incluídos nos planos 

do governo federal.  

Lemos et. al. (2015) afirmam, sobre a valorização do território nas políticas 

públicas, que se “deve ao fato de que é nele que se materializam as relações entre 

indivíduos e grupos sociais e a decorrente necessidade de aproximar as ações do 

Estado das regiões, dando mais transparência e foco às ações públicas” (LEMOS et. 

al., 2015, p. 5).  

Pires et. al. (2014, p. 115-116), ao analisar as conexões entre planejamento e 

participação, consideram que  

 
o adequado conhecimento sobre os problemas a serem enfrentados 
(diagnóstico) e a definição de estratégias corretivas e rumos viáveis 
(proposição) tendem a ser mais bem produzidos quando os distintos atores 
envolvidos com tais problemas participam do processo, aportando 
informações e conhecimentos a partir de suas diferentes perspectivas.  
 
 

 No caso da criação da UFFS, é possível visualizar como ocorreram os 

processos de participação dos atores territoriais na política de expansão do ensino 

superior federal. Acreditamos que um maior conhecimento sobre estes processos 

nas diferentes escalas seja fundamental, visto que a maioria dos estudos concentra-

se na escala urbana. Neste sentido, a pesquisa aqui apresentada busca contribuir 

com o planejamento regional, ainda pouco enfocado dentro dos próprios programas 

de pós-graduação voltados à esta temática. 
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2.2 Território, territorialidade, múltiplos atores e escalas de poder e gestão  

 

O processo de desenvolvimento contemporâneo considera o conhecimento, a 

tecnologia e a inovação como principais fatores de competitividade para os sistemas 

produtivos e para os territórios e vê nas instituições de ensino superior um fator 

diferenciador para as regiões. Por esse motivo, a implantação de instituições de 

ensino superior no território é vista como ação estratégica para o desenvolvimento 

pelos atores territoriais.  

Atualmente o conceito território é bastante difundido, portador de diversos 

significados e, portanto, muito fluido. Pode designar desde uma simples área de 

extensão de um fenômeno, um espaço de movimentos sociais, uma porção da 

superfície terrestre à qual reserva-se uma coletividade humana que a gerencia em 

função de suas necessidades, ou um lugar de vida de um grupo social. Podemos 

considerar o território como um espaço apropriado por um grupo social com 

sentimento de pertencimento ou consciência de sua apropriação; é um espaço de 

gestão e de identidade (BAUDELLE et. al., 2011).  

Convém comentar sobre o uso dos conceitos território e região, que não são 

contraditórios, mas têm origens distintas9. Atualmente, são conceitos muito 

interligados; ambos confundem-se. No Brasil, com a redemocratização, novos atores 

se manifestam em busca de investimentos para seus territórios. Território, portanto, 

passa a ser um termo que se enquadra bem nesse novo contexto, pois é mais 

relacionado com os atores territoriais. Damos preferência ao uso do termo território, 

mas, em algumas situações, o termo região também é utilizado, principalmente 

quando relacionado a uma definição “oficial”, como a região Norte (que corresponde 

à área do Corede Norte, por exemplo).  

No campo da geografia, o território pode ser analisado sob três pontos de 

vista: existencial, relacionado à identidade; físico, que permite compreender as 

configurações territoriais e a estrutura particular de cada espaço; e organizacional, 

que entende o território como um sistema organizado pelos atores, buscando 

identificar quem são, quais papéis desempenham e como se dão as trocas de 
                                                
9 Território tem origem alemã; região tem origem francesa e surge como reação ao termo território. 
Para os alemães, o território relacionava-se à construção do Estado nacional. Após a Segunda 
Guerra Mundial, perdida pela Alemanha, esse termo entra em desuso e passa a predominar a 
abordagem francesa, que utiliza o termo região (como sinônimo de Estado). 
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informação e processo de decisão que permitem compreender como funciona o 

território (BAUDELLE et. al., 2011). A partir do viés físico e organizacional, é 

possível entender o território como uma arena de atores e verificar quais as ações 

que efetivamente são concretizadas. Poderíamos considerar esta uma abordagem 

relacional, pois considera as relações social-históricas ou relações de poder 

(HAESBAERT, 2004). A partir dessa abordagem, dois autores se destacam: Claude 

Raffestin e Robert Sack. Porém estes não restringem a dimensão política à ação do 

Estado nem ignoram as interseções entre as relações de poder com as dimensões 

econômica e cultural da sociedade. 

Considerando o território a partir de seu uso político (BECKER, 1983; 

RAFFESTIN, 1993), é importante considerar a multidimensionalidade do poder, visto 

que o território é entendido como espaço formado por distintos atores, organizados 

socialmente para além da atuação do Estado (SAQUET; CICHOSKI, 2004). Para 

Becker (1983), o território é  gerado pela prática social e produto consumido, vivido e 

utilizado como meio; portanto, o espaço passa a ser considerado como o locus de 

poder, o território ganhando importância não só para o Estado-Nação, mas também 

para os diferentes atores territoriais que nele atuam. O território é construído 

socialmente, refletindo as contradições de cada sociedade. 

A territorialidade corresponde à face vivida do poder e do território, 

corresponde às relações econômicas e políticas (multidimensionais) (BECKER, 

1983). Também é a forma de apropriação de uma parcela do espaço por distintos 

grupos sociais (HAESBAERT; LIMONAD, 2007). O sentimento de pertencimento a 

um território viria anteriormente ao sentimento de pertencimento a uma sociedade 

(RAFFESTIN, 1993). “É uma expressão primária do poder social” (SACK, 1986, p. 

6). A territorialidade pode ser entendida, portanto, como a forma de apropriação do 

espaço pelos grupos sociais, ou seja, no caso da UFFS, estamos considerando que 

a sua abrangência territorial pode indicar a territorialidade dos atores envolvidos.  

Para Sack (1986), a territorialidade é a qualidade necessária para a 

construção de um território, é, portanto, “a tentativa, por um indivíduo ou grupo, de 

atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos, pela 

delimitação e afirmação do controle sobre uma área geográfica. Esta área será 

chamada território” (SACK, 1986, p. 6). 

O entendimento do território a partir de seu uso político não deve considerar 

que o Estado é o único agente da produção do espaço por meio de suas políticas 
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territoriais, mas deve abranger a multidimensionalidade de atores que exercem seu 

poder e gestão no território em diferentes escalas. O Estado, assim, “não é mais a 

única representação do político, nem a única escala de poder, mas certamente é 

uma delas, mantendo-se ainda, embora com novas formas e funções” (BECKER, 

2011, p. 299).  

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 

análise (SANTOS, 1994). Trata-se, portanto, de estudar o território vivido e usado, 

cuja ênfase recai sobre os atores que agem sobre ele. O uso diferenciado do espaço 

é a base da identidade dos atores (ROSIÈRE, 2008).  

Consideramos, nesta pesquisa, o território como “espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 2011, p. 78). Nesse sentido, tornam-se 

secundárias questões como o entendimento de características geomorfológicas e 

físicas do território, o que realmente interessa é compreender “quem domina ou 

influencia e como domina ou influencia um determinado espaço” (SOUZA, 2011, p. 

79). Entendendo o território como um instrumento de exercício do poder, questiona-

se “quem domina ou influencia quem nesse espaço, e como?” (SOUZA, 2011, p. 

79).  

Para Raffestin (1993), o poder é parte intrínseca de toda relação, portanto, 

está em todo lugar e se manifesta quando ocorrem relações. Toda relação é o ponto 

de surgimento do poder e é isso que fundamenta a sua multidimensionalidade. 

Costa (1988, p. 18) afirma que um “grupo projeta sobre o espaço as suas 

necessidades, a organização para o trabalho e a cultura em geral, mas projeta, 

igualmente as relações de poder que porventura se desenvolvam em seu interior”. 

Sendo assim, considera-se que no interior do território “existem conflitos, 

disputas pela  implementação de projetos políticos entre os diferentes atores” 

(CAZAROTTO, 2011, p. 35). Para Castro (2005, p. 97-98), o poder pode ser 

entendido como a manifestação de uma “possibilidade de dispor de um instrumento 

para se chegar a um fim (a vantagem ou o efeito desejado), mas a possibilidade de 

chegar a este fim supõe a existência de uma relação necessariamente assimétrica”. 

Considerando que a ideia de poder traz intrinsecamente um componente de relação 

e assimetria, o poder se manifesta em situações relacionais assimétricas (CASTRO, 

2005). Essas assimetrias podem ser apreendidas pelas diferentes materializações 

de ações através da criação de objetos geográficos, que espelham a 

intencionalidade de seus atores.  
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No Brasil o processo de democratização permitiu a emergência e o 

fortalecimento de atores territoriais que também passaram a impor sua agenda em 

escalas mais abrangentes e de forma mais efetiva. Os resultados das decisões e 

processos tomados no interior de um território vão variar em função do grau de 

dependência ao qual esteja submetido, existindo um duplo plano das relações de 

poder, “as interiores e os fluxos de relação com outros territórios” (SANCHEZ, 1992, 

p. 71). 

O termo ator, segundo Rosière (2007), não é comum à geografia. Este é um 

termo usual nas relações internacionais, que foi passado à geografia pela “nova 

geografia” a partir dos anos 1970 e que tende a se generalizar. Entendem-se como 

atores todas as entidades que elaboram representações territoriais e práticas 

espaciais, que exprimem essas representações (ou, se for o caso, suas 

reinvindicações) e agem sobre o espaço, estruturando redes e territórios (ROSIÈRE, 

2007). Esse autor diferencia os atores clássicos da geopolítica (Estado, Exército e 

Igreja), que estão cada vez mais dividindo espaço com novos atores territoriais: da 

sociedade civil (partidos políticos, ONGs, guerrilhas), da economia (empresas 

transnacionais, mercado financeiro), da mídia (considerada como quarto poder) e o 

povo, no sentido de agrupamentos humanos identificados e organizados.  

Os atores, aqui chamados atores territoriais, elaboram inicialmente um 

discurso, que pode ou não se concretizar. Sua capacidade de agir sobre e no 

território  é muito variável e é uma questão de poder (ROSIÈRE, 2012). Os atores 

agem no território em interação permanente com outros atores, cooperando ou 

competindo entre si. Estas interações vão variar de acordo com as escalas (local e 

global, por exemplo) (ROSIÈRE, 2012). No processo de criação e configuração da 

UFFS, é possível visualizar cooperação entre atores, visando construir um 

movimento integrado entre estados para pressionar o governo federal, mas também 

de embates e conflitos, principalmente relacionado à localização dos campi dessa 

universidade. Rosière (2007) destaca que é mais comum que os atores territoriais 

atuem em conjunto, através de alianças, atuando em sinergia.  

Consideram-se fundamentais a identificação dos atores territoriais envolvidos 

na política de expansão do ensino superior, os jogos de interesses entre eles e o 

papel desempenhado nas diversas escalas de análise. Nesse sentido, é importante 

considerar o que Raffestin (1993) definiu como atores sintagmáticos, aqueles que 
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realizam um programa ou projeto e que, para tanto, elaboram estratégias e 

mobilizam recursos de diversas naturezas.  

 
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 
(por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

 

Para a identificação dos atores mais relevantes para a criação da UFFS, 

usamos a classificação proposta por Rosière (2007) que difere os atores clássicos 

dos novos atores territoriais.  

 

2.3 Atores Territoriais “Clássicos”  

O mais clássico dos atores é o Estado, podendo ser considerado como 

onipresente. Junto com o Estado, a Igreja e as Forças Armadas podem ser 

considerados como atores “clássicos”. Na região em estudo, esses três atores têm, 

historicamente, atuado, uns de forma mais efetiva que outros. Por ser uma região de 

fronteira, questões de segurança nacional motivaram a atuação do governo federal 

(como exemplo, podemos citar a criação do Território Federal do Iguaçu nos anos 

1940), das Forças Armadas (implantação de colônias militares no final do século XIX 

e início do XX na região) e da Igreja que desempenhou papel fundamental na 

organização de mobilizações pela terra, com a Pastoral da Juventude. A criação do 

Território Federal do Iguaçu marca a atuação do Estado (historicamente ausente) na 

região, que desencadeou o processo mais intenso de ocupação do sudoeste do 

Paraná e do oeste de Santa Catarina. Outro momento de destaque da ação do 

Estado na região foi a política de expansão do ensino superior, quando cinco novas 

universidades foram implantadas nos três estados do Sul. 

 

2.3.1 Atores Governamentais 
 

Para compreender os atores governamentais, é necessário considerar a 

diferença entre Estado e Governo. Este último tem duração determinada, definida 

por eleições, enquanto Estado pressupõe continuidade (ROSIÈRE, 2007). 

Normalmente referimos que uma política deve ser de Estado (ter continuidade ao 
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longo de diferentes governos) e não de Governo, que acaba estando muito 

relacionada ao partido político que está no poder. Este é um dos grandes problemas 

para o planejamento urbano e regional no Brasil, já que temos a mentalidade de 

pensar muito mais em termos de Governo do que de Estado. O cenário político 

vivenciado no momento demonstra bem isto: um governo interino tem o poder de 

modificar políticas de governos anteriores, pois estas não são vistas como de 

Estado, mas, sim, estritamente relacionadas ao partido político que estava no poder 

anteriormente. Rosière (2007, p. 292) conclui dizendo que “os Governos e os 

Estados são atores geopolíticos incontornáveis, o que não quer dizer únicos, nem 

incontestáveis”.  

Como atores governamentais estamos considerando, de acordo com as 

escalas, os Ministérios (da Educação, do Planejamento e Gestão e da Integração 

Nacional) e as administrações municipais (Associações dos Municípios de Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul). Os estados federados, no caso em estudo, 

estiveram praticamente ausentes, por isso não estão sendo considerados. Esse fato 

mostra o quanto o pacto federativo no Brasil favorece a relação direta entre 

municípios e governo federal, enfraquecendo significativamente o papel dos estados 

federados, visto que estes não possuem os recursos, que ficam concentrados no 

governo federal.  

 

2.3.2 Atores Técnicos  
 

Consideramos os atores técnicos vinculados ao Estado, portanto relacionados 

aos atores clássicos. Como atores técnicos, listamos principalmente as 

universidades federais que apoiaram o movimento de criação da universidade, 

inclusive com apoio técnico durante seu processo de concepção e implantação. As 

duas universidades envolvidas foram a UFSM e a UFSC, além do próprio MEC. 

Ainda em 2006, foi encomendado um estudo à UFSC sobre a ainda então designada 

Universidade da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. A composição da 

Comissão de Implantação congregava representantes indicados pelos movimentos 

sociais e representantes da UFSM e UFSC, que tinham o papel de dar o apoio 

técnico à criação da universidade.  
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2.3.3 Igrejas Católica e Luterana 
 

Outro ator territorial “clássico” é a Igreja, que pode ser considerada uma 

estrutura social e política fundamental, uma das mais antigas e influentes. Na região 

em estudo, a Igreja tem desempenhado, historicamente, papel significativo, desde 

as missões jesuíticas. Nos anos 1960 e 1970, a presença da Igreja na região é 

destacada por Picolotto (2008, p. 3) ao considerar que “nesse momento histórico 

ficou evidente a presença e a legitimidade que a igreja Católica e Luterana tinham 

nessa região colonial”. Este autor aponta ainda que os colonos, nos momentos de 

dificuldade, recorriam às igrejas. Os envolvidos eram agentes religiosos ligados à 

teologia da libertação.  

Rosière (2007) salienta que as igrejas podem tanto favorecer o status quo 

social e político quanto serem atores desestabilizantes, contestadores. Na 

mesorregião, pode-se considerar que a igreja desempenhou papel desestabilizador, 

pois introduziu uma nova maneira de encarar a questão do pobre, buscando 

construir uma “igreja dos pobres”. Picolotto (2008) destaca o papel de mediador da 

igreja em relação aos diversos movimentos sociais que se formaram na região. 

Apesar de tratarem de temas específicos, havia cooperação entre eles, mediante 

sua vinculação em um “projeto maior”, encabeçado pela igreja. “O que dava unidade 

a estes movimentos era [...] a sua vinculação com a igreja [...] por reconhecerem-se 

entre si como organizadores do ‘povo pobre’, dos ‘colonos’” (PICOLOTTO, 2008, p. 

4).  

Em defesa de posseiros e colonos, é criada nos anos 1980 a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT). Oliveira (2001) destaca que a Conferência Nacional dos 

Bispos Brasileiros (CNBB) colocou em evidência a questão da terra, que foi tema da 

Campanha da Fraternidade de 1980 (Terra de Deus, terra de irmãos). Esse autor 

aponta ainda que foi criado um documento sobre a terra para subsidiar as 

discussões nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s).  Picolotto (2008) destaca 

que a ação da Igreja foi fundamental para a formação de movimentos sociais na 

região. 

 
Motivou-se a formação de Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s ), grupos 
de jovens, associações de moradores, etc. Todos estes fatores somados 
deram base para o surgimento dos movimentos sociais de luta por terra 
(MST, CRAB) e do sindicalismo rural da CUT. (PICOLOTTO, 2008, p. 3). 
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Consideramos aqui, como representações da Igreja, a Pastoral da Juventude 

Rural – PJR, os Conselhos Pastorais da Terra e as Dioceses, entre outros. 

 
 

2.4 “Novos Atores Territoriais” 

 
Em conjunto com os atores “clássicos”, Rosière (2007) destaca a emergência 

de “novos atores”, oriundos da sociedade civil, subentendido “que os órgãos 

políticos não são, ou não são mais, os representantes da sociedade, mas atores 

‘desconectados’” (ROSIÈRE, 2007, p. 283). Estes estão cada vez mais competindo 

com os atores “clássicos”. Entre os “novos atores” apontados por Rosière (2007), 

consideramos para a pesquisa em curso: i) os partidos políticos; ii) a mídia (pode ser 

considerada o “quarto poder”); iii) a população, considerados os grupamentos 

humanos identificados e organizados. Nesse sentido, a região é emblemática, pois 

foi berço do surgimento de novos atores territoriais, como os movimentos de luta 

pela terra, que desempenharam papel fundamental na implantação da UFFS. Outros 

atores que emergem na região são as universidades comunitárias, que foram 

preponderantes no RS e SC como alternativa à lacuna de ensino superior fornecido 

pelo Estado.  

É importante conceituar o que sejam os movimentos sociais populares, pois 

são muito utilizados nas referências pesquisadas. São “ações sociais coletivas de 

caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se 

organizar e expressar suas demandas” (cf. Gohn, 2008) (GOHN, 2011, p. 335). Essa 

autora afirma também que os movimentos sociais 

 
possuem identidade, têm opositor e articulam ou fundamentam-se num 
projeto de vida e de sociedade. [...] Finalmente, os movimentos sociais 
tematizam e redefinem a esfera pública, realizam parcerias com outras 
entidades da sociedade civil e política, têm grande poder de controle social 
e constroem modelos de inovações sociais. (GOHN, 2011, p. 336-227).  

 

Romão e Benincá (2015) complementam dizendo que a expressão 

“movimentos sociais” é utilizada atualmente em um sentido mais amplo, quando 

refere-se a toda e qualquer ação coletiva, e num sentido mais estrito, quando 

relacionada às mobilizações da sociedade civil contemporânea. No Brasil, os 
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movimentos sociais buscam, normalmente, acesso aos bens e serviços coletivos, 

mas não é tão comum que busquem participação nos processos decisórios, como 

aconteceu no Movimento Pró-Universidade Federal, quando “reivindicaram 

participação no processo de tomada de decisões” (ROMÃO; BENINCÁ, 2015, p. 

109). 

A análise sobre a criação da UFFS mostra como os movimentos sociais 

populares, aqui entendidos como sinônimos dos movimentos socioespaciais e 

socioterritoriais, diferenciando-se as organizações não-governamentais (ONGs), têm 

capacidade de realizar diagnósticos sobre a realidade social e construir propostas 

(GOHN, 2011). Essa autora coloca que esses movimentos sociais, agindo em redes, 

constroem ações coletivas de resistência e lutam pela inclusão social. Assim, “criam 

identidades para os grupos antes dispersos e desorganizados” (GOHN, 2011, p. 

336). Nesse sentido, os movimentos como Via Campesina e Fetraf-Sul 

desempenham esse papel de aglutinadores de grupos dispersos e, assim, reforçam 

a identidade desses grupos e “aqueles que eram excluídos passam a se sentir 

incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo” (GOHN, 2011, p. 336).  

Dentro da classificação proposta por Rosière (2007) os movimentos 

socioterritoriais e socioespaciais seriam considerados como novos atores territoriais, 

que convivem com os atores “clássicos”, como o Estado e a Igreja.  

 

2.4.1 Atores políticos 
 

A democracia permite a emergência de novos atores, sendo um deles os 

partidos políticos. No Brasil, a democracia foi retomada recentemente, após um 

período de ditadura militar. Nesse contexto, os partidos políticos proliferaram-se. 

Rosière (2007, p. 305) conceitua partido político como  

 
um conjunto de cidadãos que se propõe, por meio de seu apoio popular 
(eleitores), exercer o poder. [...] Um partido político expressa geralmente a 
opinião de um grupo sociocultural ou de uma classe social, mas o 
determinismo absoluto não existe. 

 

Não seria possível analisar a política pública de expansão do ensino superior 

federal sem considerar os partidos políticos, com destaque para o Partido dos 

Trabalhadores – PT, que estava no poder e investiu na expansão do ensino superior 
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federal. É durante a gestão deste partido (2003-2014) que vai ser criada a UFFS; de 

fato, acredita-se que essa universidade só foi concretizada pelo alinhamento político 

desse partido com os movimentos socioterritoriais mais significativos da região, 

como veremos ao longo da tese. Também é importante destacar o papel do PT na 

mesorregião. Picolotto (2008) deixa tal relação clara ao apontar o PT como o 

aglutinador de movimentos sociais diversos por ser um partido da classe 

trabalhadora.  

Consideramos aqui como atores políticos os partidos políticos, principalmente 

o Partido dos Trabalhadores, os senadores, deputados federais, deputados 

estaduais, vereadores e prefeitos. Também são considerados atores políticos as 

associações de vereadores, etc.  

Também é possível visualizar a emergência de escalas intermediárias entre 

os municípios e o governo federal, como é o caso da escala mesorregional, 

materializada na região Sul pelos Fóruns das Mesorregiões Diferenciadas (FDRs). O 

Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul ou Fórum da Mesomercosul, 

foi considerado dentro dos atores políticos. Na escala regional/local temos alguns 

outros atores, como o Colegiado Territorial do Contuquiriguaçu, que é um espaço de 

debate organizado pelos Programa dos Territórios Rurais e de Cidadania. 

O Colegiado Territorial tem desempenha papel político de orientação das 

tomadas de decisão estratégicas para a região relacionadas ao desenvolvimento 

territorial (CONDETEC, 2010). O Conselho de Desenvolvimento do Território do 

Cantuquiriguaçu – CONDETEC é o órgão responsável pela gestão do Território 

Cantuquiriguaçu. 

 

2.4.2 Atores socioterritoriais e socioespaciais 
 

O conceito de movimentos socioterritoriais foi adotado nesta tese para 

classificar os movimentos que têm o território como componente de sua identidade. 

Caracterizam-se pelas disputas de território no campo e na cidade. Esse conceito é 

relativamente recente e pouco conhecido, e vem sendo desenvolvido por 

pesquisadores do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – 

NERA, da Universidade Estadual Paulista – UNESP. Esse grupo faz parte de Rede 

DATALUTA (Banco de Dados da Luta pela Terra).  
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Segundo Relatório de Pesquisa DATALUTA (2009 e 2015) e artigo de 

Fernandes (2005), o conceito de movimentos socioterritoriais teve início nos anos 

1990 com o seguinte desafio: 

 
superar os conteúdos sociológicos do conceito de movimentos sociais, muito 
utilizado nos trabalhos de geógrafos, visto sua insuficiência para a 
compreensão dos processos geográficos desenvolvidos pelos movimentos 
produtores e construtores de espaços e transformadores de espaços em 
territórios (DATALUTA, 2009, p. 24). 

 

Esse conceito é pertinente com a abordagem de autores como Raffestin 

(1993), usada nesta tese. Para esse grupo de pesquisa, “a produção ou construção 

do espaço acontece pela ação política, pela intencionalidade dos sujeitos para 

transformação de suas realidades e/ou as de outrem” (DATALUTA, 2009, p. 25).  

Para Raffestin (1993), o território é o trunfo e motivo de existência desses 

movimentos. Como exemplos de movimentos socioterritoriais que têm o território 

como trunfo, podemos citar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST, a Via Campesina e a Fetrafe-Sul. Esses movimentos têm o território como alvo 

principal de luta e de disputa. Cabe uma ressalva à classificação da Via Campesina 

como movimento socioterritorial, pois as ações desse movimento são mais de 

articulação dos movimentos socioterritoriais que o compõem (DATALUTA, 2015).  

Fernandes (2005) enfatiza que os movimentos sociais e socioterritoriais são a 

mesma coisa, porém, os primeiros existem desde uma perspectiva sociológica e o 

segundo desde uma perspectiva geográfica. Portanto, ambos  

 

são um mesmo sujeito coletivo ou grupo social que se organiza para 
desenvolver uma determinada ação em defesa de seus interesses, em 
possíveis enfrentamentos e conflitos, com objetivo de transformação da 
realidade. (FERNANDES, 2005, p. 31).  

 

O DATALUTA, para apresentar os dados sobre luta pela terra, propõe uma 

classificação dos movimentos a partir de sua escala de abrangência, utilizando-se a 

divisão territorial oficial (IBGE): movimentos municipais, microrregionais, 

mesorregionais, estaduais, macrorregionais e nacionais. Como municipais são 

classificados os movimentos com atuação em apenas um município; como 

microrregional, os movimentos que atuam em vários municípios limítrofes; 
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mesorregional são aqueles que atuam em microrregiões limítrofes; como estaduais, 

os movimentos que atuam em microrregiões não-limítrofes dentro de um mesmo 

estado; macrorregionais como os movimentos que atuam em mais de um estado; e 

nacional os que atuam dentro do território nacional, atuando em vários estados 

(DATALUTA, 2009). A CONTAG, CPT, FETRAF e MST são considerados 

movimentos nacionais e o MAB, MAST, MPA e Via Campesina como movimentos 

com atuação na escala macrorregional. Nesta tese, essa classificação serviu como 

referência, mas a classificação adotada levou em consideração também os dados 

encontrados na pesquisa sobre os atores e escalas. Como atores socioterritoriais, 

estamos considerando a Fetraf-Sul, ligada à agricultura familiar, e Via Campesina, 

ligada à agricultura camponesa, e todos os movimentos organizados por eles. 

É importante diferenciar o conceito de agricultura familiar a camponesa. Para 

Picolotto (2008, p. 6-7): 

 
Enquanto a FETRAF procura constituir e positivar um sujeito (“agricultor 
familiar”) produtor de alimentos para o mercado interno, que precisa ser 
apoiado com políticas públicas para desenvolver-se; os movimentos da Via 
Campesina buscam criar um sujeito (“camponês”) que resiste ao modelo de 
agricultura de commodities, transgênica, para o mercado internacional e, ao 
mesmo tempo, torna-se um “guardião” da biodiversidade genética, para isso, 
precisa enfrentar as empresas transnacionais e as políticas estatais que 
apóiam o agronegócio. Dessa forma, estas duas organizações estão 
procurando “fazer” ou “produzir” dois sujeitos políticos distintos entre si a 
partir de uma base de “colonos” com muitas semelhanças.  

 

A Fetraf é formada basicamente por sindicatos. Abramovay et. al. (2005) 

consideram que os movimentos sociais ligados à agricultura familiar apóiam-se em 

quatro modalidades de organização local:  

 
• Embora menos importantes que no período da ditadura, as Comunidades 

Eclesiais de Base ainda são significativas. 
• Os sindicatos de trabalhadores rurais – filiados, alguns, à CONTAG, 

outros, à FETRAF - são canais importantes de mobilização direta dos 
agricultores. 

• Com significado bem menor na vida cotidiana do interior da região, os 
conselhos de desenvolvimento rural – sobretudo os que tratam de temas 
referentes à agricultura – também fazem parte dos recursos em que se 
apóiam as mobilizações. 

• As cooperativas de crédito e de leite são as mais importantes 
organizações econômicas criadas por agricultores familiares e possuem 
uma considerável capilaridade (ABRAMOVAY et. al. 2005, p. 12). 
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De acordo com a classificação apontada por Abramovay et. al (2005), 

incluímos na categoria dos movimentos socioterritoriais os sindicatos (rurais) e as 

cooperativas. 

Diferenciamos os movimentos socioterritoriais dos movimentos 

socioespaciais, como propõem Fernandes (2005), Pedon (2009) e outros. Os 

movimentos socioespaciais “representam o conjunto de mobilizações populares que 

tem o espaço como base de ação, mas que, para alcançar seus objetivos, não 

produzem uma interferência direta na territorialidade vigente” (PEDON, 2009, p. 

227). Como movimentos socioespaciais consideramos a União dos Estudantes e 

outros movimentos estudantis e o CPERS-Sindicato. Dentro desta categoria estão 

sendo consideradas também as Universidades Comunitárias. 
 

2.4.3 Organizações não-governamentais (ONGs) 
 

As organizações não-governamentais têm crescido muito nos últimos anos, e 

seu papel como ator territorial acompanha esse crescimento. Para Rosière (2007) as 

ONGs são diferentes dos Estados. 

 
A Resolução 288, de 27 de fevereiro de 1950, do Conselho econômico e 
social da ONU, ressalta que uma ONG é uma “organização que não é 
criada por via de acordos intergovernamentais”, embora se deve admitir que 
muitas delas são financiadas por Estados. Atores sem fins lucrativos, as 
ONGs se distinguem também das empresas; elas dispõem igualmente de 
uma organização administrativa especifica. (ROSIÈRE, 2007, p. 311). 

 

Rosière (2007) apresenta uma diferenciação das ONGs: existem as que são 

alegadamente independentes, mas organizadas pelos governos; as que são 

independentes, mas também oriundas de governos e dependentes de seus 

subsídios; e as que dependem de um financiador.  

As ONGs podem ser analisadas de acordo com uma série de critérios: 

contexto, local de criação, campo original e atual de atuação, modo de ação original 

e atual, natureza jurídica, tamanho, funcionamento interno, fontes de financiamento, 

zona de atuação e escala de implantação (ROSIÈRE, 2007). Sobre as zonas de 

ação, estas podem ser de várias categorias, como humanitárias, de 

desenvolvimento, agrárias, etc. As ONGs podem ser vistas como uma forma de 

transformação social, de acesso aos poderes locais e regionais. São estruturas 
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capazes de alterar representações, influenciar de maneira decisiva a ação de 

governos e orientar as políticas públicas.  

A principal ONG identificada no processo de criação da UFFS foi a Assesoar, 

entidade jurídica de direito provado, de caráter educacional e filantrópico e sem fins 

lucrativos, que tem sede em Francisco Beltrão, no Paraná e que se articula a um 

conjunto de organizações locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.  

Com base na classificação apresentada, foi possível categorizar os principais 

envolvidos na política de expansão do ensino superior federal na Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul. Essa classificação foi importante para identificar os 

principais grupos de atores territoriais e será utilizada na análise desses atores e das 

escalas mobilizadas por eles.  
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3 POLÍTICA DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO PERÍODO 2003-2014 E 
REPERCUSSÕES TERRITORIAIS NO SUL DO BRASIL 

 

As ações adotadas pelo Governo Federal a partir de 2003 devem ser 

entendidas tendo como base uma visão histórica do processo de expansão do 

ensino superior e das demandas que chegam aos anos 2000. Podemos observar um 

crescimento intenso de matrículas no ensino superior entre 1990-2014 (140%) 

(Figura 3) e também um intenso crescimento no número de estabelecimentos 

privados entre 1990-2014. Mesmo após a ampliação dos investimentos nas 

universidades públicas federais, em 2014 estas não representavam mais do que 5% 

do total de IES, e as matrículas em universidades públicas corresponderam a 25% 

do total de inscritos.  

Figura 3 - Evolução do ensino superior federal no Brasil (1990-2014), número de 
matrículas e de Instituições de Ensino Superior (IES) 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados do Censo do Ensino Superior de 2015 

(INEP/MEC, 2015). 
 

O ensino superior brasileiro tem uma história complexa e representa o conflito 

de interesses de diversos atores territoriais. Considerando desde o Regime Militar 

(1964-1985), podemos observar que nas últimas décadas a política de expansão do 

ensino superior tem privilegiado o setor privado, porém, com momentos em que 

houve incentivo ao setor privado concomitantemente com expansão do setor público 

federal (como no próprio período do Regime Militar e nos governos mais recentes). 

O atendimento ao aumento crescente da demanda por ensino superior pela 

iniciativa privada resultou numa rede de instituições de ensino superior mal 

distribuída pelo território nacional. Esse setor concentrou-se em regiões mais 

dinâmicas economicamente, deixando em descoberto vastas áreas do território 
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nacional mais pobres e menos dinâmicas. Nesse sentido, a distribuição do ensino 

superior no Brasil é um reflexo das dinâmicas políticas, sociais e econômicas que as 

criam e as transformam. Neste estudo, interessa-nos compreender como o ensino 

superior brasileiro vem sendo constituído, para poder contextualizar as motivações 

que levaram à implantação de uma política de expansão do ensino superior federal. 

É por isso que não interessa a este estudo realizar um histórico exaustivo sobre o 

tema, mas, sim, destacar os momentos críticos dessa história que levaram à 

retomada dos investimentos públicos no ensino superior federal a partir dos anos 

2000. Como principais referências usamos os estudos de Amorim (2010) , Arruda 

(2011), Carvalho (2011), Sampaio (2011), Saviani (2010) e Neves (2002; 2012). 

Como principais momentos críticos apontamos os seguintes: 

• Reforma Universitária de 1968; 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e posteriores legislações que 

regulamentaram o ensino superior privado com fins lucrativos 

• Retomada dos investimentos em ensino superior público nos anos 2000. 

Carvalho (2011) afirma que: 

 
A compreensão a respeito da trajetória da política pública direcionada à 
educação superior no Brasil remonta ao regime militar, que instituiu a 
Reforma Universitária de 1968 como resposta à assimetria entre a oferta e a 
demanda por vagas no nível superior. A partir de então, houve expansão 
significativa de vagas, matrículas, instituições e cursos destinados, em sua 
maior parte, à classe média e vistos como principal veículo de ascensão 
social e inserção diferenciada no mercado de trabalho. (CARVALHO, 2011, p. 
1). 

 
Faremos uma análise mais aprofundada da formação do ensino superior no 

Brasil a partir da Reforma Universitária de 1968 pois é a partir deste momento que 

verifica-se um crescimento significativo do deste setor, que determinaram algumas 

das características da organização do ensino superior que vão perdurar até os dias 

atuais. 

 
 

3.1 Formação do ensino superior no Brasil  

 

Antes de destacarmos os momentos críticos apontados anteriormente e que 

são os de maior interesse para compreender o que levou o governo federal a adotar 
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uma política de expansão do ensino superior federal nos anos 2000, é importante 

apresentar, mesmo que de forma sucinta, num quadro mais amplo, a formação do 

ensino superior no Brasil. O estudo do território nacional a partir da formação do 

ensino superior permite entendê-lo como unidade e diversidade, espaço de conflitos 

entre normas e usos (AMORIM, 2010), portanto, é importante entender o país a 

partir da noção de território usado. Na conjuntura atual, o lugar passa a ocupar, 

novamente, posição de destaque, considerando que “as diferenças entre os lugares 

são o resultado do arranjo espacial dos modos de produção particulares” (SANTOS, 

2005, p. 28). Mais especificamente, interessa entender como se dá o uso do 

território pelas instituições de ensino superior, vistas como estruturas mais 

duradouras e universais da sociedade e que apresentam, como principal 

característica, desde sua criação, a produção e aprendizagem do saber (AMORIM, 

2010). 

Amorim (2010, p. 98) propõe uma periodização sobre a presença das IES em 

território brasileiro considerando três momentos, ou melhor, “três meios geográficos 

onde o evento estudado materializa-se”. O primeiro período caracteriza-se pelos 

movimentos precursores do ensino superior no território, materializado sobre um 

território pouco modificado pela ação humana e que transforma-se aos poucos a 

partir da dotação de intencionalidades pela força da exploração e do uso 

impregnando-se por técnicas. Vai da chegada dos portugueses até o início do século 

XX. No segundo período, vemos o surgimento da universidade concomitantemente 

com o surgimento de instituições de ensino superior isoladas. Esse período é 

marcado pela  mercantilização do território, os recursos naturais sendo 

transformados em bens mercadológicos, fato que possibilita a organização e a 

difusão dos sistemas técnicos de engenharia pelo território. Vai da década de 1920, 

quando surge efetivamente a primeira universidade no Brasil, até a década de 1960, 

quando ocorrem modificações significativas “tanto na base material do território 

quanto na estrutura, organização e localização dos IES” (AMORIM, 2010, p. 130). O 

terceiro período materializa o ensino superior em diversas modalidades de IES 

(universidades, centros universitários, faculdades isoladas) e diz respeito ao meio 

técnico-científico-informacional, “através do qual o conhecimento, a pesquisa e o 

ensino povoam o território nacional a partir de lugares selecionados por uma lógica 

reprodutiva da divisão internacional do trabalho” (AMORIM, 2010, p. 99). Vai da 

década de 1960 até os dias atuais. 
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É somente no século XIX, após longo período no qual existia limitada oferta 

de ensino primário e secundário centralizado pelos jesuítas, em escolas isoladas, 

que o ensino superior passa a existir no Brasil. O início da formação da rede de 

ensino superior está relacionada com um fator histórico importante: a transferência 

da sede do reino português para o Rio de Janeiro em 1808. Esse fato acarretou 

profundas transformações na sociedade brasileira, associadas à criação de diversas 

instituições e estruturas de poder, com destaque para as IES. A vinda da família real 

também foi o “marco do desenvolvimento das ciências e das técnicas no Brasil”, 

criando-se um espaço público letrado (AMORIM, 2010, p. 111).  

A característica inicial é a de criação de cursos superiores isolados, não 

articulados em universidades, todos eles públicos, mantidos pelo Estado e 

fortemente articulados à preocupação com a defesa militar do território. O primeiro 

curso superior a ser instalado no Brasil foi a Faculdade de Medicina da Bahia em 

1808, com significativo atraso em relação a outros países sul-americanos de 

colonização espanhola  como Peru (1551), Argentina (1613), Colômbia (1622) e 

Chile (1783) (AMORIM, 2010).  

Verifica-se uma tendência de centralização dos cursos superiores no Rio de 

Janeiro, então sede do governo português, ao mesmo tempo em que ocorre uma 

dispersão-concentrada em áreas específicas do território com importância 

econômica e singularidade política, como Salvador, Pernambuco, Minas Gerais. 

No período inicial de formação da rede de ensino superior no Brasil, é 

possível vislumbrar a divisão entre dois setores dominantes: ensino estatal e 

particular. São criadas, em 1896, as duas primeiras faculdades isoladas privadas 

com cursos superiores: Escola de Engenharia do Mackenzie College e Escola de 

Engenharia de Porto Alegre (CUNHA, 1980).  

As primeiras décadas do século 20 apresentaram crescimento acelerado da 

população brasileira, acompanhado pela diversificação de cursos superiores no 

território nacional, que apresentou crescimento exponencial no número de 

matrículas, concentradas principalmente no Rio de Janeiro. 

A partir das transformações ocorridas no final do século XIX (abolição da 

escravidão e Proclamação da República) o Brasil entra em um período de grandes 

mudanças que serão acompanhadas pela educação.  
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A Constituição da República descentraliza o ensino superior, que era 
privativo do poder central, aos governos estaduais, e permite a criação de 
instituições privadas, o que teve como efeito imediato a ampliação e a 
diversificação do sistema, Entre 1889 e 1918, 56 novas escolas de ensino 
superior, na sua maioria privadas, são criadas no país. (SAMPAIO, 1991, p. 
7). 

 

Até a proclamação da República em 1889, existiam 14 instituições públicas de 

ensino superior. Nos vinte anos seguintes, foram criadas 27 instituições, na maioria 

privadas confessionais católicas ou laicas. Em 1908, existiam 28 IES, em 1912, 

eram 50 e, em 1935, esse número já passava para 248 (CUNHA, 1980), 

concentradas principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste e mais tarde também 

na região Sul.  

Em 1920, apesar do combate sistemático dos positivistas (SAMPAIO, 1991; 

AMORIM, 2010), surge a primeira universidade no Brasil, a Universidade do Rio de 

Janeiro, que marcou o início do segundo período apontado por Amorim (2010). Na 

verdade, essa universidade passa a agrupar algumas faculdades preexistentes que 

continuam a funcionar de maneira isolada, como um mero conglomerado de escolas. 

Em 1927, seguindo os mesmos moldes da Universidade do Rio de Janeiro, foi criada 

a Universidade de Minas Gerais, agrupando também algumas faculdades já 

existentes. 

É apenas a partir do Decreto Nº 19.851/1931 que se estabelece o Estatuto 

das Universidades Brasileiras como padrão para a organização do ensino superior 

da República. Em relação à organização do sistema, o decreto previa duas 

modalidades de ensino superior: o sistema universitário (oficial, mantido pelo 

governo federal ou estadual, ou livre, mantido por particulares) e o instituto isolado. 

Ampliam-se as IES privadas, principalmente no período Vargas, quando 

houve apoio para a criação da Universidade Católica. No setor público, o período 

Vargas foi predominantemente controlador e centralista.  

Entre 1945 e 1960, ocorre uma incipiente interiorização do ensino superior, 

principalmente alavancado pelas instituições privadas, mas as universidades ainda 

eram poucas (nos anos 1960, eram 20 em todo o território nacional). “Nesse período 

em que se observa a organização das primeiras universidades brasileiras, o território 

brasileiro vai sendo preenchido tanto por diferentes e desiguais densidades técnicas 

quanto por atividades científicas” (AMORIM, 2010, p. 126). Os locais onde instalam-
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se as IES neste período são os que estão mais conectados com essa lógica de 

funcionamento do mundo.  

A partir de 1945, o desenvolvimento da rede de ensino superior federal foi 

motivado pela federalização de universidades estaduais criadas na década de 30 e 

início da 40, “concomitantemente à difusão da ideia de que cada Estado da 

federação tinha o  direito pelo menos a uma universidade federal” (SAMPAIO, 1991, 

p. 13).  

Nos anos 1960, discutia-se o modelo de universidade, propondo-se o que foi 

chamado de nova universidade, que seria “popular, deselitizada, organizada por 

departamentos que decidiriam tudo em conjunto e livres dos velhos catedráticos e 

do poder das antigas faculdades” (SAMPAIO, 1991, p. 15). Foi principalmente 

através de duas estratégias que o Estado atendeu à explosiva demanda por ensino 

superior: ampliação de vagas no ensino público e estimulo à expansão do setor 

privado (SAMPAIO, 1991). Como o setor público foi capaz de atender a apenas uma 

parte dessa demanda crescente, esta foi predominantemente absorvida pelo setor 

privado. 

O aumento significativo da demanda por ensino superior, principalmente nos 

anos 1950 e 1960, motiva a maior participação e mobilização dos estudantes 

universitários. Existe uma demanda de alunos aprovados nos exames de seleção, 

mas que não encontram vagas disponíveis; essas reinvindicações são possíveis 

porque desde 1938 os alunos estão organizados na União Nacional do Estudantes 

(UNE). Entre suas principais reinvindicações estavam a democratização do acesso à 

educação superior, gratuidade e extinção do vestibular (ARRUDA, 2011). Começam 

a surgir novos atores territoriais que manifestam seus interesses e influenciam as 

decisões sobre a educação superior no Brasil. 

Um exemplo disso é o protagonismo de certas comunidades regionais no Sul 

do Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que, a 

partir dos anos 1950, implantam universidades comunitárias buscando suprir a 

carência de educação superior federal (SCHMIDT;CAMPIS, 2009).  

Arruda (2011) aponta que a expansão do ensino superior após 1960 também 

foi motivada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN de 

1961, “que acentuou a cooperação da atividade privada no campo da educação”. 

Essa lei foi resultado de longo debate “iniciado anteriormente por lideranças 
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universitárias, tanto estudantes como professores, intelectuais, associações civis e 

católicas, e setores do Estado” (ARRUDA, 2011, p. 57). 

Em 1968, é instituída a Reforma Universitária, resultado da integração de 

diversos atores sociais, que culminou numa política voltada ao ensino superior 

privado na graduação e público na pós-graduação (CARVALHO, 2011). Apesar do 

contexto da Ditadura Militar, alguns aspectos positivos podem ser destacados, como 

a implantação da associação entre ensino, pesquisa e extensão  (existente até hoje 

nas universidades), instituição da Pós-Graduação Stricto Sensu e a defesa da oferta 

de ensino superior pelas universidades, prioritariamente, e excepcionalmente por 

instituições não universitárias (ARRUDA, 2011). 

O direcionamento dado ao setor privado nos governos militares pode ser 

apontado como resultado dos acordos internacionais firmados na época, em 

especial os acordos MEC-USAID, entre 1964 e 1968, que definiram a divisão de 

funções entre universidades púbicas e privadas, que prevalecem até os dias atuais. 

As universidades públicas investiram fortemente em pós-graduação, e as privadas 

focaram na graduação (WEREBI, 1987 apud ARRUDA, 2011). 

Saviani (2010) destaca que o projeto de Reforma Universitária (Lei Nº 

5.540/68) buscou responder a demandas contraditórias:  

 
de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes 
universitários e dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a 
autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para desenvolver 
pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de outro lado, a 
demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar que 
buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 
mercado e ao projeto político de modernização em consonância com os 
requerimentos do capitalismo internacional. (SAVIANI, 2010, p. 9). 

 

A Reforma Universitária resultou na expansão privada da graduação e na 

inversão de vagas entre instituições públicas e privadas. As estratégias adotadas 

foram a redução dos gastos do MEC, apesar de o país passar por um período de 

crescimento econômico; renúncias fiscais concedidas às instituições privadas e 

flexibilização dos critérios para abertura de novos cursos. Sampaio (1991) constata 

significativo crescimento do setor privado a partir dos anos 1960; já neste ano o 

número de matrículas em IES privadas correspondia a 44,3% do total, passando 

para 63,3% em 1980.  
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O crescimento do setor privado, motivado pela Reforma Universitária, deu-se 

majoritariamente através de abertura de escolas isoladas, contrariando o 

estabelecido no artigo 2o dessa Lei, que definia que o ensino superior deveria ser 

ofertado excepcionalmente em escolas isoladas, e estas deveriam ser exceção, e 

não a regra (ARRUDA, 2011; SAVIANI, 2010). As instituições de ensino superior que 

surgem neste período diferem das que vinham sendo adotadas pela iniciativa 

privada (universidades confessionais) “que não se caracterizam como empresas 

capitalistas” (ARRUDA, 2011, p. 66-67)  

Neves (2012), assim como Sampaio (1991), também considera que houve 

uma primeira fase de expansão ocorrida até o início dos anos 1980. Uma segunda 

fase começa a partir dos anos 1990, ambas marcadas pelo predomínio do setor 

privado. A expansão vivenciada nos anos 1990 é possibilitada pela estabilização da 

economia com o Plano Real (1994), o que proporcionou aumento do bem-estar geral 

da população e redução da desigualdade social, além de gerar aumento da 

demanda por educação superior pelas classes de menor poder aquisitivo (NEVES, 

2012).  

Cabe ressaltar que, no final da década de 1980, o país passa a vivenciar um 

novo contexto político, com a redemocratização e abertura política. Como resultado, 

temos a promulgação da Constituição de 1988 que “consagrou a autonomia 

universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, 

garantiu a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por 

concurso público e o regime jurídico único” (SAVIANI, 2010, p. 10). 

A Constituição de 1988 formaliza e normatiza o ensino superior brasileiro, 

seguida por uma série de leis, decretos e normativas que vão sendo implantados, 

com destaque para a Lei de Diretrizes e Bases Nacional de 1996. A Constituição 

assegurou a participação da iniciativa privada no ensino superior, mas vetou a 

destinação de recursos públicos para financiamento de atividades desse setor. De 

toda forma, havia previsão de destinação de recursos públicos às escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, em caráter de fomento (NEVES, 2012). 

Na LDB, as particulares sem fins lucrativos passaram a ser diferenciadas como 

estabelecimentos comunitários, confessionais e filantrópicos10.  

                                                
10 De acordo com os artigos 19 e 20 da LDB:  
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam -se nas seguintes categorias 
administrativas:  
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Nos anos 1990, houve estagnação no processo de expansão da universidade 

pública, principalmente as federais, e houve estímulo à expansão de instituições 

privadas sem fins lucrativos. Esta foi a política adotada nos anos de governo 

Fernando Henrique Cardoso (SAVIANI, 2010).  

Nesse momento, predominava no setor privado instituições confessionais e 

comunitárias, pois não existia legalmente a instituição de ensino superior privada 

(com fins lucrativos). Até a promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), as IES públicas eram classificadas de acordo com o nível 

institucional (federais, estaduais e municipais), e as privadas, reconhecidas 

formalmente apenas como sem fins lucrativos, ou seja, “usufruíram da garantia 

constitucional de imunidade tributária sobre a renda, os serviços e o patrimônio, bem 

como do recebimento direto de verbas públicas” (CARVALHO, 2011, p. 145). A LDB 

regulamentou um novo modelo institucional denominado particular em sentido 

estrito, identificando-as como empresas educacionais. A estrutura do ensino superior 

sobre este tema foi regulamentada pelo Decreto Nº 2207/9711, que previa o 

estabelecimento de IES com fins lucrativos. 

A diferenciação das universidades privadas em com e sem fins lucrativos 

objetivou regulamentar as IES que atuavam como instituições particulares, mas que 

eram beneficiadas com recursos públicos - como isenção fiscal e recebimento de 

recursos federais, que ficaram limitados às IES que comprovassem serem sem fins 

lucrativos. Outro aspecto que influenciou no crescimento das IES privadas nos anos 

1990 foi a criação de dois novos formatos relacionados à sua organização 
                                                                                                                                                   
 
I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público;  
II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado.  
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:  
I – particulares em sentido restrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos 
abaixo;  
II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua 
entidade mantenedora representantes da comunidade;  
III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anterior;  
IV – filantrópicas, na forma da Lei.  
11 Este Decreto foi substituído pelo Decreto 2306/97, revogado pelo Decreto 3860/2001, também 
revogado pelo Decreto 5773/2006, atualmente em vigor que define: Art. 9o  A educação superior é 
livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais da educação nacional e mediante autorização 
e avaliação de qualidade pelo Poder Público.  
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acadêmica: centros universitários e institutos superiores12. Os centros universitários 

foram uma alternativa encontrada pela iniciativa privada para manter a autonomia 

sem os custos de uma universidade. A “Universidade de Ensino permitiu manter, 

praticamente, o mesmo grau de autonomia do modelo universitário desatrelado da 

indissociabilidade de ensino/pesquisa/extensão” (CARVALHO, 2011, p. 133). A 

imagem abaixo mostra a organização do ensino superior no Brasil em relação a sua 

organização acadêmica e categoria administrativa (Figura 4). 

 

Figura 4 - Ensino Superior conforme organização acadêmica e categoria 
administrativa 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na legislação vigente. 

 

Importante apontar que, naquele momento de abertura política e de 

redemocratização após o período militar, vêm à tona novos interesses e novos 

atores. Vislumbram-se novos protagonistas na formulação da política pública no 

período de redemocratização, “baseado em uma oposição sólida no Congresso 

Nacional à política educacional vigente” (CARVALHO, 2011, p. 100). 

A estratégia do governo federal foi a de fragmentar as reformas na educação 

superior, visando contornar as resistências e reduzir as pressões. Foi durante o 

Governo Fernando Henrique Cardoso que, pela primeira vez, os atores sociais 

                                                
12   Regulamentados pelo Decreto 2207/97 substituído pelo Decreto 2306/97, corroborados pelo 
Decreto 5773/2006. Art. 12.  As instituições de educação superior, de acordo com sua organização e 
respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como: I - faculdades; II - centros 
universitários; III - universidades.  

*Anos 1990 - 
neoliberalismo 

Organização	Acadêmica	
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pesquisa	+	extensão	
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(sem	pesquisa)	
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Estabelecimentos	Públicos	(gratuitos)	 Estabelecimentos	Privados	(pagos)	

Federais	 Estaduais	 Municipais	 Sem	fins	lucraBvos	 Com	fins	
lucraBvos*	
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vinculados à comunidade acadêmica federal manifestaram-se, organizados no 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). O objetivo era a luta por 

uma “política educacional de cunho democrático, laico, público, universal e gratuito” 

(CARVALHO, 2011, p. 100). A FNDEP congregava organizações de âmbito 

nacional, com destaque para atores sociais representantes da comunidade 

acadêmica do segmento federal e comprometidas com a causa estatista, a UNE, o 

ANDES-SN e o ANDIFES, “cuja atuação passou a ser em bloco e em nome de um 

projeto democrático de educação pública em todos os níveis” (CARVALHO, 2011, p. 

101).  

Com a promulgação da Constituição de 1988, teve início uma discussão 

sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, após anos de 

tramitação, foi aprovada sob o No 9.394 de 1996. Como já visto, essa lei definiu o 

sistema educativo brasileiro, “na qual ficaram estabelecidos os níveis escolares e as 

modalidades de educação e ensino” (NEVES, 2002, p. 43). Portanto, a normatização 

do sistema de ensino superior no Brasil “encontra-se formalizada na Constituição, 

bem como na LDBN/96, acrescida de um conjunto amplo de Decretos, 

Regulamentos e Portarias complementares” (NEVES, 2002, p. 45). 

No período de entrada em vigor da LDBN/96, havia um entendimento de que 

a universidade pública era problemática, improdutiva e ineficiente. Assim, as 

universidades federais não eram vistas como solução ao aumento da demanda por 

ensino superior, que foi absorvida pela iniciativa privada, a partir de políticas de 

expansão focadas neste setor (ARRUDA, 2011).  

 

3.2 Expansão do ensino superior (2003-2014) à luz dos atores territoriais na 
escala federal 

 

No Governo que se segue (Luiz Inácio Lula da Silva), o protagonismo das 

universidades federais na oferta do ensino superior foi revisto. A política de 

expansão do ensino superior federal marcou uma retomada dos investimentos 

públicos nesse setor. Nesse momento, o entendimento é de que a iniciativa privada 

não vai ser capaz de, sozinha, atender à demanda existente e resolver os problemas 

(principalmente relacionados à oferta desigualmente distribuída pelo território) 

(CARVALHO, 2011).  
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A situação do ensino no Brasil no início dos anos 2000 é de permanência da 

baixa escolaridade, não cumprimento da meta definida no Plano Nacional de 

Educação de 2001 e agravamento das disparidades regionais, sociais e de 

qualidade pela falta de planejamento da expansão do ensino superior, 

principalmente concentrada no setor privado. Em busca de reduzir as desigualdades 

regionais e combater a concentração da oferta em grandes centros e áreas 

economicamente mais dinâmicas e atrativas à iniciativa privada, o governo federal 

retoma os investimentos no segmento federal e, assim, adota novas iniciativas, mas 

também dá seguimento e amplia iniciativas já existentes voltadas ao setor privado 

(motivadas, entre outros fatores, pela forte pressão exercida pelo segmento privado 

mercantil) (CARVALHO, 2011). 

Neves (2002) apresenta os organismos de coordenação do ensino superior 

divididos entre os organismos governamentais (MEC, CAPES, INEP, etc.) e os não 

governamentais, que “de forma direta ou indireta, intervêm nos rumos da política do 

ensino superior (NEVES, 2002, p. 67). Sobre os organismos não-governamentais, 

essa autora chama a atenção para a diversificação institucional do sistema de 

ensino superior, e para como essa diversificação tem proporcionado a “emergência 

de novos atores políticos, bem como uma fragmentação e reorganização de seus 

órgãos representativos”. A autora, com base em Sampaio (2000), afirma que a 

natureza e composição dos associados dessas organizações leva à identificação de 

duas formas básicas de atuação:  

 
Enquanto as organizações que representam instituições de uma única 
categoria (pública ou privada) têm, como objetivo, reforçar a sua identidade 
e os seus interesses específicos, as outras (integradas por representantes 
de ambas categorias) buscam construir estratégias e planos de ação que 
atendam aos interesses gerais dos seus associados. (NEVES, 2002, p. 67). 

 

Como organismos não-governamentais, considera, entre outros: Conselhos 

de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), que abrigam representantes dos 

setores público e privado; Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições 

Superiores – ABMES, que congrega integrantes dos setor privado; Associação 

Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC, representando os interesses 

do setor privado, porém, destacando seu caráter comunitário e buscando diferenciar-

se das demais IES privadas; Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES, que defende os interesses das IES 
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federais; Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP, que defendem 

interesses das IES privadas; etc. 

Carvalho (2011) analisa como esses organismos, com seu jogo de interesses, 

interferem na política educacional, no que ela considera como Arena Decisória da 

Educação Superior. A autora diferencia os atores como governamentais e sociais e 

os classifica como velhos e novos atores. Os velhos atores são os que já haviam 

influenciado a política pública durante o Regime Militar e que continuaram a 

influenciar nas decisões nos períodos posteriores. Os novos atores sociais são os 

que passaram a ter protagonismo a partir dos anos 1990. Os velhos atores 

governamentais “são os burocratas que representam o Ministério da Educação 

(dirigentes e técnicos), o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento” 

(CARVALHO, 2011, p. 46) e os velhos atores sociais são o Conselho de Reitores da 

Universidades Brasileiras (CRUB) e a União Nacional dos Estudantes (UNE).  

Os novos atores representantes do segmento federal são: Associação 

Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES-SN) e a Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES); os novos 

atores representantes do setor privado são: Associação Brasileira das Mantenedoras 

de Ensino Superior (ABMES) e a Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias (ABRUC). Além destes, a autora inclui ainda os organismos 

multilaterais: Banco Mundial (BIRD) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (CARVALHO, 2011). 

Carvalho (2011) propõe uma divisão dos novos atores em dois grupos de 

interesses: “os que defendem os interesses da comunidade acadêmica federal – 

ANDIFES, ANDES, UNE” e “aqueles vinculados aos interesses da IES particulares – 

ABMES E ABRUC”. Existe ainda um ator híbrido, que “congrega ambos sem 

evidência explícita de hegemonia de qualquer dos grupos: CRUB”. Os organismos 

internacionais estariam em outra categoria (Banco Mundial e UNESCO) 

(CARVALHO, 2011, p. 47) (Figura 5). 
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Figura 5 - Arena de atores que influenciaram na Política Pública para Educação 
Superior 

 
Fonte: CARVALHO, 2011, p. 64 (adaptação da autora). 

 

Cabe destacar que estes atores têm entendimentos diferentes sobre o ensino 

superior. Os atores ABMES e BIRD consideram o ensino superior um bem privado e 

um serviço a ser oferecido pela iniciativa privada à população13. No sentido oposto, 

estão os atores ANDIFES, ANDES-SN e UNE, que defendem que o ensino superior 

deve ser público e gratuito. Ainda existe um terceiro grupo, formado pelo CRUB, 

ABRUC e UNESCO, com posição intermediária, defendendo que o ensino superior é 

um bem público, mas que pode ser oferecido por estabelecimento estatais ou 

organismo público não-estatal (CARVALHO, 2011). 

Assim, nas discussões sobre ensino superior algumas questões 

apresentaram certo consenso e outras  geraram muita polêmica. A discussão sobre 

a expansão do número de vagas foi polarizada entre as instituições vinculadas aos 

interesses da IES privadas e organizações multilaterais de um lado e as defensoras 

do segmento público de outro. Um certo consenso girava em torno da necessidade 

                                                
13 Cabe ressaltar que o BIRD tem alterado essa visão, pois conhecimento passou a ser fundamental 
no meio técnico-científico-informacional e o ensino superior não é mais entendido apenas como um 
benefício ou bem privado. 
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de rever o sistema de admissão via exames vestibulares e a necessidade de adoção 

de política de democratização de acesso via políticas afirmativas.  

A arena de atores descrita acima reforça o que diversos autores, entre eles 

Carvalho (2011), apontam sobre a política pública de ensino superior adotada nos 

governos no período 2003-2014, de continuidades e rupturas em relação aos 

governos anteriores, principalmente ao seu antecessor. De rupturas, pela retomada 

dos investimentos na oferta de ensino superior federal a partir da expansão do 

número de vagas neste setor via ampliação das universidades existentes e via 

criação de novas universidades. De continuidades, pois favoreceu os atores sociais 

relacionados aos interesses das IES privadas, como, por exemplo, a implantação do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), “a fim de criar condições para a 

sustentação financeira dos estabelecimentos particulares existentes [...] mostrando-

se compatível com o incentivo recomendado à iniciativa privada pelo BIRD” 

(CARVALHO, 2011, p. 185). Essa ação foi apoiada também pela sociedade civil e 

pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, pois contemplava camadas sociais de 

menor poder aquisitivo. 

 
Por um lado verifica-se a continuidade do fornecimento da educação 
superior delegada à iniciativa privada, com o controle e a fiscalização 
centralizados no Poder Executivo, e, por outro lado, a preocupação em 
recuperar a capacidade de financiamento da União junto ao conjunto de 
suas instituições, por conseguinte, o protagonismo destas na oferta 
educacional. Por sua vez, as ações/reações dos atores governamentais e 
sociais tornam-se relevantes, na busca de consenso ou conflito, na medida 
em que condicionaram o resultado final da formulação da política pública 
(CARVALHO, 2011, p. 195. 

 

A postura do MEC foi diferente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pois 

mais aberto ao diálogo com a sociedade. O resultado dos embates e influências dos 

atores sociais e governamentais e das agências multilaterais nesse governo 

materializaram-se em ações concretas, como a ampliação da estrutura das 

universidades federais existentes, interiorização da oferta com abertura de novos 

campi de universidades existentes no interior dos estados, bem como a criação de 

novas universidades federais, prioritariamente localizadas em cidades no interior dos 

estados.  

Arruda (2011), ao analisar o texto da política do Reuni, considera que os 

organismos internacionais têm influenciado na “formulação e difusão das reformas 

no campo da educação superior”, porém, a maneira como cada país absorve essas 
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influências varia. Essa autora afirma que as ações governamentais no ensino 

superior têm gerado reflexão de órgãos como a ANDIFES, ANDES-SN e UNE. 

Analisando a fala do ex-presidente da ANDIFES, destaca que o Reuni “é resultado 

da proposta encaminhada pelos reitores das IFES no sentido de garantir a expansão 

do sistema federal” (ARRUDA, 2011, p. 107). A Pró-Reitora para Assuntos 

Acadêmicos “reconhece o compromisso do governo Lula diante da demanda 

apresentada pela ANDIFES e ANDES” que “aponta para o momento de ‘concertação 

política’ entre governo, atores e associações do campo da educação superior em 

torno de uma agenda que garantisse a expansão da educação superior pública” 

(ARRUDA, 2011, p. 107). 

Para Amorim (2010), a distribuição do ensino superior pelo território brasileiro 

não ocorreu nem ocorre de forma aleatória. Pode-se considerar que é o resultado do 

embate de interesses dos diversos atores que influenciam na esfera das políticas 

públicas de ensino superior. Afirma que:   

 
Sua localização é resultado de políticas públicas, interesses partidários e, 
mais recentemente, seguindo a lógica do mercado, buscando espaços onde 
sua exploração possa gerar lucro a partir da generalizada oferta de um 
‘serviço’: a educação superior. (AMORIM, 2010, p. 183) 

 

Assim, a retomada do protagonismo do ensino superior federal parte do 

“reconhecimento do papel estratégico das universidades, em especial as do setor 

público, para o desenvolvimento econômico e social do país” (PROGRAMA DE 

GOVERNO, 2002, p.28- 29). A proposta da ANDIFES (2003) destaca como uma das 

metas para o ensino superior,  

 
buscar formas de superar a desigualdade de oferta de vagas em cada 
Estado da Federação, estabelecendo políticas que definam taxas de 
referência do ensino público por número de habitantes, mediante a 
interiorização das ações da universidade, projetos de educação a distância 
e a criação de instituições de ensino superior federais (n.°12) (ANDIFES, 
2003, p.1).   

 

Arruda (2011) chama a atenção para a proximidade das proposições 

adotadas pelo governo Lula às propostas apresentadas pela ANDIFES, que tornou-

se importante aliada do MEC na elaboração do texto do Reuni.  

Como consequência da política de expansão do ensino superior, com ênfase 

para o investimento na criação de novas universidades (recorte de interesse desta 
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tese), entre os anos de 2005 e 2014 foram criadas 18 universidades federais em 

todas as regiões do país (algumas dessas universidades adotam o modelo 

multicampi). Também houve incentivo para as universidades federais já existentes 

expandirem sua estrutura com a criação de novos campi. Verifica-se, assim, a 

expansão e interiorização do ensino superior federal no território brasileiro (Tabela 

1). 

Tabela 1 - Número de Instituições de Educação Superior, por Organização 
Acadêmica e Categoria Administrativa, 2014. 

Unidade da Federação/Categoria 
Administrativa 

Instituições 
Total 
Geral 

Universid. Centros 
Universitários 

Faculdades IF e 
Cefet 

Brasil   2.368 195 147 1.986 40 
 Pública  298 111 11 136 40 
  Federal 107 63 - 4 40 
  Estadual 118 38 2 78 - 
  Municipal 73 10 9 54 - 
 Privada  2.070 84 136 1.850 - 

 
Fonte: MEC/Inep/Deed 

Observação: IF/Cefet – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro 
Federal de Educação Tecnológica. 

 

Em 2014, o Brasil contava com 2.368 IES, sendo 298 (12,6%) públicas e 

2.070 (87,4%) privadas. Do total de IES, 195 são universidades (56,9% públicas 

federais, estaduais e municipais); 147 centros universitários (92,5% privados); 1.986 

faculdades (93,1% privadas); e ainda 40 institutos federais, todos públicos.  

 

Tabela 2 - Número de Instituições de Educação Superior, por Organização 
Acadêmica e Categoria Administrativa e Região, 2014. 

Unidade da 
Federação/Categoria 

Administrativa 

Instituições  
Total 
Geral 

Universidades % em relação Total 
IES  

(2.368) 

% em relação 
total Universid. 

(195) 
Norte  149 17 6,3% 8,7% 

 Pública 25 15   
 Privada 124 2   

Nordeste  452 39 19,1% 20% 

 Pública 67 32   

 Privada 385 7   
Sudeste  1.127 78 47,6% 40% 

 Pública 146 28   
 Privada 980 50   

Sul  402 47 17% 24,1% 

 Pública 40 27   
 Privada 362 20   

Centro-Oeste  239 14 10% 7,5% 
 Pública 20 9   
 Privada 219 5   

Fonte: MEC/Inep/Deed 
Observação: IF/Cefet – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro 

Federal de Educação Tecnológica. 
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Existe forte concentração de IES no Sudeste (47,6% do total), seguido pela 

região Nordeste (19,1%)  e região Sul (17%). A porcentagem de IES públicas no 

Brasil em 2014 era de 12,6%. A região Norte é a que apresenta maior 

predominância de IES públicas em relação às privadas (16,8%), e o Centro-Oeste, a 

menor (8,4%) (Figura 6). 

Figura 6 – Distribuição dos campi em universidades já existentes e dos campi de 
novas universidades federais  

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas leis de criação das universidades e consulta aos 

sites das instituições. 
 

Há críticas sobre o número de novas universidades criadas, pois muitas 

resultaram do desmembramento de algum campus já existente ou da transformação 

de faculdades ou escolas isoladas em universidades. De fato, seis foram resultado 
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de transformações, quatro foram por desmembramento e seis foram criadas do zero. 

Do total, quinze (83%) possuem mais de um campus. Essa questão está relacionada 

com o objetivo de interiorização do ensino superior federal e de redução das 

desigualdades. Sete delas já têm previsto na sua lei de criação serem multicampi. 

Essa questão está estritamente ligada à abrangência regional dessas universidades.  

Dez (56%) incluem na sua lei de criação um capítulo que trata sobre sua 

abrangência regional. Seis delas (33,3%) têm campi em cidades localizadas na faixa 

de fronteira (UFGD, UFTM, UFFS, UNIPAMPA, UFOPA e UTFPR), quatro delas 

(22,2%) têm função de internacionalização e integração entre estados (UNILA, 

UNILAB, UFOPA e UFFS)  e duas delas (11,1%) possuem campi em mais de um 

Estado (UNILAB e UFFS). As 18 novas universidades somam 80 novos campi, 

apenas dois deles localizados em capitais. 

 
 

3.3. A política de expansão do ensino superior e repercussões territoriais no 
Sul do Brasil 

 

Como repercussões territoriais, estamos considerando a conceituação feita 

por Cargnin (2011, p. 24), que considera “os resultados que podem ser localizados 

no território, tanto no que se refere aos valores investidos quanto a resultados físicos 

e institucionais”. Ou seja, neste estudo as repercussões territoriais são consideradas 

as próprias universidades implantadas no território nacional.  

A expansão do ensino superior por meio de abertura de novas universidades 

teve repercussões significativas na região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul), onde foram implantadas cinco (27,8%) das 18 universidades criadas no 

período 2003-2014 (Figura 7). Cabe ressaltar que foi a segunda região a receber 

mais universidades, ficando atrás apenas da região Nordeste, com seis novas 

universidades. A região Sul contava até então com seis universidades federais, 

distribuídas pela região mais litorânea, com exceção da Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM, que foi a primeira universidade instalada fora das capitais nos 

anos 1960.  
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Figura 7 – Novas universidades federais criadas no Sul do Brasil 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Machado (2009) afirma que durante décadas houve, na região Sul, vasta área 

desatendida por universidades públicas (norte do RS, toda SC com algumas 

exceções pontuais e praticamente a metade sul do PR). Esta região foi sendo 

ocupada ao longo do tempo por “progressivas iniciativas que resultaram no perfil das 

universidades comunitárias gaúchas e catarinenses” (MACHADO, 2009, p. 75).  

No Paraná, o ensino superior é fortemente fornecido por universidades 

estaduais, principalmente na metade norte e interior; já a região sul é mais bem 

atendida por universidades federais. Em Santa Catarina, a universidade estadual e a 

UFSC estão localizadas no litoral, e a UFFS vêm interiorizar o ensino superior 

federal neste Estado. Já no Rio Grande do Sul, esse autor aponta que praticamente 

todas as universidades federais estão situadas na região litorânea e na metade sul. 
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A exceção vem a ser introduzida pelas novas universidades: UNIPAMPA e UFFS. 

Segundo Machado (2009, p. 75): 
 

as públicas federais se encontram no território com menor densidade 
demográfica, porém espaço do tradicional poderio econômico dos 
latifúndios, hoje provavelmente o menos produtivo, enquanto as 
comunitárias (com exceção da URCAMP) estão localizadas nas regiões 
onde houve colonização alemã e italiana e de outros imigrantes europeus, 
regiões de pequenas propriedades agrícolas e atualmente a mais populosa 
e também mais industrializada.  

 

O ensino superior no Sul do Brasil está fortemente ligado às universidades 

comunitárias. As universidades comunitárias – que formam o maior sistema de 

educação superior no Rio Grande do Sul e Santa Catarina – constituem um modelo 

próprio de educação brasileira.  

Sobre Santa Catarina, Lima (2009, p. 90) afirma que: 

 
Impulsionadas, então, pela abertura das políticas educacionais e pela 
necessidade de ampliação das ofertas de ensino superior em suas regiões, 
foram sendo erigidas e organizadas as Universidades Comunitárias do 
Sistema Catarinense de Ensino Superior, algumas delas com a fusão de 
várias fundações educacionais pertencentes a uma mesma área 
geográfica”. 

 

Sampaio, Balbachesky e Peñaloza (1998) analisaram as universidades 

estaduais no Brasil e apontaram que estas foram criadas, em alguns estados da 

Federação como foi o caso do Paraná,  antecipando-se à política do Governo 

Federal para a criação de uma universidade no Brasil. Foram o resultado de parceria 

com lideranças políticas, intelectuais e representantes da sociedade que tomaram a 

iniciativa de criar suas próprias instituições. A criação de universidades estaduais 

consolidou-se como a referência na oferta de ensino superior no estado, que conta 

hoje com seis universidades estaduais: Universidade Estadual de Londrina (1971), 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (1973), Universidade Estadual de Maringá 

(1976), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1994), Universidade Estadual 

do Centro Oeste (1997) e Universidade Estadual do Norte do Paraná (1998). No Rio 

Grande do Sul, a Universidade do Estado do RS – UERGS só teve início em 2000, 

com proposta de interiorização “voltada para o estabelecimento de parcerias com as 

IES comunitárias e para o desenvolvimento econômico regional, que inclusive 

lembra o perfil das comunitárias” (MACHADO, 2009, p. 75). Em Santa Catarina, a 

Universidade do Estado de Santa Catarina foi criada nos anos 1990. 
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Em relação às universidades com fins lucrativos, destacamos que apenas 

estas existem no estado do Paraná: a Universidade Norte do Paraná (1997), 

Universidade Tuiuti do Paraná (1997) e Universidade Positivo (2008). Ressalta-se 

que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também existem IES privadas com 

fins lucrativos, porém não são universidades, são centros universitários e faculdades 

isoladas. Chama a atenção o grande número de IES privadas com fins lucrativos no 

Paraná. Em consulta ao E-Mec, estão cadastradas 111 IES nessa categoria, sendo 

três universidades, cinco centros universitários e 103 faculdades isoladas. Em Santa 

Catarina, são 48 IES cadastradas nesta categoria, sendo três centros universitários 

e 45 faculdades isoladas. No Rio Grande do Sul, também são 48 IES cadastradas, 

um centro universitário e 47 faculdades isoladas.  

O Rio Grande do Sul destaca-se pelas características de construção do 

sistema de ensino superior. Neves (1995) considera que a expansão do ensino 

superior no Estado seguiu um padrão próprio, tanto no setor público quanto privado. 

No setor público é um dos estados mais beneficiados com a implantação de 

instituições de ensino superior federais. No setor privado, distingue-se do resto do 

país por abrigar instituições privadas com forte caráter comunitário, tanto 

organizadas em escolas isoladas quanto em universidades. Estas concentraram-se 

principalmente no nordeste e noroeste do Estado e foram o resultado da iniciativa de 

lideranças locais motivadas pelas necessidades e perspectivas de desenvolvimento 

regional e apoiadas na ação política de representantes locais” (NEVES, 1995, p. 1). 

No contexto da formação do ensino superior no sul do Brasil, fica evidente a 

importância das universidades comunitárias. Rückert (2001, p. 456) afirma que “as 

comunitárias privadas, enquanto organizações fundacionais, representam, 

estatutariamente, os diversos conjuntos de atores coletivos da sociedade civil das 

regiões onde se localizam”. Neves (1995) aponta que, apesar de uma certa 

diferença entre as instituições comunitárias, existe um consenso sobre sua 

definição. Entende-se que Universidade Comunitária  

 
é uma universidade privada, mantida e administrada por grupos leigos ou 
confessionais, mas de caráter público não-estatal, voltada para interesses 
exclusivamente educacionais e com destinação certa para seu patrimônio. A 
universidade comunitária tem como característica jurídico-institucional o de 
estar apoiada numa mantenedora que pode ser uma fundação de direito 
privado, uma associação ou uma sociedade civil (FRANCO, 1994, p.6) 
(NEVES, 1995, p. 13). 
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Rückert (2001) afirma que o conceito de universidade comunitária é discutido 

nas audiências públicas durante a Constituinte, principalmente sobre o tema 

público/privado e é, posteriormente, incorporado à nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. As universidades comunitárias são entendidas como aquelas 

que são “instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na 

sua entidade mantenedora representantes da comunidade (BRASIL, 1996). 

No RS, as universidades particulares – comunitárias e confessionais – 

integram o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG. 

Atualmente o COMUNG congrega 15 instituições de ensino superior comunitárias no 

Estado14; em SC, integram a Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

– ACAFE, que congrega 16 instituições de ensino superior15 (Figura 8). 

A instalação das universidades comunitárias demonstra a articulação de 

atores locais e regionais, muitas vezes não vinculados ao Estado. O novo modelo de 

universidade adotado a partir do REUNI visa estimular as universidades multicampi 

e que tenham uma relação mais estreita com as demandas regionais. 
 

                                                
14 Universidade FEEVALE, Centro Metodista IPA, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul – PUCRS, Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, Centro Universitário La Salle – Unilassalle 
Canoas, Universidade Católica de Pelotas – UCPEL, Universidade de Caxias do Sul – UCS, 
Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, Universidade Regional do Noroeste do Estado Rio Grande do 
Sul – UNIJUÍ, Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS, Centro Universitário UNIVATES, Universidade de Passo Fundo – UPF, Universidade da 
Região da Campanha – URCAMP, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
URI. 
15 Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó – UNOCHAPECÓ, Universidade do Contestado – UNC, Universidade do Oeste de Santa 
Catarina – UNOESC, Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, Universidade do Sul de 
Santa Catarina – UNISUL, Universidade Regional de Blumenau – FURB, Universidade da Região de 
Joinville – UNIVILLE, Fundação Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Fundação 
Educacional de Criciuma – UNESC, Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE, Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, Centro Universitário de 
Brusque – UNIFEBE e Centro Universitário Municipal de São José – USJ.  
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Figura 8 – Universidades públicas e privadas no Sul do Brasil. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sobre a oferta de ensino superior na Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul, o surgimento das primeiras instituições remontam aos anos 1950, 

principalmente voltadas ao campo e à formação de professores da área das ciências 

sociais aplicadas. Foram organizadas por iniciativa das lideranças comunitárias que 

constituíram as fundações públicas de direito privado, principalmente no noroeste do 

RS e Oeste de SC. No RS, em 1967, integrando faculdades já existentes, foi criada 

a Universidade de Passo Fundo; em 1993, a Fundação de Integração, 

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul foi 

transformada em Universidade de Ijuí; outras cidades do noroeste gaúcho, como 

Erechim, Cerro Largo, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago e São Luiz 
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Gonzaga criam, em 1992, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões (URI) (TREVISOL, 2015).  

No oeste catarinense, em 1968 foram criadas as Fundações Educacionais de 

Ensino Superior, “uma modalidade institucional relativamente nova, criada pelo 

poder público municipal, porém de direito privado” (TREVISOL, 2015, p. 341), e em 

1990 teve início o processo de transformação dessas instituições em universidades. 

No Paraná, a primeira IES foi instalada em Palmas, em 1967, posteriormente sendo 

criadas IES também em Pato Branco e em Francisco Beltrão. Em 1992, é criado um 

campus do CEFET-PR que em 2005 é transformado em campus da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (TREVISOL, 2015).  

As IES públicas (federais e estatais) surgiram mais tardiamente na região, 

“em pequeno número e situadas nas cidades de maior concentração populacional” 

(TREVISOL, 2015, p. 341). Esse autor ainda destaca que o ensino superior privado 

manteve-se predominante na região e acabou por excluir a possibilidade de acesso 

ao ensino superior aos grupos sociais mais vulneráveis, ou seja, manteve à margem 

jovens e adultos residentes especialmente nos pequenos municípios, ligados à 

agricultura familiar ou camponesa. A região destaca-se também por iniciativas de 

educação no campo, com a Escola Nacional Florestan Fernandes. É nesse contexto 

que surgem os movimentos de luta por uma universidade federal, buscando suprir a 

carência histórica de oferta de ensino superior federal, público e gratuito.  

Esse panorama sobre a região Sul permite compreender melhor o território 

onde foi implantada a UFFS, ou seja, como surgiu a demanda por uma universidade 

federal. Vemos que, mesmo a região onde a UFFS foi implantada não contando com 

ensino superior federal até aquele momento, contava com uma densa rede de oferta 

de ensino superior. A partir dessa constatação, é possível compreender melhor por 

que ocorreram oposições por parte de algumas universidades comunitárias, que se 

posicionaram contrárias à instalação da UFFS.  

 
 

3.3.1 A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 
 

A UFFS foi criada pela Lei Nº 12.029 (BRASIL, 2009) com objetivo de 

ministrar ensino superior englobando ensino, pesquisa e extensão. Caracterizando 

sua inserção regional, apresenta estrutura multicampi, “abrangendo 
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predominantemente o norte do Rio Grande do Sul, com campi nos Municípios de 

Cerro Largo e Erechim, o oeste de Santa Catarina, com campus no Município de 

Chapecó, e o sudoeste do Paraná e seu entorno, com campi nos Municípios de 

Laranjeiras do Sul e Realeza” (BRASIL, 2009). Em 2012 houve a expansão da 

universidade com a implantação de um campus temático na área da saúde, 

localizado em Passo Fundo (RS) (Figura 9).  

Figura 9 – Localização dos campi da UFFS 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além de estar localizada em três estados, os municípios onde foi implantada 

apresentam características muito diferentes. O maior município em população é 

Passo Fundo, seguido por Chapecó, ambos com aproximadamente 180 mil 

habitantes. Erechim encontra-se numa posição intermediária, com aproximadamente 

95 mil habitantes. Já os demais municípios são bem menores: Laranjeiras do Sul 

conta com aproximadamente 30 mil habitantes, Realeza aproximadamente 16 mil 

habitantes e o menor é Cerro Largo, com aproximadamente 12 mil habitantes 

(Figura 10).  
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Figura 10 –  População nas cidades sede da UFFS 

 
Fonte: Elaborada pela autora (Dados populacionais a partir do Censo IBGE 2010). 

 

A distância entre as cidades mais afastadas, Cerro Largo (RS) e Laranjeiras 

do Sul (PR), é de aproximadamente 600 Km. A cidade mais distante da Reitoria é 

Cerro Largo (400 Km) (Figura 11).  
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Figura 11 – Principais ligações viárias entre as cidades sede da UFFS 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em 2016, a UFFS conta com 44 cursos de graduação, distribuídos nos seis 

campi (13 em Chapecó, sete em Cerro Largo, 11 em Erechim, seis em Laranjeiras 

do Sul, sete em Realeza e um em Passo Fundo). O número de alunos matriculados 

em 2015 era de aproximadamente oito mil. A Universidade conta também com 11 

cursos de mestrado e dois cursos de doutorado.16 

As cidades onde a UFFS foi instalada já contavam com oferta de ensino 

superior federal, com exceção de Realeza. A maioria das cidades contava com 

extensões de universidades públicas estaduais e privadas (Figura 12). 
 

                                                
16 Informações disponíveis no site da instituição. Disponível em: 
<http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=360&Itemid=
820>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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Figura 12 – Densidade institucional nas cidades sede da UFFS. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A implantação da UFFS parece ter seguido as diretrizes estabelecidas pelo 

governo federal, no que se refere a descentralização do ensino superior, pois as 

cidades que receberam campus da universidade são de médio ou pequeno porte.  
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4 POLÍTICAS REGIONAIS FEDERAIS E O FORTALECIMENTO DA ESCALA 
MESORREGIONAL 
 

Abordamos no Capítulo 2 como o território tem ganhado espaço nas políticas 

setoriais e nas políticas em geral do governo federal, com maior destaque para os 

anos 2000 em diante. Podemos apontar uma ampliação das discussões sobre 

questões regionais em duas frentes principais: Política Nacional de Ordenamento 

Territorial – PNOT (não teve continuidade) e a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional – PNDR. 

 
4.1 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR e as 
Mesorregiões Diferenciadas 

 
A PNDR foi elaborada em 2003, com a revalorização do planejamento e das 

políticas de base territorial e regional (BRASIL, 2012), e foi institucionalizada em 

2007 pelo Decreto no 6.047 e tinha como objetivo:  
 

a redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e 
a promoção da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, e 
deve orientar os programas e ações federais no Território Nacional [...]. 
(BRASIL, 2007). 

 

Essa política buscava a redução das desigualdades regionais de um território 

historicamente desigual desde sua formação, agravadas pelo funcionamento do 

sistema econômico que “exclui uma parcela significativa dos territórios que não 

conseguem se inserir no processo de desenvolvimento econômico” (CARGNIN, 

2011, p. 70). A PNDR traz como inovação a utilização da multiescalaridade, 

adotando quadro níveis: supranacional, macrorregional, regiões especiais, sub-

regional e intraurbano. Karam (2012, p. 102) destaca o caráter diferenciado da 

PNDR ao “propor a superação da abordagem macrorregional [...] em prol de um 

enfoque multiescalar, centrado na valorização de nossa diversidade e das relações 

sociais estabelecidas no território”. Na escala sub-regional foram adotadas as 

Mesorregiões Diferenciadas e Sub-regiões de interesse. Nessa escala, a PNDR 

atuaria por meio do Programa de Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais 

(PROMESO).  
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As mesorregiões diferenciadas têm este nome pois, diferentemente das 

mesorregiões do IBGE, que restringem-se ao recorte estadual, envolvem mais de 

um estado da federação. A Mesorregião Diferenciada é  
 

[...] o espaço subnacional contínuo menor que as macrorregiões, existentes 
ou em proposição, com identidade comum, que compreenda áreas de um 
ou mais Estados da Federação, definido para fins de identificação de 
potencialidades e vulnerabilidades que norteiem a formulação de objetivos 
socioeconômicos, culturais, político-institucionais e ambientais. (BRASIL, 
2007). 

 

Apesar de ter representado um avanço nas políticas de desenvolvimento 

regional, A PNDR ainda  

 
não logrou alcançar um status de política de Estado, nem de construir um 
consenso político e federativo necessário para promover o salto de 
qualidade que o enfrentamento da questão regional que Brasil está a exigir. 
(BRASIL, 2012, p. 7).  

 

Uma das limitações da PNDR é a integração limitada com demais programas 

federais de base territorial. O documento de referência para a elaboração da PNDR 

II coloca a importância de políticas públicas setoriais na dinâmica regional.  

 
A dinâmica regional do País é influenciada pelas políticas públicas que 
buscam promover, especificamente, a redução das desigualdades 
regionais, a exemplo das políticas associadas à PNDR [...]. Entretanto, 
diversas outras políticas públicas, de caráter setorial (portanto, não voltadas 
explicitamente para esta finalidade) podem ter forte impacto na dinâmica 
das regiões, muitas vezes com repercussões mais expressivas do que as 
das próprias políticas implementadas explicitamente com esse fim (BRASIL, 
2012, p. 25) 

 

Assim, na nova PNDR, “além de incluir componentes clássicos das políticas 

regionais, deve-se incluir a coordenação das principais políticas setoriais, a fim de 

canalizar seus impactos positivos em direção das regiões menos desenvolvidas” 

(BRASIL, 2012, p. 25). 

Esse relatório simplesmente menciona as ações do Ministério da Educação, 

que buscam, a partir da expansão do ensino superior federal, contribuir na redução 

das desigualdades regionais.  
 

[...] criação de novas universidades federais e implantação de novos campi, 
priorizando regiões menos desenvolvidas, é um dos esforços marcantes no 
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sentido da redução das desigualdades no  País, significando que este 
problema vem sendo considerado pelo governo federal. (BRASIL, 2012).  

 

Essa constatação demonstra a desarticulação entre políticas setoriais no 

Brasil. O exemplo do REUNI deixa claro que, por mais que haja preocupação de que 

a expansão e interiorização do ensino superior contribuam para a redução das 

desigualdades regionais, essa política não está articulada com outras explicitamente 

territoriais, como a PNDR.  

Karam (2012) aponta a ambição do Ministério da Integração Nacional em 

internalizar a dimensão territorial no planejamento em outras políticas. A ideia era de 

que demais iniciativas para resolver problemas de outras naturezas deveriam, na 

medida do possível, seguir critérios estabelecidos pela PNDR. Porém, um dos 

problemas verificados para um maior protagonismo da PNDR foi a perda de status 

desse Ministério. A PNDR não se consolidou como uma política de Estado, 

“inviabilizando sua legítima pretensão de pautar o debate sobre o desenvolvimento 

regional/territorial no país” (KARAM, 2012, p. 112). Um exemplo disso foi o 

lançamento, em 2008, do Programa Território da Cidadania (PTC), sob coordenação 

da Casa Civil, outro programa criado por iniciativa de outro órgão, dentro do mesmo 

governo (KARAM, 2012).  

Souza Filho (2009) traça paralelos entre o processo de interiorização do 

ensino superior e a PNDR e considera que, apesar de desarticuladas, essas 

políticas convergem em pontos importantes.  

 
[...] considerando que a educação em nível superior pode ser um estímulo 
para o desenvolvimento, vemos que as ações da política de interiorização 
das IFES foram planejadas de modo a privilegiar as microrregiões mais 
pobres do país. E é neste ponto que percebemos a convergência entre as 
políticas em debate, e esta convergência ocorre quando ambas as políticas, 
de alguma maneira, trabalham na tentativa de promover a igualdade de 
oportunidades para a população em todo o território.  
Essa convergência entre a PNDR e a interiorização das IFES tem como 
principal causa uma mudança de postura do Estado brasileiro que passou a 
apresentar interesse em favorecer as regiões mais pobres do país e 
também em fortalecer as instituições públicas de ensino superior (SOUZA 
FILHO, 2009, p. 34-35). 
 

Buscando visualizar a coerência entre a PNDR e a política de expansão do 

ensino superior federal, sobrepusemos as Mesorregiões Diferenciadas e os novos 

campi criados entre 2003 e 2014 (Figura 13).  
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Figura 13 – Mesorregiões diferenciadas e novos campi criados no período 2003-
2014. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Podemos considerar que, mesmo não sendo articuladas, a PNDR e a política 

de expansão do ensino superior apresentam certa coincidência. Ao sobrepormos as 

mesorregiões diferenciadas com os novos campi criados (em universidades já 

existentes e em novas universidades), podemos verificar uma alta correlação entre a 

localização desses campi e as mesorregiões. Em dez das treze mesorregiões 

(76,9%), é possível visualizar pelo menos um novo campus. Por mais que não tenha 

havido um planejamento conjunto entre essas duas políticas setoriais, verifica-se 

que, na prática, a PNDR exerceu certa influência na implantação desses novos 

campi. 
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Cabe destacar que a PNDR passou por transformações nos seus 

instrumentos com o PPA 2012-2015, que adotou metodologia estruturada em 

programas temáticos e assim, deixou de existir. Atualmente estuda-se a proposta 

para a II PNDR, porém ainda não implantada. Como afirma Cargnin (2014a, p. 34),  

 
A ação governamental passou a ser orientada por objetivos 
estratégicos, o que significou o fim dos programas vigentes. Essa 
modificação teve significados muito negativos para a PNDR, pois 
representou a desestruturação dos canais de articulação da Política 
com o planejamento formal, especialmente o Plano Plurianual. A nova 
forma de atuação tornou o tema ainda mais difuso no planejamento 
governamental e, ainda, ocasionou o enfraquecimento do Ministério da 
Integração Nacional como ator encarregado de dar organicidade à 
Política e, consequentemente, desvalorizou a temática junto à agenda 
federal.  

 

4.2 Processo histórico de formação da Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 

 
Buscando compreender os acontecimentos históricos mais relevantes para a 

conformação do território da UFFS, é necessário retornar no tempo. Ressalta-se que 

o objetivo não é fazer uma abordagem detalhada da ocupação dessa região, mas 

destacar os momentos mais significativos que marcaram a ocupação da região e 

que podem ser apontados como rebatimentos à territorialidade da UFFS. Apesar de 

essa Universidade estar localizada em três estados diferentes, as regiões 

apresentam características particulares que as unificam. Um fator que marcou a 

ocupação do sudoeste do Paraná e do Oeste de Santa Catarina foi a instituição do 

Território do Iguaçu, pelo então presidente Getúlio Vargas. Se hoje os temas 

fronteiriços não são tão presentes em muitas das cidades da região, sua localização 

geográfica em área de fronteira foi fundamental para a implantação de políticas 

federais visando garantir sua ocupação. Nos ateremos à ocupação  da região a 

partir dos anos 1940, com a implantação de políticas públicas voltadas à ocupação 

de “espaços vazios”, o processo migratório gerado por essas políticas e, mais 

recentemente, a criação da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

A falta de atenção do poder público nessa região é histórica e foi motivadora 

de diversas articulações dos atores territoriais. A ausência de atuação dos governos 

de Santa Catarina e Paraná na região criou um “vazio político” (LOPES, 2004) 
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explorado pelas lideranças do movimento pela criação do Estado do Iguaçu. A 

ausência da ação do Estado foi motivado, segundo Lopes (2004, p. 8), “pela 

distância das capitais [...] o que provocava alheamento e a ausência dos governos 

em termos de construção de estradas, comunicação, escolas, universidades, enfim, 

infra-estrutura”.  

Além da falta de infraestrutura, essa região foi historicamente marcada por 

conflitos territoriais, como as disputas entre Brasil e Argentina (Questão de Palmas 

nos anos 1890), a Guerra do Contestado (anos 1910) e, mais recentemente, o 

Levante dos Posseiros (anos 1950). 

O governo Getúlio Vargas implantou a “Marcha para o Oeste”, que motivou a 

criação de Territórios Federais, dentre eles o Território do Iguaçu. Este teve curta 

duração (1943-1946), porém, produziu repercussões que vão ser sentidas por 

muitas décadas após sua extinção, quando são identificados movimentos a favor da 

criação do estado do Iguaçu. A articulação dos atores territoriais da região em torno 

deste assunto já demonstra sua capacidade de atuar em ações que extrapolam a 

escala local ou mesmo regional, já aparecendo nesse caso a escala mesorregional. 

Pode-se considerar que o grande motivador para a criação desse movimento foi a 

situação de abandono da região pelo governo federal. Logo após a extinção do 

Território do Iguaçu, apenas três anos após sua criação (1943-1946), a região foi 

abandonada novamente à sua própria sorte. As obras de estradas e outras foram 

paralisadas, e escolas foram fechadas. Muitos anos depois, a mesma argumentação 

foi utilizada para a criação do Movimento Pró-Universidade Federal, porém, o 

abandono referido era em relação ao ensino superior federal.  

Lopes (2004, p. 1) afirma que: 

 
A criação do Território Federal do Iguaçu está inserida no grande projeto de 
nacionalização de fronteiras do Governo Vargas, sintetizado no programa 
“Marcha para Oeste” implementado por aquele Governo. Neste contexto, a 
ocupação efetiva das regiões de fronteiras deveria atender à necessidade 
de estabelecer e desenvolver as condições mínimas de nacionalização, de 
organização social e econômica, de defesa e segurança das regiões 
fronteiriças e de integrá-las às demais regiões do País. 

 

É possível identificar que a ocupação desse território esteve estritamente 

relacionada às questões de segurança nacional, garantindo a consolidação das 

fronteiras. Objetivava também incluir as regiões mais afastadas e desocupadas no 

processo produtivo brasileiro. Lemiechek (2014) destaca que essas regiões 
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passaram a ser alvo de políticas públicas buscando a integração e o alargamento do 

território nacional. Esta política de desenvolvimento concretizou-se na “Marcha para 

Oeste”. Para Bernartt (2006), a Marcha para o Oeste tem uma dimensão geopolítica, 

que tem como foco principal o território.  

Com a promulgação da Constituição de 1937, que possibilitava à União “criar, 

no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios 

Federais, cuja administração será regulamentada em lei especial” (BRASIL, 1937), 

Vargas cria os Territórios Federais, entre eles o Território Federal do Iguaçu, em 

194317. Esse território foi dividido em quatro municípios: Foz do Iguaçu, Clevelândia, 

Mangueirinha e Chapecó, porém, não ficou clara qual seria sua capital. Essa 

questão só foi resolvida posteriormente18, quando foram redefinidos os limites do 

Território, para inclusão de Iguaçu (atual Laranjeiras do Sul), então uma pequena 

vila que foi elevada à categoria de município e capital ao mesmo tempo 

(LEMIECHEK, 2014).  

A Divisão de Produção, Terras e Colonização era um dos órgãos do Governo 

Territorial do Iguaçu e tinha como objetivo implementar um dos principais objetivos 

da criação deste Território, que era facilitar a colonização e ocupação produtiva da 

terra (LOPES, 2004a). O autor afirma ainda que:  
 

as bases do processo de ocupação e de colonização na [...] região de 
abrangência [do Território Federal do Iguaçu] estavam lançadas e bem 
fundamentadas a partir do ideário da “Marcha para Oeste” e do projeto de 
nacionalização de fronteiras do Governo de Getúlio Vargas (LOPES, 2004a, 
p. 11). 

 

Motivados pela criação do Território do Iguaçu, muitas agências colonizadoras 

instalaram-se na região. Uma das mais significativas foi a Colônia Agrícola Nacional 

General Osório – CANGO, criada pelo Presidente Vargas, de caráter governamental. 

Sua criação pode ser considerada como o marco jurídico oficial do povoamento do 

Sudoeste do Paraná (LOPES, 2004a). A CANGO distribuía gratuitamente lotes de 

terra na região, o que favoreceu a migração interna, principalmente com migrantes 

vindos do Rio Grande do Sul, mas também do próprio Paraná e de Santa Catarina. 

Lopes (2004a, p. 10) aponta que, com a criação do Território Federal do Iguaçu, 

além da CANGO, outras Colonizadoras instalaram-se na região “com a finalidade de 

                                                
17 Decreto-Lei Nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. 
18 Decreto-Lei Nº 6.550, de 31 de maio de 1944. 
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comercializar terras aos colonos e, também, explorar a extração, comércio e 

indústria da madeira”. 

Nessa época também podem ser percebidas as ações de cooperação que 

vão caracterizar a região até hoje, com existência de cooperativas e densa rede de 

movimentos sociais. Por incentivo do próprio Governo Federal, foram criados clubes 

agrícolas para organização da produção, além do desempenho de atividades com 

finalidade recreativa e assistencial.  

Logo após a queda de Getúlio Vargas e a extinção da Constituição de 1937, 

políticos paranaenses articularam-se e conseguiram determinar a extinção do 

Território do Iguaçu junto à Assembleia Nacional Constituinte de 1946. A extinção do 

Território jogou a região novamente ao abandono tanto pelo governo federal quanto 

pelos governos estaduais do Paraná e Santa Catarina. Surgem, neste momento, 

movimentos pela criação do Estado do Iguaçu, que englobaria áreas do Paraná e 

Santa Catarina, mantendo praticamente a mesma configuração desse Território. A 

extinção do Território Federal do Iguaçu ocorreu pela mobilização dos atores 

políticos regionais, que também foram os que se organizaram em defesa da criação 

do Estado do Iguaçu. Nos anos 1960 é criado o “Movimento pró-criação do Estado 

do Iguaçu”, retomado nos anos 1990 e que atualmente perdeu força. 

Ao sobrepormos a área do Território Federal do Iguaçu à área da Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul, este está contido na faixa de fronteira, área com 150 

km de extensão a partir do limite com os países vizinhos (Figura 14). Também 

podemos observar a inclusão da área do Cantuquiriguaçu, o que mostra o quanto 

esse território apresenta raízes históricas com as demais regiões integrantes da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e ajuda a entender os motivos que 

fizeram com que o Movimento Pró-Universidade considerasse esta região como 

área de entorno.  
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Figura 14 – Território do Iguaçu no contexto atual 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nos anos 50, teve início um processo migratório mais intenso, com a chegada 

de migrantes atraídos pelas empresas colonizadoras vindos de regiões com 

excedente populacional de antigas áreas coloniais do Rio Grande do Sul 

principalmente. A estrutura fundiária seguiu o modelo das antigas colônias, com 

pequenas propriedades que se baseavam na policultura. A pequena motivou as 

primeiras manifestações de associativismo camponês e organização de 

cooperativas locais e regionais, buscando melhorar as condições para o escoamento 

da produção (BERNARTT, 2006). Radin (2015) comenta que a busca por novas 

terras motivou a saída de muitos agricultores das antigas colônias do Rio Grande do 

Sul, em busca de novas fronteiras agrícolas no norte gaúcho, no oeste catarinense e 
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no sudoeste paranaense.  

Radin (2015) também chama atenção para a característica da ocupação 

dessa região, resultando na criação de comunidades em torno das quais 

desenvolveu-se intensa vida cultural e social. O autor destaca que as pequenas 

propriedades, aliadas ao isolamento e abandono dessa região pelo poder público, 

motivaram a mobilização local e regional dos atores territoriais em torno do 

atendimento de suas necessidades básicas, como saúde, educação e lazer. A 

modernização da agricultura, ou chamada “revolução verde”, intensificou o êxodo 

rural e transformou a região; o modelo da pequena propriedade também entrou em 

crise e agravou ainda mais o êxodo rural nas décadas de 1960-70.  

Nos anos 1980, a região passou por transformações significativas que 

acarretaram na mudança da matriz econômica até então baseada no setor primário, 

com a instalação de novas indústrias. Bernartt (2006) conclui que a nova realidade 

econômica da região demandou maior capacitação, e a região vivenciou a expansão 

do ensino superior com maior intensidade a partir do final dos anos 1990.  

No contexto nacional, o final dos anos 1990 sinalizaram a retomada da 

discussão regional, com a criação do Ministério da Integração Nacional, que 

implantou as Mesorregiões Diferenciadas, uma delas englobando a região dos três 

Estados que apresentam características comuns como relevo, clima, colonização e 

economia baseada na agricultura familiar (BERNARTT, 2006). 

 

4.3 A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul  

 

A inclusão da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul como uma 

mesorregião diferenciada partiu da reação de áreas com baixo dinamismo, com 

perfil rural, situadas junto à bacia do Rio Uruguai. Essa mesorregião engloba os três 

estados do Sul e apresenta estrutura produtiva ligada à agricultura familiar e 

camponesa e à agroindústria, contando com realidades diversas em termos de 

dinamismo econômico e social. A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul faz 

fronteira com a Argentina, é composta por 396 municípios (42 localizados no PR, 

131 localizados em SC e 223 no RS)  e contabiliza aproximadamente 3,7 milhões de 

habitantes distribuídos entre os três estados do Sul (noroeste no RS, oeste de SC e 

sudoeste no PR).  
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Como embrião para o surgimento da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul, Carginin (2011) aponta a dicotomia entre o “norte” e o “sul” e a “insistência 

em se colocar no centro da agenda política o recorte da Metade Sul do Rio Grande 

do Sul, aliada à oportunidade de inscrever a região no programa das Mesorregiões 

Diferenciadas” (CARGININ, 2011, p. 81).19  

Rover (2007) e Cargnin (2011) afirmam que a criação da Mesomercosul partiu 

de iniciativas de atores da sociedade civil no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

e esteve associada à elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Área da Bacia do Rio Uruguai em 1997, entregue ao Ministério do Planejamento 

neste mesmo ano. Inicialmente, esse Plano envolveu municípios do norte do Rio 

Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, tendo como principais protagonistas os 

Coredes, as universidades comunitárias e as associações de municípios. Como 

resultados significativos, em carta que apresenta a Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul, são destacados: influência do Plano de Desenvolvimento “para a definição 

de políticas públicas nos diferentes níveis de governo no âmbito da Mesorregião” 

(MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL, 2002, p. 2); articulação 

política do Conselho de Desenvolvimento da Região Sul (CODESUL) e das 

bancadas federais e estaduais dos três estados do Sul para inclusão do Plano de 

Desenvolvimento no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA). A articulação da 

região também contribuiu para que o Ministério da Integração Nacional pudesse 

avançar na implantação do Programa das Mesorregiões Diferenciadas. 

Diferentemente do que ocorreu em outras mesorregiões, onde os municípios 

não se reconheciam na lógica territorial definida e imposta pela PNDR, na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, esse estranhamento não foi tão 

evidente, pois o recorte territorial levou em consideração estruturas regionais já 

existentes e reconhecidas. 

No Rio Grande do Sul, a mesorregião abrange doze Coredes20 (um 

parcialmente), que foram criados por lei e definidos como uma divisão regional 

“oficial” (BANDEIRA, 2004), devendo ser considerados pelos órgãos da 

                                                
19 Da mesma maneira, a reação a atenção dada pelo governo federal à “Metade Sul” com a criação 
de mais uma universidade federal, a UNIPAMPA, enquanto o norte continuava desassistido, motivou 
a mobilização pela criação da UFFS.  
20 Missões (com exceção do município de Garruchos), Fronteira Noroeste, Celeiro, Noroeste Colonial, 
Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto Jacuí, Norte, Produção, Alto da Serra do Botucaraí (com 
exceção de Gramado Xavier), Nordeste e Campos de Cima da Serra (apenas os municípios de Pinhal 
da Serra, Esmeralda, Muitos Capões e André da Rocha), totalizando 223 municípios. 
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administração pública. Existem desde 1991 e, apesar de criados por lei, são 

organizações não subordinadas à administração estadual, talvez por isto tenham 

sobrevivido às trocas de governo. Bandeira (2004, p. 22) destaca a importância dos 

Coredes como articuladores dos “atores da região com o objetivo de promover 

ações relacionadas ao desenvolvimento e com a participação em decisões do poder 

público relevantes para a região”. Em Santa Catarina, a Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul engloba onze Associações de Municípios21 e no Paraná 

corresponde à AMSOP, totalizando 42 municípios (Figura 15). Observa-se que no 

Rio Grande do Sul, mesmo com a utilização dos Coredes como referência, o limite 

leste da mesorregião não respeita este recorte, o que pode explicar a inclusão dessa 

região nas reivindicações por uma universidade federal.  

 

Figura 15 – Recortes territoriais considerados para a delimitação da Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul: Coredes no RS e Associação de Municípios em SC e 

PR. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

                                                
21 AMEOSC, AMERIOS, AMNOROESTE, AMOSC, AMAISC, AMAUC, AMMOC, AMPLASC, AMARP 
(com exceção do município de Timbó Grande), AMURC e AMURES (apenas o município de Ponte 
Alta), totalizando 131 municípios. 
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Acredita-se que o surgimento da UFFS só foi possível pela existência de uma 

organização mesorregional, reforçada pelo Fórum da Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul - Mesomercosul. O Fórum contribuiu para a construção da identidade 

regional, como apontam Cargnin (2011) e Bandeira (2004). Cargnin (2011), ao tratar 

sobre as repercussões territoriais de maior proporção relacionadas à PNDR, destaca 

a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA). A criação dessas duas universidades, em conjunto 

com a criação dos Fóruns das Mesorregiões da Metade Sul e da Grande Fronteira 

do Mercosul, são destacadas por esse autor “pelo seu significado e pela capacidade 

de gerar transformação nas regiões” (CARGNIN, 2011, p. 98). 

Sobre a UFFS, o autor afirma que mesmo sua criação não tendo feito parte 

do Plano de Desenvolvimento desta Mesorregião, “o Fórum da Mesorregião 

participou ativamente do movimento em favor da criação da universidade, com 

origem em 2005” (CARGNIN, 2011, p. 98). Esse autor, concordando com Bandeira 

(2004), considera que:  

 
[...] além de desempenharem a função de gestão dos programas 
desenvolvidos pelo Ministério da Integração Nacional, os Fóruns têm se 
constituído em importantes instâncias de articulação dos atores, 
funcionando como um espaço de cooperação entre atores que apresentam 
interesses diversos, permitindo assim que, em conjunto, formulem soluções 
para problemas comuns. Também têm funcionado como processo de 
deliberação, servindo como filtro entre as demandas originadas localmente 
e a escala nacional, além de contribuírem para a construção da identidade 
regional (CARGNIN, 2011, p. 79). 
 
 

 

O Fórum Mesomercosul, pessoa jurídica de direito privado, conta com o 

suporte do Ministério da Integração Nacional para sua viabilização (ROVER, 2007). 

Os Fóruns das Mesorregiões “são novas configurações institucionais, constituídas 

num cenário de democratização do Estado e da sociedade, mobilizadoras de atores 

sociais, políticos e econômicos com interesses diversos, que atuam em um dado 

território local/regional” (ROVER, 2007, p. 138). Cada Fórum apresenta uma 

composição diferente, que varia de acordo com os grupos de interesse dominantes. 

No caso do Fórum da Mesomercosul, sua composição deixou de fora atores 

atuantes, como os movimentos socioterritoriais e até a Igreja, apesar de apresentar 

uma certa diversidade de atores (ROVER, 2007). Rover (2007) aponta que a 
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ausência de determinados atores na composição do Fórum revela que as diferenças 

ideológicas separam, mesmo que o discurso seja de buscar aproximar os diversos 

atores regionais. Este autor ainda destaca como principais elementos que 

caracterizam o Fórum Mesomercosul: 

 
seu forte caráter institucional (com associações de municípios, governos de 
Estado e suas empresas) e sua pouca representatividade de organizações 
de trabalhadores e agricultores. As organizações sociais representadas são 
fundamentalmente universidades, entidades de assessoria e apoio, mas não 
organizações representativas dos trabalhadores. No caso do noroeste do Rio 
Grande do Sul, os Conselhos de Desenvolvimento Regional (COREDES) tem 
um peso importante, representando quase a totalidade – nove – dos 
conselhos que compõem o FMGFM (ROVER, 2007, p. 162). 

 

Podemos considerar que a criação da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul e do Fórum criaram um espaço de articulação dos atores territoriais que 

tornaram seu território politicamente relevante, “não se constituindo apenas em 

substrato passivo para ações concebidas e implementadas de ‘fora para dentro’ e 

‘de cima para baixo’” (BANDEIRA, 2004, p. 14). A criação da Mesorregião 

demonstra que esta divisão regional transcendeu as ações do Ministério da 

Integração Nacional, e resultou no aumento no grau de “consciência regional” dos 

habitantes da região, “fazendo com que eles se tornem mais propensos a cooperar 

na defesa de interesses que possam ser caracterizados como ‘da região” 

(BANDEIRA, 2004, p. 18). 

 

4.3.1 A Emergência de Novos Atores Territoriais na Mesorregião Grande Fronteira 
do Mercosul 

 

Os principais atores territoriais envolvidos na mobilização em prol da UFFS 

foram movimentos de luta pela terra (Fetraf-Sul e Via Campesina) que tiveram sua 

origem na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. A Mesorregião, chamada de 

“maciço da agricultura familiar”, abrange as regiões do noroeste do Rio Grande do 

Sul, oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e passou por várias 

experiências históricas de organização e de luta pela terra. No início do século XX, 

com a Guerra do Contestado, passando pelas disputas dos colonos e posseiros 

contra empresas de colonização do PR e Movimento dos Agricultores sem Terra 

(MASTER) no RS, e mais intensamente a partir dos anos 1970, surgiram os 

movimentos socioterritoriais e socioespaciais com a configuração que conhecemos 
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hoje (PICOLOTTO, 2008). O MST, nascido inicialmente na região sul, teve rápida 

expansão em todas as regiões brasileiras e busca o acesso à terra para os 

trabalhadores “sem terra”. A centralização do poder político dominante e autoritário 

também contribuiu para a formação desses movimentos sociais na região (ROVER, 

2007).  

Picolotto (2008, p. 2) afirma que foi nessa região onde  

 
ocorreram os primeiros acampamentos de agricultores “sem terra” que 
dariam origem ao MST, ações de agricultores “atingidos por barragens”, 
ações das “oposições sindicais” cutistas ao sindicalismo oficial da CONTAG, 
ações de mulheres agricultoras que viriam a formar o movimento de 
mulheres e, mais recentemente (a partir de 1996), a organização de um 
movimento de pequenos agricultores (MPA).  

 

A Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) também 

teve sua origem nessa região e é herdeira do sindicalismo rural da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), que se opõe ao sindicalismo oficial da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)22. A constituição de uma federação 

específica voltada à agricultura familiar teve início através da FETRAF-Sul em 2001 

e, a partir de 2005, estendeu-se para todo o território com a criação da FETRAF-

Brasil. De acordo com informações disponíveis no site da Fetraf-Sul,  

 
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do 
Brasil está organizada em 22 microrregiões, congregando 93 Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, Sindicatos de Trabalhadores na Agricultura Familiar, 
ASSAF, AOAFA e ASSINTRAFs em toda a Região Sul. Com sindicatos 
regionais fortes, a Fetraf-Sul/CUT abrange mais de 288 municípios no 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É orgânica à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), para ser um instrumentos a serviço dos agricultores 
familiares e da classe trabalhadores. (FETRAF-SUL). 

 

A Figura 16 mostra que a região Sul do Brasil, mais especificamente a área 

que corresponde à Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, foi o berço da Fetraf. 

Abramovay et al (2005) afirmam que foi no Brasil onde o termo agricultura familiar 

mais ganhou força, tanto entre os movimentos socioterritoriais quanto no meio 

acadêmico e político. E foi na região sul, caracterizada pela forte presença da 

imigração europeia, que esse termo nasceu e se consolidou.  

                                                
22 “O setor rural da CUT articulou as “oposições” ao sindicalismo da CONTAG, então considerado 
como acomodado, legalista e que não dava os devidos encaminhamentos para resolver os problemas 
enfrentados pelos pequenos produtores ou “colonos””(PICOLOTTO, 2008, p. 4). 
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Figura 16 – Local de residência dos representantes da região Sul do Brasil no 
Congresso Nacional de Fundação da Fetraf – novembro de 2005. 

 

 
Fonte: ABRAMOVAY et al., 2005, p. 6. 

 

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é um movimento nacional 

fruto de articulação de vários movimentos locais que lutavam contra obras de 

construção de barragens a partir dos anos 1970. No Sul, foi criada a Comissão 

Regional de Atingidos por Barragens (CRAB). O Movimento de Mulheres 

Camponesas (MMC) aglutinou movimentos isolados de mulheres agricultoras ou 

trabalhadoras rurais que vinham se organizando desde os anos 1980. O Movimento 

dos Pequenos Agricultores (MPA), mais recente (a partir dos anos 1990), foi o 

resultado da dissidência do sindicalismo cutista rural no sul do Brasil.  

Com o passar do tempo, começaram a surgir divergências na forma de 

atuação política desses movimentos, e algumas rupturas ocorreram. Picolotto (2008) 

destaca algumas das rupturas mais significativas e que repercutiram na Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul: 
 

as mobilizações dos “Gritos da Terra” que inicialmente (em 1994) contavam 
com todos estes movimentos do campo (mais a CONTAG), no final dos 
anos 90 contaram apenas com a CONTAG e a CUT; no final dos anos 90 o 
setor rural da CUT no Sul abandona a CONTAG e volta a se organizar 
regionalmente, procurando articular os “agricultores familiares”, formando a 
Frente Sul da Agricultura Familiar (FERNANDES, 2000; ABRAMOVAY, 
2005; FAVARETO, 2006 apud PICOLOTTO, 2008, p. 4). 

 

É a partir dessas rupturas que se constituiu as duas forças principais de luta 

da região, a Via Campesina e a Fetraf-Sul. A polaridade dos movimentos nesses 
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dois grandes grupos articulados pela Via Campesina e Fetraf-Sul evidencia as 

diferenças de luta desses movimentos, que foram historicamente superadas quando 

articularam-se em prol da universidade federal. Nos últimos anos, essas diferenças 

têm ficado mais acentuadas, motivadas pelo fortalecimento de políticas públicas 

voltadas à agricultura familiar organizadas pela Fetraf. Os movimentos ligados à 

agricultura camponesa (aglutinados na Via Campesina) adotam postura mais crítica 

“e tem construído estratégias de enfrentamento ao agronegócio e às empresas 

transnacionais que o promovem” (PICOLOTTO, 2008, p. 5).  

O autor conclui que, enquanto a Fetraf busca reforçar e legitimar o agricultor 

familiar, “produtor de alimentos para o mercado interno, que precisa ser apoiado 

com políticas públicas para desenvolver-se” (PICOLOTTO, 2008, p. 6), a Via 

Campesina gira em torno da agricultura camponesa, que se baseia na “resistência 

ao modelo de agricultura de commodities,  transgênica, para mercado internacional” 

(PICOLOTTO, 2008, p. 6). 

A Via Campesina define-se como um movimento internacional que congrega 

atualmente 164 organizações em 73 países, representando cerca de 200 milhões de 

campesinos e campesinas. Considera-se um movimento autônomo, pluralista e 

multicultural, sem nenhuma filiação partidária, econômica ou de qualquer outro 

tipo23. No Brasil, foi oficialmente formada em 1999 e é composta pelos seguintes 

movimentos: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais (MPPA) e Coordenação Nacional das Comunidades 

Quilombolas (CONAQ) (RIBEIRO, 2016). Ribeiro (2016) destaca que os movimentos 

camponeses (MST, MMC, MAB, MPA, MPPA e CONAQ) compõem a Via 

Campesina Internacional. Os demais movimentos considerados Organizações 

convidadas ou não-membros, compõem a Via Campesina Brasil. Estas últimas 

organizações, por não possuírem base camponesa (têm base estudantil e religiosa) 

não participam da esfera de organização da Via Campesina Internacional. O 

organograma apresentado por Ribeiro (2016, p. 164) ilustra esta organização (Figura 

17). Pensando na classificação em atores socioterritoriais, os movimentos com base 

camponesa podem ser considerados movimentos socioterritoriais, e os demais, 
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como movimentos socioespaciais. 

Figura 17 – Estrutura da Via Campesina 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Ribeiro, 2016. 

Analisando a ação territorial da Via Campesina no período 2000-2013 (Figura 

18), pode-se perceber a relevância da atuação dos movimentos integrantes da Via 

Campesina na Mesomercosul. Ribeiro (2016) destaca a concentração das ações da 

Via Campesina na região Sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. 

Percebe-se uma atuação muito mais significativa de movimentos de base 

camponesa ou socioterritoriais na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

Destacam-se movimentos como MST, MAB, MMC e MPA. Não foi constatada 

atuação do MPPA e da CONAQ na mobilização pró-universidade na mesorregião. 

Via	Campesina	no	Brasil	

Organizações	convidadas	

CPT	 PRJ	 FEAB	

Organizações	sociais	

Via	Campesina	Internacional	

CONAQ	 MMP	 MST	

Movimentos	camponeses	

MAB	 MMC	 MPA	

Org.: Leandro Ribeiro. Fonte: Ramos Filho (2008), Via Campesina (2011), Vieira (2011), Desmarais (2013), Batista (2015) 
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Figura 18 - Via Campesina: Ação Territorial no Brasil - 2003 a 2013 

 
Fonte: Ribeiro 2016, p. 290. 

Esses movimentos de luta pela terra tem sua história relacionada ao Partido 

dos Trabalhadores – PT. De fato, as principais lideranças políticas envolvidas no 

Movimento Pró-Universidade eram alinhadas ao Partido dos Trabalhadores. De fato, 

a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul já foi reconhecida por concentrar 

muitos petistas. Terron e Soares (2010) apresentam um estudo sobre as bases 

eleitorais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT e mostram essas 

informações em mapas que espacializam os resultados das eleições para presidente 

e deputados federais de 1994, 1998, 2002 e 2006. É possível verificar a presença 

marcante de votantes em Lula e no PT na mesorregião, mas vemos uma 

significativa redução de votantes nesse partido ao longo do tempo (Figura 19).  
 

290 
 

 

 
Mapa 20 – Via Campesina – Ação Territorial – Brasil - 2003 a 2013 

 

O Mapa 20 demonstra a espacialização das Ações Territoriais realizadas pela 

Via Campesina. A ação da Via Campesina é concentrada na região sul do Brasil, 

especificamente no Estado do Rio Grande do Sul, contando com 21 ações somente no 

município de Porto Alegre. Percebe-se, também, que as duas regiões que não 

apresentam nenhuma ação são o Amazonas e o Amapá.  
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Figura 19 – Territórios eleitorais do PT nas eleições para presidente e deputado 
federal (1994, 1998, 2002 e 2006) 

 
Fonte: Terron; Soares, 2010 

 

Retomando a classificação dos atores territoriais apresentada no Capítulo 2 

com a caracterização da Mesorregião e contextualização do surgimento dos 

principais atores territoriais envolvidos na criação da UFFS, apresentamos, na 

Figura 20, um quadro-resumo dos atores considerados em cada categoria de 

análise. Estes atores serão analisados de acordo com as escalas de poder e gestão 

mobilizadas por eles (Capítulo 6). 



 107 

Figura 20 - Classificação dos atores territoriais mais significativos na expansão do 
ensino superior na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4 A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e Entorno 

 

A mobilização em prol de uma universidade federal para a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul, que resultou na criação da UFFS, teve início 

utilizando como recorte territorial essa Mesorregião. Porém, ao longo do processo 

outras regiões também mobilizadas demandaram fazer parte da territorialidade da 

UFFS. Assim, tanto a abrangência do Movimento Pró-Universidade quanto a própria 

territorialidade da UFFS englobam a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e 

entorno. A questão do entorno traz à tona as disputas dos atores envolvidos no 

Movimento Pró-Universidade e o quanto foi complexa a definição de consensos 

sobre a territorialidade da Universidade.  

Os movimentos em busca de uma universidade federal na Mesorregião 

começaram de forma independente em diferentes regiões dos três estados. O que 

motivou a união desses movimentos foi a visão de um objetivo maior, que era a 

obtenção da universidade federal. Só conseguiram se unir porque foi uma imposição 

do governo federal: ou faziam isto ou perdiam qualquer possibilidade de alcançar 

seus objetivos.  

A escolha da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul como abrangência 

territorial do Movimento Pró-Universidade ocorreu por uma questão estratégica, por 

esta já ser uma política regional do governo federal que estabelecia regiões 

prioritárias para investimento. Também já tinha sido utilizada para a confecção do 

Projeto de Lei encaminhado pelo Deputado Federal Cláudio Vignatti (em 2006). 

Novos	Atores	

Atores	Clássicos	

ATORES	GOVERNAMENTAIS	 MEC	 MIN	 MPG	 Assoc.	Mun.	

IGREJA	(CATÓLICA	E	LUTERANA)	 PJR	

ATORES	POLÍTICOS	 ParDdos	Pol.	 Fórum	Mesomercosul	 Col.	Ter.	Cantu.	

ATORES	SOCIOTERRITORIAIS	 FETRAF-SUL	 VIA	CAMPESINA	

ATORES	SOCIOESPACIAIS	 UNE	 CPERS/SINDICATO	

ATORES	TÉCNICOS	 UFSM	 UFSC	

ONGs	 ASSESSOAR	

MEC	

Adm.	Mun.	

PolíDcos	

CooperaDvas	 Sind.	Rurais	
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Porém, a escolha desse recorte deixava de fora algumas regiões que também 

estavam mobilizadas em torno da universidade, como é o caso da região de Vacaria 

e do Cantuquiriguaçu.  

A mobilização na região de Vacaria torna-se oficialmente estabelecida em 

2005, quando atores territoriais da região integraram o movimento Pró-Universidade 

Federal do Norte do RS. Destacamos que atores sociais dessa região eram bastante 

ativos no Movimento Pró-Universidade após sua unificação, como é o caso do Frei 

Dom Orlando Octácilio Dotti, Bispo de Vacaria – RS, que integrou o Grupo dos 11, 

responsável por elaborar a proposta de criação da universidade.  

Outra região que surge no processo é o Território do Cantuquiriguaçu, com 

forte presença do MST e com bastante força política. Um dos representantes mais 

conhecidos da região é João Pedro Stédile, que foi uma figura importante no 

processo de criação da UFFS. Esse Território corresponde a uma das regiões mais 

pobres do Paraná e é marcado por possuir vários assentamentos rurais.  

A territorialidade da universidade passou a ocupar espaço na discussão do 

Movimento Pró-Universidade quando o governo federal oficializou a Comissão de 

Projeto, a partir da Portaria MEC 948, de 22 de novembro de 2007. Até o momento, 

como estratégia para manter o movimento coeso, havia consenso de que a 

discussão sobre a localização dos campi só seria feita após a certeza de que a 

universidade seria realmente criada. Assim, a partir da Comissão estabelecida em 

novembro de 2007, começaram as discussões sobre a territorialidade da 

universidade. A primeira questão debatida foi sobre a área de influência da 

universidade. Em relato do Seminário do Movimento Pró-Universidade Pública e 

Popular para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, Elton Scapini resgatou 

as deliberações realizadas até o momento sobre a abrangência da Universidade: o 

entorno foi definido no Seminário do dia 13/07/2007 em Chapecó, referendado nas 

reuniões da Coordenação de 31/10/2007 em Erechim e 03/12/2007 em Concórdia; 

também foi referendado nas reuniões da Comissão de Projeto (instituída 

oficialmente pela Portaria 948 do MEC) em 23/10/2007 em Brasília, 23/11/2007 em 

Santa Maria e 13/12/2007 em Florianópolis (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 

2008). 

Com base na análise dos documentos disponíveis, no Seminário para 

discussão da Universidade para a Mesorregião, que ocorreu no dia 13/07/2007 em 

Chapecó, ocorreu a discussão sobre a inclusão de regiões do entorno da 
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Mesorregião. Nesses relatos há referência à estrutura da universidade como sendo 

multicampi, abrangendo toda a mesorregião. Há questionamento sobre como ficam 

as regiões envolvidas no Movimento Pró-Universidade, mas que não integram a 

Mesorregião, como a microrregião de Vacaria no Rio Grande do Sul e Centro Sul do 

Paraná (Cantuquiriguaçu), e menciona-se a necessidade de definir pela Mesorregião 

e entorno (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007a).  

A inclusão do entorno não se deu sem debate.  Outro documento24 relata as 

discussões realizadas nesse dia, e podemos identificar a manifestação de alguns 

presentes que defendiam a ampliação da área de abrangência da universidade; 

alguns desses interlocutores faziam parte da área considerada como entorno. Um 

dos presentes da microrregião de Vacaria comentou que, se o movimento insistisse 

na Mesorregião, ficariam de fora o Nordeste do RS, onde nasceu a primeira 

mobilização para criação da Universidade. Outro presente a se manifestar era da 

região do Centro Sul do Paraná, representante do MST, que falou da preocupação 

com a questão geográfica, pois, se focassem na Mesorregião, a região do 

Cantuquiriguaçu no Paraná ficaria de fora do Movimento, e defendeu a inclusão de 

regiões do entorno (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007). O entorno foi 

aprovado e, na reunião do Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul (Coordenação, Equipe Técnica e Equipe de Trabalho) 

realizada no dia 19/10/2007 em Chapecó, o entorno já aparece nos critérios para 

definição da localização dos campi (Mesorregião e entorno) (MOVIMENTO PRÓ-

UNIVERSIDADE, 2007).  

Na reunião do Movimento Pró-Universidade (Coordenação, Equipe Técnica e 

Grupo de Trabalho) realizada no dia 03/12/2007 em Concórdia, menciona-se a 

necessidade de avançar na elaboração de um mapa que considere a mesorregião e 

o entorno (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007b e 2007e). Porém esta 

cartografia aparentemente nunca foi produzida, pois não consta em nenhum dos 

documentos posteriores produzidos pelo Movimento.  

A inclusão de Cantuquiriguaçu gerou atritos e disputas internas dentro do 

Paraná, pois só havia previsão de um campus para esse Estado. Foi a inclusão do 

entorno que gerou situações de disputa no Movimento, pois foi essa abertura que 

possibilitou a implantação de um campus da UFFS fora da mesorregião, em 

                                                
24. Refere-se ao relato da reunião sobre a Universidade da Mesorregião, realizado no dia 13/07/2007 
em Chapecó.  
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Laranjeiras do Sul, que, como veremos, vai ser questionado, principalmente pelo 

sudoeste do Paraná, que vai negociar diretamente com o governo federal, abrindo 

uma brecha no movimento e colocando em discussão a legitimidade das decisões 

tomadas até o momento. Veremos que outras regiões vão retomar a disputa, como 

vai ser o caso da região de Palmas no Paraná.  

Identificamos a importância de dois atores territoriais das regiões do entorno, 

um ligado aos atores socioterritoriais (Via Campesina e MST) no Território do 

Cantuquiriguaçu (Elemar Cezimbra) e outro ligado à Igreja, na microrregião de 

Vacaria (Frei Dom Orlando Octácilio Dotti, Bispo de Vacaria – RS). Ambos 

integraram o Grupo dos 11, formado por indicados pelos movimentos sociais, em 

conjunto com outros 11 representantes indicados pelo MEC. O Grupo ficou 

responsável pela elaboração da proposta de criação da Universidade.  

No relato da reunião da Secretaria de Educação Superior com integrantes do 

Movimento Pró-Universidade ocorrida em 23/10/2007, realizada pela Comissão de 

Projeto (após instituição oficial pela Portaria 948 do MEC) – que já refere-se à 

Universidade Federal da Fronteira Sul como nome provisório – , e também nas 

reuniões seguintes (23/11/2007 e 13/12/2007) comenta-se sobre os critérios e 

diretrizes de localização da nova universidade, que deveria ser multicampi, visando 

atender os três Estados da Região Sul nos limites da Mesorregião e seu entorno 

(COMISSÃO DE PROJETO, 2008) (Figura 21). Consagra-se, assim, a 

territorialidade do Movimento Pró-Universidade, que extrapola os limites pré-

estabelecidos pela PNDR.  
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Figura 21 – Abrangência territorial da UFFS na Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul e entorno. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

O entorno, como vimos, compreendia regiões bem definidas. Nesse momento 

é importante conhecer melhor essas duas regiões, uma localizada no Paraná 

(Cantuquiriguaçu) e outra no Rio Grande do Sul (Vacaria).  

 

3.4.1 Território Cantuquiriguaçu 
 

A região do Cantuquiriguaçu passou a ser assim designada oficialmente em 

1984, em referência a um fator geográfico, relacionado aos rios que o delimitam: o 

Piquiri, ao norte; o Iguaçu, ao sul; e o Cantu, ao oeste. O maior município é 

Laranjeiras do Sul, com população em torno dos 30 mil habitantes. Caracteriza-se 

pela produção rural, apresenta baixo grau de desenvolvimento e população muito 

pobre. Os indicadores de desenvolvimento social e econômico são muito baixos, 

estando muito abaixo das médias do estado. Apresenta perda de população, 

resultado de saldos migratórios negativos para fora da região (IPARDES, 2007). 
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A primeira tentativa de organização ocorreu em 1984 através da criação da 

Associação dos Municípios do Cantuquiriguaçu, com sede em Laranjeiras do Sul, 

existente até hoje. A criação dessa associação foi importante para o fortalecimento 

da identidade territorial regional (IPARDES, 2007). A partir dos anos 2000, a escala 

territorial passa a fazer parte de políticas públicas do Ministério da Integração 

Nacional – MI e do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Destaca-se 

também a criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDT do MDA. Essas 

ações, segundo relatório do IPARDES (2007, p. 5), estimulou e/ou legitimou, no 

Paraná, “a organização de municípios em territórios”. Em 2004, devido aos baixos 

índices socioeconômicos da região, esta foi considerada pelo governo federal como 

uma área carente de assistência econômica e social. Foi incluída no programa do 

MDA dos Territórios Rurais. Também foi criado o Conselho de Desenvolvimento do 

Cantuquiriguaçu – Condetec em 2004. Atores socioterritoriais da região25 apontam a 

importância dessa instância de discussão, pois congrega representantes de distintas 

orientações políticas e ideologias. Essa instância era usada como espaço de debate 

e passou a ser espaço de aproximação entre atores socioterritoriais. 

 
Na formação deste conselho encontram-se diversas entidades presentes no 
Território, assim como segmentos da sociedade com diferentes objetivos, 
como: Incra, movimentos socioterritoriais, movimentos sindicais, indígenas, 
bancos públicos, órgãos de assistência técnica, entidades patronais, etc. 
(IPARDES, 2007, p. 141). 

 

Em 2007, o programa Territórios Rurais foi ampliado e foram implantados os 

Territórios da Cidadania. Ambos os recortes territoriais são coincidentes na região 

do Cantuquiriguaçu, que, por sua vez, equivalem ao território da Associação dos 

Municípios do Cantuquiriguaçu (trataremos apenas como Território 

Cantuquiriguaçu).  

Coca (2011) destaca que o Território Cantuquiriguaçu é historicamente 

marcado por disputas territoriais. “Primeiro, entre brancos e indígenas, depois entre 

o governo brasileiro e os governos de outros países, adiante entre colonizadores e 

colonos e mais recentemente entre sem-terras e latifundiários/agronegócio” (COCA, 

2011, p. 130). Dos 20 municípios integrantes do Território, 14 apresentavam 

assentamentos rurais (dados de 2009). Nos anos 1990, alguns municípios do 

                                                
25 Entrevista concedida por Elemar Cezimbra e João da Costa Oliveira. Entrevistas realizadas por Ló 
e Trevisol (2014). 
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Cantuquiriguaçu passam a sediar assentamentos populacionais ligados, 

principalmente, ao movimento dos sem-terra, com destaque para os municípios de 

Rio Bonito do Iguaçu, Goioxim e Pinhão (IPARDES, 2007). 

Nas décadas de 1960 e 1970, a “revolução verde”, responsável pela 

mecanização das práticas agrícolas e aumento da produtividade, resultou num 

êxodo rural, quando a população foi obrigada a deixar o campo. Outro fator com 

impacto na região foi a construção de usinas hidrelétricas a partir dos anos 1970. De 

acordo com Coca (2011), pelo potencial hídrico da região, esta possui muitas usinas 

hidrelétricas, cuja construção acabou gerando a  

 
expropriação de várias famílias que habitavam nas margens dos rios, dentre 
essas algumas foram para os centros urbanos e outras se incorporaram aos 
movimentos de luta pela terra, fato que intensificou os conflitos sociais do 
território. (COCA, 2011, p. 124).  

 

As famílias expropriadas, organizadas pela Comissão Pastoral da Terra – 

CPT, reivindicavam indenizações pelas terras perdidas. Essas lutas deram origem 

ao Movimento de Justiça e Terra (MJT), que, segundo Coca (2011), pode ser 

considerado o embrião de outros movimentos socioterritoriais, dentre eles o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná (Mastro), o Movimento 

dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste do Paraná (Mastes) e o MST (fundado em 

1984).  

As primeiras ocupações de terra na região ocorreram nos anos 1980 e, como 

consequência, os assentamentos de reforma agrária no final da década de 1990 

(MOHR et al., 2012). No campo da educação, essa nova realidade introduziu 

algumas experiências voltadas à educação no campo; no setor cultural, houve um 

resgate da identidade do camponês; e no campo político, foram eleitas lideranças 

mais progressivas, ligadas aos movimentos socioterritoriais e socioespaciais e às 

pastorais sociais da Igreja Católica. Nesse contexto de problemas econômicos e 

sociais é que tiveram início os debates sobre a construção de uma universidade na 

região (MOHR et. al., 2012). 

Coca (2011) apresenta algumas das identidades mais significativas existentes 

no Território Cantuquiriguaçu, das quais destacamos duas especialmente: os 

indígenas e os camponeses. O autor afirma que a maior população indígena do 

Paraná encontra-se nesse território. Os camponeses dividem-se, entre outros 
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grupos, entre os que já possuem a terra e os que ainda não possuem a propriedade 

da terra. Os pequenos agricultores que já possuem a propriedade da terra buscam, 

através da agricultura familiar, conquistar sua reprodução (Coca, 2011). Nesse 

sentido, destaca-se a atuação do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA na 

região. Existem também os camponeses que ainda não possuem terra, e muitos 

deles são incorporados por movimentos de luta pela conquista da terra, sendo o 

MST o que mais se destaca.  

A forte presença do MST e da Via Campesina, além de outros fatores como 

estagnação econômica e baixos indicadores sociais, explicam a inclusão dessa 

região no Movimento de luta pela UFFS e também explicam o motivo da implantação 

de um dos campus dessa universidade em um município ali localizado, a despeito 

de estar fora da Mesorregião.  

 

3.4.2 Região de Vacaria 
 

A região de Vacaria, que engloba os Coredes26 Nordeste e Campos de Cima 

da Serra, participou ativamente das mobilizações em prol da universidade federal. 

Começou a participação no Movimento Pró-Universidade Federal no Norte do RS, 

como atestam notícias publicadas no site da Câmara de Vereadores de Vacaria. O 

envolvimento da região começa ainda no final de 2005 e foi intenso ao longo de todo 

o processo. A mobilização na região contava com o apoio da Igreja Católica, sendo 

seus principais representantes ligados à ela (Frei Dom Orlando Octácilio Dotti, Bispo 

de Vacaria e Frei Sérgio Görgen). Duas cidades se destacaram nas mobilizações: 

Vacaria e Lagoa Vermelha. A inclusão dessa região como entorno teve como 

objetivo incluir regiões que estavam mobilizadas desde o início, mas que não seriam 

contempladas pelo recorte da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Cabe 

ressaltar que, se considerarmos a divisão dos Coredes, o Corede Campos de Cima 

da Serra tem alguns de seus municípios incluídos na Mesorregião; isto também 

acontece se considerarmos a Diocese de Vacaria e a Mesorregião Nordeste do RS 

(divisão do IBGE). Esta pode ser uma justificativa para a inclusão dessa região como 

entorno, pois alguns municípios já faziam parte da Mesorregião (Figura 22).  

                                                
26 Conselhos Regionais de Desenvolvimento – Coredes são fóruns de discussão para o 
desenvolvimento regional e criados pela iniciativa da sociedade civil organizada (Lei Nº 10.283/1994). 
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Figura 22 - Entorno da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul: região de 
Vacaria com destaque para as principais cidades envolvidas no Movimento Pró-

Universidade Federal 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Encontramos em Rover (2007) um indício interessante, sobre a primeira 

proposta dessa Mesorregião, que tinha um número maior de municípios e englobava 

a região da serra gaúcha, como pode ser visualizado na figura seguinte (Figura 23).  

 



 116 

Figura 23 – Abrangência anterior da Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul 
considerando as mesorregiões do IBGE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Rover (2007). 

 

Pode-se perceber que a região de Vacaria estaria incluída nessa primeira 

versão. Tal mudança, segundo Rover (2007), ocorreu pela solicitação dos estados 

da região Sul para que a Mesorregião fosse adequada aos recortes territoriais já 

existentes (Coredes). A proposição foi feita pelo Fórum da Mesomercosul e foi 

acatada pelo MI em 2005.  

É possível perceber como foi construída a territorialidade do Movimento Pró-

Universidade, que buscou inicialmente um recorte territorial oficial, a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul. Porém esse recorte oficial não abarcava todas as 

regiões que estavam mobilizando-se na luta pela universidade federal. Assim, ao 

longo do tempo, é possível identificar como esta territorialidade vai sendo construída 

e é dinâmica. A escolha de um recorte territorial oficial serviu de base para a 

mobilização, mas mostrou-se muito rígido, portanto foi necessário considerar 

também o entorno, um entorno definido, que abrangeu duas regiões bem 

específicas. 
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5 OS MOVIMENTOS INDIVIDUAIS NOS TRÊS ESTADOS E A UNIFICAÇÃO NO 
MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE FEDERAL DA MESORREGIÃO GRANDE 
FRONTEIRA DO MERCOSUL 

 

No capítulo anterior, abordamos o processo de formação da Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul e entorno, que correspondeu à área de abrangência 

do Movimento Pró-Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul e, posteriormente, à própria abrangência territorial da UFFS. Para 

compreendermos como constituiu-se este movimento na escala mesorregional, é 

fundamental buscar reconstruir sua história. Os diversos estudos (teses, 

dissertações, artigos e livros) já elaborados sobre a UFFS aprofundam-se em temas 

diversos, mas nenhum de forma mais significativa sobre o processo de criação da 

universidade, com ênfase na multiescalaridade do Movimento e suas nuances 

regionais. Neste capítulo, fazemos um resgate histórico das mobilizações, que 

tiveram início individualmente em cada região dos três Estados (organizados na 

escala regional/local), até sua articulação num movimento único, o Movimento Pró-

Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.  

De acordo com os dados apurados e afirmação de alguns integrantes do 

Movimento Pró-Universidade, os movimentos individuais mais fortes foram os do RS 

e de SC. O movimento no PR existia, mas não era tão forte e organizado, até porque 

a área de abrangência da Mesorregião no Paraná era muito menor do que em SC e 

RS.  

Dos diversos movimentos existentes, nem todos seguiram em frente, tendo 

repercussão apenas na região, como foi o caso do movimento no extremo-oeste 

catarinense. A capacidade de mobilizar diferentes escalas de poder e gestão fez 

com que alguns movimentos tivessem continuidade para além da região. A 

existência de espaços de socialização mesorregionais e federais tornou possível que 

os movimentos individuais fossem conhecendo a existência uns dos outros. Dois 

espaços mesorregionais podem ser destacados: o Fórum da Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul, por ser uma instância de discussão que envolvia os três 

estados; e os próprios movimentos socioterritoriais – com destaque para a Via 

Campesina e Fetraf-Sul –, que não são movimentos locais, mas, sim, têm uma 

organização estadual ou mesorregional, nacional e até internacional (caso da Via 

Campesina). Porém, esses espaços mesorregionais tornaram-se importantes uma 
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vez que o governo federal (especialmente o MEC, MI e MDA) estava aberto à 

discussão com atores de outras escalas.  

A mobilização em torno de uma universidade federal para a Mesorregião foi 

resultado da visão dos atores regionais/locais de uma oportunidade de 

transformação de suas regiões, via mobilização social, a partir da implantação de 

uma política pública na escala federal. É o território mostrando sua 

multiescalaridade.  

Ingrassia Pereira (2014) afirma, assim como alguns pesquisadores (ROMÃO; 

LOSS, 2014; TREVISOL, 2015) e integrantes do Movimento Pró-Universidade, que a 

UFFS foi a primeira universidade federal criada a partir dos movimentos sociais no 

país. Não podemos afirmar ao certo que tenha sido a primeira, mas, com certeza, 

com base nos documentos e relatos da época, ela só foi possível pela mobilização 

dos atores regionais/locais e mesorregionais e também pela capacidade desses 

atores de pensar num interesse maior, a conquista da universidade para a 

Mesorregião.  

Para compreender como foram as negociações, acordos, alianças que 

levaram à unificação do movimento e à efetiva conquista da UFFS, precisamos 

entender como esses movimentos estiveram organizados em cada região 

individualmente. Utilizamos documentos e entrevistas27 de integrantes do Movimento 

Pró-Universidade dos três estados, que tratam sobre o processo de criação e 

implantação da UFFS. Os dados consultados estão disponíveis em três fontes 

principais (além de consulta feita a sites dos principais atores e à vasta bibliografia já 

produzida pela UFFS):  

§ Reitoria da UFFS: documentos; 

§ Pesquisa de Iniciação Científica de Ló e Trevisol (2014): documentos e 

entrevistas com 18 integrantes do Movimento Pró-Universidade dos três 

Estados; 

§ Pesquisa de Iniciação Científica de Treib e Rotta (2012): documentos e 

entrevistas com integrantes do Movimento Pró-Universidade do Rio Grande 

do Sul; 

                                                
27 Listagem dos documentos e entrevistas é apresentada nos Apêndices. 
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§ Projeto “Observatório da Universidade Popular no Brasil”, desenvolvido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho 

(PPGE- Uninove)28.  

 

5.1 Escala regional/local-federal: o movimento em prol de uma universidade 
federal nos três Estados 

A mobilização em prol de uma universidade federal para a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul teve início de forma desarticulada nos três estados do 

Sul. Cada estado buscou a conquista de uma universidade, porém perceberam que 

somente unidos teriam força suficiente para pressionar o governo federal. Foi assim 

que se consolidou o Movimento Pró-Universidade, conforme veremos a seguir.  

 

5.1.1 A mobilização em prol de uma universidade federal no Rio Grande do Sul 

 
O movimento em busca de uma universidade federal no Rio Grande do Sul 

envolveu o Norte do Estado, com predominância de três regiões: Norte ou Alto 

Uruguai (e Produção), região Macromissioneira (que englobava quatro regiões: 

Missões, Noroeste Colonial e entorno, Fronteira Noroeste e Celeiro) e 

Nordeste/Campos de Cima da Serra (região de Vacaria) (Figura 24). A articulação 

dessas regiões resultou na localização de um campus da UFFS em cada uma delas 

– Cerro Largo na região das Missões e Erechim na região do Alto Uruguai – e na 

mudança da abrangência inicial da universidade da Mesorregião para Mesorregião e 

entorno, para englobar a região Nordeste – Campos de Cima da Serra. 

Posteriormente à criação da UFFS em 2010, foi implantado o campus temático de 

Medicina em Passo Fundo, na região Produção. Neste momento podemos identificar 

uma mobilização regional/local – federal, pois os atores regionais/locais mobilizavam 

a escala federal. 

                                                
28 Entrevistas efetuadas por Manuel Tavares em março de 2014 (vice-reitor, pró-reitores e 
representante dos movimentos sociais) e abril de 2015 (professores e coordenadores), disponíveis 
para consulta em Mariano (2016). 
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Figura 24 – Principais regiões do Norte do RS e principais cidades envolvidas no 
Movimento Pró-Universidade. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Norte do Rio Grande do Sul, assim como as outras regiões englobadas na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, não possuía ensino superior federal 

quando iniciaram as mobilizações. A região já havia se envolvido na criação da 

UERGS29 e era atendida por Universidades Comunitárias e suas extensões, com 

destaque para a Universidade Regional Integrada – URI30, Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ31, Universidade de Passo Fundo 

– UPF e Universidade de Cruz Alta – UniCruz. O discurso oficial dos atores 

envolvidos demonstra um cuidado com as universidades comunitárias, buscando 

deixar claro que a luta pela universidade federal não buscava competir com as já 

existentes; destacavam a importância dessas instituições para as regiões e que 

deveriam pensar em formas de colaboração.  

                                                
29 Com campi na região norte nas seguintes cidades: Soledade, Cruz Alta, Erechim, Frederico 
Westphalen, Sananduva, São Luiz Gonzaga, Três Passos e Vacaria. 
30 Sede em Erechim e com unidades em Santo Ângelo, Santiga, São Luiz Gonzaga, Cerro Largo e 
Frederico Westphalen. 
31 Com campi nas cidades de Santa Rosa, Ijuí, Três Passos e Panambi.  
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Os atores regionais/locais no Norte do RS tinham um contato forte com 

Brasília, por meio do então Ministro da Educação Tarso Genro32 e do Secretário da 

Educação Jairo Jorge, ambos gaúchos. O norte gaúcho contava também com apoio 

de alguns políticos, como o Deputado Estadual Bohn Gass (região 

Macromissioneira), Deputada Federal Maria do Rosário, Deputado Estadual do RS 

Ivar Pavan, Deputado Estadual do RS Marco Maia, entre outros. Quando Fernando 

Haddad assumiu o Ministério da Educação em julho de 2005, a região sentiu que, 

mesmo englobando mais de 200 municípios, não tinha força suficiente para, 

sozinha, conquistar uma universidade federal.  

O então denominado Movimento Pró-Universidade Federal do Norte do Rio 

Grande do Sul foi criado oficialmente em maio de 2005, tendo início em Ijuí, com 

coordenação do vereador do PT João Pedro Fagundes, logo ganhando conotação 

regional  com a organização de comitês municipais. Esse movimento contava com 

um blog33 e material de divulgação. 

A mobilização tomou corpo quando o governo federal anunciou a 

possibilidade de implantação de uma universidade federal na região sul do Estado, a 

UNIPAMPA34. No slogan do Movimento Pró-Universidade do Norte a disputa entre 

“metade norte” e “metade sul” fica evidente quando apresentam um mapa do Estado 

com uma linha divisória que enfatiza que todas as universidades federais existentes 

no Estado naquele momento localizavam-se na região sul (Figura 25). 
 

                                                
32 Foi Ministro da Educação durante o primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no 
período entre janeiro de 2004 e julho de 2005. 
33 Disponível em: <http://universidadefederal.blogspot.com.br>.Acesso em: 10 out. 2016. 
34 A divulgação oficial pelo governo federal sobre a criação da Universidade Federal do Pampa - 
UNIPAMPA ocorreu no dia 27 de julho de 2005, quando teve início a tentativa de federalização da 
Urcamp, que não se concretizou. A UNIPAMPA foi oficialmente criada em 2008. 



 122 

Figura 25 – Marca do Movimento Pró-Universidade Federal da Região Norte do RS 

 
Fonte: COMITÊ PRÓ-UNIVERSIDADE 

 

O caso da tentativa de federalização da Urcamp até se transformar na 

UNIPAMPA (que não se concretizou) foi bastante criticado pelos atores da “metade 

norte”, pois consideravam a “metade sul” já bem atendida, visto que contava com 

diversas universidades federais, além de considerarem atingir uma população 

pequena e também ter sido resultado de uma mobilização regional que envolveu 

poucos municípios, se comparada com as mobilizações que estavam sendo feitas 

no norte e que envolviam 100 das 200 cidades desta região. As disputas entre o 

“norte” e o “sul” são enfatizadas no slogan do Comitê Pró-Universidade Federal da 

Região Norte do Estado; percebemos a utilização da cartografia como ferramenta de 

luta para enfatizar o ponto de vista dos atores territoriais, que historicamente 

sentiam-se abandonados pelo poder público federal. A utilização do mapa reforça o 

discurso dos atores regionais da dicotomia entre “norte” e “sul”35 e serve para 

reforçar a vasta área ao norte desatendida por ensino superior federal.   

A “metade norte”  do RS passou a compreender a universidade como uma 

necessidade e um direito a partir do momento em que a “metade sul” tinha já quatro 

universidades federais (UFSM, UFRGS, FURB, e UFPEL) e mais uma estava em 

                                                
35 Para uma discussão mais aprofundada sobre a configuração da divisão do Estado entre “norte” e 
“sul”, consultar Cargnin (2011).  
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curso (UNIPAMPA). “Por outro lado, o norte gaúcho continuava a presenciar a 

omissão do Estado brasileiro (esfera federal) no tocante ao ensino superior público” 

(INGRASSIA PEREIRA, 2014, p. 125). Benincá (2011) também considera como 

motivadora das mobilizações a inexistência de ensino superior federal na região e 

que houve um entendimento dos atores territoriais de que uma universidade federal 

poderia diminuir a migração da juventude que saía para estudar e não retornava 

mais.  

O então vereador do PT João Pedro Fagundes, em entrevista concedida a 

Treib e Rotta (2012), destacou que a mobilização foi motivada pela proposta de mais 

uma universidade na “metade Sul” do Brasil, que considerou não ter sido resultado 

de um processo democrático e transparente. Uma referência territorial mencionada 

por ele como forma de organização do movimento foi a Rodovia 285, que corta o 

estado no sentido leste-oeste, ligando várias cidades importantes do Norte do 

estado como São Luiz Gonzaga, Ijuí, Panambi, Carazinho, Passo Fundo, Lagoa 

Vermelha e Vacaria.  

João Pedro Fagundes relatou que, após essa primeira manifestação, o que 

impulsionou a mobilização foi um evento ocorrido em Ijuí onde o MEC esteve 

presente36, representado pelo então Secretário Executivo Adjunto do MEC, Jairo 

Jorge. Esse seminário fez parte de uma iniciativa do MEC que envolveu a realização 

de oito oficinas no estado, cujo objetivo era o de “descentralizar as atividades do 

Ministério da Educação, promover uma relação mais próxima com as prefeituras e 

secretarias municipais de educação e divulgar os seus projetos e programas”37. O 

evento ocorreu na Unijuí, com presença de 71 municípios das regiões Alto Jacuí, 

Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial e Missões. Constitui-se em uma iniciativa 

inédita do MEC de “mobilizar o primeiro escalão para divulgar os programas junto 

aos prefeitos e secretários municipais de educação”38. Nesse evento, João Pedro 

Fagundes destacou que levaram aos representantes do MEC o descontentamento 

da região em relação à oferta de ensino público federal, quando então foram 

                                                
36 Acreditamos que o evento ao qual se referiu o então vereador João Pedro Fagundes tenha sido a 
Oficina do MEC realizada no dia 03/06/2005, conforme notícia publicada no próprio site do MEC, 
disponível para consulta em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=3185:sp-
1094709540.>. Acesso em: 10 out. 2016. 
37 Reportagem “Oficina do MEC reúne 71 municípios em Ijuí”, disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=3185:sp-1094709540>. Acesso em: 10 out. 
2016. 
38 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=3185:sp-1094709540>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
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desafiados por Jairo Jorge a iniciar uma mobilização em prol do ensino superior 

federal.  

Destacamos aqui um momento importante em que as escalas regional/local e 

federal se aproximam e essa aproximação gera a mobilização; os atores 

regionais/locais têm visibilidade e espaço na escala federal. A partir da presença do 

MEC, os atores regionais/locais sentem-se empoderados, e o movimento começa a 

se organizar. A resposta da região foi rápida, e reuniões envolvendo as regiões 

Noroeste Colonial, Celeiro, Missões e Grande Santa Rosa do PT foram organizadas 

com o objetivo de discutir o ensino superior público, aproveitando a presença de 

Jairo Jorge na região39 (Figura 26). Destacamos também o papel do PT no início da 

mobilização. 

 

                                                
39 Reportagem “PT faz reuniões para discutir ensino superior público”, publicada no Jornal da Manhã 
em 07 jun. 2007, disponível para consulta em Treib e Rotta (2012). 
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Figura 26 - Reportagem de jornal que relata reuniões realizadas na região Norte em 
junho de 2005 

 
Fonte: Treib e Rotta (2012). 

 

A partir de Ijuí, o movimento começou a peregrinar pelas regiões vizinhas 

(vão em direção às Missões, Noroeste Colonial e Alto Jacuí). Um marco importante 

para que o movimento fosse constituído como um movimento regional foi o primeiro 

Seminário Estadual Pró-Universidade Federal da Região Norte do RS (Figura 27),  

realizado em Santo Augusto,  que contou com a participação das regiões Celeiro, 

Norte e Noroeste Colonial. 
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Figura 27 – Folder de divulgação do Seminário Estadual Pró-Universidade Federal 
da Região Norte do RS  

 
Fonte: Treib e Rotta (2012). 

 

Nesse seminário, foi redigido o Primeiro Manifesto em prol da criação da 

Universidade Federal do Norte do RS, entregue ao então Ministro Tarso Genro em 

evento realizado em Palmeira das Missões para assinatura do convênio para criação 

de extensões da UFSM (Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen), ocorrido 

no dia 28 de agosto de 2005. Nessa ocasião, Tarso Genro afirmou que o governo 

abriria o diálogo com o movimento e que “é preciso que vocês continuem com o 

movimento. O presidente Lula deixou claro que toda e qualquer manifestação pelo 

ensino superior terá a atenção do governo” (REPORTAGEM J. M. 30/06/2005) 

(Figura 28). O comentário do então Ministro da Educação deixa clara a prioridade 

que estava sendo dada para a expansão do ensino superior federal.  
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Figura 28 – Reportagem sobre a vinda de Tarso Genro ao Norte do RS. 

 
Fonte: Treib e Rotta (2012). 

 

As mobilizações chegaram também até a região Norte (Erechim) e Noroeste – 

Campos de Cima da Serra (Vacaria, Lagoa Vermelha), regiões que também se 

fizeram presentes no evento realizado em Ijuí em dezembro de 2005, contando com 

a participação de 40 caravanas e aproximadamente 1.100 pessoas (Figura 29). 

Estiveram presentes nesse evento o Secretário Executivo do MEC Jairo Jorge, o 

Reitor da UFSM Paulo Jorge Sarkis, o Prefeito de Ijuí, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais, prefeitos, vereadores, autoridades, movimentos sociais e de 

estudantes representando as regiões Nordeste/Campos de Cima da Serra e Norte 

(regionais de Ijuí, Erechim, Santa Rosa, Frederico Westphalen e Palmeira das 

Missões). Naquele momento, as possibilidades eram de criação de três novas 

extensões da UFSM, provavelmente nas cidades de Erechim, Ijuí e Três de Maio 

(que não se concretizam) e também a possibilidade de uma nova universidade 

pública no RS.  
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Figura 29 – Folder de divulgação do Seminário Pró-Universidade Federal na Região 
Norte do RS, realizado em Ijuí.   

 
Fonte: Treib e Rotta (2012). 

 

O então vereador João Pedro Fagundes40 destacou a importância desse 

seminário para que o movimento se expandisse e se consolidasse regionalmente, e 

apontou a presença do Secretário do MEC Jairo Jorge como um fator importante, 

pois criou-se uma grande expectativa regional que motivou a ampliação das regiões 

envolvidas; o então Deputado Estadual Ivar Pavan encabeçou a mobilização na 

região Norte (Alto Uruguai) e Dom Orlando Dotti, em Vacaria/Lagoa Vermelha.  

O movimento contava com um Comitê Central integrado por representantes 

dos comitês municipais, com sede em Ijuí e que era o “núcleo de convergência dos 

debates e das ações a serem desencadeadas”41. A organização regional foi bastante 

efetiva e, no início de 2006, já estava constituído e representado em 60 cidades das 

regiões Noroeste Colonial, Fronteira-Noroeste, Missões, Alto Uruguai, Celeiro, 

                                                
40 Entrevista disponível para consulta em Treib e Rotta (2012). 
41 Postagem “Comitê Pró-Universidade Federal da Região Norte do Estado”, publicada em 
25/03/2006 no blog do movimento Pró-universidade. Disponível em: 
<http://universidadefederal.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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Planalto Médio e Norte. Contava com apoio e participação de prefeitos municipais, 

Câmaras de Vereadores e entidades representativas como AMUCELEIRO e 

AMUPLAN42. Ao longo do tempo novos atores foram sendo agregados, como os 

Coredes da região norte, movimento estudantil e movimentos socioterritoriais. Nesse 

sentido, no perfil da proposta dessa universidade já aparece o direcionamento para 

cursos relacionados à agricultura familiar.  

Cabe um comentário sobre a denominação que está sendo utilizada para 

identificar as regiões. Nos documentos consultados, não fica claro qual o recorte 

regional utilizado, até porque este variava de acordo com os documentos 

consultados, ora levando em consideração as microrregiões do IBGE, as 

Associações de Municípios, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, as 

Dioceses (principalmente na região Nordeste – Campos de Cima da Serra), etc. 

Optamos por utilizar o recorte dos Coredes, mas em alguns casos essa 

regionalização não corresponde exatamente aos dados referidos nos documentos.  

A região Alto Uruguai43 (Corede Norte) engloba a região Colonial de Erexim 

com ocupação realizada por imigrantes europeus no final do século XIX e início do 

XX e atualmente abriga o campus Erechim da UFFS. Nessa região as ações em 

busca de uma universidade federal ampliaram-se a partir de 2005 (MOVIMENTO 

PRÓ-UNIVERSIDADE DO NORTE, 2005). Benincá (2011) retoma o processo 

histórico de mobilizações nessa região e cita a entrevista realizada com Ivar Pavan 

em 2010, quando este destacou que a primeira reunião sobre a universidade federal 

na região norte ocorreu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, juntamente 

com o deputado Frei Sérgio Görgen e outras lideranças regionais. Primeiramente, a 

mobilização girava em torno da implantação de extensões da UFSM na região Norte 

do Estado, e essa mobilização sobre as extensões mostrou o quanto o tema era 

relevante para a região. Em 2005 é constituído o Movimento Pró-Universidade 

Federal do Norte do Rio Grande do Sul, “o qual se consolidou através da 

organização de comitês, seminários, audiências, atos públicos e ampla mobilização 

regional” (BENINCÁ, 2011, p.40).  

                                                
42 Idem. 
43 “A região que estamos denominando de “Alto Uruguai” do Rio Grande do Sul, para fins deste 
documento consiste na Região Erechim do IBGE” (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE DO NORTE-
ALTO URUGUAI. Coordenação do Movimento Pró-Universidade Federal do Norte – RS, Região Alto 
Uruguai. Proposta de Criação – alguns elementos. Erechim, 2006. 



 130 

Sobre os atores territoriais envolvidos nesse processo, em documento datado 

de 08 de dezembro de 2005, redigido pela Região Alto Uruguai, destaca-se que o 

movimento foi desencadeado por um conjunto de Organizações Sociais e Populares, 

Sindicatos, Cooperativas, Prefeituras, Legislativos Municipais, Igrejas, Movimento 

Estudantil e demais entidades da sociedade civil, destacando a articulação dessa 

região com as demais regiões do Norte do Estado, como Palmeiras das Missões e 

Frederico Westphalen (que foram contemplados com extensões da UFSM), Erechim, 

Ijuí, Santa Rosa e Três Passos (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE DO NORTE, 

2006). Em outro documento, de 10 de dezembro de 2005, elaborado pelo 

Movimento Pró-Universidade Federal do Norte do RS, destaca-se a participação de 

inúmeras entidades e setores representativos: Via Campesina (Movimento dos Sem 

Terra – MST, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA e Movimento dos 

Atingidos por Barragens – MAB), Federação dos Trabalhadores da Agricultura 

Familiar – FETRAF, Regionais da CUT, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 

Urbanos (com destaque para o Cpers-Sindicato), Cooperativas, Escolas (Grêmios 

estudantis e professores), Associações de Prefeitos, Câmaras de Vereadores, 

Pastorais (especialmente da Juventude), Diretórios Centrais de Estudantes – DCEs 

de Instituições comunitárias e privadas e Partidos Políticos (MOVIMENTO PRÓ-

UNIVERSIDADE DO NORTE, 2005b). Este documento aponta a existência de 

Comitês Regionais Pró-Universidade em Erechim, Ijuí, Santa Rosa e Três Passos, 

bem como Comitês Municipais na maioria dos 200 municípios que integram a região 

Norte. Destaca-se também a existência, no nível estadual, de uma Coordenação 

Estadual, formada por representantes de organizações sociais e de Comitês 

Regionais, como também de Deputados Estaduais e Federais com atuação na 

região. A região do Alto Uruguai foi a única que contou com movimentos urbanos. É 

possível visualizar as diferentes escalas de ação dos atores, que perpassam desde 

a escala regional/local com os Comitês Municipais e Regionais, estadual com a 

Coordenação Estadual e federal com a presença de lideranças políticas (deputados 

federais). 

Até o início de 2006, várias regiões no norte do RS já estavam organizadas 

(Erechim, Frederico Westphalen/Palmeira das Missões, Ijuí/Cruz Alta, Três Passos, 

Santa Rosa e Santo Ângelo) e diversas ações foram  realizadas, entre elas 

assembleias públicas municipais em diversos municípios da região; aprovação de 

moções de apoio junto às Câmaras  de Vereadores, Prefeituras, Sindicatos, 
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Entidades Regionais, etc.; realização de audiência em Ijuí no dia 10 de dezembro de 

2005 com a participação do então Secretário Executivo do MEC Jairo Jorge; 

realização de ato público em Erechim no dia 19 de novembro de 2005 com a 

participação de aproximadamente duas mil pessoas; e constituição do Comitê 

Regional Pró-Universidade Federal do Norte/RS, Região Alto Uruguai (MOVIMENTO 

PRÓ-UNIVERSIDADE DO NORTE, 2006). 

Algumas regiões envolveram-se no movimento no seu início, mas depois 

retiraram-se, como foi o caso da região de Cruz Alta (e Palmas no PR), por exemplo, 

pois estavam interessadas na luta pela federalização de universidades privadas; 

quando percebem que o movimento seguiu por outra direção, recuaram. 

A região de Vacaria ou Nordeste – Campos de Cima da Serra organizou-se 

no Movimento Universidade Federal Norte – RS  –  Movimento Pró Campus 

Nordeste44. Esse movimento estava articulado pela mobilização realizada na região 

Norte, como o próprio nome já indica, além de ter sido organizado no final de 2005.  

Mostrando a interescalaridade do movimento, havia Comitês Municipais, como o de 

Lagoa Vermelha, que compunham o Comitê Regional45. Os principais atores 

envolvidos foram: Associação de Municípios (AMUNOR e AMUCSER), Coredes 

(Campos de Cima da Serra, Nordeste e Hortênsias), Igreja (Padres), Vereadores, 

Prefeitos, Deputados Estaduais e Federais. 

As escalas envolvidas foram a local/regional e a federal, não havendo o 

envolvimento de escalas intermediárias. Essa constatação reforça nossa conclusão 

de que os movimentos individualmente organizados mobilizavam basicamente duas 

escalas: a local/regional e a federal. Em junho de 2006, ocorreu a primeira reunião 

buscando unificar os movimentos e a região de Vacaria integrou-se a este grupo. Na 

primeira reunião realizada (23 de junho de 2006, promovida pela Via Campesina e 

MAB46) em Chapecó/SC, estiveram presentes representantes das regiões Norte-

Nordeste do RS, além de representantes do Oeste de SC e Sudoeste do PR. 

A região Missões constituiu, em dezembro de 2005, o Comitê Executivo Pró-

Universidade Pública Federal – Região Missões, que à época contava com dois 
                                                
44 De acordo com notícia publicada no site da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha em 13 jan. 
2006. Disponível em: <http://www.lagoavermelha.rs.leg.br/noticias/203/universidade-federal-definido-
o-nome-do-movimento/>. Acesso em 10 out. 2016. 
45 De acordo com notícia publicada no site da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, em 25 jan. 
2006. 
46 De acordo com entrevista publicada no site da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelho em 27 
jun. 2006. Disponível em: <http://www.lagoavermelha.rs.leg.br/noticias/316/universidade-federal-o-
sonho-continua/>.Acesso em: 10 out. 2016. 
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representantes de cada município de abrangência da Associação de Municípios das 

Missões – AMM, representante dos prefeitos e vereadores da AMM e representantes 

da sociedade civil e religiosa47. A criação do Comitê foi motivada pela participação 

da região na audiência pública realizada em Ijuí (10 de dezembro de 2005) e 

organizou-se através da criação de Comitês Municipais em 25 municípios que 

escolheram os representantes que compuseram o Comitê Regional. Essas 

comissões tinham como um de seus objetivos discutir o perfil da universidade (um 

dos temas que aparece como consenso é a agricultura familiar).  

Uma ação importante do Comitê Regional foi a elaboração de um 

documento48 que apresentava a região das Missões, entregue ao então Secretário 

da Educação (no momento da entrega era Ministro Interino da Educação) em 08 de 

março de 2006, no qual a região manifestava interesse em sediar uma extensão da  

universidade federal (discutia-se inicialmente a possiblidade de extensões da UFSM 

e posteriormente a criação de uma nova universidade). Esse documento destaca 

que o Movimento Pró-Universidade Federal do Norte – Região Missões contava com 

a participação de inúmeras entidades e setores representativos, como a Via 

Campesina e MST, MMC, Fetag, Regional CUT/Missões, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e Urbanos (com destaque para o Cpers/Sindicato), 

Cooperativas, Escolas (grêmios estudantis e professores), Associação de Prefeitos, 

Câmara de Vereadores, Pastorais (especialmente da Juventude), Centrais de 

Estudantes – DCEs de instituições comunitárias e privadas e partidos políticos.  

Em meados de 2007, quando o Movimento Pró-Universidade Federal nos três 

estados consolidou-se, houve uma reorganização na região e foi criado o Comitê 

Macromissioneiro, que juntava quatro regiões, organizadas em quatro Comitês: 

Comitê da Região Fronteira Noroeste (coordenado por Melchior Mallmann, prefeito 

de Campinas das Missões); Comitê da Região Noroeste Colonial e entorno 

(coordenado por João Pedro Fagundes, vereador de Ijuí); Comitê Região Celeiro 

(coordenado por José Lisandro dos Santos, diretor do 270 Núcleo do 

Cpers/Sindicato – Três Passos); e Comitê Região Missões (coordenado por Marlene 

Catarina Stochero, diretora do 90 Núcleo Cpers/Sindicato – Santo Ângelo).  

                                                
47 Documento produzido pelo Comitê Pró-Universidade Pública Federal – Região Missões, disponível 
para consulta em Treib e Rotta (2012).  
48 Idem. 
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Melchior Mallmann49 destacou que a integração de várias regiões em prol da 

universidade foi possível, entre outros motivos, pelo acordo que havia sido 

estabelecido quando da luta pela ponte internacional50, quando duas associações de 

municípios uniram-se e ficou acordado que a região que fosse contemplada com a 

ponte abriria mão do próximo grande investimento, que iria para a outra região (no 

norte do Estado a disputa era entre Porto Xavier - região Missões e Porto Mauá - 

região Fronteira Noroeste). 

A região norte do Estado estava bem organizada e fez contato direto com 

Brasília; uma figura importante foi o Senador Paulo Paim, que encaminhou um 

Projeto de Lei do Senado – PLS 17/2007, publicado no Diário Oficial da União em 08 

de fevereiro de 2007, que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade do 

Mercosul, com sede no Estado do Rio Grande do Sul”51. No projeto há apenas a 

definição de que se localizaria no Rio Grande do Sul, sem tratar se seria multicampi 

e quais cidades seriam contempladas. Essa universidade estaria voltada aos países 

membros do Mercosul e justificava-se com base em três motivos principais: a 

expansão do próprio sistema de ensino superior, o crescente número de concluintes 

do ensino médio na região Sul e a posição estratégica do Rio Grande do Sul em 

relação aos demais países do Mercosul52. 

O senador encaminhou outro projeto de lei na sequência, o Projeto de Lei do 

Senado no 215/200753, publicado no Diário Oficial do Senado em 03 de maio de 

2007, que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Região das 

Missões - UFRM no Estado do Rio Grande do Sul”. Este PLS determinava que a 

UFRM teria sede e demais campi situados entre os municípios de São Miguel das 

Missões, Santo Ângelo, Cerro Largo e São Luiz Gonzaga no Estado do RS.  

A definição das cidades foi feita a partir do contato com a coordenadora do 

Movimento das Missões, e essas cidades correspondem aos locais que contavam 

com Comitês organizados.  Na justificativa da proposta há menção ao momento que 

se vivia de debates e mobilizações “dos missioneiros” acerca da Universidade 

Federal, “na grande região denominada Metade Norte do RS, mas que na verdade 
                                                
49 Em entrevista concedida à Treib e Rotta (2012).  
50 Para maiores informações sobre a ponte internacional, consultar Rückert e Dietz (2013). 
51 Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79865>.Acesso em: 
10 out. 2015. 
52 Para maiores informações é possível consultar o projeto no site do Senado, disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79865>. Acesso em: 10 out. 2016. 
53 Projeto de Lei do Senado no 215, de 2007, publicado no Diário do Senado Federal, de 03 de maio 
de 2007. 
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poderíamos denominar de Universidade Federal da Região das Missões, pois um 

dos desafios centrais a serem trabalhados será o processo de integração entre os 

municípios da região”54.  

Nesse projeto de lei, definiu-se também que a Universidade teria núcleos 

especiais de estudos voltados aos grupos étnicos e sociais, como indígenas, 

camponeses e quilombolas. Ao contrário da discussão do Movimento Pró-

Universidade Federal dos três estados, nessa proposta de lei não aparece a menção 

à agricultura familiar (Fetraf-Sul), apenas camponesa (Via Campesina). O 

encaminhamento desse projeto de Lei no início de 2007 reforça que a unificação do 

Movimento Pró-Universidade Federal dos três estados só aconteceu de fato em 

2007, já que há relatos que destacam que o documento foi elaborado anteriormente 

à unificação do movimento. A documentação compilada por projeto de pesquisa 

sobre o campus Cerro Largo (TREIB; ROTTA, 2012) traz uma série de reportagens 

e documentos que comprovam a realização de diversas reuniões e manifestações 

mais intensamente nos anos de 2005 e 2006 na região. 

Podemos perceber que, apesar da tentativa de unificação do movimento nos 

três estados em 2006, as regiões continuaram a negociar com o governo federal 

individualmente. Alguns acordos entre regiões do mesmo estado aconteceram, 

como foi o caso da construção do Movimento Macromissioneiro, que continuou 

estabelecendo contatos diretos com representantes do governo federal e políticos, 

ao mesmo tempo em que juntou forças com os movimentos dos outros estados (mas 

ainda de forma não organizada). As tratativas individuais só cessaram após a 

reunião com o então Ministro da Educação Fernando Haddad (reunião realizada em 

16 de junho de 2007), quando este demandou um interlocutor único para o 

movimento nos três estados, resultando na organização de fato do Movimento Pró-

Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.  

Podemos concluir que o movimento que teve início em Ijuí se expandiu e 

resultou na organização de três regiões distintas dentro do Estado: a região 

Macromissioneira, que engloba as regiões Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, 

Celeiro e Missões (com destaque para as cidades de Santo Ângelo, Santa Rosa, 

São Luiz Gonzaga, Três de Maio, Três Passos e Ijuí); a região Alto Uruguai (ou 

Norte), cuja principal cidade é Erechim; e a região Nordeste – Campos de Cima da 

                                                
54 (Idem). 
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Serra, com destaque para as cidades de Vacaria, Lagoa Vermelha e Sananduva 

(Figura 30). 

Não fica claro, a partir da documentação e entrevistas consultadas, como 

ocorreu a mobilização da região da Produção. Há relatos de atividades em Passo 

Fundo, por exemplo, sem esclarecer se a região estava ligada a alguma outra. 

Sabemos que era uma região que estava engajada no movimento, pois, quando da 

definição da localização dos campi da UFFS no final de 2007, ficou definido que uma 

das extensões, quando fosse realizada, seria destinada a Passo Fundo.  

No documento que apresenta a proposta de criação da Universidade Federal 

do Norte, a abrangência era definida pelas microrregiões do IBGE e englobava as 

regiões Missões e Alto Uruguai, deixando de fora a região Nordeste – Campos de 

Cima da Serra. É importante destacar que em nenhum documento consultado do 

Movimento Pró-Universidade do Norte do RS consta a região Nordeste – Vacaria 

apesar de sua mobilização ter sido comprovada deste o início (MOVIMENTO PRÓ-

UNIVERSIDADE DO NORTE, 2005b). Quando os movimentos unificaram-se usando 

como recorte territorial a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, a região 

Nordeste – Campos de Cima da Serra continuou de fora da abrangência territorial 

oficial, sendo integrada apenas em 2007, quando o movimento unificado decidiu 

considerar como abrangência a Mesorregião e entorno.  

Figura 30 - Mobilidade dos atores territoriais na região Norte do RS 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.1.2 A mobilização em prol de uma universidade federal em Santa Catarina 
 

Em 2003, logo após assumir o governo, o então presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva participou de um evento em Chapecó, para a abertura da Exposição-Feira 

Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó (EFAPI). Esse momento era 

propício para atuar politicamente e inserir a região nos planos de expansão do MEC, 

portanto, a presença do então presidente na região “desencadeou ampla 

mobilização das lideranças políticas e dos movimentos sociais” (TREVISOL, 2015, p. 

344). Nessa ocasião, o presidente teria se comprometido em levar ensino superior 

federal para a região55; esse comprometimento foi utilizado como estratégia durante 

o processo de luta pela universidade (TREVISOL, 2015). 

Em Santa Catarina, até meados de 2005, existia movimentação em busca de 

uma universidade federal no extremo-oeste, mas foi uma mobilização mais regional, 

que não teve repercussões maiores fora da própria região. Ainda neste ano teve 

início a discussão sobre universidade federal na Associação dos Municípios do 

Oeste de Santa Catarina - AMOSC56. A partir de 2005, com a eleição do deputado 

federal Cláudio Vignatti57, este iniciou uma mobilização mais organizada em busca 

da universidade federal.  

Ainda em campanha, em 2002, Vignatti organizou uma pesquisa na região do 

Oeste de SC, e o tema que teve destaque foi o do ensino superior. Quando assumiu 

como deputado federal em 2003, participou da Comissão de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização58, defendendo a inclusão da criação de uma universidade 

que não fosse só para o oeste de SC. A política de expansão do ensino superior 

ainda não estava consolidada, e a criação de uma universidade que englobasse 

apenas uma região talvez não tivesse força suficiente dentro do governo federal.  

O primeiro projeto protocolado foi elaborado pela Assessoria do Deputado, 

utilizando como recorte a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, porém, foi um 

projeto elaborado em gabinete, sem discussão com a comunidade. A proposta de 

                                                
55 Encontramos reportagem da Folha de São Paulo de 05 de outubro de 2003 que relata que Lula 
esteve em Chapecó  para participar da EFAPI e que no encerramento de seu discurso disse que 
trabalharia pela federalização da Unochapecó.  
56 Entrevista realizada com Luciane Carminatti, concedida a Ló e Trevisol (2014). 
57 Foi deputado federal pelo PT em dois mandatos, 2003-2007 e 2007-2011. 
58 Foi titular pelo PT em 2003 e 2004, em 2005 ficou como suplente e em 2006 e 2007 como titular 
novamente.  



 137 

Lei 6.037/200559 foi protocolada e houve a inclusão, no PPA 2004-2007, da previsão 

de implantação da Universidade Federal da Mesorregião na Grande Fronteira do 

Mercosul60. Com a inclusão do projeto no PPA, foi possível designar uma emenda 

parlamentar para a elaboração de um estudo para subsidiar a criação da nova 

universidade. Esse estudo foi realizado pela UFSC, elaborado por equipe que incluía 

membros do corpo técnico dessa universidade, dois integrantes do Fórum da 

Mesorregião (Célio Bonetti, então presidente do Fórum/RS e Zeferino Perin, então 

vice-presidente do Fórum/PR) e um membro externo (Assessora do Parlamentar 

Cláudio Vignatti)61.  

Esse projeto foi apresentado ao Fórum da Mesorregião em 2006, causando 

polêmica entre seus integrantes, conforme veremos na sequência. Vignatti participou 

da reunião do Fórum em busca de apoio dos demais estados integrantes da 

Mesorregião (RS e PR); Márcia Adamo, que integrava o Fórum e era de Santa 

Catarina, foi figura importante nesse momento. Foi realizada uma reunião com 

diversos setores (sindicatos, associação da indústria e comércio, associação dos 

dirigentes lojistas, movimentos sociais – destaque para a Fetraf), entre outros, para 

apresentar o Projeto. Nesse momento ficou claro que era necessário envolver outros 

setores, principalmente os movimentos sociais, nas discussões. Foi assim que o 

projeto foi deixado de lado para ter início uma nova discussão, visando ajustar a 

ideia da universidade aos novos atores envolvidos. Começou a se formar um grande 

grupo de discussões envolvendo os três estados, mas ainda sem uma organização 

efetiva e identidade própria.  

Destacamos aqui outra iniciativa para criação de uma universidade no oeste 

catarinense, que resultou num projeto de lei do senado proposto pelo então senador 

Leonel Pavan, do PSDB de Santa Catarina, que tratava da criação da Universidade 

                                                
59 Publicada no Diário da Câmara dos Deputados no dia 21 de outubro de 2005. Consulta ao 
processo pode ser realizada no site da Câmara dos Deputados. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=303083>. Acesso em: 2 
ago. 2016. 
60 PPA 2004-2007, Lei 10.933, de 11 de agosto de 2004 (Anexo II). Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/orcamento/ppa?ano=2005&categoria=2.1.1.1.1&fase=elaboracao>.  
Acesso em: 2 ago. 2016. No Projeto de Lei constava como sede da Universidade a cidade de 
Chapecó, e listavam-se todos os municípios integrantes da Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul como área de abrangência. 
61 Portaria 356/GR/2006, grupo instituído em 26 de maio de 2006, com previsão de duração até 31 de 
dezembro de 2006, prorrogado até 31de agosto de 2007 (Portaria 547/GR/2007). Disponível para 
consulta em: <http://notes.ufsc.br/aplic/portaria.nsf>. Acesso em: 4 set. 2016. 
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Federal do Oeste Catarinense (Projeto de Lei do Senado 171/2003)62, aprovada em 

agosto de 2005 pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em 2006, o 

Fórum Parlamentar Catarinense, composto por três senadores e 16 deputados, com 

assento no Congresso Nacional e coordenado por Odacir Zonta (Deputado Federal 

PP/SC), apoiava o projeto de lei do Deputado Leonel Pavan (PMDB/SC). Em 2005, 

tramitava também o projeto de lei encaminhado pelo Deputado Vignatti, do PT, da 

Universidade do Mercosul (RS, PR e SC). Vemos aqui mobilizações paralelas de 

partidos diferentes que buscavam o mesmo objetivo, porém parece que questões 

político-partidárias aparecem como fator desagregador das ações. Ao comentar 

sobre a existência dos dois projetos, em reportagem veiculada em 21 de abril de 

200663, o então deputado estadual Ivar Pavan ressaltou a importância de se colocar 

os interesses da região acima de questões partidárias e destacou que a educação 

não deveriam ter partido nem padrinho e que as propostas deveriam ser discutidas 

com a sociedade. No Oeste de Santa Catarina, os municípios mais envolvidos foram 

Chapecó, São Miguel do Oeste e Concórdia. 

 

5.1.3 A mobilização em prol de uma universidade federal no Paraná 
 

O movimento no Paraná contou com o envolvimento de duas regiões, o 

sudoeste do Paraná e a região do Cantuquiriguaçu. O sudoeste do Paraná faz parte 

da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, compreendendo 42 municípios neste 

estado (entre eles Realeza). Também fez parte do movimento pró-universidade a 

região considerada como entorno, o Território Cantuquiriguaçu. 

A mobilização no Sudoeste do Paraná teve início no contexto de retomada de 

investimentos federais na expansão do ensino superior, a partir de 2003, quando o 

PT assumiu o poder. Neste ano, já havia mobilizações para atender a região com 

uma universidade federal. Destacamos que o Sudoeste do Paraná é a maior região 

de atuação da Fetraf-Sul. O Deputado Federal Assis Miguel do Couto do PT do 

Paraná fez pronunciamento, em sessão do dia 29 de maio de 2003, reivindicando a 

criação de uma universidade federal na região sudoeste do Paraná. O deputado 
                                                
62 Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=37791&tp=1>. 
Acesso em: 15 set. 2016. 
63 “Projeto para Universidade Federal no Oeste já foi aprovado no Senado”. Disponível em: 
<http://wh3.com.br/noticia/1191/projeto-para-universidade-federal-no-oeste-ja-foi-aprovado-no-
senado..html>. Acesso em: 15 set. 2016.  
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ressaltou que a criação do CEFET-PR de Pato Branco em 1993, com oferta de 

ensino superior, despertou expectativas na região e suscitou o debate. A 

reivindicação seria pela criação da Universidade Federal do Sudoeste do Paraná a 

partir da integração de instituições federais de ensino já existentes na região 

(CEFET de Pato Branco, Escola Técnica Dois Vizinhos e a Fundação Educacional 

Tecnológica – Texcel em Francisco Beltrão)64. O Deputado destacou que o tema da 

universidade já vinha envolvendo entidades representativas da população do 

sudoeste, como a Associação de Prefeitos, Vereadores, Igrejas, associações 

comerciais e industriais, sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos, sindicatos 

rurais patronais, APAEs, clubes e várias associações65. 

Esse pronunciamento corrobora as declarações dos representantes do 

Movimento Pró-Universidade do Sudoeste do Paraná66, que relatam já haver 

mobilizações em 2004, intensificando-se em 2005. Um dos atores do Sudoeste 

destaca a importância da Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural – 

Assesoar  e da Associação de Municípios do Sudoeste – Amsop, em conjunto com 

os movimentos socioterritoriais da Via Campesina, MST, MAB, sindicatos e 

cooperativas.  

Quando os representantes do Sudoeste do Paraná negociaram junto ao MEC, 

a partir dos deputados federais da região, perceberam baixa receptividade à 

reivindicação de uma universidade federal para a região, o que desestimulou o 

movimento, pois várias regiões do Sul do Brasil estavam articulando-se de forma 

independente na demanda por uma universidade federal. Quando os movimentos 

individuais percebem que não havia espaço para suas reivindicações e buscaram a 

unificação (ainda em 2006), o Sudoeste aproximou-se dos movimentos do Norte do 

RS e Oeste de SC. A discussão sobre a unificação com os movimentos dos outros 

                                                
64 A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi criada em 2005 a partir da 
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR), e conta com 13 
campi, distribuídos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois 
Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa 
Helena e Toledo. 
65 Câmara dos Deputados, Sessão: 100.1.52.O, de 29/05/2003. Discursos e Notas Taquigráficas. 
Disponível em: 
<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=100.1.52.O&nuQu
arto=34&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=15:06&sgFaseSessao=PE%20%20%20%20%
20%20%20%20&Data=29/05/2003&txApelido=ASSIS%20DO%20COUTO&txFaseSessao=Pequeno
%20Expediente%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&dtHoraQuarto=15:06&txEtapa
=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final>.  Acesso em: 06 set. 2016. 
66 Resgate da memória do movimento no Sudoeste do Paraná realizado com base nas entrevistas de 
Jaci Poli e Eduardo Galevski, realizadas por Ló e Trevisol (2014). 
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estados foi feita em reunião com Fetraf em Francisco Beltrão. Nessa ocasião, foram 

eleitos como representantes do Sudoeste Jaci Poli e Celio Boneti (que era do Fórum 

da Mesorregião), para participarem do movimento unificado. 

Apesar de o movimento no Sudoeste do Paraná parecer estar bem 

organizado, em documento relatando a primeira reunião do movimento unificado, há 

referência à necessidade de acelerar o Movimento Pró-Universidade no Sudoeste do 

Paraná. Nesse sentido, em diversos documentos do Movimento Pró-Universidade e 

em algumas publicações menciona-se que o movimento nessa região existia, mas 

não era tão forte quanto nos outros dois estados.  

No Capítulo 4 discutimos que a inclusão de áreas do entorno da Mesorregião 

beneficiou o Território do Cantuquiriguaçu e, num primeiro momento, prejudicou o 

Sudoeste do Paraná, pois apenas um campus estava destinado ao Paraná e este foi 

localizado no Cantuquiriguaçu (Laranjeiras do Sul). A localização nessa região se 

deu por alguns motivos, entre eles os baixos índices socioeconômicos da região, 

que é uma das mais pobres do Paraná, e a forte mobilização dos movimentos 

socioterritoriais, com destaque aos ligados à Via Campesina, como MST e MAB 

(abordaremos esse assunto com mais profundidade no Capítulo 6). 

Os principais movimentos socioterritoriais  (Movimento dos Sem-Terra - MST, 

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Paraná - APP, Federação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar – Fetraf) e algumas prefeituras da região promoveram  
 

[...] extenso debate com o objetivo de viabilizar a instalação de uma 
universidade popular. Esta deveria ser comandada por um coletivo e, 
inicialmente, financiada por projetos dirigidos para a captação de recursos 
federais e estaduais, bem como por três ou quatro prefeituras locais.  
Havia experiências que subsidiavam esse debate, [...] como “Terra 
Solidária”, “Saberes da Terra”, “Pronera”, “Lumiar” e outros que têm sido 
referência nas políticas públicas  (MOHR et. al., 2012, p. 797). 

 

Uma figura importante envolvida nessas experiências e que foi indicada pelo 

Território Cantuquiriguaçu para compor a Comissão de Instalação da UFFS foi o 

professor doutor Paulo Alves de Lima Filho. As discussões sobre a universidade 

estão inseridas num contexto de outras experiências dentro do MST, como a Escola 

Nacional Florestan Fernandes, inaugurada em 2005, mas em debate desde o final 

dos anos 2000. O professor doutor Paulo Alves de Lima Filho ajudou a elaborar 

proposta de uma universidade popular do Vale do Iguaçu, mas, ao tomar corpo a 
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mobilização em prol da universidade federal que resultou na criação da UFFS, esse 

projeto ficou parado. Suas proposições, em parte, foram absorvidas na proposta da 

UFFS. Em 2005, as discussões sobre a universidade intensificaram-se; foram 

realizadas reuniões periódicas com um grupo composto por movimentos 

socioterritoriais citados acima e representantes das prefeituras de Porto Barreiro, Rio 

Bonito do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Candói e Laranjeiras do Sul (MOHR et. al., 

2012).  

Em entrevista, atores do Cantuquiriguaçu relatam que receberam o convite 

para participar do Movimento Pró-Universidade Federal do Deputado Frei Sérgio 

Görgen, ligado à Via Campesina, e que integrava a Comissão no RS, que estava 

tentando unificar o movimento. Assim, a partir de articulações com representantes 

da Via Campesina, o Território do Cantuquiriguaçu passou a integrar o Movimento 

Unificado. Um grupo foi organizado para acompanhar, coordenar e representar a 

região na Comissão de Unificação do Movimento nos três estados.  

A força dessa região no Movimento deveu-se muito à presença do MST, tanto 

que o campus na região está localizado dentro de um assentamento de reforma 

agrária em Laranjeiras do Sul. A região conseguiu ser incluída no Movimento Pró-

Universidade como entorno da Mesorregião e conseguiu que o campus no Paraná 

fosse destinado para Laranjeiras do Sul, em detrimento do Sudoeste que integrava 

de fato a mesorregião. Veremos que o movimento no Paraná apresentou embates 

importantes que influenciaram nas mobilizações na escala mesorregional.  

 

 

5.2 Escala regional/local-mesorregional: a articulação dos atores territoriais no 
Movimento Pró-Universidade 

 

A unificação dos esforços em prol de uma universidade federal na 

Mesorregião foi uma consequência de tentativas frustradas de algumas regiões que, 

de forma isolada, não estavam conseguindo sensibilizar o governo federal, apesar 

da agenda de ampliação e expansão do ensino superior adotada pelo governo 

naquele momento. Essas tentativas articulavam atores políticos, socioterritoriais e 

socioespaciais, Igreja, entre outros, conforme descrito anteriormente. 

Como principais atores envolvidos no processo, Benincá (2011, p. 42) cita os 

“movimentos sociais, setores da Igreja Católica, lideranças políticas, 
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governamentais, sindicais e empresariais, representantes de entidades e de 

instituições de ensino”. Destaca que o projeto ficou fortalecido quando o Rio Grande 

do Sul juntou forças com os movimentos que lutavam pelo mesmo objetivo no Oeste 

de Santa Catarina e no Sudoeste do Paraná, “regiões estas com realidades sociais, 

culturais e econômicas comuns” (BENINCÁ, 2011, p. 42).  

Foi determinante para a criação da UFFS o “casamento” entre “a organização 

política da sociedade civil com a intencionalidade do governo federal de levar 

adiante uma política de expansão do acesso ao ensino superior público no Brasil” 

(INGRASSIA PEREIRA, 2014, p. 137). Essa constatação parece ser unânime entre 

os atores envolvidos, como atestam as entrevistas realizadas por Ló e Trevisol 

(2014), quando são enfáticos em destacar fatores políticos favoráveis e a 

mobilização social como questões fundamentais para a criação da UFFS.  

A situação da região, distante das universidades federais existentes nos três 

estados, também foi um motivador da mobilização, já que muitos jovens tinham que 

migrar para outras regiões em busca de ensino superior gratuito ou, por falta de 

condições financeiras, não tinham condições de acessar as faculdades privadas.  

Deve-se destacar que, ainda em maio de 2005, o deputado Cláudio Vignatti 

havia protocolado na Câmara de Deputados o Projeto de Lei 6.037/2005, visando à 

criação da Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – 

UFGMFM. Vignatti67 relata que havia tentado uma aproximação com o movimento 

do Alto Uruguai via contato com o presidente da Fetraf-Sul, Altemir Tortelli, ainda em 

2005, pois sentiu que no governo federal não havia abertura para uma iniciativa 

isolada. Porém, naquele momento, a região do Alto Uruguai não mostrou interesse 

na aproximação com Santa Catarina. Ela de fato só ocorreu após a audiência com 

Comitês das diversas regiões do movimento da Metade Norte do RS com o Ministro 

Fernando Haddad (em 13 de junho de 2006), quando perceberam que não havia 

espaço para sua demanda de forma individual e que o MEC não tinha interesse em 

criar mais uma universidade federal no Estado, que já contava com cinco.  

De fato, em 2006 os movimentos individuais em cada estado deram-se conta 

de que sozinhos não tinham força suficiente junto ao governo federal. Começou a 

ser construída a ideia de uma universidade única para os três estados, 

principalmente após audiência pública do Movimento Pró-Universidade do Norte do 

                                                
67 Entrevista concedida a Ló e Trevisol (2014). 
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RS com o Ministro Haddad (em 13 de junho 2006), quando surge a possibilidade de 

uma universidade para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, encabeçada 

pelo oeste de Santa Catarina (o MEC já estava debatendo a proposta apresentada 

pelo deputado Vignatti e sinalizou a possibilidade de criação de uma universidade 

para os três estados, então chamada de Universidade do Mercosul).  

A primeira tentativa de aproximação dos movimentos foi registrada no relato 

da reunião realizada no dia 23 de junho de 2006, pouco tempo depois da reunião do 

Norte do RS com o MEC.  Nesse momento foi proposta a composição da 

Coordenação Unificada do Movimento Pró-Universidade: deputado federal Cláudio 

Vignatti, de SC, deputado estadual Ivar Pavan, do RS, Fetraf-Sul, Cre$ol e Corlac, 

deputada Luciane Rafagnin, do PR, e Via Campesina. Essa primeira tentativa de 

unificação não ocorreu de fato; apenas em 2007 é que o movimento vai realmente 

unificar-se, e as atividades de luta pela universidade federal vão ser intensificadas 

nos três estados68.  

Mohr (2012) afirma que, no início, o movimento integrado não tinha unidade, 

já que cada Estado, a partir de suas forças políticas, demandava atenção do MEC. 

Cada região contava com uma organização própria anterior à unificação, conforme 

apresentamos. Mohr (2012) destaca que  

 
Foram realizados inúmeros debates, seminários e reuniões em diversos 
níveis – local, territorial, estadual e regional (mesorregional) e organizadas 
mobilizações em cada Estado, em cada região, conforme sua própria 
organização local: comitê, comissão, coletivo, coordenação, etc. Articulou-
se um coletivo local que passou a acompanhar, coordenar e representar a 
região na coordenação dos três Estados, bem como em todas as atividades 
relativas à Universidade, que ainda não passava de um sonho possível, 
mas distante. (MOHR, 2012, p. 797). 

 

No segundo semestre de 2006, as atividades do Comitê Unificado geraram 

algumas reuniões na escala mesorregional e também participação de alguns 

membros da coordenação desse Comitê em atividades em diversas regiões69.  

No final de 2006, a comissão da UFSC criada a partir da emenda parlamentar 

do deputado Cláudio Vignatti apresentou uma versão preliminar do  Projeto (de 
                                                
68 Essa reunião foi coordenada pela Fetraf-Sul e era composta pelos seguintes atores: Fetraf-Sul, 
CRE$OL, CORLAC, deputado federal Cláudio Vignatti, deputado federal Marco Maia, deputado 
estadual Ivar Pavan, então candidato a deputado estadual Dirceu Drech, entre outras lideranças. 
Antes dessa reunião, alguns contatos já haviam sido feitos visando à unificação do movimento. 
69 Conforme notícia publicada no site da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha em 10 jul. 2006. 
Disponível em: <http://www.lagoavermelha.rs.leg.br/noticias/312/realizada-reuniao-do-comite-
regional-pro-universidade-federal/>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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novembro de 2006), com subsídios e esboço para a proposta de criação da 

universidade, cujo recorte territorial considerado foi a Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul. Ao tratar do quadro do ensino superior na Mesorregião, o relatório 

apresenta um mapa (Figura 31) destacando o “vazio institucional” na região, ao 

apontar as universidades federais e também as estaduais no Paraná, mas sem 

mencionar ou mapear a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, que 

havia sido criada em 2001 e tinha sede em vários municípios da Mesorregião. É a 

cartografia sendo utilizada como ferramenta para reforçar o discurso e enfatizar o 

ponto de vista dos atores.  

 

Figura 31 – Mapa com a indicação das universidades federais e estaduais existentes 
no sul do Brasil antes da criação da UFFS. 

 
Fonte: Mapa retirado do relatório do Grupo da UFSC.  

 
Como princípios orientadores da então denominada Universidade Federal da 

Mesomercosul (UFMM), proposta pela UFSC, destacamos a busca pelo 

desenvolvimento integrado e garantia de permanência da população na região 

(reversão do processo de litorização); acesso ao ensino superior aos alunos de 

escolas públicas; inclusão social; interação entre Estados e Países do Mercosul. Era 

prevista a criação da UFMM com cinco campi que deveriam ser implantados em 

etapas, totalizando dois no RS, dois em SC e um no PR. O relatório preliminar trazia 

também a definição dos cursos a serem implantados e estimativa de custos. Esse 

projeto foi elaborado pelo Grupo sem discussão com a comunidade, e consistia num 
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estudo mais técnico, que, de acordo com a crítica feita pelos movimentos sociais, 

falava no desenvolvimento regional com foco no agronegócio; enfocava nas 

Associações de Prefeitos e Conselhos Regionais de Desenvolvimento, deixava de 

fora os movimentos sociais populares e desconsiderava a importância da agricultura 

familiar e camponesa70.  

Essa proposta foi criticada pelos movimentos socioterritoriais que ingressaram 

na mobilização, como a Via Campesina e Fetraf-Sul. Este foi um momento 

importante para o processo de criação da universidade, pois o rumo foi 

redirecionado, e o estudo passou a ser utilizado apenas como subsídio. Os 

movimentos socioterritoriais, após se engajarem no Movimento Pró-Universidade na 

metade de 2006, elaboraram um documento com proposta de Universidade que 

fosse coerente com seus posicionamentos. Nesse sentido, encontramos um 

documento71 elaborado pela Via Campesina para servir de subsídio ao debate no 

Seminário que foi realizado nos dias 1º e 2 de setembro de 2006 em Chapecó.  

Esse documento apresenta alguns delineamentos que foram efetivamente 

incorporados ao perfil da UFFS. Apresenta como conceito de universidade a busca 

por uma “universidade pública e popular, centrada no conceito de cidadania e 

voltada para o desenvolvimento social” (VIA CAMPESINA, 2006, p. 1). Como 

universidade pública, destaca-se a oferta de ensino superior de forma gratuita com 

enfoque aos historicamente excluídos do processo (trabalhadores, camponeses, 

negros, índios, mulheres, etc.) e, como universidade popular, destaca-se a oferta de 

ensino popular dirigido para as necessidades e interesses dos povos72. A proposta é 

de uma universidade multicampi que garanta o acesso de membros das classes 

populares com múltiplas formas de acesso, dentre elas a garantia de quotas para 

estudantes oriundos de escolas públicas e a indicação dos alunos pelos movimentos 

sociais e organizações populares, além de ter 10% das vagas destinadas a alunos 

oriundos de outros países da América Latina. Uma questão que aparece, mas que 

                                                
70 Para mais detalhes da análise dos movimentos sociais sobre este Projeto consultar MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE, S.D. 
71 VIA CAMPESINA. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Proposta para debate no 
Seminário convocado pela Via Campesina. Chapeco, setembro de 2006, disponível para consulta em 
Treib e Rotta (2012). 
72 Para uma discussão mais aprofundada sobre universidade popular e como foi abordada na UFFS 
ver  Romão e Loss, 2014;  Benincá, 2015; Santos e Tavares, 2016; Romão e Benincá, 2015; Trevisol, 
2014; Noerotka e Trevisol, 2016; Ingrassia Pereira, 2014. 
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não seguiu adiante, foi a proposta do regime de alternância73, inspirado na 

experiência dos movimentos socioterritoriais de educação no campo.  

O objetivo desse Seminário foi discutir a Universidade da Integração Latino 

Americana, ou Universidade do Mercosul. Num primeiro momento, o movimento 

integrado engajou-se nesta ideia, porém, quando perceberam que essa proposta 

estava tomando um rumo diferente das expectativas, há um redirecionamento do 

posicionamento reivindicando o que estavam de fato defendendo, que era uma 

universidade multicampi localizada nos três estados do Sul e voltada à agricultura 

familiar e camponesa.  

Retomando o histórico dos acontecimentos, percebemos que após a decisão 

de unificação dos movimentos há um aparente desentendimento entre o que os 

integrantes do movimento da mesorregião defendiam e o que o Governo Federal 

estava apontando como possibilidade. Com base no projeto de Lei do deputado 

Vignatti, a discussão com o governo federal acabou sendo direcionada para que 

esta fosse uma universidade voltada aos países do Mercosul. A proposta era de que 

a Universidade do Mercosul fosse localizada nos três estados do Sul74. Como vimos, 

no encontro dos vários movimentos do Norte do RS com o MEC no dia 13 de junho 

de 2006, o que ganhou espaço na discussão foi a proposta do MEC em construir 

uma universidade do Mercosul, ou Universidade da Integração Latino Americana, 

que seria implantada no sul do Brasil e que seria multicampi, com previsão de 

implantação de dois campi no RS, dois no oeste catarinense e um no sudoeste 

paranaense.  

O anúncio do início da elaboração de um projeto para criação da 

Universidade do Mercosul foi recebida com surpresa no norte gaúcho, porém, 

quando os atores territoriais perceberam que esta era a opção acenada pelo 

governo, engajaram-se nessa ideia, inclusive criando um logo para a Universidade 

do Mercosul (Figura 32).  

 

                                                
73 Prevê períodos em que os alunos estudam na Universidade com períodos em que o aluno retorna 
para a comunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos na Universidade.  
74 Conforme atesta correspondência enviada pela Coordenadora do Comitê Pró-Universidade – 
Região Missões em 19/04/2007, disponível para consulta em Treib e Rotta (2012). 
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Figura 32 – Cartaz produzido pelo Movimento Pró-Unviversidade do Norte do RS. 

 
Fonte: Trei e Rotta (2012). 

 

Em janeiro de 2007, o cenário parecia muito favorável à criação da 

Universidade do Mercosul nos três estados. A reunião com o Secretário de 

Educação Superior Manuel Palácios, realizada em 24 de janeiro de 2007, teve como 

objetivo debater os trâmites e encaminhamentos da futura universidade, e nesse 

momento o MEC acenava concretamente com a possibilidade de discussão de um 

novo modelo de universidade, previsão orçamentária para iniciar a universidade com 

três campi, um em cada Estado, possibilidade de incorporação dos campi de 

Palmeira das Missões e Frederico Westphalen (extensões da UFSM) na nova 

universidade e possibilidade de expansão de novos campi na sequência de sua 

implantação. 

No dia 13 de abril de 2007, em Chapecó (SC), foi realizado o I Seminário 

Universidade Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul; deveria ter contado com a 

participação do MEC, que não compareceu, já que apenas dois dias antes do evento 

houve troca de secretário, assumindo o cargo Ronaldo Mota75. 

Nesse momento, o quadro favorável começa a se modificar. Em reunião com 

o recém nomeado secretário em 03 de maio de 2007, fica claro o impasse no 

governo e o retrocesso em relação à intenção de criação da nova universidade 

                                                
75 Na reunião de janeiro de 2006 com o secretário Manuel Palácios, ficou acertada a realização do 
seminário para discussão do formato da universidade com a participação do MEC. 
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(MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE FEDERAL, S. D.). Naquele momento, o 

governo federal havia recuado do ponto de vista político e programático em relação 

a então denominada Universidade do Mercosul, que estava sendo direcionada para 

ser implantada em Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, localizada em zona de 

tríplice fronteira. Representantes do movimento do Paraná76 comentam que o 

presidente da Itaipú ofereceu a infraestrutura da Hidrelétrica para implantação da 

Universidade, que resultou na criação da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA).  

Essa reunião foi importante para o fortalecimento do Movimento Pró-

Universidade, pois os representantes dos três estados concluíram que a mobilização 

havia enfraquecido e que haviam perdido espaço e influência junto ao governo 

federal, que sinalizava a UNILA como única universidade possível de ser criada. 

Ainda sobre a reunião com o Secretário Ronaldo Mota, os relatos apontam ainda 

três aspectos principais que podem ter motivado o recuo do Governo Federal 

perante a nova Universidade:  

§ oposição das Universidades Comunitárias da Mesorregião contra a 

nova Universidade, “uma vez que temem perder alunos, espaço 

político e recursos financeiros com a instalação da universidade 

pública” (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007);  

§ dificuldade dos atores territoriais da Mesorregião produzirem um 

movimento unificado “a partir de uma agenda comum em relação ao 

caráter, conteúdo e forma da nova universidade, sendo que as 

iniciativas pela criação são setoriais ou microrregionais” (MOVIMENTO 

PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007);  

§ posição dentro do Governo Federal, que defende a ampliação do 

ensino superior privado, com menção ao projeto de lei 92077 do 

Congresso.  

Nessa ocasião, o Movimento Pró-Universidade recompôs a Coordenação do 

Movimento, que contava com a representação da Fetraf-Sul, Via Campesina, CUT, 

um representante das entidades estudantis e um representante das Igrejas, e 

                                                
76 João Costa Oliveira e Elemar Cezimbra, entrevista concedida a Treib e Rotta (2012) 
77 Estabelece normas para redução de inadimplência do FIES; autoriza a adoção de modalidades 
especiais de contratos para o financiamento e fixa critérios para regularização fiscal das instituições 
de educação superior. Plano de Desenvolvimento da Educação, apelidado de "PAC DA 
EDUCAÇÃO". 
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também foi definida uma equipe técnica (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 

2007c).  

A conclusão do relato sobre a reunião com o Secretário Ronaldo Mota (03 de 

maio de 2007) ressalta que o Movimento Pró-Universidade não teve força suficiente 

até aquele momento para pressionar o governo: “Este quadro também indica que o 

movimento que nós (movimentos sociais e parlamentares) vínhamos desenvolvendo 

não adquiriu força suficiente para pressionar o governo pela criação da nova 

universidade” (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007d). A desarticulação foi 

sentida nessa ocasião, quando o próprio movimento considerou que a 

representatividade deixou a desejar78. A avaliação era de que a universidade, 

naquele momento, não parecia ser prioridade nem da Fetraf-Sul nem da Via 

Campesina e parecia ser uma reivindicação de alguns parlamentares apenas, que 

assumiram compromisso de campanha.  

O secretário Ronaldo Mota, nessa reunião, apontou um problema de 

interlocução, pois continuavam a existir interlocutores diferentes, como as 

Universidades Comunitárias, presidente da Itaipu (Jorge Samec), Região das 

Missões (que seguia, até esse momento, de forma individual as tratativas com o 

governo federal), além do Movimento Pró-Universidade Federal. A região do Alto 

Uruguai, com participação efetiva de atores territoriais de Erechim, era a região que 

havia se aproximado mais dos movimentos de SC e PR. Nas palavras do Movimento 

Pró-Universidade: “Juntamos dois movimentos derrotados (RS e PR) com uma 

proposta de Santa Catarina, envolvendo a Equipe da UFSC” (MOVIMENTO PRÓ-

UNIVERSIDADE, 2007). O movimento derrotado no RS era o do Alto Uruguai, já que 

erros cometidos pelo Movimento apontaram para a falta de aproximação com a 

região das Missões no RS. Além disso, consideraram haverem subjugado o peso 

das Universidades Comunitárias como opositoras do projeto e a falta de aliança 

efetiva com o Fórum da Mesorregião.  

Sobre o envolvimento do Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul (MESOMERCOSUL), Rover (2007) destaca que o tema da construção de 

uma universidade federal na mesorregião foi tema bastante discutido na segunda 

                                                
78 Estiveram presentes nesta reunião os deputados Ivar Pavan (do RS), Cláudio Vignatti (de SC), 
Marco Maia (do RS) e Pedro Uczai (de SC); Anacleto Zanela (do RS, representando os movimentos 
urbanos) e um representante da Via Campesina do Piauí. O representante da Fetraf/Sul (Altemir 
Tortelli, coordenador da Fetraf/Sul) não estava presente. 
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metade de 200679. No site da UFFS, consta no histórico que na Assembleia Geral do 

Fórum MESOMERCOSUL, realizada em 04 de maio de 2006, o tema da 

universidade foi debatido e chegou-se a um consenso de que, em vista das 

propostas individuais do RS, SC e PR, a solução seria a construção de um projeto 

único. Em Reunião Geral do Fórum, em 22 de agosto de 200680, esteve na pauta a 

discussão da universidade, com a participação do professor Valdir Soldi, que 

presidia o Grupo da UFSC que estava elaborando a proposta da UFMM.  

A dificuldade de maior engajamento do Fórum pode estar relacionada a sua 

proximidade com as universidades comunitárias, sendo um de seus eixos 

estratégicos a estruturação dessas universidades. Em novembro de 2006, de acordo 

com Rover (2007), o projeto da universidade foi apresentado ao Fórum, gerando 

polêmica entre os presentes, um deles o então Reitor da Unochapecó, Gilberto 

Agnolin, que demonstrou uma dupla preocupação: com os interesses da 

universidade comunitária que dirigia e também quanto ao papel do fórum e seus 

dirigentes. Ele mostrou descontentamento com o fato de alguns dirigentes estarem 

participando do projeto da universidade sem terem consultado o espaço do Fórum e 

defendeu a saída desses dirigentes da comissão pró-universidade. Rover (2007, p. 

166) coloca que “houve uma opção dos dirigentes do FDR, sem uma consulta 

ampliada ao menos a seu Conselho de Representantes, apesar de saber que o tema 

em questão era potencialmente gerador de conflitos”.  

A reunião do dia 03 de maio de 2007 foi fundamental para rearticulação das 

mobilizações na escala mesorregional, pois os atores regionais/locais e 

mesorregionais reagiram ao retrocesso das tratativas junto ao governo em relação 

ao que já havia sido acordado até aquele momento. Os atores territoriais envolvidos 

na mobilização eram, em sua grande maioria, do Partido dos Trabalhadores e 

buscaram pressionar o governo federal que também era desse partido. O movimento 

tentava ser suprapartidário, mas na prática a realidade era outra.  

O Movimento reuniu-se com o Ministro Fernando Haddad em Brasília no dia 

15 de junho de 2007 e para esta ocasião foi elaborado um Manifesto que resgatava 

                                                
79 Em consulta às notícias publicadas no site do Fórum Mesomercosul é possível identificar que as 
discussões seguem em 2007 e Início de 2008. Disponível em: <http://www.mesomercosul.org.br>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
80 Reportagem disponível em: <http://www.amaisc.org.br/agenda/index/detalhes-
item/codMapaItem/43622/codItem/25423/codAgenda/342> e 
<http://www.amaisc.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/43623/codNoticia/290507>. Acesso em: 10 
out. 2016. 
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o histórico do processo até aquele momento, além de apresentar um perfil da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Nesse documento, o Movimento Pró-

Universidade justificava os motivos que reforçavam a necessidade de criação de 

uma universidade federal na Mesorregião. Um último tópico deste documento tratava 

da necessidade de que a nova universidade federal buscasse construir um processo 

integrado e colaborativo com as universidades comunitárias. O Movimento Pró-

Universidade destacava que: 
 

é possível construir uma universidade pública na Mesorregião sem que isso 
implique na concorrência direta da atuação das Universidades 
Comunitárias, bastando para isso definir papéis específicos para cada 
instituição, no sentido de implementar uma atuação que busque a 
complementaridade e a integração. Especificamente, isso significa definir o 
foco de atuação de cada instituição, procurando estabelecer para a 
Universidade Pública papéis que não são desempenhados pelas 
Universidades Comunitárias (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE 
FEDERAL, 2007c, p. 12). 

 

Este último tópico é estratégico, pois o Movimento sentiu que a influência das 

universidades comunitárias junto ao governo federal estava inviabilizando o 

posicionamento favorável desse em relação à nova universidade81. Destacamos que 

a influência das universidades particulares (entre elas as comunitárias) sempre foi 

grande junto ao governo federal, como foi apresentado no Capítulo 3. 

Benincá (2011) e Trevisol (2015) destacam que nessa reunião (em 15 de 

junho de 2007) o ministro Haddad posicionou-se contra a criação de mais uma 

universidade e defendeu que o Movimento aceitasse a construção de um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, mas naquele momento o 

Movimento – organizado – tinha posição coesa e única, que era a de aceitar apenas 

uma universidade. Os integrantes do Movimento são unânimes em afirmar que o 

diferencial da universidade é que ela desenvolve pesquisa, ensino e extensão e não 

está focada apenas na formação de técnicos para o mercado de trabalho. Uma 

definição importante dessa reunião foi a decisão pela criação de uma comissão 

mista que deveria elaborar uma proposta de ensino superior para a região.  

                                                
81 Assinam esse documento movimentos socioterritoriais e socioespaciais: Fetraf-Sul/CUT, Via 
Campesina, MST, MMC, MPA, CUT/PR, CUT/RS, CUT/SC, Cresol Central (RS e SC), Cooperativas 
de Produção da Agricultura Familiar; e políticos: senadora Ideli Salvatti (PT/SC), deputado federal 
Cláudio Vignatti (PT/SC), deputado federal Marco Maia (PT/RS), deputado federal Adão Preto 
(PT/RS), deputado estadual Ivar Pavan (PT/RS), deputada estadual Luciana Rafagnin (PT/PR), 
deputado estadual Dirceu Dresch (PT/SC), deputado estadual Dionilso Marcon (PT/RS) e deputado 
estadual Pedro Uczai (PT/SC). 
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Participaram da reunião, representando o MEC, além do ministro Haddad, o 

secretário executivo José Paim e secretário de Educação Superior Ronaldo Mota, 

além de senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos, secretários de 

educação, estudantes e representantes de movimentos populares (MAGALHÃES, 

2007). Nessa reunião, o ministro Haddad lançou um desafio para o Movimento Pró-

Universidade: que ele se unisse de fato e elegesse um interlocutor único para as 

tratativas da nova universidade. Como o ministro não era favorável à criação de 

mais uma universidade, mas, sim, de um IFET, integrantes do Movimento acreditam 

que esta tenha sido mais uma tentativa de desarticular a mobilização e enfraquecer 

o Movimento.  

Os atores regionais/locais, articulados na escala mesorregional, definiram um 

grupo de trabalho com representantes do Movimento Pró-Universidade e que este 

seria o interlocutor exclusivo com o governo federal a partir daquele momento. Esse 

grupo não tinha autonomia para decidir questões polêmicas; estas deveriam ser 

discutidas com a coordenação política do Movimento. O Movimento Pró-

Universidade reforça que a Fetraf-Sul e Via Campesina (principalmente o MST, 

MSB, MPA e MMC) seriam os coordenadores do movimento.  

Nesse momento o Movimento Pró-Universidade começou a apresentar uma 

organização mais efetiva e estava organizado em três equipes: coordenação 

política, Grupo de Trabalho (GT dos 11) e equipe técnica pedagógica. A secretaria 

geral tinha sede em Chapecó, onde foram realizadas a maior parte das reuniões das 

coordenações. Em evento do Movimento Pró-Universidade no dia 13 de julho de 

2007 em Chapecó, Tortelli destaca que  

 
Este evento dá uma dimensão da grande vitória que estamos construindo. 
Estamos construindo um movimento, plural, diversidade de representação, 
este seminário marca a unidade da região. Os três estados tem 
movimentos, que se unem hoje. O MEC nos desafiou a unificar para definir 
a universidade. Campo e cidade, os três estados juntos82 (MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE, 2007, p. 2). 

 

É principalmente a partir da segunda metade de 2007 que o Movimento Pró-

Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira Sul vai se fortalecer. 

Luciana Carminatti83 considera que o movimento consolidou-se em 2007, quando 

                                                
82 Relato do encontro Universidade Mesorregião, que ocorreu no dia 13/07/2007 em Chapecó. 
Disponível em http://universidadefederal.blogspot.com.br 
83 Em entrevista concedida a Ló e Trevisol (2014). 
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criaram identidade, folder, e-mail. Também destaca a importância da Via Campesina 

e da Fetraf-Sul na sua articulação. Apesar de suas diferenças ideológicas 

(agricultura campesina e familiar), conseguiram superá-las visando um objetivo 

maior, que era a conquista da universidade federal para a região (destaca-se o papel 

importante do Presidente da Fetraf-Sul Altemir Tortelli). Apontamos também a 

importância da Igreja e de alguns políticos, como os deputados Vignatti e Ivar 

Pavan.  

Andrioli84 também menciona as nuances da articulação dos principais 

movimentos socioterritoriais envolvidos, a Fetrafe-Sul e a Via Campesina. Ele cita 

como exemplo a articulação dos movimentos Fetrafe-Sul e Via Campesina na 

Região Alto Uruguai, onde houve um entendimento conjunto desses movimentos, 

assim como ocorreu em Chapecó.  

O Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira 

do Mercosul foi muito ativo nesse período. Organizou uma mobilização nos três 

Estados para ocorrer no mesmo dia (24 de agosto de 2007), cujo objetivo era 

mostrar para o governo federal a força do Movimento Pró-Universidade e sua 

abrangência mesorregional (Figura 33). Quando o Movimento sentia que estavam 

perdendo espaço em Brasília, articulava os atores regionais/locais e mesorregionais 

que organizavam mobilizações e atos nos três estados.  

O ato realizado no dia 24 de agosto de 2007 mobilizou 18 cidades nos três 

Estados, envolvendo a Mesorregião e seu entorno. Esse ato demonstra a 

capacidade dos atores de mobilizarem diferentes escalas e organizarem um evento 

simultâneo em três estados diferentes.  

 

                                                
84 Entrevista realizada pela pesquisadora em fevereiro de 2015 em Chapecó. 
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Figura 33 – Material de divulgação elaborado pelo Movimento Pró-Universidade para 
a mobilização em Ijuí – RS. 

 
Fonte: Treib e Rotta (2012). 

 

Em agosto de 2007, o projeto técnico da Universidade Federal da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, elaborado pelo Grupo de Trabalho da 

UFSC, foi finalizado. Em reportagem publicada no site da UFSC, destaca-se que a 

proposta de criação de uma universidade na mesorregião contava com a 

participação dos movimentos sociais organizados. Em outubro deste ano, o 

deputado federal Cláudio Vignatti apresentou novo projeto de Lei (2.199/2007), ao 

qual foi apenso o projeto de Lei 3.774/2008, que cria a UFFS.  

No dia 02 de outubro de 2007, o Movimento Pró-Universidade reuniu-se mais 

uma vez com o ministro Haddad, que insistiu novamente no Instituto Federal para a 

região. A representatividade do Movimento foi considerada satisfatória pelos seus 

integrantes, e a reunião contou com a presença de mais de 40 pessoas (entre elas 

10 deputados). Vários integrantes do Movimento Pró-Universidade destacaram a 

importância do líder do MST João Pedro Stédile nesta reunião85 e no convencimento 

do governo federal (influência junto ao então Presidente da República Luís Inácio 

Lula da Silva). Na reunião, ficou definida a constituição de uma comissão para a 

elaboração de estudo para criação da universidade. Essa comissão foi oficialmente 

instituída em novembro de 2007. 

                                                
85 Comentaram sobre isto em suas entrevistas à Ló e Trevisol (2014): Pedro Uczai, Santo de Lucca, 
Elemar Cezimbra e João Costa Oliveira.   
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Integrantes do Movimento Pró-Universidade do Paraná também reforçam a 

importância de João Pedro Stédile na conquista da universidade; mesmo o Ministro 

Haddad tendo definido a criação de uma comissão para elaboração da proposta da 

universidade para a mesorregião, o então presidente havia decidido que ia deixar a 

criação da universidade para seu sucessor, pois já estava criando a UNILA. De 

acordo com esses relatos, houve uma reunião do MST com o então presidente (em 

11 de novembro de 2007), quando o líder do MST (Pedro Stédile) pressionou o 

presidente para que a universidade fosse criada ainda em seu mandato para que 

não houvesse um desgaste político com os atores territoriais da mesorregião, 

visando não impactar negativamente nas eleições. Reforçando esses relatos, outros 

apontam que na reunião seguinte do Movimento com o MEC, um representante 

comentou que a universidade estava sendo criada naquele momento devido à 

pressão do MST junto ao presidente. 

No início de novembro (08 de novembro de 2007), um outro marco importante 

para o Movimento Pró-Universidade foi a Audiência Pública na Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília, convocada pela 

deputada federal Maria do Rosário (PT/RS). Aqui é interessante destacar o 

depoimento de integrantes do Movimento Macromissioneiro86 para demonstrar a 

coesão do Movimento Pró-Universidade nesse momento. Segundo eles, a Audiência 

Pública havia sido negociada pela região das Missões, mas, ao serem contatados 

para definir quem seria convidado para a audiência, abriram mão em favor do 

Movimento Pró-Universidade, respeitando o acordo feito por todos de que não 

seriam mais realizadas ações individuais.  

Novembro foi um mês importante também porque foi publicada a Portaria no 

948/2007 do MEC em 26 de novembro de 2007, que nomeava um grupo misto 

composto por onze representantes do Movimento Pró-Universidade (membros 

indicados pelo próprio Movimento) e onze integrantes do MEC, UFSC e UFSM. Após 

a publicação da portaria 948/2007, a Comissão de Projeto fez três reuniões, a 

primeira no dia 23 de novembro de 2007, na UFSC, a segunda no dia 13 de 

dezembro de 2007, na UFSM, e a terceira nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2008, na 

UFSC.  

                                                
86 Entrevista concedida à Treib e Rotta (2012). 
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Os representantes do MEC queriam definição da localização dos campi da 

universidade ainda na reunião do dia 23 de novembro de 2007, porém o Movimento 

Pró-Universidade ainda não havia tratado desse assunto. O acordo havia sido de 

primeiro conquistar a universidade para a Mesorregião para depois entrar nesse 

tema mais polêmico, que poderia fragmentar a mobilização se a discussão fosse 

antecipada. Assim, como o Grupo dos 11 não tinha autorização para tomar decisões 

mais polêmicas, foi acordado com o MEC que a definição dos locais deveria ser 

apresentada para apreciação da Comissão de Projeto no dia 13 de dezembro de 

2007.   

Nesse momento a definição do MEC era de que a universidade teria três 

campi, um em cada estado. Nesse meio-tempo, houve mobilização do Movimento 

Pró-Universidade, principalmente do Movimento Macromissioneira, para pressionar 

o governo e conquistar pelo menos mais um campus para o RS, que era o estado 

com maior número de municípios dentro da Mesorregião e que apresentava duas 

regiões bem organizadas (Erechim e Macromissões). Essas interlocuções com o 

governo federal renderam a inclusão de mais um campus, totalizando quatro para o 

início das atividades da universidade (que deveriam chegar a onze quando a 

universidade estivesse plenamente implantada).  

O Movimento Pró-Universidade realizou algumas reuniões no início de 

dezembro para definir a localização dos campi. Foram realizadas também reuniões 

nas regiões, pois no RS, por exemplo, no âmbito do Movimento foi elegida uma 

região, e a cidade ficou de ser definida em reunião da Comissão daquela região; 

assim também ocorreu com o Paraná.  

Na reunião do Movimento Pró-Universidade Federal do dia 03 de dezembro 

de 2007, em Concórdia, definiu-se que a universidade deveria iniciar com sete 

campi. Se não fosse possível, defendiam iniciar com quatro (dois no RS, um no PR e 

um em SC), mas deveria constar no projeto de criação a expansão para as cidades 

que não fossem contempladas num primeiro momento. Nessa reunião, ficou definido 

que no RS um campus seria em Erechim e outro na região das Missões, que votaria 

a cidade em reunião na região (realizada em 10 de dezembro de 2007 em São Luiz 

Gonzaga, quando votam pela cidade de Cerro Largo). A sede ficou em Chapecó – 

SC e o Paraná não chegou a um consenso na reunião (realizaram outra reunião em 

Chopinzinho no dia 10 de dezembro de 2007, quando também não chegaram a um 

consenso; posteriormente, acabaram remetendo a decisão à Comissão de Projeto, 
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que definiu a cidade de Laranjeiras do Sul no Território do Cantuquiriguaçu). No 

próximo capítulo, discutiremos com maior profundidade como ocorreram os embates 

e acordos entre atores para definição da territorialidade da UFFS. No dia 11 de 

dezembro de 2007 o Movimento Pró-Universidade enviou Ofício à Comissão de 

Projeto definindo a localização dos campi e as negociações com o governo federal 

para que a universidade iniciasse com quatro campi (Figura 34). 
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Figura 34 – Documento produzido pelo Movimento Pró-Universidade com o anúncio 
oficial das cidades escolhidas para serem sede da UFFS. 

 
Fonte: Trevisol e Ló (2014) 

 

Na reunião da Comissão de Projeto do dia 13 de dezembro de 2007, houve a 

apreciação das deliberações do Movimento Pró-Universidade sobre os campi e a 

Comissão posicionou-se favoravelmente, validando as definições do Movimento. 
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Nessa ocasião, foi redigida a Carta de Florianópolis, que apresenta a localização 

dos quatro campi, além dos municípios que se dispuseram a ter um campus da 

universidade, mas que não foram contemplados. Estes deveriam ser considerados 

na expansão da universidade: Francisco Beltrão (PR), São Miguel do Oeste (SC), 

Concórdia (SC), Lagoa Vermelha (RS), Passo Fundo (RS), Ijuí (RS) e Soledade 

(RS).  

O trabalho da Comissão de Projeto resultou no relatório87 que apresenta, em 

linhas gerais, o perfil da universidade e sua abrangência, com a definição da 

localização dos quatro campi: Laranjeiras do Sul no Paraná, Chapecó (Reitoria) em 

Santa Catarina e Erechim e Cerro Largo no Rio Grande do Sul. Como veremos no 

próximo capítulo, a inclusão de Realeza foi feita posteriormente e não consta na 

versão final do relatório entregue por esta Comissão.   

Em 2008 foram realizadas várias reuniões visando discutir o perfil institucional 

da universidade, com definição de cursos a serem criados em cada campi. Ainda em 

funcionamento no início de 2008, a Comissão de Projeto fez uma última reunião nos 

dias 21 e 22 de fevereiro de 2008, quando trataram das questões relativas ao 

questionamento feito por Santo Ângelo no RS e pelo Sudoeste do PR sobre a 

escolha dos campi (trataremos desse tema com mais profundidade no próximo 

capítulo). No dia 19 de março de 2008 ocorreu uma importante reunião do 

Movimento Pró-Universidade Federal, após a imposição pelo governo federal da 

inclusão de mais um campus no Sudoeste do PR, como resultado da articulação 

paralela desta região.  

Em julho de 2008 a Lei foi enviada ao Congresso Nacional. Enquanto corria a 

tramitação do Projeto de Lei da universidade, o MEC designou a Comissão de 

Implantação empossada em 11 de fevereiro de 2009 por meio da Portaria 148/2009, 

ainda antes de a lei ser aprovada. Dilvo Ristoff88 comenta que havia sido convidado 

para coordenar a Comissão de implantação em outubro de 2008, quando não pode 

assumir. O MEC estava procurando alguém para presidir a Comissão desde julho de 

2008, porém quando o Ministro aceitava o nome indicado, o Movimento Pró-

Universidade não aceitava, e vice-versa. O nome de Dilvo Ristoff foi bem aceito por 

ambas as partes e o convite voltou a ser feito em janeiro de 2009, quando finalmente 

Dilvo Ristoff assumiu a Comissão de Implantação por indicação do MEC, que era 

                                                
87 Disponível para consulta em Ló e Trevisol (2014). 
88 Em entrevista concedida a Ló e Trevisol (2014).  
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composta por onze pessoas: quatro representantes do Movimento Pró-Universidade 

(indicados pelo próprio Movimento: Ricardo Rossato, Conceição Paludo, Paulo Alves 

Lima Filho e Antônio Andrioli; posteriormente incluem mais um representante, 

Solange Maria Alves) e um grupo mais técnico. A seleção dos integrantes técnicos 

foi feita pelo presidente da Comissão de Implantação. Entre alguns técnicos, 

destacamos  a indicação de Gelson Luiz Albuquerque da UFSC (que havia 

participado da Comissão de Projeto) e do professor Antônio Diomário de Queroz da 

Fapesc (ex-reitor da UFSC).  

Dilvo Ristoff desempenhou papel fundamental na negociação com os 

integrantes do Movimento Pró-Universidade, e todas as questões definidas pela 

Comissão de Implantação foram discutidas. Um exemplo foi a forma de ingresso. O 

Movimento Pró-Universidade havia apresentado aproximadamente dez tipos 

diferentes de cotas. A proposta de Dilvo Ristoff, que agradou a todos, foi utilizar o 

fator escola pública, visando garantir que os estudantes de escola pública (onde 

estudavam as populações excluídas) tivessem acesso diferenciado. Dilvo Ristoff foi 

eleito reitor pro tempore e organizou todo o processo de implantação da UFFS.  

A aprovação da UFFS ocorreu por meio da Lei 11.029/2009, de 15 de 

setembro de 2009,  e o início das atividades da Universidade Federal da Fronteira 

Sul – UFFS tiveram início no final de março de 2010. Após a conquista da 

universidade, o Movimento Pró-Universidade enfraqueceu. Alguns atores foram 

importantes no acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei no Congresso e 

no Senado, buscando garantir que este fosse aprovado ainda no segundo mandato 

de Lula. Ingrassia Pereira (2014) constata que a percepção dos próprios integrantes 

do Movimento era de que tinham se engajado muito mais na luta pela universidade 

do que na sua construção.  

Benincá (2011, p. 45) aponta que deste processo o que “chama mais atenção 

é o fato inédito dos movimentos sociais populares se estabelecerem como 

vanguarda de um processo que teve como mote central o valoroso direito à 

educação superior, pública, inclusiva e de qualidade para todos”.  

Os principais eventos envolvendo a criação da UFFS, desde os movimentos 

individuais até a constituição do Movimento Pró-Universidade e efetiva conquista da 

UFFS foram organizados no Diagrama 1, trazendo as escalas onde cada evento 

ocorreu.  
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Diagrama 1 - Principais acontecimentos do processo de criação da UFFS nas 
escalas de poder e gestão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3 Evolução da mobilização dos atores nas diferentes escalas de poder e 
gestão 

 

Buscando sistematizar o histórico da UFFS descrito anteriormente, 

elaboramos alguns diagramas que tentam esquematizar os principais atores 

territoriais e suas respectivas escalas de poder e gestão, levando em consideração a 

variável tempo. Um primeiro diagrama elaborado busca relacionar as principais 

atividades e reuniões realizadas ao longo do tempo nas respectivas escalas de 

poder e gestão (Diagrama 1 apresentado acima). 

Num primeiro momento, as mobilizações em prol de uma universidade federal 

ocorreram de forma independente nos três estados. De 2005 até metade de 2006 as 

mobilizações envolveram prioritariamente as escalas regional/local e federal. No Rio 

Grande do Sul temos uma peculiaridade, pois várias regiões estiveram organizadas 

e, mesmo reivindicando suas demandas diretamente junto aos atores da escala 

federal, mobilizando as escalas regional/local e federal, também realizaram contatos 

com outras regiões, mobilizando-se na escala regional/local-regional/local,  o que 

levou à organização de um Movimento integrado do Norte do RS. Nos outros 

Estados, a mobilização envolveu as escalas regional/local e federal (Diagrama 2). 
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Diagrama 2 -Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão no 
início da mobilização em torno da universidade federal (movimentos individuais nos 

três estados). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Essa dinâmica ocorreu até metade de 2006, quando o movimento no Norte do 

RS percebeu que sua reivindicação não tinha força suficiente e juntam forças com 

os outros estados, numa primeira tentativa de unificação. Mas como vimos, essa 

tentativa não seguiu adiante, e as principais escalas mobilizadas continuaram sendo 

a federal e a regional/local, os atores seguiram transitando diretamente entre a 

escala regional/local e federal (Diagrama 3 -2006/2-2007/1).  
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Diagrama 3 - Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão, 
primeira tentativa de articulação dos atores territoriais na escala mesorregional. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A dinâmica de atores e escalas só mudou de fato em meados de 2007, 

quando consolidou-se uma nova escala de atuação, a mesorregional, que havia sido 

apenas esboçada em 2006. Cabe ressaltar que essa escala sempre esteve latente, 

pois houve envolvimento do Fórum da Mesomercosul desde o início, por mais que 

de forma não tão efetiva, como vimos anteriormente (envolvimento de dirigentes do 

Fórum sem o aval de seus integrantes). Da mesma forma, os movimentos 

socioterritoriais como Via Campesina e Fetraf-Sul atuam nessa escala, já que seus 

movimentos não limitam-se a recortes regionais ou estaduais.  

Quando o Governo Federal cobrou um interlocutor único, os movimentos 

individuais reorganizaram-se e formaram o Movimento Pró-Universidade Pública e 

Popular da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Alguns rearranjos também 

ocorreram na escala regional/local, como no caso da região Macromissioneira no 
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RS, que unificou quatro regiões em um único Movimento, elegendo seus 

interlocutores para se fazerem representar na escala mesorregional.  

Nesse momento, consolidou-se a escala mesorregional, e é ela, por meio do 

Movimento Pró-Universidade, que intermediou todas as ações e reivindicações dos 

atores regionais/locais junto ao governo federal. Os atores da escala regional/local 

levavam suas demandas para o Movimento Pró-Universidade na escala 

mesorregional. É esse Movimento, por meio dos representantes eleitos pelas 

regiões, que fazia os contatos com a escala federal, configurando um movimento 

concatenado entre escalas: regional/local – mesorregional – federal. Nesse 

momento, os atores regionais/locais não transitavam mais diretamente com a escala 

federal. Um exemplo disso foi o relato de integrantes da região Macromissioneira, 

que, ao serem contatados por atores da escala federal, respeitaram o acordo feito 

na escala mesorregional e redirecionaram a reunião para que esta pudesse englobar 

o Movimento Pró-Universidade Federal (Diagrama 4). 
 

Diagrama 4 – Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão e a 
consolidação do Movimento Pró-Universidade na escala mesorregional. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No final de 2007, a Comissão de Projeto começou a atuar, era composta por 

representantes do governo federal e do Movimento Pró-Universidade; a mobilidade 

dos atores territoriais continuou a ser da escala regional/local à mesorregional à 

federal. Um exemplo disso foi a reivindicação feita pela região Macromissioneira, 

demandando ao governo federal a inclusão de mais um campus para a 

universidade, já que a definição do MEC no final de 2007 era de que a universidade 

começasse com três campi. A região Macromissioneira, sentindo que não seria 

contemplada em detrimento da região de Erechim (Alto Uruguai), mobilizou-se 

visando pressionar o governo federal, mas essa reivindicação ocorreu no âmbito do 

Movimento Pró-Universidade, visto que o documento enviado ao governo federal 

utiliza o logo do Movimento, ou seja, as reivindicações das regiões na escala 

regional/local eram intermediadas pelo Movimento na escala mesorregional até 

chegarem ao governo federal. Sendo assim, neste período a mobilidade dos atores 

territoriais continua sendo da escalas regional/local à mesorregional à federal.  

As decisões sobre a localização dos campi também ocorreram a partir da 

mobilidade dos atores nas três escalas. No âmbito do Movimento Pró-Universidade, 

foram eleitas as cidades (Chapecó em SC e Erechim no RS) e regiões (Missões) no 

RS; no PR não houve resolução nessa escala. Na região das Missões, a decisão 

recaiu para a própria região, que definiu a metodologia de escolha (audiência pública 

com voto por delegados). Temos uma mobilidade dos atores entre as escalas 

mesorregional e regional/local. Como o PR não entrou em consenso, a decisão foi 

remetida à Comissão de Projeto, na escala federal (Diagrama 5).  
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Diagrama 5 – Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão 
durante a vigência da Comissão de Projeto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No PR, como não ocorreu acordo, a região que não foi contemplada não se 

conformou com a decisão e estabeleceu contato direto com o governo federal, 

colocando em jogo toda a legitimidade das decisões tomadas até aquele momento 

pelo Movimento Pró-Universidade na escala mesorregional, que estavam sendo 

respeitadas por todos.  

No início de 2008 voltou a ocorrer mobilidade dos atores regionais/locais (do 

Sudoeste do PR) na escala federal, buscando conquistar mais um campus, sem 

passar pelo Movimento Pró-Universidade, ou seja, ignorando a escala 

mesorregional. Essa região conquista mais um campus para a universidade, mas vai 
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abrir uma fissura no Movimento Pró-Universidade (Diagrama 6) (trataremos deste 

assunto no próximo capítulo). 
 

Diagrama 6 - Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão e a 
mobilização por mais um campus no Sudoeste do PR. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, em 2009 institui-se a Comissão de Projeto na escala federal, que 

manteve a representatividade do Movimento Pró-Universidade. A mobilidade dos 

atores volta a ser da escala regional/local à mesorregional à federal (Diagrama 7). 
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Diagrama 7 – Mobilidade dos atores territoriais nas escalas de poder e gestão 
durante a vigência da Comissão de Implantação. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A análise dos diagramas permite visualizar a dinâmica das relações dos 

atores territoriais entre si e sua mobilidade nas diferentes escalas. É possível 

também ver a emergência da escala mesorregional como fundamental para 

fortalecer a mobilização dos atores e na mediação das decisões.  
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6 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) – ATORES, 
ESCALAS E TERRITORIALIDADE  

 

A análise dos principais atores territoriais envolvidos na criação da UFFS foi 

feita a partir de escalas de análise, escala entendida como estratégia de 

aproximação do real, que pressupõe um processo de esquecimento coerente 

(RACINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983) e  significa a percepção da realidade a partir 

de seus elementos principais e mais pertinentes. Para entender melhor esse 

conceito, podemos usar a analogia entre fotografia e desenho (croqui) usado em 

arquitetura. O arquiteto, ao registrar a realidade, elege os elementos que considera 

mais pertinentes para o seu entendimento, deixando de representar detalhes que 

não seriam necessários; se o que interessa é registrar os elementos principais que 

estruturam determinado espaço, o importante é capturar as linhas dos edifícios e da 

paisagem, já o registro das aberturas e materiais construtivos não seria necessário. 

O que não se pode perder de vista é que as informações capturadas devem ser 

suficientes para que o objetivo seja atingido. Desde que o recorte do conjunto de 

elementos reais resulte num subconjunto pertinente que nos comunica o 

fundamental, a ação de representar os elementos estruturadores do espaço será 

bem sucedida.  

Mesmo que a representação da realidade comunicada seja pobre e 

elementar, isto não impedirá uma ação eficaz. Jorge Luiz Borges, em Funes, o 

memorioso, revela um paradoxo: “lembrar é também esquecer. Pois implica em 

abstrair certos aspectos” (ALMEIDA; BOGÉA, 2007, p. 1). O conto de Furnas revela 

que sua memória de qualidade se converte em transtorno, “na medida em que tudo 

retém e não admite a possibilidade de selecionar os fatos memoráveis” (ALMEIDA; 

BÓGEA, 2007, p. 1). Assim, “a escolha de um subconjunto é necessária, primeiro 

porque é impossível fazer uma descrição exaustiva e depois... é impossível 

memorizar tal descrição” (RACINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983, p. 128).  

A escala, como função de esquecimento coerente, “aparece como um filtro 

que empobrece a realidade mas que preserva aquilo que é pertinente em relação a 

uma dada intenção” (RAFINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983, p. 128). Assim, toda 

apreensão da realidade passa por uma intencionalidade que se exprime pela 

determinação de uma escala, ou seja, “toda escala se apresenta como mediadora 

entre a intenção e a ação” (RAFINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983, p. 128). 
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No estudo aqui apresentado, a escolha da escala define os subconjuntos de 

análise. Na escala mesorregional, o filtro da escala vai buscar encontrar os grupos 

homogêneos, mesmo que numa análise mais aproximada seja possível visualizar 

um conjunto heterogêneo. Portanto, na escala mesorregional, foram considerados 

os atores de forma mais agregada.  

Já a escala regional/local revela mais detalhes, mais nuances. Exemplo disto 

são os dois principais movimentos socioterritoriais envolvidos no processo de 

criação da UFFS, a Via Campesina e a Fetraf-Sul, que congregam uma constelação 

de outros movimentos socioterritoriais e socioespaciais. Considerando-os na escala 

mesorregional, observamos apenas o subconjunto Via Campesina e Fetraf-Sul, sem 

desagregá-los nos movimentos que os integram. A Via Campesina congrega 

movimentos como o MAB, o MMC, o MPA, etc., e a Fetraf-Sul é composta pela 

Fetraf/RS, Fetraf/PR e Fetraf/SC, por exemplo, que são compostos, por sua vez, por 

sindicatos. Quando passamos para a escala regional/local, podemos observar que 

os movimentos que os integram variam de acordo com as regiões analisadas. E se 

continuássemos num olhar mais aproximado (escala local, por exemplo), 

poderíamos visualizar outras nuances, que revelariam dinâmicas e subconjuntos 

cada vez mais complexos.  

O cuidado reside em escolher a escala de análise que permita fazer as 

abstrações necessárias para atingir o objetivo proposto, ou seja, identificar os 

principais atores territoriais envolvidos na criação da UFFS; portanto, o enfoque não 

reside em identificar os atores envolvidos em cada município, por exemplo. Assim, 

como escala de análise dos atores, entendida como processo de esquecimento 

coerente, serão utilizadas como “filtros” as escalas mesorregional e regional/local. A 

escala mesorregional corresponde ao Movimento Pró-Universidade Federal, e os 

atores territoriais considerados são os que estiveram envolvidos nas atividades 

nesta escala. Já na análise da escolha da localização dos campi, um olhar mais 

aproximado será necessário para que possam ser apreendidas as particularidades 

das dinâmicas dos atores em cada região onde foi implantado um campus da UFFS 

(escala regional/local).  
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6.1 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Principais atores territoriais 
e suas escalas de poder e gestão  

 

Para organizar este tópico, foi importante ter em mente a temporalidade da 

mobilização e as principais estruturas organizativas dos atores, conforme esquemas 

apresentados ao final do Capítulo 5. Podemos identificar dois momentos 

importantes: um anterior ao envolvimento dos atores socioterritoriais (Via Campesina 

e a Fetraf-Sul) na coordenação do processo, e o segundo momento, quando estes 

passam a coordenar o Movimento Pró-Universidade na escala mesorregional. Cabe 

destacar que, em algumas regiões, nos movimentos individuais, a Via Campesina e 

a Fetraf-Sul já estavam participando das discussões. Cláudio Vignatti89 destaca que 

a entrada dos movimentos sociais populares organizados em torno da Via 

Campesina e Fetraf-Sul marcou um outro momento no processo. É possível 

visualizar o quanto as mobilizações e acordos dos e entre atores é dinâmica; 

portanto, para o mapeamento dos principais atores envolvidos na criação da UFFS, 

de quais escalas eles atuam e em quais escalas eles transitam, é necessário 

considerar a variável tempo.  

A análise dos atores considerou as estruturas de participação organizada no 

período que vai da segunda metade de 2006 até o início de 2008, que representa o 

início da articulação da mobilização na escala mesorregional até a consolidação do 

Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul90 e o término de vigência da Comissão de Projeto. Foi durante a vigência 

dessa Comissão que foram tomadas as principais decisões que interessam a este 

estudo, quais sejam, o número de campi e sua localização. 

Como forma de mapear os atores territoriais mais significativos, também 

consideramos a composição da Comissão de Implantação, que entrou em vigor em 

fevereiro de 2009 e estruturou e colocou em funcionamento a UFFS a partir de 

março de 2010. Essa Comissão era composta por técnicos ligados ao MEC e a 

algumas universidades federais e também por representantes do Movimento Pró-

Universidade.  

                                                
89 Entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014).  
90 Este nome apresentou variações nos diferentes documentos consultados, ora sendo referido como 
Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 
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O que influenciou, de forma mais decisiva, a atuação dos atores na política de 

expansão do ensino superior federal foi o protagonismo dos que se legitimaram 

como representantes da região. Para esta análise, é importante considerar que os 

múltiplos atores atuam na malha concreta, ou seja, “no espaço vivido, onde 

efetivamente se realizam as práticas sociais” (CARGNIN, 2014, p. 195). As regiões 

podem apresentar variações em relação às redes e à densidade dos atores, que, 

“através das relações de poder, constroem sua hegemonia e definem seus 

representantes” (CARGNIN, 2014, p. 195).  

 

6.1.1 Principais atores do Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 

 

Os principais envolvidos nas mobilizações pró-universidade federal na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno91 são unânimes ao destacar 

fatores considerados fundamentais para que o Movimento Pró-Universidade Federal 

atingisse seu objetivo. Um ambiente favorável a partir dos investimentos federais na 

expansão do ensino superior deu o pontapé inicial para que os atores regional/locais 

buscassem aproveitar as novas oportunidades.  

Os investimentos públicos estavam organizados em algumas frentes: 

investimento na criação de novas universidades e novos campi, ampliação da rede 

de institutos federais e a implantação do ensino a distância com a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). A reivindicação mais viável, num primeiro momento, foi pela 

implantação de extensões (da UFSM, por exemplo) e de polos da UAB (em Cerro 

Largo, por exemplo). A possibilidade de federalização de algumas instituições 

privadas (como a URCAMP na região sul do RS) motivou o interesse de alguns 

atores. Porém, quando a mobilização define-se pela criação de uma nova 

universidade, esses atores se  afastam do movimento (como foi o caso de Cruz Alta 

no RS e Palmas no PR, entre outros exemplos). 

As regiões envolvidas na criação da UFFS já contavam com atores territoriais 

envolvidos de alguma maneira na luta pelo ensino superior. A existência de 

movimentos sociais bem organizados na região Sul, principalmente na Mesorregião 

                                                
91 Conclusões com base na análise de entrevista de diversos representantes do Movimento Pró-
Universidades entrevistados por Trevisol e Ló (2014), Treib e Rotta (2012), e em artigos e livros já 
escritos sobre o assunto. 
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Grande Fronteira do Mercosul, foi importante para que o governo federal 

reconhecesse a legitimidade das reivindicações que estavam sendo feitas. 

O ensino superior foi um tema aglutinador dos atores territoriais, mesmo dos 

que possuíam divergências históricas. A Via Campesina e Fetraf-Sul, que 

apresentam bandeiras de luta divergentes, uniram-se em torno desse tema. A união 

dessas forças foi importante para exercer maior pressão política junto ao governo 

federal, já que seu envolvimento era visto como estratégico pelos demais atores 

territoriais pelo espaço que estavam ganhando junto ao governo federal (por sua 

proximidade política).  

A habilidade política dos atores também foi um fator decisivo e foi o que 

permitiu que a mobilização fosse mantida quando enfrentavam momentos críticos. 

Essa habilidade foi construída pela experiência adquirida em espaços de negociação 

mais amplos como o Fórum Mesomercosul, os Colegiados Territoriais (em algumas 

regiões) e da própria abrangência de atuação de alguns movimentos socioterritoriais 

(como a Via Campesina e Fetraf-Sul). Também esta habilidade política foi usada no 

momento de traçar estratégias que foram decisivas para o sucesso do Movimento e 

para que este se mantivesse coeso. A decisão de primeiro conquistar a universidade 

para depois discutir onde ela seria implantada foi fundamental nesse sentido. Como 

veremos mais adiante, a definição da localização dos campi foi um momento crítico 

que quase levou à fragmentação do Movimento.  

No processo de consolidação do Movimento único nos três Estados, os atores 

territoriais estavam sempre monitorando o envolvimento dos atores que 

consideravam estratégicos, como os políticos, as universidades comunitárias (pela 

mobilização contrária), o Fórum da Mesorregião, as Igrejas, sindicatos, etc. O 

envolvimento de mais pessoas representava maior influência das regiões junto ao 

governo federal. Ao envolver mais atores, buscavam também minimizar forças 

contrárias. O acompanhamento da situação no governo federal ajudava a detectar 

momentos nos quais era importante exercer maior pressão na escala federal por 

meio de mobilizações na escala mesorregional e regional/local.  

Nesse sentido, o diagnóstico da mobilização, feito pelo Movimento em reunião 

no dia 03 de maio de 2007, buscava traçar estratégias para angariar maior apoio. As 

universidades comunitárias apareceram como forças contrárias, que faziam 

campanha contra a universidade federal por se sentirem ameaçadas. O Movimento, 
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a todo momento, buscava minimizar essas forças opositoras, tentando construir uma 

ideia de parceria e não de oposição.  

Esta mobilização contrária explicaria o porquê de cidades importantes como 

Santa Rosa e Três Passos não terem continuado envolvidas na mobilização, pois 

eram cidades que contavam com extensões de universidades comunitárias. Alguns 

prefeitos, sentindo-se desconfortáveis, optavam por não aderir ao movimento. É por 

isso que a  mobilização na região Fronteira Noroeste foi encabeçada por uma cidade 

pequena (Campina das Missões) e não por Santa Rosa. Cabe lembrar também que 

a grande representatividade das universidades comunitárias no Fórum da 

Mesomercosul gerou conflitos e dificultou o envolvimento do Fórum na mobilização, 

conforme relatamos anteriormente.  

Em cidades como Erechim, Santo Ângelo e Ijuí, o Movimento contava com 

aliados dentro das comunitárias, por isso a mobilização contra não foi tão forte. Em 

Chapecó, Vignatti (2014) destaca que haviam conseguido estabelecer diálogo com a 

Unochapecó para que os cursos que viessem para a universidade federal fossem 

complementares aos ofertados por esta universidade.  

Como forças contrárias também aparecem, com menor frequência, os 

empresários, principalmente os ligados ao setor do ensino superior privado. Ainda 

em 2007, começou um movimento paralelo em Chapecó, encabeçado pelo prefeito 

da época apoiado pelo empresariado. O prefeito defendia a vinda de um campus da 

UFSC ao invés de uma universidade nova, por considerar menos arriscado. 

Integrantes do Movimento de Santa Catarina conseguiram convencer os 

empresários de que uma nova universidade seria o mais vantajoso para a região. 

Essa mobilização contrária explica o boicote do prefeito de Chapecó ao Ato pela 

Universidade realizado no dia 24 de agosto de 2007. 

A força política que foi sendo construída nos três Estados, em especial com a 

participação e engajamento de políticos ligados ao PT, foi fundamental para o 

sucesso do Movimento. Estes, inclusive, foram fundamentais para sua viabilidade 

econômica, já que deputados e senadores colocavam à disposição recursos 

financeiros, físicos e humanos. 

A busca por apoio político foi constante durante a existência do Movimento 

Pró-Universidade. Buscava-se ampliar esse apoio envolvendo maior número de 

prefeitos, vereadores, associações de prefeitos, deputados estaduais, deputados 

estaduais e senadores. Nesse momento, buscava-se também ampliar o apoio da 
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Igreja, de todas as regiões. Os sindicatos (especialmente os cutistas), cooperativas 

e ONGs também eram vistos como atores estratégicos. 

O ponto de inflexão da mobilização ocorreu quando o Movimento Pró-

Universidade consolidou a escala mesorregional como a estruturadora das 

interlocuções com o governo federal. A partir daí as ações mostram a abrangência 

da mobilização (nos três Estados). Um marco emblemático deste ponto de inflexão 

foi a organização de um evento em prol da universidade que ocorreu 

simultaneamente em aproximadamente dezoito cidades ao longo da Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul e entorno.  

O Ato pela Universidade, realizado no dia 24 de agosto 2007, teve como 

objetivo dar visibilidade ao Movimento Pró-Universidade. As cidades onde o ato 

ocorreu foram: no RS, Erechim, Palmeira das Missões, Espumoso, Sananduva, Três 

Passos, Ijuí, Sarandi, Passo Fundo, Soledade, Marau, Vacaria e Lagoa Vermelha; 

em SC, Chapecó, Xanxerê, Concórdia e São Miguel do Oeste; no PR, Laranjeiras do 

Sul e Francisco Beltrão (Figura 35).  
 

Figura 35 – Manifestação em prol da Universidade Federal organizada pelo 
Movimento Pró-Universidade, com abrangência nos três estados do Sul. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Houve uma intensa divulgação na mídia local, como pode ser comprovado na 

consulta aos dados compilados por Trevisol e Ló (2014). Há relatos de que em 

Chapecó houve a participação de três mil pessoas, em Concórdia, duas mil pessoas, 

em Lagoa Vermelha, duas mil pessoas, totalizando, em todas as cidades, 

aproximadamente quinze mil pessoas. Esse evento envolveu, de forma mais efetiva, 

políticos, movimentos socioterritoriais e socioespaciais e a Igreja. O número de 

cidades envolvidas na mobilização é muito maior se considerarmos que participaram 

de atos em cidades-polo. 

Podemos considerar duas forças principais de representação dentro do 

Movimento Pró-Universidade: uma política e outra social. A política envolvia os 

atores políticos como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais e 

senadores, a quase totalidade era do Partido dos Trabalhadores (PT), e 

correspondia a um dos braços de articulação política e de pressão junto ao governo 

federal, por serem do mesmo partido. A outra força, a social, era exercida pelos 

movimentos socioterritoriais eleitos para coordenar o Movimento - a  Via Campesina 

e a Fetraf-Sul, que possuíam legitimidade política e exerciam pressão junto ao 

governo federal pela mesma orientação política. Já as forças sociais e políticas 

cooperavam entre si, pois tinham interesses comuns, ou seja, a conquista de uma 

universidade federal para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno 

(Figura 36). 

Importante lembrar que o governo federal promulgou a Lei que criou a Política 

Nacional Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais em julho de 

2006, período em que os movimentos se unificaram e houve a definição da Fetraf-

Sul e Via Campesina como coordenadoras do Movimento (movimentos relacionados 

à agricultura familiar e camponesa). A criação desta lei mostra o momento favorável 

às reivindicações desses movimentos e o quanto estavam ganhando espaço junto 

ao governo federal, o que pode ajudar a explicar sua legitimidade política perante 

outros atores regionais/locais.  
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Figura 36 – Interação entre atores mais significativos. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando-se a organização do Movimento Pró-Universidade em junho de 

2007, podemos verificar a consolidação dos atores mais representativos; entre eles 

aparece com destaque os movimentos de luta pela terra (Via Campesina e Fetraf-

Sul) e políticos, constatação que reforça o argumento de que existiam duas forças 

principais, uma política e outra social. As lideranças políticas foram importantes na 

abertura de canais de diálogo com as instâncias decisórias do governo federal, 

principalmente as Assembleias Legislativas dos três estados e o Congresso 

Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal).  

O Movimento Pró-Universidade para os três Estados foi organizado em três 

grupos: Coordenação Política, um Grupo de Trabalho e uma Equipe técnica 

pedagógica (MOHR et. al., 2012) (Figura 37).  
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Figura 37 - Composição do Movimento Pró-Universidade Federal para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além de mapear os principais atores territoriais envolvidos na criação da 

UFFS, é importante identificar quais são as suas escalas de atuação (Figura 38). 

Assim, consideramos as escalas regional/local, estadual, mesorregional, federal e 

internacional. A escala regional/local compreende a ação dos atores numa escala 

mais limitada. A escala estadual compreende a ação dos atores na escala estadual, 

com destaque para os deputados estaduais. A escala mesorregional compreende a 

ação dos atores nos três Estados, ou seja, que extrapolam os limites estaduais 

(como o Fórum Mesomercosul, a Via Campesina e Fetraf-Sul). A escala federal 

compreende a ação dos atores na escala mais abrangente.  

Ressaltamos que a escala estadual não apareceu como relevante no 

processo de criação da UFFS e, mesmo nos movimentos individuais nos três 

Estados, esta escala não foi representativa. Acreditamos que isto deu margem para 

que se consolidasse uma nova escala de atuação, a mesorregional. 
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Figura 38 - Principais atores territoriais e escalas de poder e gestão 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Fetraf-Sul é formado pela Fetraf-RS, Fetraf-SC e Fetraf-PR, articulados pela 

Fetraf-Brasil. A Via Campesina é composta por vários movimentos socioterritoriais e 

socioespaciais. Com exceção do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 

Artesanais (MPPA), todos os outros têm representatividade na Mesorregião, com 

destaque para o envolvimento do MAB, do MAT e do MMC. Na região Alto Uruguai 

no RS  emergiu um movimento urbano, voltado à luta pela moradia, o Movimento 

Popular Urbano (MPU), que foi criado com apoio do MAB.  

Altemir Tortelli, da Fetraf-Sul, destaca que os grandes protagonistas na 

conquista da UFFS foram os movimentos sociais, representados pela Via 

Campesina e Fetraf-Sul. Eles foram os grandes responsáveis por sua capacidade de 

luta, articulação e unidade; os atores políticos sozinhos não teriam conseguido dar a 

unidade necessária ao Movimento.  

Uma outra questão importante de ser comentada é que o processo de criação 

da UFFS trouxe mudanças nas relações entre os atores territoriais, principalmente 

entre movimentos socioterritoriais historicamente conflitantes, como a Via 

Campesina e a Fetraf-Sul, que apresentaram uma união histórica em prol da 

universidade, o que acabou aproximando estes movimentos.  

O surgimento de novos atores territoriais num ambiente de redemocratização 

representa a ruptura com a relação unidimensional entre Estado e sociedade. São 

atores territoriais que alteram as relações de poder e produzem novas assimetrias, 

promovendo o surgimento de novos focos de poder no território, que vão demandar 

novos investimentos.  

Investimentos federais são vistos como desejáveis pelos atores territoriais 

regionais/locais, pois representam a presença do Estado e também representam a 

possibilidade de reversão de situações de estagnação e de crise. A busca por esses 

investimento é uma bandeira constante de luta dos atores regionais/locais, já que a 

organização institucional brasileira é centralizadora, ou seja, quem detém os 

recursos é a União. Esta organização alimenta o sistema político e de favores, pois a 

obtenção de recursos parte da mobilização constante dos atores territoriais, 

principalmente negociando com políticos, como deputados federais e senadores. A 

organização federativa brasileira, ao fortalecer o município e esvaziar 

financeiramente os estados, enfraquece estes últimos e gera distorções nos fluxos 

de negociações que dificultam o planejamento dos territórios. As negociações 

passam a ser diretamente entre municípios e União, sem escalas intermediárias. 
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Nesse contexto, a escala estadual praticamente desaparece. Os deputados 

estaduais têm importância por sua mobilidade em outras escalas, principalmente 

com a federal (por meio de suas bancadas partidárias). Temos aí uma justificativa 

para a ausência da escala estadual na implantação da política de expansão do 

ensino superior; os únicos atores que aparecem como relevantes (de forma mais 

direta) nesta escala são os políticos (deputados estaduais). 

Essas contradições permeiam a implantação de políticas setoriais no Brasil. A 

Política Nacional de Habitação (PNH) é um exemplo que permite visualizar como as 

políticas setoriais brasileiras têm ignorado a escala estadual, entendida como 

instância administrativa. O PNH previa a implantação de um Sistema Nacional de 

Habitação, que deveria estar articulado pelos Sistemas Estadual e Municipal. O que 

se viu foi a consolidação dos Sistemas Municipais e um repasse de recurso direto 

entre União e Municípios, sem passar pelas instâncias de governo estaduais. Para o 

planejamento urbano e regional, esta realidade tende a mostrar-se desfavorável, 

visto que não há uma escala intermediária entre o local e o federal. Nesse percurso, 

com poucos “filtros”, muitas distorções podem acontecer. O envolvimento de uma 

escala intermediária, neste caso, serviria para definir regiões prioritárias dentro de 

cada Estado e organizar o repasse de recursos para as regiões mais carentes. Sem 

esse filtro, abre-se espaço para as influências pessoais e políticas, podendo uma 

região ser mais beneficiada do que outra, não tanto por suas necessidades, mas, 

sim, por suas vantagens políticas.  

Acreditamos que, da mesma forma, a implantação da política de expansão do 

ensino superior careceu de “filtros”, ou seja, de escalas intermediárias. Essa 

observação pode ser confirmada com o estudo de caso em questão, onde emerge 

uma nova escala de intermediação junto ao governo federal – a mesorregional –  , 

que buscou justamente ser a instância que validou as prioridades regionais e 

articulou as negociações nas escalas inferiores. Não havendo essa escala de 

intermediação, a efetiva criação da UFFS talvez não tivesse sido possível. A escala 

mesorregional, além de ser a intermediadora entre a escala regional/local e federal, 

também constituiu-se em instância de negociação e viabilizou que interesses 

pontuais fossem superados em detrimento de um bem maior, que era a implantação 

de ensino superior em uma região historicamente desassistida pelo Estado.  

A UFFS representa um caso interessante, pois mostra como, por um lado, a 

emergência de uma escala intermediária de ação permitiu o estabelecimento de 
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acordos regionais, mas também mostra como o processo de planejamento brasileiro 

é falho, por ser muito suscetível às influências políticas.  

A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e entorno é reconhecida como 

um reduto petista (Abramovay et. al. 2005) e berço dos movimentos socioterritoriais, 

como o MST e a Fetraf. Sendo assim, a proximidade política com o governo federal 

naquele momento foi um trunfo usado pelos atores territoriais para beneficiar a 

região.  

A geografia política recorre a uma divisão tripartite do espaço geográfico para 

compreender as estratégias de poder: população, território e recursos. A população, 

por estar na origem do poder e representar as possibilidades de transformação, tem 

mais importância sobre os outros dois trunfos, o território e os recursos. Assim, o 

território, considerando seus usos políticos, arena do poder e lugar onde ocorrem 

todas as demais relações, para ser dinamizado depende da ação da população e 

dos recursos, que aparecem como determinantes das ações a serem implantadas e 

seu alcance.  

Raffestin (1993) coloca que as relações de poder são, na maioria das vezes, 

jogos de soma não nula, querendo dizer que nesses casos há uma repartição dos 

trunfos. Cada ator ou conjunto de atores procura reforçar sua posição através de 

trunfos complementares, buscando pesar mais do que outros na competição. O 

autor considera como trunfos complementares o poder (político), que age como um 

produto de competição e como meio de contê-la. A obtenção de trunfos 

suplementares pode se tratar de “exercer um controle que permite prever, ter 

acesso, neutralizar, etc.” (RAFFESTIN, 1993, p. 59).  

Nesse sentido, no caso da UFFS, podemos identificar como o trunfo poder 

político foi utilizado pelos atores. O Movimento Pró-Universidade era composto por 

vários políticos de diferentes escalas que monitoravam o andamento das 

tramitações e negociações junto ao governo federal. Quando sentiam que sua 

demanda perdia espaço, mobilizavam as regiões para que reforçassem a pressão 

sobre o governo federal e mostrassem a força do movimento. A estratégia política foi 

muito bem elaborada. Cláudio Vignatti, deputado federal do PT/PR, articulava os três 

estados, e a mobilização contava com políticos em Brasília e com os atores 

territoriais nas regiões. As mobilizações constantes e organizadas na escala 
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mesorregional envolviam muita gente e repercutiam na mídia (local e regional, 

principalmente)92.  

Numa outra situação, podemos considerar o uso do trunfo poder político na 

escala regional/local quando foram escolhidas as cidades-sede da universidade, 

pois as regiões “vencedoras” contaram com este trunfo suplementar, ou seja, apoio 

de políticos e também dos movimentos socioterritoriais, que também exerciam sua 

influência política. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde muitas regiões estavam 

mobilizadas em busca da universidade e lutavam por um campus em suas cidades, 

ganhou quem tinha mais força política; as Missões contavam com o apoio do 

deputado estadual Bohn Gass (PT/RS) e Erechim contava com o apoio do deputado 

estadual Ivar Pavan (PT/RS) (essa cidade também era sede da Fetraf-Sul, do MAB e 

tinha presença forte também da Via Campesina)93.  

Acredita-se que o caso da UFFS mostra um jogo de soma não nula a partir do 

momento em que os trunfos são repartidos, ou seja, a implantação da universidade 

na região era vista como uma conquista que beneficiaria a todos. Acredita-se que 

esse resultado (jogo de soma não nula) só foi possível pela consolidação de uma 

escala intermediária de ação, a escala mesorregional. Assim, via acordos nesta 

escala, todos os atores envolvidos sentiram-se contemplados de alguma maneira: se 

não imediatamente, ficou acordado que seriam beneficiados posteriormente (com a 

expansão da universidade, por exemplo). 

Raffestin (1993) também considera o tempo como um trunfo: 

  
É preciso lembrar que o tempo, assim como o espaço, é um recurso, portanto 
um trunfo. Em outros termos, na qualidade de noção relativa, ele está 
integrado em toda estratégia. Com frequência é até mesmo um elemento 
essencial. o tempo pode compensar momentaneamente uma carência de 
energia e informação. (RAFFESTIN, 1993, p. 49).  

 

A criação da UFFS ocorreu num momento histórico de abertura do governo 

federal às demandas populares, dando maior voz aos movimentos socioterritoriais. 

Os atores territoriais ligados a esses movimentos, percebendo essa conjuntura 

favorável, mobilizaram-se. Assim, o fator tempo sempre foi importante, pois os 

atores territoriais queriam garantir a criação e implantação da UFFS ainda durante o 

                                                
92 Comentam sobre este assunto integrantes do movimento no Paraná (Elemar Cezimbra e João 
Costa Oliveira) em entrevistas disponíveis para consulta em Treib e Rotta (2012). 
93 Idem. 
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segundo mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, por não saberem como 

seria a conjuntura política após as eleições em 2010.  

Vimos anteriormente que alguns integrantes do Movimento Pró-Universidade 

haviam comentado que o Presidente não tinha interesse em implantar mais uma 

universidade naquela região em seu segundo mandato, pois já tinha criado a UNILA. 

A mobilização do Movimento foi em busca de garantir que a UFFS fosse implantada 

logo, e os atores usaram seus trunfos para isto (influência de João Pedro Stédile, do 

MST, diretamente com o presidente, por exemplo).  

De fato, o tempo transcorrido desde o momento em que o MEC deu sinal 

positivo para a criação da UFFS (outubro de 2007) até o início das atividades em 

março de 2010 foi curto, se considerarmos tratar-se de uma universidade instalada 

em cinco cidades localizadas em três estados diferentes, e cujos processos 

burocráticos são demorados (contratação de professores e funcionários, escolha das 

áreas para instalação nas cidades, etc.). A Comissão de Implantação começou as 

atividades antes mesmo de a Lei de criação da UFFS ser sancionada, e atores 

integrantes do Movimento Pró-Universidade acompanharam de perto a tramitação 

da Lei na Câmara e no Senado, buscando agilizar sua aprovação.  

A experiência da UFFS nos mostra o quanto as escalas intermediárias são 

importantes para que o resultado das políticas públicas seja mais coerente com as 

demandas regionais/locais, pois são definidas por quem realmente conhece a 

realidade numa escala mais aproximada e, portanto, consegue visualizar melhor as 

nuances e diferenças de demandas e realidades dentro dessas regiões. Elas 

funcionam como filtros das demandas mais pontuais e conseguem construir 

consensos e negociações visando um interesse maior, que não leve em 

consideração apenas interesses pontuais e pessoais. Mesmo com a emergência de 

uma escala intermediária no processo de criação da UFFS, vemos o quanto os 

interesses pontuais ainda podem prevalecer, e o jogo de forças pode acabar 

privilegiando quem tem mais influência política e não necessariamente as regiões 

mais carentes de  investimentos federais. A não existência de escalas intermediárias 

enfraquece as demandas regionais/locais e permite que o governo federal continue 

mantendo sua influência sobre elas a partir de processos de decisão baseados em 

afinidades partidárias (Figura 39). 
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Figura 39 - Modelo de atuação dos atores territoriais e do Estado na criação da 
UFFS. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As escalas intermediárias ganham ainda mais relevância quando agregam 

atores técnicos. Nesse sentido, a criação da UFFS a partir do envolvimento dos 

atores territoriais não técnicos (atores socioterritoriais, socioespaciais e políticos, 

principalmente) foi positiva, mas também pode causar transtornos para a gestão da 

Universidade. Como exemplo disso podemos citar a escolha pelo Movimento Pró-

Universidade de municípios de pequeno porte como Cerro Largo (aproximadamente 

12 mil habitantes) e Realeza (aproximadamente 17 mil habitantes), que não 

possuem infraestrutura compatível com uma universidade. Como o próprio Reitor94  

comenta, a universidade é um “bicho grande”, portanto precisa de um espaço 

adequado. O Reitor aponta problemas de infraestrutura, pois essas cidade não 

apresentam capacidade de absorver novas demandas que surgem com a chegada 

de alunos e professores (casa para aluguel e venda, restaurantes, etc.). Cerro 

Largo, por exemplo, foi escolhida em detrimento de outras cidades maiores e mais 

bem equipadas, como Ijuí e Santo Ângelo. O que pesou na decisão foi o fato de 

Cerro Largo ter se articulado melhor. Nessa mesma linha, o Vice-Reitor95 destaca 

                                                
94 Entrevista realizada com o Reitor pela pesquisadora em fevereiro de 2015 em Chapecó. 
95 Entrevistas efetuadas por Manuel Tavares em março de 2014 (Vice-reitor, pró-reitores e 
representante dos movimentos sociais) e abril de 2015 (professores e coordenadores). Disponível 
para consulta em Mariano, 2016.  
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que a escolha dos campi feita pelo Movimento Pró-Universidade causou 

estranhamento junto ao governo federal, justamente por serem cidades com poucos 

habitantes e que apresentavam dificuldades de infraestrutura. Destaca que, por 

exemplo, em Cerro Largo, apenas um terço dos professores reside lá; a maioria 

mora em outras cidades.  

 

 
6.2 Abrangência territorial da UFFS como consequência da territorialidade dos 
atores 

 

Neste tópico, objetiva-se analisar como a territorialidade da UFFS é 

consequência da ação dos atores e suas articulações nas múltiplas escalas de 

poder e gestão. A territorialidade da UFFS representa o jogo de forças dos 

movimentos e quais foram os que conseguiram maior articulação e tiveram maior 

peso nas decisões, principalmente nas escalas federal e mesorregional. 

Territorialidade, neste sentido, é entendida como a forma de apropriação de uma 

parcela do espaço por distintos grupos sociais (HAESBAERT e LIMONAD, 2007). 

Ou seja, a territorialidade pode ser entendida como a apropriação de um grupo 

sobre uma dada porção do espaço.  

Iniciamos a discussão relembrando que os movimentos em busca de uma 

universidade federal começaram de forma independente nos três estados do Sul, 

inclusive com movimentos paralelos dentro dos próprios Estados, como foi o caso do 

Rio Grande do Sul e Paraná. Há referências nos documentos e entrevistas de que 

existiam nove movimentos ocorrendo concomitantemente nos três Estados, em 

maior número no Rio Grande do Sul (seis); no Paraná eram dois, e em Santa 

Catarina a mobilização girava em torno da iniciativa do deputado federal Cláudio 

Vignatti. No Rio Grande do Sul, estavam mobilizadas as regiões Noroeste Colonial, 

Fronteira Noroeste, Celeiro e Missões, que uniram-se no movimento Macro 

Missioneiro, além das regiões do Alto Uruguai e Vacaria. Em Santa Catarina, a 

mobilização concentrava-se no Oeste, com destaque para as cidades de Chapecó, 

Concórdia e São Miguel do Oeste. No Paraná, duas regiões estavam mobilizadas: 

Cantuquiriguaçu e Sudoeste. As regiões e cidades beneficiadas com a localização 

da UFFS foram as que souberam juntar, além da força política, bons estudos, 
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elementos técnicos que se enquadravam nos critérios estabelecidos e justificativa 

bem embasada.  

A decisão do movimento integrado dos três Estados foi de deixar a discussão 

sobre a localização dos campi para um segundo momento, quando a conquista da 

universidade já estivesse garantida. Esta foi a estratégia adotada para não dividir o 

movimento, pois sabia-se que a localização dos campi seria uma etapa polêmica e 

que geraria conflitos. Até o final de 2007, o movimento não discutia os locais para 

sede da universidade. Foi apenas após a implantação da Comissão de Projeto 

instituída pelo MEC (Portaria 948/2007 de 22/11/2007) que vai começar o processo 

de definição das cidades.  

A Comissão de Projeto era composta por integrantes indicados pelo 

Movimento Pró-Universidade (Grupo dos 11)  e por uma equipe designada pelo 

MEC (formada por 11 membros também)96. As reuniões da Comissão ocorreram em 

um curto espaço de tempo, do final de novembro de 2007 ao final de fevereiro de 

2008, quando foi definida, entre outras questões, a territorialidade da UFFS.  

Inicialmente, a Comissão de Projeto trabalhava com três campi, um em cada 

estado, porém, este número estava longe de atender às demandas do Movimento 

Pró-Universidade. Este definiu (em reunião no dia 03 de dezembro de 2007 em 

Concórdia) que a universidade deveria ter onze campi para atender todas as regiões 

envolvidas, podendo ser instalados em fases, a primeira devendo começar já com 

sete campi; caso não fosse possível, poderia ser com quatro (2 no RS, 1 em SC e 1 

no PR) (Figura 40). Durante o período de funcionamento da Comissão de Projeto, o 

Movimento pressionou o governo federal para que a universidade começasse com 

mais campi.  Quando o Movimento Pró-Universidade enviou a proposta com a 

definição das cidades, constava a indicação de quatro campi, mesmo o MEC tendo 

sinalizado iniciar com apenas três. No documento apresentado no Capítulo 5, 

constam as justificativas e contatos feitos para que mais um campus fosse incluído.  

 

                                                
96 A listagem dos membros desta Comissão é apresentada nos Apêndices. 
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Figura 40 - Abrangência territorial da UFFS (campi implantados e planejados). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os critérios para escolha das cidades foram discutidos na reunião da 

Comissão de Projeto realizada no dia 03 de dezembro de 2007 em Concórdia. A 

proposta partiu dos representantes do Movimento Pró-Universidade (Grupo dos 11) 

(de acordo com consenso estabelecido durante as reuniões e seminários realizados 

na escala mesorregional), e os critérios foram discutidos com os representantes do 

governo federal. Nessa reunião ficou definido que a Reitoria seria em SC, já que o 

estado possuía apenas uma universidade federal. Os critérios finais, resultado do 

consenso entre o Grupo dos 11 e o MEC, foram apresentados na Carta de 

Florianópolis: 

 
Regiões com forte presença da agricultura familiar e camponesa, 
elemento caracterizador, estruturador e dinamizador do desenvolvimento da 
Mesorregião. 
Regiões com forte presença de Organizações e Movimentos Sociais 
Populares e do Movimento Pró-Universidade Federal. 
Regiões com maior número de alunos no Ensino Médio. 
Regiões com IDH mais baixo. 
Regiões mais distantes das atuais Universidades Federais da Região 
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Regiões mais carentes de instrumentos públicos federais, especialmente na 
área da educação. 
Regiões que representem centralidade no contexto geográfico da 
Mesorregião e que contenham certa infra-estrutura de transporte, 
comunicação, educação básica, serviços públicos, hotéis. 
Distribuição dos campi entre os estados, considerando o número de 
municípios e população da Mesorregião e seu entorno. 
Municípios: 396 (RS 223; SC 131; PR 40). 
Área: 120.762 km2 (RS 69,6; SC 34,1; PR 17,1). 
População: 3,8 milhões (RS 2.039.312; SC 1.232.635; PR 557.043) 
(COMISSÃO DE PROJETO, 2007). 

 

A indicação dos locais a receberam um campus da universidade foi definida 

pelo Movimento Pró-Universidade e validada pela Comissão de Projeto. Como 

veremos, a negociação foi tensa e polêmica em alguns estados, como no Paraná e 

Rio Grande do Sul. No Paraná, o impasse foi tamanho que as próprias regiões 

envolvidas (Cantuquiriguaçu e Sudoeste) remeteram a decisão ao MEC (que definiu 

que a decisão cabia à Comissão de Projeto). Tão logo a Comissão de Projeto 

começou a atuar, passaram a cobrar essas definições ao Grupo dos 11 do 

Movimento Pró-Universidade. Este reuniu-se no dia 03 de dezembro de 2007 em 

Concórdia e de lá saiu a confirmação da sede em Chapecó, do campus em Erechim 

e na região das Missões; no Paraná, não houve consenso. A região das Missões 

reuniu-se novamente (em 10 de dezembro de 2007 em São Luiz Gonzaga) e de lá 

saiu a definição por Cerro Largo. O Paraná reuniu-se novamente em Chopinzinho 

(em 10 de dezembro de 2007), mas nessa reunião também não conseguiram 

estabelecer um consenso. A decisão foi repassada ao MEC. A Comissão de Projeto 

(em reunião no dia 13/12/2007 em Florianópolis) valida essas definições e indica a 

localização do campus no Paraná (em Laranjeiras do Sul).  

Neste momento é importante analisar as mobilizações na escala regional/local 

para entender as dinâmicas de forças e interesses que resultaram nas escolhas das 

cidades em cada região de cada Estado. Nesse ponto do debate algumas regiões já 

estavam com o processo de definição mais bem encaminhado e, em outras, o 

processo foi mais tumultuado.  

 

6.2.1 Definição do campus em Santa Catarina 
 

Entre os integrantes do Movimento Pró-Universidade havia um certo 

consenso de que a reitoria seria em Santa Catarina e por isso esse estado teria 
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apenas um campus. Três cidades estavam envolvidas mais diretamente no 

Movimento e estavam disputando a sede da universidade: Chapecó, Concórdia e 

São Miguel do Oeste. Concórdia já possuía Instituto Federal de Educação, então, a 

disputa ficou entre São Miguel do Oeste e Chapecó. Os movimentos do Paraná e 

Rio Grande do Sul apoiavam a localização em Chapecó (em função de sua 

centralidade)97. São Miguel do Oeste abriu mão de sediar a universidade, em 

detrimento de Chapecó, que foi escolhida para sediar o campus da universidade e a 

reitoria. O Movimento concordou que SC ficaria com um campus a menos por ter a 

reitoria, porém, SC deveria ser contemplado com outros campi quando houvesse 

ampliação da universidade. Cabe relembrar que a sede do Movimento Pró-

Universidade era em Chapecó, e muitas das reuniões foram ali realizadas.  

Porém até chegarem num consenso, várias discussões ocorreram. Vignatti98 

considera difícil dizer que Chapecó era a sede natural, pois outras cidades também 

estavam bastante engajadas, como São Miguel do Oeste e Concórdia. Houve 

acusações de que Vignatti estava influenciando na decisão sobre a localização em 

Chapecó. Ficou definido que as cidades de Concórdia e São Miguel do Oeste seriam 

prioritárias na expansão da universidade.  

Integrantes do movimento de Santa Catarina comentam que a localização e o 

número de campi que resultou do processo de negociação entre governo federal e 

Movimento Pró-Universidade não foi o que o Oeste de SC esperava, pois os atores 

territoriais tinham a expectativa de já começar com dois ou três campi, mas a 

decisão final foi do governo federal, que definiu o número de campi de acordo com o 

orçamento disponibilizado. Concórdia, por exemplo, abriu mão de um campus na 

primeira fase visando viabilizar a implantação da universidade, por isso as reações 

foram tão fortes dentro do Movimento quando o Sudoeste do Paraná negociou 

diretamente com o governo federal e conquistou mais um campus, num processo à 

margem das negociações realizadas pelo Movimento Pró-Universidade.  

 

 

 

                                                
97 Com base na entrevista concedida pelo ex-prefeito de Realeza, Eduardo Galevski, realizada por Ló 
e Trevisol (2014). 
98 Entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014). 
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6.2.2 Definição dos campi no Paraná 
 

No Paraná, aparentemente, a situação era mais tranquila; o Sudoeste tinha 

convicção de que o campus seria localizado nessa região, pois estava unificado e já 

se tinha ideia de qual cidade sediaria a universidade. A disputa era com o Território 

do Cantuquiriguaçu, que tinha uma representatividade muito forte do MST, com 

muitos agricultores assentados e uma situação socioeconômica bastante precária. 

Os desentendimentos tiveram início quando definiu-se que o recorte territorial da 

universidade seria a Mesorregião e entorno, o que acabou abrindo espaço para o 

Território Cantuquiriguaçu, para descontentamento do Sudoeste do Paraná. Essas 

disputas foram negativas para o Movimento, já que colocaram em cheque a 

legitimidade das decisões tomadas em consenso até então e geraram atrasos na 

tramitação da Lei.  

O Sudoeste já havia conquistado um CEFET em Pato Branco, e o Território 

do Cantuquiriguaçu era uma das regiões mais pobres do Paraná. Na reunião do dia 

03 de dezembro de 2007, o Paraná não chegou em acordo e a decisão foi 

postergada. Realizaram nova reunião em Chopinzinho no dia 10 de dezembro de 

2007; não chegando a um acordo, definiram que a decisão deveria ser tomada pelo 

MEC que, por sua vez, remeteu a decisão à Comissão de Projeto. Pelo que pode ser 

percebido, o Sudoeste estava convicto de que seria a região contemplada, pois fazia 

parte da Mesorregião. As cidades cotadas eram Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do 

Sul no Território Cantuquiriguaçu e Francisco Beltrão no Sudoeste.  

Jaci Poli99, integrante da Comissão de Projeto, destaca que a Comissão 

considerou a existência de três campi da UTFPR no Sudoeste (Pato Branco, 

Francisco Beltrão e Dois Irmãos) e que no Território do Cantuquiriguaçu só existia 

extensão da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) em Laranjeiras do 

Sul. Além desses dados, foram considerados também o baixo IDH e a forte 

presença dos movimentos sociais, especialmente da Via Campesina. 

Representantes do movimento do Cantuquiriguaçu100 destacam que houve 

um acordo entre Fetraf e Via Campesina para a escolha de Laranjeiras do Sul. A Via 

Campesina propôs que a  Fetraf-Sul apoiasse  Laranjeiras do Sul em detrimento de 

Francisco Beltrão, já que havia apoiado a escolha de Erechim (que atendia a Fetraf) 

                                                
99 Em entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014). 
100 Elemar Cezimbra e João Costa Oliveira em entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014). 
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e, se a Fetraf não apoiasse a escolha de Laranjeiras do Sul, tiraria o apoio à escolha 

de Chapecó como sede em detrimento de São Miguel do Oeste. Também 

destacaram que Laranjeiras do Sul enquadrava-se nos critérios de localização 

definidos pela Comissão de Projeto e que também contava com o apoio do principal 

líder do MST, João Pedro Stédile, que era da região.  

Então, no PR, a Via Campesina definiu pela implantação em Laranjeiras do 

Sul (primeiro campus em área de assentamento de reforma agrária). Porém, havia 

outro movimento forte no PR com base na Fetraf-Sul. Francisco Beltrão, que era a 

cidade cogitada para receber um campus no Sudoeste do PR, possuía relação 

histórica com a agricultura familiar. Portanto, havia sido criada uma expectativa 

grande na região  e, por isso, a decisão da Comissão não foi bem recebida. 

O movimento no Sudoeste do Paraná rebelou-se, pois não se conformava 

com a perda da universidade, e começou uma negociação direta com o governo 

federal, contrariando o principal objetivo do Movimento Pró-Universidade, que era 

ser o interlocutor único dos movimentos regionais junto ao governo federal.  

Uma Comissão do Sudoeste reuniu-se com a Diretora de Desenvolvimento da 

rede de Instituições Federais de Ensino Superior, Maria Ieda Costa Diniz, e Marcos 

Aurélio Souza Brito, da Coordenação Geral de Gestão e Expansão da Rede de 

IFE’s, ambos representando o MEC. Reivindicavam a revisão da localização do 

campus do Paraná pelo fato de Cantuquiriguaçu estar fora da Mesorregião. Nessa 

reunião, houve entendimento do MEC de que Laranjeiras do Sul estava fora da área 

de abrangência da universidade e, portanto, o MEC decidiu prorrogar o prazo da 

Comissão de Projeto para que essa questão fosse discutida e definida por ela. Os 

representantes do Sudoeste sugeriram duas cidades como alternativa: Realeza e 

Santo Antônio do Sudoeste. A Comissão deliberou pela manutenção da decisão 

tomada na reunião do dia 13 de dezembro de 2007, ou seja, pela manutenção do 

campus do Paraná no Território Cantuquiriguaçu (Laranjeiras do Sul). A Comissão 

resgatou os critérios de territorialidade da UFFS que haviam sido comensurados e 

que envolviam a Mesorregião e entorno (Cantuquiriguaçu e região de Vacaria). 

Num primeiro momento, o Sudoeste questionou a escolha de Laranjeiras do 

Sul, tendo sua reinvindicação negada, buscaram a inclusão do Sudoeste via 

conquista de mais um campus. Começaram, então, a negociar diretamente com o 

governo federal, contatando ministros (Ministro da Educação Fernando Haddad, 
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Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff e Ministro do Planejamento, Orçamento e 

Gestão Paulo Bernardo) até conseguirem, assim, a inclusão do campus em Realeza.  

O Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul desempenhou papel 

importante nessas negociações, já que o presidente do Fórum (Célio Bonetti) era da 

região. Este manifesta-se publicamente:  

 
o Sudoeste se sentiu excluído e prejudicado pelo processo e reagiu. O 
próprio MEC passou a implantar a nossa região no projeto. O grande 
problema era passar isso na coordenação do movimento Pró-Universidade. 
Num primeiro momento não se aceitou o Sudoeste. Depois se brigou por 4 
campi, incluindo a cidade de Cerro Largo no Rio Grande do Sul, mas o 
movimento também não aceitou. Para eles era 4 ou 7 campi. [...] Estava 
claro ao Governo que seria 5 campi e que esse quinto seria em Realeza. 
Porém dentro do movimento isso não estava consolidado e só se 
concretizou nessa reunião do dia 9 de maio em Brasília. [...] Estava 
consolidado com o Governo, porém o movimento acordou só agora dia 9 
porque eles não reconheciam o sudoeste. Eles exigiam mais dois campi se 
o Sudoeste entrasse. Ninguém imaginava que o movimento reagiria dessa 
forma, inclusive teve alguém que sugeriu excluir o sudoeste do movimento. 
Não foi fácil essa briga”. 101 (JORNAL NOVO TEMPO, 04/06/2008).  
 

A notícia publicada em 28 de março de 2008 confirma um campus no 

Sudoeste do Paraná, na cidade de Realeza, e destaca as controvérsias sobre esse 

assunto, envolvendo lideranças políticas (da região, do Estado e de Brasília) e 

autoridades do MEC. “Foram muitas iniciativas, como audiência no MEC, elaboração 

e apresentação de documento junto à comissão de elaboração, articulação de 

parlamentares do Paraná, e entrada decisiva do Ministro Paulo Bernardo”102 no 

processo”103. Aqui fica clara a interferência de outros atores territoriais; aparecem os 

embates e mobilidades entre atores territoriais em diferentes escalas buscando 

influenciar as decisões que repercutiram na região.  

A interferência do então Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Paulo Bernardo, no processo de definição da territorialidade da universidade 

contrariou alguns atores territoriais, que consideraram a atitude do sudoeste 

paranaense como uma traição ao movimento, pois foram pleitear o campus em 

Realeza diretamente com o governo federal, sem passar pelo Movimento. A 

reportagem destaca a coincidência de que, alguns dias antes da divulgação oficial 

                                                
101 Disponível em: <http://www.jornalnovotempo.com.br/noticias/regional/28-regional/universidade-
federal-de-realeza-discurso-ou-promessa-de-campanha>.Acesso em 10 out. 2016. 
102 Paulo Bernardo foi Ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão  de março de 2005 a janeiro de 
2011. 
103 Disponível em: <http://www.mesomercosul.org.br>.Acesso em: 10 out. 2016. 
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do campus em Realeza, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão  Paulo 

Bernardo esteve em Francisco Beltrão para participar da 23a Expobel. 

Sobre o papel do ministro Paulo Bernardo, representantes do movimento do 

Cantuquiriguaçu104 relatam como foram as tratativas. Primeiramente, o ministro 

assinalou que não teria interesse em implantar um campus em Francisco Beltrão, 

então dominado pelo PSDB, que opunham-se ao PT do Sudoeste. O então prefeito 

de Realeza, que foi bastante ativo neste movimento de conquista do campus para 

Realeza, viu aí uma oportunidade e conseguiu mobilizar os integrantes do PT para 

pressionar o ministro. O ministro Paulo Bernardo tinha uma relação pessoal com o 

Sudoeste do Paraná e sua mulher, Gleice Hoffman, também foi fundamental.  

Quando o Movimento Pró-Universidade ficou sabendo da atuação do 

Sudoeste e que estes tinham sido bem sucedidos na demanda por mais um campus 

para o Paraná (em Realeza), a Fetraf-Sul/CUT produziu um ofício105 posicionando-

se a favor da manutenção das decisões tomadas em consenso no âmbito do 

Movimento Pró-Universidade e defendendo que a Universidade deveria continuar 

com os quatro campi já definidos. No Seminário  ocorrido no dia 19 de março de 

2008, organizado pelo Movimento Pró-Universidade, houve uma reação bastante 

dura de integrantes do movimento contra a atitude do Sudoeste do Paraná 

(MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2008).  

O Movimento Pró-Universidade acabou cedendo, pois, por mais que o 

campus de Realeza tenha resultado de uma ação direta do Sudoeste junto ao 

governo federal, ia ao encontro do que o Movimento defendia, de ter mais campi. Os 

atores territoriais também acharam prudente ceder, já que o Ministro de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que era o responsável pela liberação dos 

recursos, estava pessoalmente envolvido.  

A decisão da Comissão de Projeto foi manter o projeto como estava, ou seja, 

sem a inclusão de Realeza. No relatório elaborado por essa Comissão não constava 

este campus, assim como na primeira versão do Projeto de Lei. Quando o MEC 

encaminhou ao Ministério de Planejamento e Gestão, este retornou ao MEC para 

inclusão de mais um campus para o Sudoeste do Paraná, localizado em Realeza.  

                                                
104 Elemar Cezimbra e João Costa Oliveira em entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014). 
105 Ofício 117/2008, Chapecó, 18 de março de 2008, disponível em Ló e Trevisol (2014). 
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A discussão prolongou-se e a Fetraf-Sul marcou reunião com MEC para 

discutir essa questão. Então, de acordo com Jaci Poli106, representante do 

movimento do Sudoeste do Paraná, buscando resolver o impasse, o MEC, pela 

primeira vez, posicionou-se como ator, tomando para si a responsabilidade de 

inclusão de mais um campus, como uma decisão de governo. O MEC argumentou 

que os representantes do Movimento exigiram mais um campus e foram atendidos, 

então o MEC via-se no direito de definir pela inclusão de mais um campus.  Em 

audiência da Coordenação Geral do Movimento Pró-Universidade com o MEC, essa 

questão foi resolvida e a territorialidade da UFFS ficou definida: dois campi no Rio 

Grande do Sul (Erechim e Cerro Largo), um campus em Santa Catarina, onde 

também ficaria a sede (Chapecó), e dois campi no Paraná (Laranjeiras do Sul e 

Realeza) (Figura 41). 

A atitude do Sudoeste enfraqueceu e fragilizou o movimento e abriu margem 

para que outras regiões também achassem que tinham direito de negociar 

diretamente com o governo federal. A atitude do Sudoeste desencadeou outro 

movimento que também atrasou os trâmites de aprovação da UFFS, que foi a 

mobilização da região de Palmas, no Paraná.  

Palmas participou no início da unificação do Movimento, porém defendiam a 

federalização de uma estrutura particular já existente na cidade e que pertencia à 

Igreja Católica. Quando o Sudoeste negociou diretamente com o governo federal, 

passando por cima do acordo estabelecido com o Movimento Pró-Universidade, 

Palmas retomou a discussão. Quando o Projeto de Lei tramitava na Câmara, houve 

pressão dos deputados do Paraná para atrasar a votação107. Ainda na Câmara, 

houve modificação de uma emenda para inclusão de Palmas108. Em relato de 

reuniões da Comissão de Implantação, realizadas em abril de 2009, há menção da 

inclusão de duas emendas, tratando de mais um campus em Palmas e da alteração 

do orçamento, de 194 para 300 milhões. O então prefeito de Realeza, Eduardo 

Galevski, envolveu-se na resolução do problema com Palmas, por esse município 

estar localizado no Paraná, mas também porque o Movimento culpava o Sudoeste 

pela fragilização do processo. Houve então articulação política e conseguiram 
                                                
106 Entrevista concedida a Ló e Trevisol (2014). 
107 Informações de acordo com entrevista de Cláudio Vignatti concedida à Ló e Trevisol (2014).  
108 Conforme documento de Tramitação na Câmara Federal, consultado no site da Câmara. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=405477>. Acesso em 
03 ago. 2016. 
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negociar um Instituto Federal para Palmas, e o projeto seguiu com a formatação 

com cinco campi.   
 

Figura 41 - Principais cidades mobilizadas no Movimento Pró-Universidade no 
Sudoeste do PR 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

6.2.3 Definição dos campi no Rio Grande do Sul 
 

Representantes do Movimento109 afirmam que as regiões que conseguiram 

um campus foram as que tiveram mais força política na escala federal, com 

deputados federais representando as regiões, como foi o caso das Missões, Erechim 

e Cerro Largo. 

A mobilização no RS envolveu diversas regiões da porção norte do Estado, o 

que tornou a escolha das sedes para os dois campi uma tarefa difícil. Na reunião do 

dia 03 de dezembro de 2007 houve um certo consenso em torno da escolha de 

Erechim no Alto Uruguai, pela força do movimento nessa cidade e região. Ficou o 

impasse sobre o segundo campus; como não se chegou a um consenso, a escolha 

foi definida no voto. Havia uma mobilização para que a outra cidade escolhida fosse 

                                                
109 Elemar Cezimbra e João Costa Oliveira em entrevista concedida à Ló e Trevisol (2014). 
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Santo Ângelo, mas, de acordo com relatos de integrantes do Movimento das 

Missões, atores territoriais conseguiram que nessa reunião fosse definida apenas a 

região que seria contemplada, sem entrar na definição da cidade, que seria feita em 

outra reunião. Na reunião, São Miguel das Missões e Santo Ângelo estavam 

organizados, e se a decisão fosse pelo voto, ganhariam110. Ficou definido que seis 

campi atenderiam a demanda para o RS e a votação girou em torno desses seis 

campi, dois a serem instalados na primeira fase e quatro posteriormente.  

O campus em Erechim foi definido por consenso, e a votação do segundo 

campus ficou entre a região das Missões (27 votos) e Noroeste Colonial (Ijuí) (18 

votos). Em Erechim, houve uma aproximação histórica entre Via Campesina e 

Fetraf-Sul, por isso a escolha desta cidade foi por consenso. Para a segunda fase, 

ficaram definidas as seguintes regiões: Nordeste (Lagoa Vermelha), Botucaraí 

(Soledade), Noroeste Colonial (Ijuí) e Produção (Passo Fundo). Foi fundamental 

para a escolha da região das Missões a desistência da região da Grande Santa 

Rosa (já contemplada com um Instituto Federal), que abriu mão do seu direito de 

disputa e apoiou a região das Missões, que também contou com apoio dos comitês 

das cidades de Erechim, Lagoa Vermelha/Vacaria e da região do Botucaraí. A 

notícia publicada no Jornal das Missões de 06 de dezembro de 2007111 traz o 

depoimento da coordenadora do comitê regional das Missões, Marlene Stochero, 

que destaca o apoio recebido.  

 
Penso que o diferencial foi que a região missioneira estava unida, tivemos 
uma construção coletiva e essa ideia ganhou simpatia, até porque esta é a 
primeira universidade que está sendo criada pelos movimentos sociais que 
priorizam a coletividade (JORNAL DAS MISSÕES apud TREIB E ROTTA, 
2012). 

 

Outro depoimento publicado no Jornal Mensageiro também destaca a 

dinâmica de votação: 

 
Conforme Estevão Moor, integrante do Comitê local Pró-Universidade, ‘a 
votação final foi entre as regiões de Ijuí, Passo Fundo, Vacaria e Missões, 
sendo que Santa Rosa nos apoiou, retribuindo o apoio dado quando da 

                                                
110 Entrevista com integrantes do Movimento Macromissioneiro, disponíveis para consulta em Treib e 
Rotta (2012). Estavam na disputa: Alto Uruguai (Norte) (Erechim e entorno), Missões, Noroeste 
Colonial (Ijuí), Nordeste/Campos de Cima da Serra (Vacaria e Lagoa Vermelha), Alto da Serra do 
Botucaraí (Soledade), Produção (Passo Fundo), Rio da Várzea (Palmeira das Missões) e Alto Jacuí 
(Cruz Alta). 
111 Material disponível em Treib e Rotta (2012).  
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instalação da Escola Técnica Federal naquele município. No final, foram 26 
votos a favor, 17 contra e 6 abstenções e acabamos ficando com o Campi 
para a região das Missões’, explica. (JORNAL O MENSAGEIRO, 
05/12/2007 apud TREIB E ROTTA, 2012). 

 

Para Ingrassia Pereira (2014) a escolha de Erechim foi influenciada por 

aspectos políticos, tanto relacionados aos movimentos socioterritoriais e 

socioespaciais quanto a questões partidárias e institucionais. O autor afirma ainda 

que a posição de referência do município em relação aos demais na região do Alto 

Uruguai, com base na agricultura familiar e no setor industrial, também contribuiu 

para sua escolha.  

A reunião para escolha da sede na região das Missões ocorreu no dia 10 de 

dezembro de 2007 em São Luiz Gonzaga. As cidades que estavam disputando eram 

as que contavam com Comitês Municipais organizados e atuantes, e que 

correspondiam às cidades que haviam sido contempladas no Projeto de Lei 

215/2007 do Senador Paulo Paim: Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Miguel 

das Missões e Cerro Largo. No decorrer da reunião, Guarani das Missões também 

apresentou candidatura, argumentando que a questão da agricultura familiar justifica 

a participação do município no processo. Antes da votação, duas cidades desistiram 

da candidatura (São Miguel das Missões e Guarani das Missões); Cerro Largo foi a 

escolhida com 57 votos, seguida por Santo Ângelo (48 votos) e São Luiz Gonzaga 

(48 votos).  

A escolha por Cerro Largo gerou muita polêmica na região, principalmente em 

Santo Ângelo, que chegou a contestar a legitimidade dos critérios de votação e da 

transparência no processo112. Se considerarmos que um dos critérios definia um 

número de votos por município, independente de seu tamanho, Cerro Largo foi 

privilegiado, pois seu entorno era formado por municípios de pequeno porte e em 

maior quantidade do que no entorno de São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo. Nos 

relatos de integrantes do movimento das Missões, eles comentam que Cerro Largo 

contou com o apoio dos pequenos municípios, localizados em área mais deprimida 

economicamente. Comentam também que a ideia era dar as mesmas condições 

para todos os municípios candidatos; o que faria a diferença seria o poder de 

articulação de cada um.  

                                                
112 Para maiores informações, consultar reportagem de jornal em Treib e Rotta (2012). 
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Um grupo de estudantes de Santo Ângelo manifestou-se publicamente sobre 

seu descontentamento e desacordo com a escolha de Cerro Largo, e questionaram 

a transparência do processo, dizendo que os critérios que haviam sido previamente 

divulgados não foram seguidos na audiência.  

 
O ponto central que motiva reclamações não reside na escolha de Cerro 
Largo [...]. A insatisfação é resultado da maneira como foi organizado o 
processo; a forma de escolha dos delegados que tiveram direito a voto; o 
desrespeito aos critérios estabelecidos pela Coordenação política da 
Mesorregião e pelo próprio MEC, além da falta de transparência nas 
informações prestadas aos comitês municipais, especialmente ao de Santo 
Ângelo (A TRIBUNA..., s.d. apud TREIB E ROTTA, 2012) 

 
A Central do Estudante de Santo Ângelo, em conjunto com o Comitê 

Municipal Pró Universidade Federal de Santo Ângelo, protocolaram, junto ao MEC, 

pedido de impugnação da escolha do campus na região das Missões. Como 

justificativa para o pedido, Santo Ângelo argumentava que a escolha de Cerro Largo 

não havia seguido os critérios de localização definidos pelo projeto elaborado pelo 

Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 536/GR/2006 (Projeto UFSC), que 

consideravam o município para a escolha, e não a região. Neste momento é 

importante destacar o quanto o governo federal estava dando credibilidade e 

respaldo às decisões tomadas no âmbito do Movimento Pró-Universidade. Sobre 

esse assunto, o MEC informou ao Ministério Público que a decisão cabia à 

Comissão de Projeto. A decisão da Comissão de Projeto foi a de referenciar a 

decisão tomada na reunião do dia 13 de dezembro de 2007 e manter a sede na 

cidade de Cerro Largo113.  

 

6.2.4 A Territorialidade da UFFS em Construção 
 

Vimos anteriormente como foi a constituição da territorialidade da UFFS e o 

quanto foi polêmica e envolveu acordo e embates entre atores territoriais. A 

mobilização das regiões não contempladas, somadas à outras regiões nos três 

Estados mostra o quanto sua territorialidade é dinâmica e continua em expansão. A 

UFFS começou a funcionar em março de 2010 em cinco cidades (Cerro Largo e 

                                                
113 Para maiores detalhes consultar COMISSÃO DE PROJETO (2008). 
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Erechim no RS, Chapecó em SC e Laranjeiras do Sul e Realeza no PR) e já em 

2012 foi implantado novo campus em Passo Fundo.  

No momento de definição dos campi, como forma de manter o Movimento 

Pró-Universidade unido, ficou definido que as cidades não contempladas deveriam 

fazer parte do plano de expansão da UFFS e deveriam constar na exposição de 

motivos para criação da Lei, bem como deveria constar na Lei. De fato, o primeiro 

projeto de Lei listava essas cidades (Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Soledade e Ijuí 

no RS e São Miguel do Oeste e Concórdia em Santa Catarina), porém na versão 

final esta listagem foi retirada. 

Houve a aprovação dentro da UFFS do campus voltado à engenharia em 

Concórdia, mas sua efetiva implantação ainda depende de disponibilidade de 

recursos. A mobilização em busca de um campus da UFFS é constante e pode ser 

comprovada com a diversidade de notícias das mais variadas regiões que 

demandam fazer parte nos planos de expansão da UFFS. 

Atualmente, as definições sobre as expansões  feitas no âmbito do 

Movimento Pró-Universidade estão sendo substituídas por um novo plano de 

expansão, atualmente em discussão. Porém a nova conjuntura política, de 

retrocesso em alguns avanços no ensino superior federal, tornam esta perspectiva 

bastante distante.  

Num primeiro momento, esta expansão girava em torno das cidades que 

haviam se mobilizado no Movimento Pró-Universidade e que não haviam sido 

contempladas inicialmente. A previsão da expansão para Concórdia e a criação do 

campus de Medicina em Passo Fundo seguiram de certa forma essa definição do 

Movimento Pró-Universidade.  

A implantação do campus em Passo Fundo não veio sem polêmica. O 

campus Passo Fundo está voltado para a área da saúde, oferece curso de Medicina 

e foi o primeiro a ser criado dentro do programa Mais Médicos. A definição da 

localização desse campus não foi discutida no Conselho Estratégico e Social (CES), 

que inclusive realizou audiências públicas nos campi da UFFS para discutir com a 

comunidade as próximas ações da UFFS (INGRASSIA PEREIRA, 2014). O CES é 

um espaço que busca garantir a participação dos atores territoriais nas decisões da 

UFFS, porém, esbarra em questões burocráticas, pois só pode ser um conselho 

consultivo, e não deliberativo, como defendia o Movimento Pró-Universidade.  
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Ingrassia Pereira (2014) chama atenção para a maneira como estava sendo 

conduzido o processo de expansão:  

 
a forma que a expansão está acontecendo é que preocupa a comunidade 
universitária, pois as negociações são diretamente realizadas entre 
“lideranças” politicas, a reitoria e o MEC (governo federal). Fora isso, um 
crescimento não planejado pode redundar em dificuldades de condução das 
atividades fim da instituição (INGRASSIA PEREIRA, 2014, p. 133). 

 

O Vice-Reitor114 comenta sobre a polêmica em torno do campus de Medicina 

em Passo Fundo. Segundo ele, havia um entendimento de que o curso de Medicina 

seria implantado em Chapecó. “Como pode um campus de medicina em Passo 

Fundo? Que nem existia até então, e não em Chapecó? Isso foi o maior debate que 

tivemos em 2012!”115  

O momento agora é outro; a UFFS passou a organizar um Plano de 

Expansão, e, em 2014, um Seminário em Chapecó sobre o tema reuniu cerca de mil 

e quinhentas pessoas. A Portaria 389/GR/UFFS/2014 definiu a metodologia para a 

elaboração do Plano de Expansão Interna e Externa da Universidade. O Plano de 

Expansão externa seria organizado a partir da articulação das regiões que deveriam 

apresentar suas demandas ao Conselho Estratégico e Social (CES). Os municípios 

que apresentaram propostas foram listados no Relatório de Sistematização das 

Propostas de Expansão116: Candelária (RS), Espumoso (RS), Ijuí (RS), Lagoa 

Vermelha (RS), Soledade (RS), Três Passos (RS), Caçador (SC), São Miguel do 

Oeste (SC) e Três Barras (SC) (Figura 42).  

O Vice-Reitor117 comenta sobre o novo momento que a UFFS vive em relação 

ao plano de expansão. Aponta um novo movimento encabeçado pelas cidades de 

Canoinhas/Três Barras em Santa Catarina, na fronteira com PR, que busca maior 

integração entre estes dois estados; um outro movimento encabeçado por 

Candelária, além de outro movimento, paralelo a tudo isto, para construção de um 

campus indígena. 

 

                                                
114 Entrevistas efetuadas por Manuel Tavares em Março de 2014 (Vice-reitor, pró-reitores e 
representante dos movimentos sociais) e Abril de 2015 (professores e coordenadores). Disponível 
para consulta em Mariano, 2016.  
115 Idem. 
116 Disponível em: <http://consuni.blogspot.com.br/2015/03/sessoes-extras-do-conselho-
universitario.html>. Acesso em: 10 out. 2016. 
117 Em entrevista à pesquisadora em fevereiro de 2015. 
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Figura 42 - Plano de expansão quando da criação da UFFS e plano de expansão em 
discussão em 2014. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
O êxito da mobilização em torno do Movimento Pró-Universidade “despertou” 

o interesse de outras regiões que até então não estavam engajadas na luta pela 

universidade federal. A efetiva conquista da UFFS pela mobilização dos atores 

territoriais mostrou a força que as regiões podem exercer junto ao governo federal e 

abriu margem para a continuidade das reivindicações.  
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7. A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) E A FRONTEIRA 
(QUAL FRONTEIRA?) 
 
 Nesse capítulo busca-se abordar o nome da Universidade como uma 

representação territorial dos atores (de quais atores?) e desvendar como foi a 

escolha deste nome e o que realmente representa.  

 

 

7.1 A Definição do nome como representação territorial dos atores 

 

Ainda no início da mobilização regional, quando os três estados reivindicavam 

para si uma universidade federal, os nomes das universidades já existiam e estavam 

relacionados a questões locacionais (no RS, a reinvindicação era pela Universidade 

Federal do Norte do Estado; em SC, Universidade Federal do Oeste Catarinense; no 

PR, Universidade Federal do Sudoeste do Paraná). Inicialmente, o nome da 

universidade esteve ligado à Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, dialogando 

com uma regionalização criada pelo Ministério da Integração Nacional. O Movimento 

Pró-Universidade discutiu sugestões para o nome da universidade em alguns 

seminários e reuniões.  

É interessante ver como foi feita a escolha pelo nome Universidade Federal 

da Fronteira Sul (UFFS), mesmo diversos outros nomes tendo sido cogitados e 

sugeridos pelo Movimento Pró-Universidade. O projeto da UFSC usou o critério da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, e este foi o nome adotado. Porém, com 

a criação da UNILA, esse nome perde seu sentido de ser, pois a universidade para 

os três estados não teria mais como objetivo dialogar com os países do Mercosul e 

portanto, foi redirecionada para pensar e estimular as trocas entre os três estados.  

Cada ator territorial tem uma visão diferente sobre a região onde implantou-se 

a UFFS. Os atores locais/regionais sugeriram nomes relacionados a temas que 

dialogassem com a ocupação do território e sua identidade, com as populações 

historicamente excluídas, como os indígenas e negros. Há uma tendência para a 

sugestão de nomes relacionados às questões agrárias e fundiárias,  defendidas 

principalmente pelos movimentos socioterritoriais, como a Via Campesina e Fetraf-

Sul. Questões territoriais e de localização são comuns a todos os atores.  
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Rosière (2007) argumenta que os atores são animados por suas 

representações territoriais. A noção de representação, considerada enquanto 

manifestação da subjetividade, foi introduzida pelo sociólogo francês Henri Lefebvre 

nos anos 1970. Para Rosière (2007), as representações territoriais podem ser 

tipificadas a partir do modo como estas se relacionam com o Estado, uma elite 

regional, uma “população”, um partido político, um indivíduo, etc. “A representação 

tem relação tanto com o território, suas fronteiras (ou uma díade), quanto com sua 

capital” (ROSIÈRE, 2007, p. 285). As representações podem estar focadas sobre o 

território, sobre fronteiras, sobre a organização territorial, etc.  

Rosière (2007) pondera que dificilmente um nome é neutro; ao contrário, ele 

expressa uma visão, uma representação.  O nome é uma demonstração de poder, é 

um tipo de representação territorial. Segundo este autor (2007, p. 286),  “o nome de 

um território é uma outra forma de representação geopolítica importante. A cada 

território é definido um nome, mas este não é necessariamente o mesmo para todos 

os atores. Um nome raramente é neutro, ele exprime, ao contrário, uma visão: ele é 

uma representação geopolítica”. 

O nome dado por cada ator à universidade não era algo consolidado, estava 

sendo construído e, apesar das divergências, mostrava alguns pontos convergentes. 

O desafio era encontrar um nome que pudesse atender à visão de todos os atores, 

ou seja, que fosse abrangente o suficiente para considerar a escala mesorregional, 

porém específico o suficiente para ser reconhecido por todos.  

Nas reuniões da Comissão de Projeto, o nome da universidade foi tema de 

debate. Um dos nomes considerados foi Universidade Federal da Mesomercosul – 

UFMM, mas não foi aceito. Diante do impasse, foi adotado um nome provisório – 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Na última reunião da Comissão de 

Projeto em fevereiro de 2008, os representantes do Movimento Pró-Universidade 

sugeriram a revisão do nome e pediram um prazo maior para apresentar 

alternativas. O Movimento Pró-Universidade considerava que o nome Universidade 

Federal da Fronteira Sul não atendia aos critérios definidos por esse movimento ao 

longo do tempo. O nome buscava dialogar com um dos critérios definidos (questão 

geográfica), mas era muito vago em relação a sua localização. O nome que havia se 

consolidado junto ao MEC era Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), porém 

ficavam algumas dúvidas: fronteira com o quê? Sul de onde? 
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A denominação fronteira sul faz sentido quando consideramos que tenha sido 

sugerida por atores da escala federal, onde realmente a região onde localiza-se a 

UFFS, a região sul, constitui-se como fronteira sul do país. Porém, quando 

passamos para uma escala mais próxima, como a mesorregional ou a regional/local, 

a fronteira sul passa a não ter sentido, pois de fato estamos na fronteira oeste. 

Assim, o próprio nome da universidade mostra a atuação multiescalar dos atores e 

como a transição entre escalas, no planejamento, precisa ser acompanhada de uma 

aproximação maior da realidade, ou seja, é mais um argumento a favor das escalas 

intermediárias para o planejamento, que cumpririam com este papel. De fato, o 

Movimento Pró-Universidade organizou a discussão sobre a definição do nome, para 

justamente ser escolhido um que fizesse sentido para os atores regionais/locais, 

muito mais do que para os atores na escala federal.  

Critérios para escolha do nome foram apresentados pelo Movimento, dos 

quais destacamos algumas sugestões. Além da questão geográfica (Mesorregião, 

sul do Brasil), o nome deveria levar em conta elementos que caracterizassem a 

Mesorregião; deveria considerar a forte presença da agricultura familiar e 

camponesa, da micro e pequena empresa urbana e da economia popular solidária; 

deveria considerar a presença dos movimentos sociais populares, além de 

considerar  a presença de imigrantes europeus, remanescentes indígenas, negros e 

“caboclos” (MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE, 2008a).  

O Movimento destacava também que havia resistência de alguns movimentos 

sociais populares quanto à utilização do termo Mercosul (como Universidade Federal 

da Grande Fronteira do Mercosul) e também acreditavam que o termo 

Mesomercosul não era apropriado pela população. Outro nome sugerido foi 

Universidade Federal do Sul do Brasil, mas foi considerado muito genérico, pois 

existiam outras universidades no sul. Universidade Federal da Integração do Sul 

também foi cogitado, buscando trazer a ideia de integração dos Estados da Região 

Sul, integração dos povos, integração da luta para conquista da universidade, etc., 

mas consideraram o termo integração muito vago.  

Outro nome cogitado foi Universidade Federal Guarani, mas o aspecto 

cultural poderia ser muito restritivo e deixar de fora outras etnias, como o imigrante 

europeu. Esse nome era defendido pela Via Campesina e, segundo depoimentos de 

seus integrantes, esta já havia articulado com o MEC para que o nome escolhido 

fosse Universidade Federal Guarani. Buscavam, dessa forma, homenagear os 
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indígenas e resgatar a ideia de região guaranítica. Cada cidade sugeriu alguns 

nomes, conforme quadro a seguir.  
 

Quadro 1 - Propostas discutidas na reunião do dia 19/03/2008, ainda não constava o 
campus de Realeza. 

 
Chapecó Erechim Cerro Largo Laranjeiras do Sul 
Popular (deve 
aparecer no nome) 
Universidade Dom 
José Gomes 
Aquífero Guarani e 
Mesorregião também 
podem aparecer no 
nome. 

Universidade Federal 
Paulo Freire – UFPF 
Universidade Federal 
Popular Paulo Freire 
– UFPF 
Universidade Federal 
Popular da 
Integração Sul – 
UFPIS 
Universidade Federal 
Sepé Tiaraju (UFSP) 

Universidade Federal 
Fronteira Guaranítica 
– UFFG 
Campus Sepé 
Tiaraju 

Universidade Federal 
Popular Guarani 
Universidade Federal 
Guarani 

Fonte: MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE 2008a. 
 

O nome que acabou sendo usado foi Universidade da Fronteira Sul (UFFS), 

conforme indicação do MEC, mas acredita-se que tenha permanecido muito mais 

devido à falta de tempo para a retomada da discussão. A escolha pelos atores de 

um recorte territorial reconhecível e consolidado foi uma estratégia para impor sua 

representação territorial. “Cada território cria uma imagem, a qual os leitores 

reconhecem sua silhueta. Cada ator desenha seu mapa em função de seus 

objetivos” (ROSIÈRE, 2007, p. 286). 

Mesmo sendo um nome mais “neutro” em relação a alguns outros sugeridos 

pelo Movimento Pró-Universidade, a UFFS era vista como uma universidade para 

formação de militantes, como pode ser visto em reportagem publicada na revista 

Veja, em 07 de abril de 2010118, e que foi lembrada por muitos dos integrantes do 

Movimento nas entrevistas consultadas para esta pesquisa. A reportagem é 

bastante crítica, como pode ser percebido em trecho transcrito abaixo e foto que 

acompanhava a reportagem (Figura 43): 

 
No município de Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, a Federal da 
Fronteira Sul, que funciona em outros quatro endereços, fincou um campus 
próximo a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). Na semana passada, durante a aula inaugural dos cursos de 
educação do campo e de desenvolvimento rural, ambos de nível superior, 

                                                
118 A reportagem completa pode ser consultada em 
https://drive.google.com/file/d/0BzWK3AuyxqMLNmMzNjkyOTAtOWE5Mi00MzMxLTg2NjEtODc1YjRj
ZDNhMGI3/view?ddrp=1&hl=en#  
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agitavam-se bandeiras do movimento aos gritos de ‘Viva o MST’. Será 
preciso aferir com frequência a qualidade do ensino oferecido por essas 
instituições sob pena de que elas sirvam apenas de foco de apoio logístico 
a invasores de terras. (FIGUEIREDO, 2010).  
 

Figura 43 – Imagem usada para ilustrar reportagem que critica a UFFS.  

 
Fonte: Revista Veja, 2010.  

 
 A reportagem mostra como a UFFS era vista pelos demais atores, como um 

espaço de formação de militantes e que estaria à serviço dos movimentos 

socioespaciais e socioterritoriais, como o MST e a Via Campesina. Vemos o quanto 

o envolvimento de movimentos como a Via Campesina e Fetraf-Sul influenciaram a 

percepção dos atores territoriais sobre a UFFS.   

 
7.2 A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a fronteira entre estados  

 
A Universidade Federal da Fronteira Sul contém a palavra fronteira em seu 

nome. No capítulo anterior observamos que o nome que “ficou” não respondia aos 

anseios dos atores territoriais envolvidos nas mobilizações em prol de uma 

universidade para a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Vimos que toda a 

identidade do movimento foi construída a partir de um recorte territorial oficial, 

instituído por uma política pública. As Mesorregiões Diferenciadas agrupavam 

regiões com características similares e que apresentavam pontos comuns, como 

fatores históricos, geográficos e baixos índices de desenvolvimento.  
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A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul traz a palavra fronteira e 

Mercosul (Mercado Comum do Sul) no nome. Os significados atribuídos a esses 

nomes remetem às relações com outros países e buscam construir novos eixos de 

cooperação com os países vizinhos. A fronteira, nesse sentido, passa a ser vista 

como parte de uma estratégia integradora (MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA 

DO MERCOSUL, 2002).   

Inicialmente, a reivindicação dos atores da Mesorregião foi direcionada para o 

projeto da Universidade do Mercosul, posteriormente chamada de UNILA. Nesse 

momento, os atores buscavam destacar sua posição em região de fronteira, região 

historicamente desassistida pelo governo federal. Quando o projeto da UNILA 

direciona-se para Foz do Iguaçu, o próprio nome do movimento de luta pela 

universidade perde seu significado; já não faz mais sentido ser uma universidade da 

grande fronteira do Mercosul se já existe uma outra universidade com este objetivo. 

Os atores territoriais buscaram redirecionar o perfil da universidade, cujo enfoque 

recaiu sobre os movimentos socioterritoriais de luta pela terra, e a ideia de uma nova 

universidade multicampi voltada à agricultura familiar e camponesa começou a ser 

delineada.  

A própria questão da fronteira parece ser um conceito distante para os atores 

territoriais. As cidades envolvidas na luta pela universidade localizam-se na faixa de 

fronteira, delimitada a partir de uma definição legal e com regulação especial. A faixa 

de fronteira brasileira é a mais extensa se comparada com os países vizinhos: 

compreende uma largura de 150 quilômetros contados a partir do limite 

internacional. Essa área, se analisada pela sua extensão, é quase do tamanho do 

Paraguai. Ana Munarini119, do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), 

comenta sobre a ideia de um campus em São Miguel do Oeste, que estaria mais 

próximo à fronteira e que seria aberto aos países latino-americanos, com destaque 

para a proximidade com Dionísio Cerqueira. Porém os campi estão em municípios 

mais afastados da linha de fronteira e efetivamente nenhum deles localiza-se em 

municípios fronteiriços; o mais próximo do limite da fronteira é Realeza (PR).  

A faixa de fronteira é definida por lei (Lei n. 6.634/1979) e estabelece uma 

série de restrições quanto à implementação de infraestrutura estratégica (abertura 

                                                
119 Entrevistas efetuadas por Manuel Tavares em Março de 2014 (Vice-reitor, pró-reitores e 
representante dos movimentos sociais) e Abril de 2015 (professores e coordenadores), disponíveis 
para consulta em Mariano (2016). 
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de vias de transporte, construção de estradas internacionais, etc.) (RUCKERT, 

2007). Um dos argumentos mais fortes usados para justificar a reivindicação por 

uma universidade federal naquela região foi justamente a falta de investimentos 

públicos, muito em função de sua posição geográfica de fronteira e pelas 

implicações legais advindas disso. Trevisol (2015, p. 340) coloca que essa região, 

assim como toda região de fronteira, é marcada pela constante “precariedade de 

condições e escassez de recursos” e que, privada dos investimentos públicos 

básicos (em educação, saúde, transporte, habitação, etc.), a população constrói 

suas próprias alternativas e soluções.  

Muito provavelmente as restrições aos investimentos públicos resultaram 

numa fraca interação com os países vizinhos, conforme classificação proposta pelo 

Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF). O tipo de interação 

entre vizinhos na região é capilar, onde predominam formas difusas de troca entre 

vizinhos com limitadas redes de comunicação, ou são resultado de zonas de 

integração espontânea, onde o Estado quase não intervém, principalmente não 

patrocinando a construção de infraestrutura de articulação transfronteiriça (BRASIL, 

2005).  A falta de conexões maiores entre países pode ser um indicador da fraca 

interação com os municípios limítrofes (só existe um par de cidades gêmeas na 

subárea que corresponde à territorialidade da UFFS).  

A região Sul engloba o Arco Sul, conforme nomenclatura adotada pela 

Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 

(PDFF) (BRASIL, 2005), e inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. O Arco Sul, por sua vez, engloba três sub-regiões: Fronteira da 

Metade Sul do RS, Vales Coloniais Sulinos (inclui três segmentos, o Sudoeste do 

PR, o Oeste de SC e o Noroeste do RS) e o Portal do Paraná. A sub-região onde foi 

implantada a UFFS corresponde aos Vales Coloniais Sulinos, englobando regiões 

do PR, SC e RS cujas paisagens são semelhantes e também foram “áreas de 

colonização europeia com os descendentes de colonos italianos e alemães das 

chamadas Colônias Velhas da Serra Gaúcha” caracterizada por pequenas 

propriedades” (BRASIL, 2005, p. 37). 

É nesta área que se localiza a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

 
A fronteira oeste ou o Arco Sul, também conhecida pela regionalização do 
Ministério da Integração Nacional do Brasil como “Mesorregião Grande 
Fronteira Mercosul” é uma região de construção tardia no território 
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brasileiro. A colonização da fronteira agrícola norte do Rio Grande do Sul, 
entre 1890 e 1930 foi sucedida por levas de famílias de agricultores 
descendentes de alemães, italianos, poloneses dentre varias etnias, rumo 
às colônias particulares do oeste catarinense e paranaense no antigo 
espaço missioneiro e região posteriormente disputada pela Argentina na 
Questão de Palmas ou Questão das Missões (RUCKERT; DIETZ, 20013). 

 

A ocupação da região onde implantou-se a UFFS já traz alguns indícios sobre 

qual fronteira estamos tratando. Temos questões de disputa por território com outros 

países, mas também temos uma área de expansão da fronteira agrícola, ou seja, é 

uma região de expansão das fronteiras internas do país. Neste sentido, a “Marcha 

para o Oeste” pode ser considerada a primeira política dos governos federal e 

estadual visando “à integração de novas áreas no processo de alargamento da 

fronteira econômica” (BERNARTT, 2006, p. 37).  

 
Se tomarmos, por exemplo, a fronteira Oeste de Santa Catarina e do 
Paraná, ela é produto da ação do Estado e da sua concepção 
expansionista, que acabou produzindo na população formas concretas de 
mobilização e uma cultura imanente dessa lógica de empurramento das 
fronteiras até atingir o limite estatal e, às vezes, transpondo este limite 
(HEINSFELD, 2015, p. 39). 

 

Mais recentemente, “as regiões na América do Sul outrora destinadas ao 

isolamento e/ou a políticas de contenção passam a fazer parte da agenda de 

políticas públicas” (RUCKERT, DIETZ, 2013). Destacamos principalmente a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) com as Mesorregiões Diferenciadas 

(mesmo já não estando mais em vigor). Podemos incluir a recente política de 

expansão do ensino superior federal, cuja descentralização do ensino superior 

esteve direcionada, entre outras regiões, à “cobertura das regiões de fronteira, de 

hinterland, de integração e escoamento regional, ou ainda regiões portadoras de 

características socioculturais específicas” (MARQUES; CÊPEDA, 2012, p. 184).  

A política de expansão do ensino superior, principalmente na segunda fase 

(reestruturação e expansão com ênfase na integração regional e internacional, 

2007/2012), priorizou as mesorregiões de fronteira na região sul, com a criação da 

UNIPAMPA na Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul e da UFFS na 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Também podemos considerar a UNILA, 

que, mesmo não estando incluída em nenhuma mesorregião, fica muito próxima.  
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Marques e Cêpeda (2012, p. 184) consideram existir duas compreensões 

distintas de fronteira na política de expansão do ensino superior federal. A primeira 

diria respeito ao conceito clássico de fronteira limite entre países, como no caso da 

UNILA, “que responde a proposta de integração internacional, regional e próxima do 

desenho do MERCOSUL [...] pretendendo integrar o Brasil, Argentina e Paraguai no 

‘encontro das três fronteiras’, em Foz do Iguaçu”. Uma outra conotação de fronteira 

traz uma “acepção doméstica de fronteira”, como no caso da UFFS, já que é 

localizada na região Sul e que integra o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, ou seja, está voltada para “a integração em situações de ‘bicos’ fronteiriços 

entre unidades da Federação” (MARQUES E CÊPEDA, 2012, p. 185).  

A expansão geográfica do ensino superior federal objetivou a interiorização de 

IES e vagas, com foco em regiões de fronteira, a partir de várias estratégias: 

 
a) interiorização das IES, em direção a regiões mais afastadas ou menos 
desenvolvidas (nacionalmente, dentro dos estados e de metrópoles – estas 
como periferias urbanas); b) criação de novas unidades (campus ou IES) 
em mesorregiões/zonas fronteiriças (enclaves de fronteira entre estados, 
como a UFFS, ou em fronteira externa como a UNILA) (MARQUES; 
CÊPEDA, 2012, p. 173). 

 

O argumento de que a fronteira no nome da UFFS refere-se muito mais a 

uma fronteira entre Estados é reforçada pela própria descrição feita pelo governo 

federal, que considera que a UFFS “se volta para a integração entre as unidades da 

federação do sul do país” (BRASIL, 2015, p. 38). Nesse sentido, a fronteira entre 

estados tenta ser relativizada pela implantação de uma universidade federal com 

campi nos três Estados. Porém esta estruturação não vem sem complicadores, pois 

ainda esbarra em questões legais e que acabam limitando de fato a maior 

integração entre Estados, visto ser algo novo para o próprio governo federal e 

governos estaduais.  

Nesse sentido, resgatando o processo de criação da UFFS, podemos 

perceber que a intenção dos atores territoriais envolvidos nesse processo não 

estava voltada a uma universidade focada no processo de integração internacional, 

e sim buscavam uma universidade com foco no desenvolvimento da região, voltada 

para a agricultura familiar e camponesa. Esta seria uma universidade da colônia, 
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muito mais do que da fronteira120. Atores territoriais envolvidos na criação e 

implantação da UFFS têm identidade ligada ao colonato muito mais do que com a 

fronteira. Documentos do Movimento Pró-Universidade reforçam que essa 

universidade localiza-se em região de fronteira, resultado de um mesmo processo 

histórico, mas também uma região ex-colonial.  

Vimos, ao longo desta tese, que a região onde instalou-se a UFFS é resultado 

de processos complexos de construção deste território, que envolveu diversos 

momentos de disputa, ora entre Portugal e Espanha, ora entre os próprios estados 

(questão de Palmas, por exemplo). Acontecimentos que reforçavam a integração 

entre estados, quando não limitavam-se a esse recorte oficial, como foi o caso do 

Território do Iguaçu. Da mesma forma, o movimento pela criação do Estado do 

Iguaçu também não limitou-se às fronteiras estaduais. Assim, os limites estaduais 

parecem ser mais fluidos, pois existem experiências históricas de integração. A 

migração de gaúchos para Santa Catarina e Paraná contribui para uma aproximação 

cultural entre os estados.  

A fronteira, inventada na Europa no século XIII, tem como função inicial 

demarcar os territórios dos diferentes estados nacionais; constitui-se, assim, como 

um tipo de limite, onde acontecem as disputas sobre a posse do território. Com o 

passar do tempo, essa visão foi sendo modificada para uma compreensão da 

fronteira como espaços de integração. “O conflito, a diferença, o contraste e ao 

mesmo tempo a semelhança, a troca e a interação forma a identidade do ser da 

fronteira” (BARROS COELHO, 2014, p. 32). Essa identidade do ser da fronteira não 

faz parte da realidade das cidades onde a UFFS foi instalada, pois não estão 

localizadas na fronteira, no limite com outros países. 

A discussão atual de fronteira ultrapassa a ideia de integração com países 

limítrofes e expande-se. A UNILAB busca integração com os países que falam a 

língua portuguesa e inclusive nem localiza-se em faixa de fronteira. Da mesma 

forma, a UFFS busca, num primeiro momento, rumo à internacionalização, 

aproximação com os países limítrofes (Argentina e Paraguai e mais abaixo Uruguai), 

mas também está buscando integração com outros países, como o Haiti (parceria 

chamada Pró-Haiti). 

                                                
120 De acordo com a colocação do Reitor da UFFS, em entrevista concedida em fevereiro de 2015 à 
pesquisadora em Chapecó.  
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Vemos um esforço da própria Universidade da Fronteira Sul para constituir 

uma identidade a partir da Fronteira Sul e do próprio tema da fronteira. Nesse 

sentido, dois livros são emblemáticos. O primeiro, intitulado “História da Fronteira 

Sul”, apresenta compilação de artigos de diversos pesquisadores sobre a região. A 

estrutura curricular da universidade está organizada em três momentos distintos: 

domínio comum, domínio conexo e domínio específico. Uma das disciplinas que 

fazem parte do domínio comum chama-se História da Fronteira Sul, e é comum a 

todos os cursos, buscando passar aos alunos da UFFS conhecimento histórico 

sobre a região. Assim, o livro foi redigido pelo conjunto de professores que ministram 

essa disciplina, e agrupa estudos específicos de temas direta ou indiretamente 

afetos à região, que também conta com a colaboração de pesquisadores de outras 

instituições universitárias. O livro busca contar a histórica da fronteira sul a partir das 

múltiplas histórias e versões dos fatos, dando espaço para novos temas, novas 

fontes de pesquisa e novos pontos de vista.  

É interessante observar como a história passa a ser contada a partir de 

pontos de vista e de necessidades de reforçar a identidade da fronteira Sul. Nesse 

sentido, interessa observar o esforço de criação de uma nova região, a Mesorregião 

Fronteira Sul. No artigo “O ensino superior público na Mesorregião Fronteira Sul: a 

implantação da UFFS”, Joviles Trevisol (2015) parece buscar criar uma alternativa 

mais precisa à territorialidade da UFFS. Parece haver um esforço de “criar” 

silenciosamente uma nova definição, a Mesorregião Fronteira Sul, que não 

corresponde a nenhum recorte territorial oficial ou conhecido até então. Na descrição 

da região e nos mapas apresentados, tem-se o cuidado de não fazer referência ou 

utilizar o recorte da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. É um desvio 

silencioso, pois o autor não chama a atenção para este fato, não traz à análise a 

questão da construção de, no mínimo, um novo nome para a região onde encontra-

se a UFFS e que busca dialogar com o próprio nome da universidade, numa 

tentativa de fazer com que a fronteira sul contida em seu nome passe a fazer mais 

sentido. Também é interessante verificar a supressão do termo Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul e entorno da Lei de criação da UFFS (Artigo 2).121 

                                                
121 No projeto de lei, fala-se da sua “inserção regional mediante atuação multicampi na Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul e seu entorno abrangendo, predominantemente, o norte do Rio Grande 
do Sul [...], Oeste de Santa Catarina [...] e no Sudoeste do Paraná e seu entorno”. Já na lei aprovada  
a redação trata da “inserção regional mediante atuação muilticampi, abrangendo, 
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Outro livro importante tem um nome bastante sugestivo, mas que acaba 

gerando uma expectativa que não se cumpre em discutir a questão da Universidade 

da Fronteira Sul e a questão da fronteira:  “Universidade e suas fronteiras” 

(BENINCÁ, 2011). As fronteiras tratadas neste livro não correspondem aos limites 

geográficos ou de delimitação de espaço entre países. A abordagem da “fronteira”, 

utilizada entre aspas no livro, explora seu conteúdo polissêmico, ampliando seus 

significados de acordo com a linha teórico-metodológica considerada. O livro busca 

“a inserção e superação das ‘fronteiras’ nas quais a UFFS se situa” (WANDERLEY, 

2011, p. 7). 

Ao justificar o título do livro, Benincá (2011, p. 26) destaca a intenção de 

“sugerir a reflexão sobre os diversos significados de ‘fronteira’, conceito contido na 

própria denominação da universidade”. Nesse sentido, a UFFS, além de estar 

localizada numa região de fronteiras geográficas com realidade socioeconômica e 

cultural fronteiriça, também situa-se em uma fronteira de projetos, onde entra a 

discussão da própria proposta da universidade.  

Vemos este livro também como um esforço de criar uma identidade de 

universidade que dialogue com a fronteira contida em seu nome, mesmo que para 

isto seja necessário ampliar o seu significado. Assim, Benincá (2011) aponta a 

importância de indagar sobre universidade e suas fronteiras, usando como 

motivador para a reflexão o próprio contexto de fronteira onde a universidade se 

instala:  
 

a rigor, uma universidade poderá ter fronteiras que as limitem? Talvez fosse 
mais adequado falar em universidade sem fronteiras, até porque qualquer 
tipo de fronteira ou barreira que se quisesse interpor poderia significar uma 
tentativa de descaracterização do seu verdadeiro sentido e natureza. Na 
verdade, a fronteira da universidade é o mundo. E seu limite ainda vai além. 
(BENINCÁ, 2011, p. 26). 

 

Reforçando esse argumento, em outro texto, o autor coloca a questão da 

“fronteira” como termo que permite diversos enfoques. “seja sob o aspecto 

geográfico por estar localizada realmente em uma região de fronteira com outros 

países do Mercosul, seja por estar, metaforicamente [...] na transição de um modelo 

clássico de universidade para uma matriz institucional” (ROMÃO; BENINCÁ, 2015, 
                                                                                                                                                   
 
predominantemente, o norte do Rio Grande do Sul, [...], o oeste de Santa Catarina [...] e o sudoeste 
do Paraná e seu entorno.  
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p. 39). A fronteira é, nesse caso, interpretada como limite, mas não necessariamente 

físico. O termo fronteira é abordado como uma superação de limites, construção de 

novas práticas. Na gestão da UFFS, superação da fronteira entre estados; na 

questão institucional, superação da barreira dos departamentos; no ingresso, 

superação da exclusão.  

Além do termo fronteira, temos também agregado o indicativo “Sul”, que pode 

apresentar sentidos diversos (BENCINÁ, 2011). Fica clara a relatividade do termo, e 

a imprecisão da denominação Fronteira Sul. A consequência da escolha de um 

nome que não dialoga de forma mais efetiva com características históricas e até 

geográficas da região faz emergir a necessidade de construir esta identidade.  

Podemos inferir, a partir do que vem sendo produzido sobre a UFFS, que a 

discussão do termo fronteira na acepção geográfica e locacional não tem sido feita. 

Percebe-se uma tentativa de construir uma nova identidade regional que incorpore e 

se reconheça no termo fronteira sul. Um exemplo disto é a inclusão da disciplina 

obrigatória (tronco comum) que trata da História da Fronteira Sul.  

Cabe relembrar o ineditismo regional da UFFS – realidade complexa – , que 

além de envolver três estados, também está localizada na faixa de fronteira, 

delimitada por uma área de 150 km partindo do limite com os países vizinhos. É 

importante considerar a identidade territorial que a própria universidade busca 

construir, dialogando com fatores locacionais. Porém os próprios integrantes da 

região questionam o nome adotado, pois trata da fronteira sul, definição abrangente 

e que talvez não seja a mais adequada para caracterizar a UFFS, que constrói-se 

como uma universidade de fronteira entre estados, muito mais do que uma 

universidade de fronteira com outros países.  

Essa questão é complexificada pela implantação da UNILA, que esvaziou o 

tema do Mercosul da UFFS e concentrou os esforços de integração latino-

americana. Também o campus Laranjeiras do Sul (PR), fora da Mesorregião Grande 

Fronteira do Mercosul, já não justifica tanto o seu uso como recorte territorial e 

demanda a utilização de um complemento para fazer sentido: Mesorregião e 

entorno. Com a implantação do campus em Passo Fundo, a situação ficou ainda 

mais complexa, pois esse município não faz parte da faixa de fronteira, e vários 

municípios que estão apresentando candidatura para integrarem o plano de 

expansão da UFFS também ficam fora da faixa de fronteira (exemplos: Caçador - 

SC e Lagoa Vermelha - RS). 
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 Coube à UFFS focar na mesorregião, e na fronteira entre estados, mesmo 

que o nome tenha ficado, neste processo, no meio do caminho. Os recortes 

institucionais parecem não responder aos caminhos que a Universidade vem 

traçando. Estaria a UFFS consagrando uma nova forma de regionalização? Seria 

uma tentativa de institucionalizar, através de estruturas mais perenes, uma definição 

territorial nova? 

Acredito que a resposta não seja exata. A territorialidade da UFFS foi sendo 

construída a partir da ação de atores em diferentes escalas, e foi o resultado de 

acordos e consensos. Nesse processo, fica evidente que o que pautou a definição 

da sua territorialidade não foi fruto de um planejamento mais amplo. O objetivo do 

Movimento Pró-Universidade era claro: construir uma universidade multicampi 

voltada à agricultura familiar e camponesa, mas a fronteira cruzou o caminho. A 

tentativa inicial de construir a identidade do Movimento a partir da Mesorregião foi 

enfraquecida quando entrou o entorno. O nome fronteira ficou enfraquecido quando 

a UFFS instalou um campus fora da faixa de fronteira. Essas aparentes incoerências 

são fruto do processo e mostram até que ponto podem chegar as interferências dos 

novos atores territoriais em relação à atuação do Estado. Mostram também que a 

UFFS, uma instituição de apenas seis anos, ainda está em construção. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta tese buscou levantar a ação e a importância de novos atores, para além 

da ação do Estado, nas políticas voltadas à expansão do ensino superior federal no 

Brasil implantada na última década. O estudo de caso envolveu o processo de 

criação da UFFS, por enfatizar a emergência de novos atores territoriais e também 

de novas escalas de poder e gestão na política de expansão do ensino superior 

federal. 

Com base em conceitos orientadores e numa análise multiescalar, 

inicialmente construímos uma visão mais ampla da política de expansão do ensino 

superior e dos principais atores que influenciaram a conformação dessa política nos 

anos 2000 na escala federal. Essa análise permitiu visualizar como distribuem-se no 

território as novas universidades criadas no período 2003-2014. Damos ênfase à 

região Sul e destacamos como estudo de caso o processo de criação da UFFS. 

Nesse sentido, fizemos um resgate histórico desse processo a partir da análise de 

documentos, entrevistas e outras fontes, buscando destacar como ocorreu, no plano 

decisional, a criação da UFFS, e como esse processo resultou na sua abrangência 

territorial atual.  

Buscamos a contribuição da Geografia Política para os estudos sobre o 

planejamento regional, no entendimento do território como resultado das ações de 

poder, emanado das relações entre os atores (RAFFESTIN, 1993). Enfatizamos a 

dinâmica das relações dos atores e buscamos identificar quais escalas são 

mobilizadas por eles; quais são os atores territoriais e como estes constituem novas 

escalas de poder e gestão.  

No capítulo 3, discutiu-se quais foram os principais atores envolvidos na 

definição dessa política na escala federal e como as políticas setoriais vêm 

incorporando uma abordagem territorial e as dificuldades que encontra ao esbarrar 

em estruturas institucionais ainda não preparadas para absorver essa nova 

abordagem de planejamento.  

Uma das estratégias da política de expansão do ensino superior federal 

buscava privilegiar regiões menos desenvolvidas e regiões de fronteira. Como 

repercussões territoriais dessa política, consideramos a própria instalação das 

universidades federais pelo território. Abordamos a disposição do governo federal 

em expandir sua rede de ensino superior federal via novas universidades. Porém, 
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mesmo seguindo diretrizes claras, algumas regiões que já eram atendidas pelo 

ensino superior federal foram privilegiadas em detrimento de outras.  

Nesse sentido, os atores territoriais regionais/locais questionaram as decisões 

do governo federal e buscaram impor suas reivindicações. Esses atores 

aproveitaram uma nova oportunidade que se colocava – possibilidade de fazer parte 

da política federal de educação –, a partir de um processo de abertura democrática e 

de valorização dos movimentos sociais. 

A teoria nos apresenta uma nova forma de encarar a atuação do Estado não 

mais focada na sua ação unidimensional. Trabalhamos também com conceitos como 

novos atores territoriais, que buscam compreender as novas relações de poder que 

surgem no território. Nesse sentido, o caso da UFFS parece emblemático.  

Num contexto de abertura democrática em um país de democracia recente, a 

emergência de um novo partido político permitiu que novos atores territoriais, vale 

destacar que com orientações políticas semelhantes, tivessem maior protagonismo 

na definição das políticas públicas (setoriais, nesse caso). Exemplo disso é o espaço 

dado aos movimentos socioterritoriais no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por 

sua proximidade não só partidária, mas também pessoal. Vimos o quanto foi 

importante para a viabilização da UFFS a escolha da Via Campesina e Fetraf-Sul 

como coordenadores do Movimento Pró-Universidade, que também é um indicativo 

do ambiente favorável a esses movimentos rurais de luta pela terra junto ao governo 

federal122. A proximidade desses movimentos com o governo na época pode ser um 

dos motivos que tornaram a UFFS possível.  

A análise da criação da UFFS permitiu visualizar como ocorreram as ações 

dos múltiplos atores e as escalas que foram sendo mobilizadas por eles, 

considerando também a variável tempo, pois vimos o quanto a rede de atores se 

articula e rearticula rapidamente e, assim, consegue mobilizar diversas escalas de 

poder e gestão.  

A hipótese principal defendida nesta tese é de que a política de expansão do 

ensino superior foi influenciada por atores regionais/locais e/ou que esses atores 

puderam ser mecanismos de transformação dos usos do território a partir dessa 

política federal. Temos, de um lado, um governo federal disposto a investir em 

                                                
122 Lembramos que, em 2006, ano em que a Via Campesina e Fetraf-Sul entram na mobilização em 
prol da universidade e passam a ser os coordenadores, foi promulgada a Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, Lei 11.326/2006. 
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setores importantes como o ensino superior em busca de cumprir as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação de 2001. Vão ser definidas algumas 

estratégias, entre elas a de expansão do ensino superior federal, via criação de 

novas universidades. Na escala federal, são definidas as regiões prioritárias para 

receber esses investimentos, buscando diminuir as desigualdades regionais relativas 

à distribuição da oferta do ensino superior federal no território nacional, marcado 

pela predominância do setor privado que, como vimos, privilegia regiões mais 

dinâmicas economicamente e deixa em descoberto regiões menos atrativas.  

Por outro lado, temos uma região (no caso, mesorregião) que apresenta uma 

grande quantidade de atores articulados em rede e que vão, rapidamente, responder 

ao ambiente favorável sinalizado pelo governo federal. Esse ambiente favorável é 

percebido pelos atores regionais/locais a partir do anúncio da criação de mais uma 

universidade federal no Rio Grande do Sul, a UNIPAMPA, ainda em 2005, que 

acirrou as disputas entre “metade norte” e “metade sul” do RS. Algumas iniciativas 

do governo federal buscando aproximar as escalas de poder e gestão também foram 

importantes para o empoderamento dos atores territoriais regionais/locais, como foi 

o caso de reuniões realizadas pelo MEC durante o ano de 2005, quando 

representantes desse Ministério visitaram várias regiões do país para apresentar 

suas ações e metas para a educação.  

Os “processos de diferenciação espacial e valorização estratégica dos 

territórios” (BECKER, 2011, p. 289) são motivados pela existência de valores 

expressos em movimentos sociais diversos, que buscam reorganizar o espaço, que 

também é resultado de decisões políticas e estratégias organizacionais. Assim, a 

tendência de reestruturação dos espaços de fluxos deve ser confrontada “com 

projetos alternativos vindos da sociedade, do território (BECKER, 2011, p. 289). O 

movimento de diferenciação espacial pela ação dos atores regionais/locais, que 

buscam propor projetos alternativos, vai se combinar com a ação do Estado a partir 

de suas políticas públicas. Esse “encontro” de forças é o que influencia a ação do 

Estado sobre esses territórios, pois conta com a contribuição de novos atores. 

Temos então uma política pública federal focada em algumas regiões 

prioritárias, que deixou de fora outras que também não foram contempladas 

historicamente por ensino superior federal, como a Mesorregião Grande Fronteira do 

Mercosul. Esta, institucionalizada pela Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), era considerada prioritária pelo governo federal no sentido de 



 221 

receber investimentos para a recuperação de territórios excluídos do processo de 

desenvolvimento. Os atores territoriais utilizaram esse recorte territorial como 

bandeira de luta para reforçar a importância de essa mesorregião ser incluída na 

política de expansão do ensino superior como prioritária, visto que a princípio o 

governo federal não tinha intenção de ali implantar uma nova universidade federal. 

A criação da UNIPAMPA (oficializada em 2008), da UNILA, que começa a ser 

discutida em meados de 2006, além da criação da UTFPR ainda em 2005 (com 3 

campi na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul no Paraná) mostra a atuação 

do governo federal na própria Mesorregião e em áreas muito próximas, ou seja, a 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul não estava nos planos da política de 

expansão do ensino superior federal via novas universidades no início, mas acabou 

sendo contemplada pela ação dos atores.  

Num primeiro momento, os atores territoriais regionais/locais tentaram 

mobilizar a escala federal de forma individual, enfraquecendo suas reivindicações, 

pois cada região pensava no seu benefício próprio e pressionava diretamente o 

governo federal, aberto ao debate. Como vimos, a capacidade dos atores da escala 

regional/local moverem-se na escala federal, sem escalas intermediárias, é 

consequência da concentração dos recursos na União e do enfraquecimento dos 

Estados Federados como escalas intermediárias entre essas outras duas. Mesmo 

com a escala mesorregional já consolidada em espaço de discussão regional 

(Fórum Mesomercosul), este também não constitui-se como escala intermediária 

entre a regional/local e a federal. Os atores regionais/locais buscaram mobilizar a 

escala federal, pois é lá que estão os recursos, ou seja, é lá que a pressão que 

poderiam exercer seria mais efetiva. 

Verifica-se uma nova articulação entre os atores regionais/locais num 

movimento organizado em uma nova escala de poder e gestão, a mesorregional. 

Quando as reivindicações individuais passam a ser rejeitadas pelo governo federal, 

a alternativa encontrada foi reforçar a pressão junto ao governo federal a partir da 

união dos atores num único movimento. A escala mesorregional, instituída 

oficialmente pela PNDR, constituiu-se no espaço de mediação das reivindicações 

regionais e foi o espaço de construção de consensos em busca de um objetivo 

maior, a universidade federal para a mesorregião. Destacamos a importância da 

existência de escalas intermediárias de poder e gestão para os processos de 
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planejamento que envolvem diversas regiões e que, no caso da UFFS, perpassam 

os limites estaduais.  

Novas escalas, como a mesorregional, passam a se constituir como 

alternativas ao enfraquecimento da escala estadual. O pacto federativo institui três 

instâncias governamentais: os municípios, os estados federados e a União. Os 

estados federados, dentro das políticas públicas nacionais, desempenhariam um 

papel importante de mediação dos investimentos públicos (federais, principalmente) 

e dos municípios. Os recursos repassados aos Estados seriam direcionados por 

estes para as regiões prioritárias, definidas por meio de processos de planejamento 

regional. Porém, na prática, o que pudemos observar no caso da UFFS foi a 

inexistência da escala estadual (de forma mais direta) no processo de implantação 

da política de expansão do ensino superior federal.  

A escala mesorregional já existia, assim como também já existiam espaços de 

discussão nessa escala, como o Fórum Mesomercosul. A atuação desse Fórum foi 

importante para a mobilização em prol da universidade federal, porém, esteve muito 

mais ligada à ação individual de alguns integrantes e não do Fórum como entidade. 

Vimos como alguns integrantes do Fórum estiveram presentes deste o início da 

mobilização por serem das regiões envolvidas na mobilização, mas o Fórum não se 

efetivou como espaço de discussão e articulação das reivindicações dos atores 

territoriais que lutavam pela universidade federal.  

Cabe destacar que o Fórum reforça redes de interação existentes 

(BANDEIRA, 2004), mas acaba privilegiando redes de atores que melhor se 

articulam e se hegemonizam, fechando espaço a outros atores, ou seja, as 

assimetrias e conflitos de poder asseguram que alguns atores sejam integrados e 

outros não. Isto motiva novas articulações, novas mobilizações, mas também mostra 

o limite para a integração de atores territoriais, bem como o potencial de mobilização 

de recursos. No Fórum Mesomercosul, havia pouca representatividade de 

organizações de trabalhadores e agricultores. Diferenças ideológicas, de ideias e 

conceitos muitas vezes são mais fortes do que o discurso de aproximar e unir forças 

(ROVER, 2007). A forte presença de universidades comunitárias também contribuiu 

para que o Fórum não se constituísse como espaço de articulação em prol da 

universidade federal. 

Como consequência da homogeneidade dos integrantes do Fórum, a 

demanda por uma universidade federal na região, defendida por grupos ligados ao 
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PT, à agricultura familiar e camponesa, não tiveram muita aderência. Portanto, um 

novo espaço de debate teve que ser construído, paralelamente ao Fórum, para 

discutir e articular a mobilização em prol da universidade federal.  

Temos muito ainda a evoluir em termos de planejamento regional no Brasil, 

visto que os espaços de discussão e de mediação criados ficam enfraquecidos pelos 

motivos apresentados. Nesse sentido, é importante resgatar que a quase totalidade 

dos atores territoriais envolvidos na mobilização em prol da universidade federal 

para a mesorregião alinhavam-se politicamente (ligados ao Partido dos 

Trabalhadores, então no poder). Vemos, portanto, no Movimento Pró-Universidade, 

assim como no Fórum Mesomercosul, a hegemonia de atores territoriais.  

Assim, podemos concluir que a hipótese principal desta tese confirma-se, pois 

a política de expansão do ensino superior federal foi influenciada pela ação dos 

atores regionais/locais em múltiplas escalas de poder e gestão. Ou seja, os atores 

territoriais foram mecanismos de transformação do uso do território a partir da 

política de expansão do ensino superior federal que resultou na implantação da 

UFFS.   

Como hipóteses secundárias, consideramos que a criação da UFFS revelou 

uma nova escala de atuação dos atores territoriais, que acreditamos também ter 

sido confirmada. A capacidade de organização dos atores na escala mesorregional 

no Movimento Pró-Universidade Federal comprova esta hipótese. Essa escala 

mostrou-se fundamental para potencializar a influência dos atores regionais/locais 

na escala federal. A rearticulação dos atores territoriais numa nova escala de poder 

e gestão, a mesorregional, tornou as reivindicações mais fortes. Argumentamos 

sobre a importância de escalas intermediárias no planejamento urbano e regional, 

pois são elas permitem a construção de consensos, dando espaço maior aos 

interesses coletivos sobre os individuais. Foi a organização do Movimento Pró-

Universidade nessa escala que possibilitou a definição de que temas mais 

polêmicos, como a localização dos campi, só seriam discutidos após a conquista 

efetiva da universidade.  

Os movimentos sociais, embora muitas vezes contrapondo-se à atuação do 

Estado, necessitam das políticas públicas específicas vinculadas às necessidades 

da população geral (BECKER, 1983). Considerando os movimentos sociais como 

novos atores territoriais, podemos visualizar, com base no caso da criação da UFFS, 

como os “movimentos sociais organizados em bases territoriais são importantes 
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manifestações populares” e como é desejável “criar oportunidades para que 

indivíduos e grupos sociais mobilizem suas potencialidades e seus recursos em seu 

próprio benefício social e econômico”, buscando “assegurar que não se elaborem 

novamente políticas que sejam consideradas inadequadas, ‘a posteriori’” (BECKER, 

1983, p. 17). 

Neste sentido, o processo de planejamento territorial que incorpore processos 

democráticos que envolvam os atores territoriais e suas demandas poderia garantir 

que estas, coerentemente traduzidas e incorporadas nas políticas públicas, 

tornassem os investimentos públicos mais coerentes às realidades regionais/locais. 

Ao serem consideradas escalas mais abrangentes de planejamento, que englobam 

uma complexidade de atores regionais/locais e suas demandas, estas, para 

considerarem demandas regionais e não pontuais ou ligadas à interesses privados, 

necessitariam ser elaboradas através de consensos numa escala intermediária.  

Por último, defendemos a hipótese de que a UFFS é muito mais uma 

universidade de fronteira entre estados do que uma universidade de fronteira com 

outros países. O próprio nome da universidade suscita essa dúvida. Porém, vimos 

que esse nome foi uma escolha que acabou ficando por falta de tempo para discutir 

um nome mais adequado ao perfil dessa instituição e que contemplasse todos os 

atores territoriais envolvidos. Assim, a fronteira, adicionado o adjetivo sul, ficou por 

ser definida posteriormente. Podemos ver o quanto a própria UFFS, por meio de seu 

corpo técnico, tem tentado reforçar a identidade de universidade da fronteira sul, ou 

da mesorregião fronteira sul.  

A abrangência territorial da UFFS também suscita a discussão sobre a 

territorialidade dos atores envolvidos. Pudemos observar como a atuação de alguns 

atores foi fundamental para a definição dos campi para algumas cidades. A divisão 

do território entre Via Campesina e Fetraf-Sul fica clara. Enquanto alguns campi 

atendem à Via Campesina (Laranjeiras do Sul no Paraná), outros atendem à Fetraf-

Sul (Realeza no Paraná) e outros atendem aos dois (Chapecó em Santa Catarina e 

Erechim no Rio Grande do Sul). A territorialidade dos atores foi decisiva para a 

definição da abrangência territorial da UFFS, que continua em construção; várias 

regiões têm reivindicado um campus para si. Uma nova discussão começou a ser 

feita, e as definições no âmbito do Movimento Pró-Universidade ficaram 

enfraquecidas. Serviram, naquele momento, para a construção dos consensos 
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necessários para absorver as disputas entre regiões e fazer prevalecer o interesse 

maior.  

A territorialidade dos atores é distinta dos recortes territoriais oficiais. 

Territorialidade entendida como a forma de apropriação de uma parcela do espaço 

por distintos grupos sociais (HAESBAERT; LIMONAD, 2007). Consideramos que a 

territorialidade da UFFS é uma “expressão geográfica primária do poder social” 

(SACK, 1986, p. 6). Ela é um meio pelo qual o espaço e o tempo estão 

interrelacionados.  

Isto fica claro no caso da UFFS, quando os atores territoriais buscam 

encontrar uma regionalização que “sirva” de apoio à mobilização (a Mesorregião 

Grande Fronteira do Mercosul), porém, vimos que a ação dos atores é dinâmica e as 

articulações e rearticulações vão se transformando, até o momento em que essa 

regionalização oficial já não responde mais à territorialidade do Movimento Pró-

Universidade e precisa ser rebatizada (Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e 

entorno). Diferentemente do desenho institucional predefinido pelo governo, a 

territorialidade dos múltiplos atores não é fixa.  

Ainda outras conclusões e questionamentos podem ser feitos, visando 

contribuir para o campo da geografia política e do planejamento regional. Resgato 

uma das motivações que despertou meu interesse sobre este tema, que foi a 

inquietação sobre a grande quantidade de novas universidades e novos campi que 

estavam sendo instalados pelo território e sua coerência com estratégias de 

desenvolvimento regional ou de redução das desigualdades territoriais. Por mais que 

essas preocupações estivessem expressas na política de expansão do ensino 

superior, algumas decisões pareciam não privilegiar as regiões menos favorecidas 

em detrimento de decisões políticas. Assim, questionava-se sobre as 

transformações que estariam ocorrendo no território nacional a partir dessa política e 

qual a proximidade com outras políticas, como a de desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, a experiência mostra a importância de escalas intermediárias 

de decisão. A estrutura federativa que temos hoje permite que os atores 

regionais/locais possam acessar diretamente o governo federal, sem nenhum filtro 

numa escala intermediária para suas demandas. Essa realidade acaba 

fragmentando as reivindicações regionais/locais quando acontecem de forma 

desarticulada. No caso da UFFS, o próprio governo federal pressionou os atores 
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regionais/locais para que construíssem uma interlocução única numa escala 

intermediária entre a regional/local e a federal. 

A constituição de um movimento na escala mesorregional serviu como esse 

filtro, pois muitos dos embates e decisões ocorreram nesta escala, sem necessidade 

de serem debatidas diretamente com o governo federal, que não tem condições 

técnicas e de pessoal para atender às demandas pontuais de cada local/região de 

um país tão vasto quanto o Brasil e deve buscar manter um enfoque mais macro. As 

definições sobre localização nas regiões foram tomadas a partir das discussões 

realizadas nessa escala, mais legítima por estar mais próxima da realidade e das 

demandas regionais/locais.  

Acreditamos que o estudo da criação da UFFS permite compreender melhor 

como ocorrem os processos de participação dos atores territoriais nas políticas 

públicas. Mais do que refletir sobre se as decisões foram as mais acertadas, se a 

localização de um campus numa cidade de 12 mil habitantes seria a melhor opção 

para destinar investimento público para uma universidade, por exemplo, o objetivo é 

justamente ampliar o conhecimento sobre os processo democráticos de 

planejamento e decisão. Já temos bastante conhecimento dos processos 

participativos na escala urbana e municipal por meio da construção de planos 

diretores e planos setoriais (habitação, mobilidade, saneamento), porém, 

acreditamos que falte um conhecimento maior sobre esses processos nas outras 

escalas. Entendemos que uma discussão de como o planejamento regional vem 

sendo feito também é importante.  

O território entendido como um construção social, como território usado, que 

possui identidade própria, sua história, e as mudanças de uso que ocorrem por meio 

da ação de agentes externos devem ser considerados pelas políticas públicas. 

Becker (2011, p. 289) comenta que a reorganização do espaço resulta de decisões 

políticas e estratégias organizacionais e que as “tendências de reestruturação 

tecnoeconômicas, do espaço de fluxos, devem, pois, ser confrontadas com projetos 

alternativos vindos da sociedade, do território”.  

Assim, também comenta Araújo (2008) que a relação entre política pública e 

território tem crescido. A atuação do MEC na interiorização das universidades 

públicas possui uma leitura territorial, ou seja, “um ministério setorial está olhando 

para o mapa do Brasil e escolhendo critérios para desembarcar no território” 
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(ARAÚJO, 2008, p. 23). O MI também faz uma leitura do mapa do Brasil para 

escolher regiões especiais para implantar determinadas políticas. 

A maneira de fazer planejamento também está sendo discutida, o 

planejamento sendo entendido muito mais como um processo técnico e político, e 

não apenas técnico. “Os técnicos precisam participar de um processo político, em 

que a população de cada território fazem suas escolhas” (ARAÚJO, 2008, p. 17).  

A experiência de criação da UFFS mostra como tem mudado o papel dos 

técnicos; segundo Araújo (2008), estes deveriam opinar, e não decidir, mas são 

fundamentais já que quem decide nem sempre tem o conhecimento técnico 

necessário. Assim, como argumenta Araújo (2008), os técnicos mudaram de lugar, 

passaram a ser assessores, consultores do processo decisório, no planejamento 

contemporâneo. No caso da UFFS, vemos como as decisões estiveram nas mãos 

do Movimento Pró-Universidade, que representava os atores territoriais 

principalmente da escala regional/local. Os técnicos apoiavam as decisões, tanto os 

contatados pela iniciativa do Movimento quanto os que foram disponibilizados pelo 

governo federal (como técnicos da UFSM e UFSC).  

Um equilíbrio entre a ideia de planejamento regional democrático, participativo 

e o viés mais técnico é fundamental. “É essencial o reconhecimento de que o 

planejamento seja um processo tanto técnico quanto político. O reconhecimento de 

sua componente política é muito importante e implica modificações na maneira 

tradicional de se pensar o planejamento” (ARAÚJO, 2008, p. 177). 

Buscando contribuir com essa nova forma de pensar o planejamento, 

buscamos identificar, a partir do estudo de caso de criação da UFFS, um diagrama 

da mobilidade de atores territoriais nas diferentes escalas de poder e gestão, e como 

os atores territoriais regionais/locais conseguem influenciar nas políticas públicas. 

Acreditamos que o diagrama da criação da UFFS a partir da constituição do 

Movimento Pró-Universidade na escala mesorregional revela um ponto de equilíbrio 

entre um planejamento democrático e participativo e o viés mais técnico.  

Já argumentamos sobre a importância das escalas intermediárias de poder e 

gestão como filtro das demandas regionais/locais antes de chegarem à escala 

federal. É na escala federal que são formuladas as políticas públicas, como 

resultado da interação entre forças políticas (atores políticos) e atores técnicos. 

Normalmente, a formulação dessas políticas ocorre nessa escala, sem a 

contribuição dos atores regionais/locais, que são os maiores conhecedores dos 
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problemas de suas regiões. Essa política é implantada e tem repercussões no 

território onde atuam os atores territoriais, mais um argumento que reforça a 

importância de que cada região faça suas escolhas.  

A partir da experiência da UFFS, identificamos que as demandas 

regionais/locais devem ser organizadas, filtradas, pelas escalas intermediárias; é 

nessa escala que ocorre a mobilidade com a escala federal. O governo federal, a 

partir de seus políticos e técnicos e com base nas demandas regionais/locais, 

formula suas políticas públicas com abordagem territorial, que, então, passam a ser 

implantadas nos territórios. Como o planejamento não é estático, deve-se pensar na 

retroalimentação do processo, visto de forma sistêmica. Defende-se que a 

mobilidade dos atores regionais/locais diretamente com a escala federal, sem a 

existência de escalas intermediárias, pode abrir espaço para interesses pessoais 

acima de interesses coletivos. Da mesma forma, a ação dos atores regionais/locais 

não deve ser, sozinha, suficiente para alterar as políticas públicas, justamente para 

evitar o mesmo risco de que seja modificada a partir de interesses que não sejam 

estratégicos para a região em detrimento de interesses pontuais.  

Acredita-se também que o fortalecimento da mobilidade entre escala 

regional/local – intermediária – federal contribui para a construção de políticas 

públicas de Estado, e não de Governo, pois abre menos margem para que as 

reivindicações que sejam atendidas pelo governo federal sejam as dos atores 

territoriais politicamente alinhados. A escala intermediária como filtro seria a 

mediadora entre os interesses de diferentes interesses que chegariam ao governo 

federal a partir de consensos. Também pode significar uma maior coerência dos 

investimentos públicos, destinados às regiões que realmente mais necessitam e não 

às que têm mais força política e em que os atores apresentem maior mobilidade 

entre escalas de poder e gestão. 

Podemos concluir, portanto, que o Estado, integrando ação política e técnica, 

deveria agir sobre o território a partir de suas políticas públicas, constituídas não só 

pelas definições na escala federal (como resultado da interação entre atores 

técnicos e políticos), considerando também o território usado, ou seja, deve buscar 

compreender e incorporar projetos vindos da sociedade, do território.  



 229 

REFERÊNCIAS 
 

ABRAMOVAY, Ricardo et al. A agricultura familiar entre o setor e o território. 
São Paulo: FEA/USP, 2005.  
 
ANDIFES. Proposta de expansão e modernização do sistema público federal de 
ensino superior encaminhada ao senhor Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva. Brasília, 2003.  
 
ALMEIDA, Eneida de; BOGÉA, Marta. Esquecer para preservar. Arquitextos, São 
Paulo, ano 08, n. 091.02, Vitruvius, dez. 2007 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.091/181>. 
 
ALMEIDA JÚNIOR, Vicente de Paula; TOSTA, Kelly Cristina Benetti Tonani. 
Universidade Pública, Democrática e Popular: os desafios da implantação da 
Universidade Federal da Fronteira Sul. Revista GUAL., Edição Especial 2011, p. 25-
36. 
 
AMORIM, Cassiano Caon. O uso do território brasileiro e as instituições de 
ensino superior. 335f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Programa de 
Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo (USP), São 
Paulo, 2010.  
 
ANDRIOLI, Antonio Inacio. O desafio de construir a UFFS em Cerro Largo. Revista 
Espaço Acadêmico, n. 107, ano XI, 2010.  
 
ARAÚJO, Markelly Fonseca de. Planejamento territorial do Rio Grande do Norte: 
as desigualdades socioespaciais em ação. 197 f. Dissertação (Mestrado em 
Geografia Humana) – Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da 
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2013. 
 
ARAUJO, Tânia Bacelar de. Palestra magna: política pública, participação social, 
desenvolvimento sustentável e territórios. In: MIRANDA, Carlos; TIBURCIO, Breno 
(Orgs.). Articulação de políticas públicas e atores sociais. Brasília: IICA, 2008. 
Série Desenvolvimento Rural Sustentável, v.8., p.282. 
 
______. Pensando o futuro das políticas de desenvolvimento territorial no Brasil. In: 
FAVARETO, Arilso et al. Políticas de desenvolvimento territorial rural no Brasil: 
avanços e desafios. Brasília, IICA, 2010. Série Desenvolvimento Rural Sustentável, 
v. 12.  
 
______. Tendências do desenvolvimento regional recente no Brasil. IN: BRANDÃO, 
Carlos; SIQUEIRA, Hipólita (Orgs.). Pacto federativo, integração nacional e 
desenvolvimento regional. São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. 
208 p. 
 
ARRUDA, Ana Lúcia Borba de. Expansão da educação superior: uma análise do 
programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das Universidades 
Federais (REUNI) na Universidade Federal de Pernambuco. 215 f. Tese (Doutorado 



 230 

em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 
de Pernambuco, UFPE, Recife, 2011.  
 
BANDEIRA, Pedro Silveira. As mesorregiões no contexto da nova política 
federal de desenvolvimento regional: considerações sobre aspectos institucionais 
e organizacionais. Belo Horizonte, CEDEPLAR, 2004. 50 p. 
 
BARROS COELHO, Karla. Travessias e passagens em espaços urbanos 
fronteiriços: Brasil, Uruguai e Argentina. 256f. Tese (Doutorado em Planejamento 
Urbano e Regional). Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 
Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. 
 
BAUDELLE, Guy et al. Le développement territorial: finalités et spécificités. In: 
______. Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2011. p. 13-27.  
 
BECKER, Bertha. O uso político do território: questões a partir de uma visão do 
terceiro mundo. In: BECKER, Bertha; HAESBAERT, Rogério; SILVEIRA, Carmen B. 
(Orgs.). Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1983. p. 1-
21.  
 
______. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento sustentável. 
In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto 
Lobato. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 
2011. 
 
______. A Geografia e o Resgate da Geopolítica. Espaço Aberto, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 
117-150, Jul. 2012. ISSN 2237-3071. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto/article/view/2079>. Acesso em: 17 
Jan. 2017. Artigo anteriormente publicado na Revista Brasileira de Geografia, vol. 
50, no2, número especial, 1988, p.99-125.  
 
BENINCÁ, Dirceu. Uma universidade em movimento. In: ______. (Org.). 
Universidade e suas fronteiras. São Paulo: Outras Expressões, 2011, p. 31-63.  
 
______. Universidade Popular e os povos indígenas. Educação em Perspectiva. 
Viçosa, v. 6, n. 1, p. 79-98, jan./jun. 2015. 

 

BERNARTT, Maria de Lourdes. Desenvolvimento e ensino superior: 
um estudo do Sudoeste do Paraná nos últimos cinquenta anos. 284f. Tese 

(Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 

 



 231 

BONI, Valdete; BOSETT, Cleber José. Agricultura familiar e campesinato: 

qual desenvolvimento rural? In: Foro Bienal Iberoamericano de Estudios de 
Desarrollo. Santiago de Chile, 2013. 

 
BRANDÃO, Carlos; SIQUEIRA, Hipólita. Introdução. In: ______. (Orgs.) Pacto 
federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. São Paulo : Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2013. 
 
BRASIL. Decreto Nº 19.851/1931. Dispõe que o ensino superior no Brasil 
obedecerá, de preferencia, ao systema universitario, podendo ainda ser ministrado 
em institutos isolados, e que a organização technica e administrativa das 
universidades é instituida no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados 
pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto 
das Universidades Brasileiras. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-
505837-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10. out. 2016. 
 
______. Constituição Federal de 1937. Casa Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 
10 out. 2016. 
 
______. Decreto-Lei Nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. Dispõe sobre a 
administração dos Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de 
Ponta Porã e do Iguassú. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5839-21-setembro-
1943-415958-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em 10. out.2016. 
 
______. Decreto-Lei Nº 6.550, de 31 de maio de 1944. Retifica os limites e a divisão 
administrativa dos Territórios do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã, 
e do Iguassú. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-6550-31-maio-1944-451989-norma-pe.html>. Acesso em 10 out. 
2016. 
 
______. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Casa Civil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.  Acesso em: 05 jul. 2014.  
 
______. Decreto n. 2.207, de 15 de abril de 1997. Regulamenta, para o Sistema 
Federal de Ensino, as disposições contidas nos arts. 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, 
parágrafo único, 54 e 88 da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras 
providências. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2207-15-abril-1997-445065-
norma-pe.html. Acesso em 10 out. 2016. 
 
______. Lei Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Casa Civil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em 09 ago. 
2014.  
 



 232 

______. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira. Bases para uma política integrada de desenvolvimento regional para a 
Faixa de Fronteira. Ministério da Integração Nacional. Brasília, 2005. Disponível 
em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/wp-content/uploads/2005-livro-PDFF.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2016. 
 
______. Avaliação dos impactos de políticas, planos, programas e projetos no uso e 
ocupação do território no Brasil (Tema 2). Documentos temáticos elaborados como 
subsidies da proposta – PNOT. Ministério da Integração Nacional. Brasília, jun. 
2006 (versão para consulta).   
 
______. Decreto Nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências. Casa Civil. Brasília, 
2007. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/D6047.htm >. Acesso: em 03 set. 2016.  
 
______. Decreto Nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Casa 
Civil. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6096.htm>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
______. Portaria Nº 948, de 22 de novembro de 2007. Institui a Comissão de Projeto 
da futura Universidade Federal da Fronteira Sul. Ministério da Educação. Brasília, 
2007. Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/838115/pg-11-secao-2-
diario-oficial-da-uniao-dou-de-26-11-2007>. Acesso em: 10 set. 2016. 
 
______. Lei Nº 12.029, de 15 de setembro de 2009. Dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS e dá outras providências. Casa Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/Lei/L12029.htm>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
 
______. Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais: Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano. Ministério da 
Educação. Brasília, 2009. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=20
69-reuni-relatorio-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 03 out. 2011.  
 
______. I Conferência de Desenvolvimento Regional, Documento de Referência 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Brasília, 2012. Disponível em: < 
http://mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=54bce099-503a-4076-8613-
d90dd6107c79&groupId=10157>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
______. Relatório da Comissão constituída pela Portaria no 126/2012: análise sobre 
a expansão das Universidades Federais 2003 a 2012. Ministério da Educação. 
Brasília, 2012a. Disponível em: <http://www.andifes.org.br/wp-
content/files_flutter/1361475592UFMT_-_Maria_Lucia_Neder_-
_Relatorio_REUNI.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
 



 233 

______. A democratização e expansão da educação superior no país 2003-2014. 
Ministério da Educação. Brasília, 2014. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167
62-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
______. Prestação de contas ordinárias anual: relatório de gestão do exercício de 
2014. Ministério da Educação. Brasília, 2015. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=175
28-fies-relatorio-gestao-pcoa-exercicio-2014-tcu&Itemid=30192>. Acesso em: 10 out. 
2016. 
 
 
CARGNIN, Antônio Paulo. Políticas de desenvolvimento regional no Rio Grande 
do Sul: vestígios, marcas e repercussões territoriais. 317 f. Tese (Doutorado em 
Geografia). Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) Porto Alegre, 2011.  
 
______. Políticas de desenvolvimento no Rio Grande do Sul: vestígios, marcas e 
repercussões territoriais. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional, 2014. 
 
______. Política Nacional de Desenvolvimento Regional e repercussões no Rio 
Grande do Sul. Mercator (Fortaleza. Online), v. 13, p. 19-35, 2014a. 
 
CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. A política pública para a educação 
superior no Brasil (1995-2008): ruptura e/ou continuidade? 456 f. Tese (Doutorado 
em Ciências Econômicas). Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, 2011. 
 
CASTRO, Iná E. de. O problema da escala In:______. Geografia: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 1995. p.117-140.  
 
______. O poder e o poder político como problemas. In______.: Geografia e 
política: território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 
2005.  
 
CAZAROTTO, Rosmari. A Geografia do conhecimento na inovação do território: 
um estudo a partir dos polos de inovação tecnológicas – RS – Vale do Rio Parto e 
Vale do Taquari – RS. 274 f. Tese (Doutorado em Geografia). Programa de Pós- 
Graduação em Geografia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Porto Alegre, 2011.  
 
COCA, Estevan Leopoldo de Freitas. Um estudo da diversidade e atualidade da 
reforma agrária: análise dos tipos de assentamentos do Território Cantuquiriguaçu 
– Estado do Paraná. 231 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Programa de Pós-
Graduação em Geografia. Universidade Estadual Paulista (UNESP). Presidente 
Prudente, 2011. 
 
CONDETEC. Regimento do Conselho de Desenvolvimento do Território 
Cantuquiriguaçu – CONDETEC, 2010. Disponível em 



 234 

http://www.cantuquiriguacu.com.br/pdf/regimento_condetec.pdf Acesso em 17 out. 
2016. 
 
COSTA, Danilo de Melo; BARBOSA, Francisco Vidal; COSTA, Alexandre Marino. A 
importância da Universidade Federal da Fronteira Sul como propulsora do 
desenvolvimento na região oeste do Sul do País. Qualit@as Revista Eletrônica, 
v.14, n. 1 (2013). 
 
COMITÊ PRÓ-UNIVERSIDADE. Disponível em:  
<http://universidadefederal.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
COSTA, Danilo de Melo; COSTA, Alexandre Marino.; AMANTE, Cláudio José.; 
SILVA, Cláudio Heleno. Aspectos da reestruturação das universidades federais por 
meio do Reuni – um estudo no Estado de Santa Catarina. Revista GUAL., Edição 
Especial 2011, p. 01-24. 
 
COSTA, Wanderley M. da. O Estado e as políticas territoriais no Brasil. São 
Paulo: Edusp / Contexto, 1988. 83 p.  
 
CENSO da educação superior. Portal Inep, 2014. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior> . Acesso em: 12 out. 
2016. 
 
CUNHA, Luiz Antônio. A Universidade Temporã: o ensino superior da colônia à era 
de Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
 
COMISSÃO DE PROJETO. Carta de Florianópolis. Florianópolis, 2007. 
 
DAMBROS, Marlei. Dilemas na constituição dos sentidos atribuídos ao popular 
na Universidade Federal da Fronteira Sul. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Chapecó, 2015. 
 
DATALUTA. DATALUTA – Banco de Dados de Luta pela Terra: atualização do 
cadastro dos movimentos socioterritoriais para o ano de 2007. Relatório de 
Pesquisa. Relatório parcial período julho de 2008 a abril de 2009. Presidente 
Prudente, 2009. 
 
DATALUTA. DATALUTA – Banco de Dados de Luta pela Terra. Relatório Brasil 
2014. 2015 
 
DEMARCO, Stefano Moraes; MAIA, Claudio Machado. A Universidade Federal da 
Fronteira Sul: uma política pública em processo de implementação na perspectiva de 
uma construção social e de interesse regional. RBPD – Revista Brasileira de 
Planejamento e Desenvolvimento, v. 2, n. 2, p. 80-93, jul./dez. 2013. 
 
______. A Universidade Federal da Fronteira Sul como fator decisivo para o 
desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 2O Seminário 
Nacional de Planejamento e Desenvolvimento e XIV Simpósio de Geografia da 
UDESC. Florianópolis, 2014. 
 



 235 

DIETZ, Circe I. Cenários contemporâneos da fronteira Brasil-Argentina: 
infraestruturas estratégicas e o papel dos atores no processo de cooperação / 
integração transfronteiriça. 238f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Programa de 
Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Porto Alegre, 2008. 
FERNANDES, B. M. A questão agrária no limiar do século XXI. Presidente 
Prudente: NERA, 2000. 
 
______. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribuição 
teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Revista Nera, ano 8, n. 
6, jan./jun. 2005. 
 
FETRAF-SUL. Disponível em: <http://www.fetrafsul.org.br/>.Acesso em: 10 out. 
2016. 
 
FIGUEIREDO, João. Pecados pouco originais. Revista Veja São Paulo, abr. 2010. 
 
FLORÊNCIO, David Rodrigo; RUSCH, Fernando; THEIS, Ivo Marcos. Análise de 
políticas de desenvolvimento regional: o caso da MESOMERCOSUL. Dynamis 
revista tecno-científica, n. 14, vol. 1, jan-mar,2008. 
 
FRANCO, Maria Estela Dal Pai Condições Acadêmicas e Produção de Pesquisa na 
UFRGS. Relatório de Pesquisa. Grupo de Estudos sobre Universidade/ GEU/ 
UFRGS. Porto Alegre, 1994. 
 
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista 
Brasileira de Educação. Universidade de Campinas, Universidade Nove de Julho, 
v. 16, n. 47, maio-ago. 2011. 
 
GOMES, Eliane de Fátima Massaroli. Políticas de acesso e permanência à 
universidade para os indígenas a partir da lei das cotas. Dissertação (Mestrado 
em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais). Unochapecó. Chapecó, 2015. 
 
HAESBAERT, Rogério. Descaminhos e perspectivas do território. In: RIBAS, 
Alexandre D.; SPOSITO, Eliseu S.; SAQUET, Marcos A. Território e 
desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004. p. 87-
119. 
 
HAESBAERT, Rogério; LIMONAD, Ester. O território em tempo de globalização. 
ETC. Espaço, tempo e crítica. Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas e 
outras coisas. n.2 (4), vol. 1, ago. 2007. 
 
HEINSFELD, Adelar. A fronteira: historicidade e conceituação. In: RADIN, José 
Carlos; VALENTINI, Delmir José; ZARTH Paulo A. (Orgs.). História da Fronteira 
Sul. Porto Alegre: Letra&Vida: Chapecó: UFFS, 2015. 
 
INGRASSIA PEREIRA, Thiago. Classes populares na universidade pública 
brasileira e suas contradições: a experiência do Alto Uruguai Gaúcho. 281f. Tese 
(Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, 2014. 



 236 

 
IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Diagnóstico socioeconômico do Território Cantuquiriguaçu. 1a fase: 
caracterização global. Curitiba: IPARDES, 2007. 
 
KARAM, Ricardo Antônio de Souza. A economia política do desenvolvimento 
territorial: uma análise da diversidade institucional na agenda brasileira. 282 f. Tese 
(Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento). Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2012. 
 
KOPPE, Leonardo Renner. Instituições de ensino superior privadas no Brasil: os 
casos das organizações de ensino com fins lucrativos no Rio Grande do Sul. 255 f. 
Tese (Doutorado em Sociologia) Programa de Pós-Graduação em Sociologia. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, 2014. 
 
LA VIA CAMPESINA. Disponível em: <https://viacampesina.org/es>. Acesso em: 10 
out. 2016. 
LAGO, Ivan Carlos; ROTTA, Edemar; ROSSINI, Neusa; TOBIAS, Cleber Magalhães; 
KASZMIERCZAK, Sirlei. Políticas Públicas e Gestão Universitária: a experiência da 
UFFS. Revista Di@alogus, v. 4, n. 2, 2015. 
 
LAKATOS, Eva M., MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo. Atlas, 
1983.  
 
LEMIECKEK, Lucimara. A organização da Educação no Território Federal do Iguaçu 
no ano de 1946: contribuições de Laudímia Trotta. X ANPED SUL, Florianópolis, 
outubro de 2014. 
 
LEMOS, Bruno; CARGNIN, Antonio Paulo; BERTÊ, Ana Maria de Aveline; 
OLIVEIRA, Suzana Beatriz de. A Dimensão Territorial do Plano Plurianual 2016-
2019 do Estado do Rio Grande do Sul. VII Seminário Internacional sobre 
Desenvolvimento regional. Globalização em Tempos de Regionalização – 
Repercussões no Território. Santa Cruz, RS, Brasil, 9 a 11 de setembro de 2015. 
 
LIMA, Eleuza Ferreira. A contribuição do ensino superior ofertado pela 
Universidade Estadual do Mato Grasso do Sul no desenvolvimento regional do 
estado no período de 1996/2007. 156 f. Tese (Doutorado em Economia. Programa 
de Pós-Graduação em Economia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Porto Alegre, 2012.  
 
LIMA, Luiz Gonzaga de. Contribuições das instituições de educação superior da 
Associação Catarinense de Fundações Educacionais a Santa Catarina e ao Brasil. 
In: Instituições comunitárias [CD-ROM]: Instituições públicas não-estatais / 
organizador, João Pedro Schimidt. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009.  
 
LOPES, Sergio. O Território Federal do Iguaçu no contexto da “Marcha para Oeste”: 
Bases para a ocupação e colonização das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. III 
Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicadas Cascavel – 18 a 22 de 
Outubro de 2004. 



 237 

 
______. “Estado do Iguaçu”: a trajetória de um movimento. Revista Informe Gepec, 
v. 8, n. 2, jul./dez 2004a. 
 
LÓ, Marcelo Antônio; TREVISOL, Joviles Vitório. Movimentos Sociais e participação 
política no processo de criação da UFFS. ANAIS do SEPE – Seminário de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFFS, v. 3, 2013. 
 
MACHADO, Ana Maria Netto. Universidades comunitárias: um modelo brasileiro 
para interiorizar a educação superior. IN: SCHIMIDT, João Pedro (org.). Instituições 
comunitárias [CD-Rom].  Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. 
 
MARIANO, D. A. Novos modelos de educação superior: um estudo sobre as 
matrizes institucional e curricular da Universidade Federal da Fronteira Sul sob a 
ótica da inclusão da diversidade cultural e epistemológica. Dissertação Universidade 
Nove de Julho – Uninove, São Paulo, 2016.  
 
MARQUES, Antonio Carlos Henriques; CÊPEDA, Vera Alves. Um perfil sobre a 
expansão do ensino superior recente no Brasil: aspectos democráticos e inclusivos. 
Perspectivas, São Paulo, v. 42, p. 161-192, jul./dez/ 2012. 
 
MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL. Carta da Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul. Erechim, 2002. 8 p. Disponível em: 
<http://www.mesomercosul.org.br>. Acesso em: 10 set. 2016  
 
MOHR, Naira Estela; MONTEIRO, Felipe Mattos; COSTA, Joaquim Gonçalves; 
OLIVEIRA, João Costa. A expansão das fronteiras da educação pública superior: 
uma análise da experiência da Universidade Federal da Fronteira Sul em Laranjeiras 
do Sul. Estudos RBEP. Brasília,  v. 93, p. 791-817, set./dez. 2012.  
 
NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino Superior Privado no Rio Grande do Sul. 
Documento de Trabalho 6. Universidade de São Paulo. Núcleo de Pesquisas sobre 
Ensino Superior, 1995.  
 
______. A estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil. In: SOARES, 
Maria Susana Arrosa (coord.). A educação superior no Brasil. IESALC, Unesco, 
Porto Alegre, 2002, p. 39-112. 
 
______. Ensino Superior no Brasil: expansão, diversificação e inclusão. Preparado 
para apresentação no Congresso de 2012 da LASA (Associação de Estudos Latino 
Americanos), São Francisco, Califórnia, maio 2012.  
 
NIEROTKA, Rosileia Lucia.; TREVISOL, Joviles. Os jovens das camadas populares 
na universidade pública: acesso e permanência. Revista Katál, Florianópolis, v. 19, 
n. 1, p. 22-32, jan./jun. 2016. 
 
NIEROTKA, Rosileia Lucia. Políticas de acesso e ações afirmativas na educação 
superior: a experiência da Universidade Federal da Fronteira Sul. UFFS, Chapecó, 
2015.  
 



 238 

OECD (2013), Relatório Territorial da OCDE: Brasil 2013, OECD Publishing, Paris. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264189058-pt 
 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: 
movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária . Estudos Avançados, São Paulo, 
v. 15, n. 43, p. 185-206, dec. 2001. ISSN 1806-9592. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9831>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142001000300015. 
 
PEDON, Nelson Rodrigues. Movimentos Socioterritoriais: Uma contribuição 
conceitual à pesquisa geográfica. Presidente Prudente, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, 2009. 
 
PERETTI, Fernanda Mara. A gestão na Universidade Federal da Fronteira Sul: 
um estudo de caso. Dissertação (Mestrado). Unochapecó, Chapecó, 2014. 
 
PICOLOTTO, Everton Lazzaretti. Quando novos atores entram em cena o que 
muda? A construção de representação política dos agricultores de base familiar no 
Sul do Brasil. Revista Espaço Acadêmico, n. 91, dez. 2008   
 
PIRES, Roberto Rocha C.; AMARAL, Lucas Alves; SANTOS, José Carlos dos. 
Planejamento governamental e participação social: encontros e desencontros 
na experiência brasileira recente. In: CARDOSO JUNIOR, José Celso; GARCIA, 
Ronaldo Coutinho (Org.). Planejamento estratégico governamental em contexto 
democrático: lições da América Latina. Brasília, DF: Fundação Escola Nacional de 
Administração Pública, 2014. Disponível em: 
<http://accountabilityadmpublica.wikispaces.com/file/view/Planejamento+estrategico
+governamental+- -+licoes+America+Latina.pdf>. Acesso em: out. 2016. 
 
PROGRAMA DE GOVERNO. Programa de Governo 2002 Coligação Lula 
Presidente. Brasília, Comitê Lula Presidente, 2002. Disponível em: 
http://novo.fpabramo.org.br/uploads/programagoverno.pdf Acesso em: 10 set. 2016. 
 
RACINE, J.B., RAFFESTIN, C.; RUFFY,V. Escala e ação, contribuições para uma 
interpretação do mecanismo de escala na prática da Geografia. Revista Brasileira 
de Geografia, v. 45, n.1, p. 123-135, jan. mar. 1983.  
 
RADAELLI, Andressa Benvenutti. Permanência na educação superior: uma 
análise das políticas de assistência estudantil na Universidade Federal da Fronteira 
Sul. 165 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação. Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Cascavel, 2013. 
 
RADIN, Carlos José. Um olhar sobre a colonização da fronteira sul. In: RADIN, José 
Carlos; VALENTINI, Delmir José; ZARTH Paulo A. (Orgs.). História da Fronteira 
Sul. Porto Alegre: Letra&Vida: Chapecó: UFFS, 2015. 
 
RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.  
 
RAMBO, Anelise G; RÜCKERT, Aldomar. Metodologia das escalas geográficas de 



 239 

poder e gestão aplicada à análise de desenvolvimento em quatro territórios rurais no 
Brasil. Confins, n. 8, 2010. Disponível em: <http://confins.revues.org/6370>. Acesso 
em: 22 jul. 2014. 
 
RIBEIRO, Leandro Nieves. Por uma rebeldia mundial? Formação e ação 
territorial da Via Campesina no Brasil. Presidente Prudente, 2016. Dissertação 
(mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
2016. 
 
RIBEIRO, Leandro Nieves; FILHO, José Sobreiro. Formação da Via Campesina no 
mundo e a atualidade das ações no Brasil (2000-2011). XXI Encontro Nacional de 
Geografia Agrária. Territórios em disputa: os desafios da Geografia Agrária nas 
contradições do desenvolvimento brasileiro. Uberlândia, 15 a 19 de outubro de 2012.  
 
ROLIM, Mauricio; SERRA, Cássio. Desenvolvimento e engajamento regional: o 
papel das universidades. In: SILVEIRA, R. L. L. da (org.). Observando o 
desenvolvimento regional brasileiro: processos, políticas e planejamento. 
Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2013.  
 
______. Universidade e Região: ser da região X estar na região. 7º Congresso 
Ibérico de Estudos Africanos, Lisboa, 2010. Disponível em 
<https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/2383?mode=full>.  Acesso em: 01 jul. 
2014.  
 
ROMÃO, Jose Eustáquio; BENINCÁ, Dirceu. Movimentos Sociais e universidade 
popular: tensões e perspectivas nas relações entre comunidade e academia. 
Revista Lusófona de Educação, n. 31, 2015.  
 
ROMÃO, José Eustáquio; LOSS, Adriana Salete. A Universidade Popular no Brasil. 
Foro de Educación, n. 12 (16), 2014. 
 
ROSIÈRE, Stéphane. Géographie politique & Géopolitique. Une grammaire de 
l’espace politique Les acteurs géopolitiques. .2e édition. Paris: Ellipses. 2007, p. 283-
346.  
 
______.Dictionnaire de l’espace politique. Géographie politique & géopolitique par 
Stéphane Rosière, avec la collaboration de Michel Bussi, Gérard Dussouy et André-
Louis Sanguin, Armand Colin, 2008, 320 pages 
 
______. Géopolitiques. Des théories impérialistes à la critique de l'hégémonie. 
Faculté des sciences politiques et relations internationales de l'université Matej Bel à 
Banska Bystrica. 1 ed., 2012. 
 
ROVER, Oscar José. Redes de poder e governança local: análise da gestão 
político-administrativa em três fóruns de desenvolvimento com atuação na região 
Oeste de Santa Catarina/Brasil. 251p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural). 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) Porto Alegre, 2007.  
 
RÜCKERT, Aldomar. Reforma do Estado e tendências de reestruturação 



 240 

territorial: cenários contemporâneos no Rio Grande do Sul. 662 f. Tese (Doutorado 
em Geografia Humana). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001. 
 
______. Políticas territoriais, ciência & tecnologia e a ação de atores locais e 
regionais. O Polo de Modernização Tecnológica da Serra – Rio Grande do Sul – 
Brasil. Sociologias, Porto Alegre, ano 6, n. 11, jan./jun. 2004, p. 148-183.  
 
______. O processo de reforma do Estado e a Política Nacional de Ordenamento 
Territorial. In: Para Pensar uma Política de Ordenamento Territorial. Brasília, MI, 
2005. p.31-39.  
 
______. Reforma do Estado e reestruturações territoriais, desenvolvimento e novas 
territorialidades. GEOUSP, n. 17, 2005a. p.79-94.  
 
______. A política nacional de ordenamento territorial, Brasil. Uma política 
contemporânea em construção. Revista Electrónica de geografia y ciencias 
sociales, Universidade de Barcelona, v. XI, n. 245 (66), ago. 2007. 
 
______. . Políticas territoriais comparadas União Europeia / Mercosul / Brasil. 
Porto Alegre: UFRGS, 2013 (no prelo).  
 
______. As escalas geográficas como método de procedimento. (não 
publicado). 
 
RÜCKERT Aldomar A.; DIETZ Circe I. Integração regional, a região transfronteiriça 
da bacia do Rio da Prata e os projetos de infraestruturas de conexão. Confins, n. 
17, 2013. Disponível em: <https://confins.revues.org/8216> . Acesso em: 10 out. 
2016. 
 
SACK, Robert David. Territorialidade Humana: sua teoria e história. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1986. 
 
SAMPAIO, Helena. Evolução do ensino superior brasileiro 1808-1009. 
Documento de Trabalho 8. Universidade de São Paulo. Núcleo de Pesquisas sobre 
Ensino Superior, 1991.  
 
SAMPAIO, Helena Maria Sant’Ana. O ensino superior no Brasil: o setor privado. 
São Paulo: Hucitec; FAPESP, 2000. 
 
______. O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e 
transformações. Revista Ensino Superior Unicamp, n. 4, out. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/pdf/9>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
SAMPAIO, Helena; BALBACHESKY, Elisabeth; PEÑALOZA, Verónica. 
Universidades Estaduais no Brasil – Características Institucionais. Documento 
de Trabalho 4. Universidade de São Paulo. Núcleo de Pesquisas sobre Ensino 
Superior, 1998.  
 
SANCHEZ, Joan-Eugeni. Âmbitos de la geografia política. In:______. Geografia 
Política. Madrid: Editorial Síntesis. 1992. 



 241 

 
SANTOS, Eduardo; TAVARES, Tiago Manoel. Desafios históricos da inclusão: 
Características de duas novas universidades federais brasileiras. Arquivos 
Analíticos de Políticas Federais n. 24 (62), 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v24.2260>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel. 1985. 
 
______. O retorno do território. In: SANTOS, Milton et al. (Orgs.). Território: 
globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1994, p.15-28.  
 
______. Modo de produção técnico científico e diferenciação espacial. Revista 
Território, ano IV, n. 6, jan./jun.1999. Disponível em: 
<http://www.revistaterritorio.com.br/pdf/06_2_santos.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2014.  
 
______. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005.1  
 
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e sociedade no início 
do século XXI. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2011, 16 Ed. 
 
SANTOS, Taíz Viviane dos. Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus 
cerro Largo: um estudo sobre as perspectivas de sua implantação como estratégia 
de desenvolvimento regional. Dissertação (Mestrado em Políticas Sociais e 
Dinâmicas Regionais). UNOCHAPECÓ. Chapecó, 2015. 
 
SAQUET, Marcos Aurelio; CICHOSKI, Pâmela. Bertha Becker: uma contribuição à 
análise da sua concepção de geografia, espaço e território. Campo-Território: 
revista de geografia agraria, v. 8, n. 15, fev. 2013, p. 1-26. 
 
SAVIANI, Dermeval. A expansão do ensino superior no Brasil: mudanças e 
continuidades. Poíesis Pedagógica, v.8, n.2, ago./dez.2010; p.4-17  
 
SCHMIDT, João Pedro; CAMPIS, Luiz Augusto Costa. As instituições comunitárias e 
o novo marco jurídico do público não-estatal. Instituições comunitárias [CD-ROM]: 
Instituições públicas não-estatais / organizador, João Pedro Schimidt. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2009.  
 
SILVA, Jorge Paiva da; OURIQUE, Maiane L. H. A expansão da educação superior 
no Brasil: um estudo do caso Cesnors. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 93, n. 233, , jan./abr. 2012 p. 215-230.  
 
SOLDI, Valdir. et al. Projeto: Universidade Federal da Mesomercosul. 
Florianópolis: UFSC, 2007. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de, GOMES, Paulo Cezar da Costa, 
CORRÊA, Roberto Lobato (Org.). Geografia: Conceitos e Temas. 14 ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 2011. 
 



 242 

SOUZA FILHO, Ilton da Costa. A inserção de uma instituição federal de ensino 
superior em uma cidade do sertão pernambucano – Serra Talhada. 90 f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Recife, 2009. 
 
SPERONI, Suzana Margarita. Universidade Comunitária. Entrevistado Susana 
Margarita Speroni. Reflexão e Ação, v. 17, n 2, 2009.  
 
TERRON, Sonia Luiza; SOARES, Gláucio Ary Dillon. As bases eleitorais de Lula e 
do PT: do distanciamento ao divórcio. Opinião Pública, Campinas, v. 16, n 2, nov. 
2010, p.310-337  
 
TOSTA, Humberto Tonani. Competências gerenciais requeridas aos gestores 
intermediários da Universidade Federal da Fronteira Sul. 142 f. Dissertação 
(Mestrado em Administração). Programa  de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
 
TREIB, Rafael Rodrigo Wolfart; ROTTA, Edemar. Projeto de Iniciação científica: O 
processo sócio-histórico de implantação da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Campus Cerro Largo.. [S.l.]: [s.n.], 2012. 8 DVDs em 2 v. 
 
TREVISOL, Joviles. Movimentos sociais e universidade popular no Brasil: a 
experiência de implantação da UFFS. X ANPED SUL, Florianópolis, 2014.  
 
______. O ensino superior público na Mesorregião Fronteira Sul: a implantação da 
UFFS. In: RADIN, José Carlos; VALENTINI, Delmir José; ZARTH Paulo A. (Orgs.). 
História da Fronteira Sul. Porto Alegre: Letra&Vida: Chapecó: UFFS, 2015. 
 
______. A pós-graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul: interiorização e 
redução de assimetrias em uma região de fronteira. RBPG, v. 12, Brasília, no prelo.  
 
TREVISOL, Joviles. NIEROTKA, Rosileia. A política de acesso à educação superior: 
a experiência da UFFS. 6O Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais e 2O 
Seminário de Direitos Humanos, Unioeste, Campus Toledo, PR, 2014. 
 
TREVISOL, Joviles Vitório; LÓ, Marcelo (Orgs.) Universidade Federal da Fronteira 
Sul. Educação e política : movimentos sociais e participação no processo de 
criação da UFFS. Chapecó, SC: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2014. 6 
DVDs (120 min.) + 1 CD ROM (80 min.) , son. color ; 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Portaria Nº 356/GR/2006. 
Institui grupo de trabalho em 26 de maio de 2006, com previsão de duração até 31 
de dezembro de 2006, prorrogado até 31/08/2007 (Portaria 547/GR/2007). Gabinete 
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MOVIMENTO PRÓ-UNIVERSIDADE FEDERAL PARA A MESORREGIÃO GRANDE 
FRONTEIRA DO MERCOSUL. Relato do Movimento Pró-Universidade Federal para 
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97DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A 
MESORREGIAO 
GRANDE FR0 

Sem data Universidade Federal da Grande 
Mesorregião do Mercosul 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL. 
Relatório Universidade Federal 
da Grande Mesorregião do 
Mercosul, 2007d 

94DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A 
MESORREGIÃO DA 
GRANDE 

11/2006 
Florianópolis 

Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 
356/GR/2006 
Projeto Universidade Federal da Mesorregião 
da Grande Fronteira do Mercosul UFMM 
- Célio Wessler Boneti 
- Clotilde Maria Ternes Cerccato 
- Elizabete Simão Flausino 
- Luciane Maria Carminati 
- Pedro Antônio de Melo 
- Sérgio Roberto Pinto da Luz 
- Valdir Soldi (coordenadores) 
- Zeferino Perin 

GRUPO DE TRABALHO UFSC. 
Grupo de Trabalho constituído 
pela Portaria 356/GR/2006. 
Projeto Universidade Federal da 
Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul (UFMM), relatório em 
construção. Florianópolis, 2006. 

93DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA 
MESORREGIAO 
GRANDE FRONTEI 

14/06/2007 Coordenação do Movimento Pró-
Universidade Federal. 
Universidade Federal da Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul - Manifesto 
(Documento elaborado pela Coordenação do 
Movimento Pró-Universidade Federal da 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, 
para entrega ao Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, em audiência realizada 
em 15/06/2007 
Assinam: 
Fetraf-SUL/CUT 
VIA CAMPESINA 
MST – Movimento Sem Terra 
MMC – Movimento das Mulheres 
Camponesas  
MPA – Movimento dos Pequenos 
Agricultores 
CUT Estadual de Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul  
Cresol Central - Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina  
Cooperativas de Produção da Agricultura 
Familiar 
Senadora Ideli Salvatti 
Deputado Federal Claudio Vignatti  
Deputado Federal Marco Maia  

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL. 
Universidade Federal da 
Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul – Manifesto, 2007c 
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Deputado Federal Adão Preto  
Deputado Estadual Luciana Rafagnin 
Deputado Estadual Dirceu Dresh  
Deputado Estadual Dionilso Marcon 

66DOCUMENTO-
DOCUMENTO-
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE 
PÚBLICA E POP 

23/08/2008 
Sede do 
movimento 
(Chapecó?) 

Movimento Pró-Universidade Pública e 
Popular para a Mesorregião Grande 
Fronteira do Mercosul 
Seminário 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL. 
Movimento Pró-Universidade 
Federal Pública e Popular para a 
Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul – Seminário. Chapecó, 
2008a. 

65DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE 
PÚBLICA4 

03/12/2007 
Concórdia 

Movimento Pró-Universidade Federal para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 
Concórdia 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FRONTEIRA DO 
MERCOSUL. Relato do 
Movimento Pró-Universidade 
Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul. 
Concórdia, 2007b 

45DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A 
MESORREGIÃO 
GRANDE F3 

Sem data Universidade Federal Mesomercusul 
Equipe Técnica (Elton Scapini – Gab. Dep. 
Ivar Pavan – PT/RS; Tadeu – Fetraf; Gab. 
Dep. Vignatti; Preta...) 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL. 
Relatório reunião Equipe Técnica 
da Universidade Federal 
Mesomercusul, S.D. 

44DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A 
MESORREGIÃO 
GRANDE F2 

13/07/2007 
Chapecó 

Relato do Encontro Universidade 
Mesorregião 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FRONTEIRA DO 
MERCOSUL. Relato do Encontro 
– Universidade Mesorregião. 
Chapecó, 2007 

42DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO NORTE-
ALTO URUGUAI. 
MARÇO 

17/03/2006 
Erechim 

Coordenação do movimento pró-
universidade federal do Norte- RS Região 
Alto Uruguai. 
Proposta de Criação – alguns elementos 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE DO NORTE-
ALTO URUGUAI. Coordenação 
do Movimetno Pró-Universidade 
Federal do Norte – RS, Região 
Alto Uruguai. Proposta de 
Criação – alguns elementos. 
Erechim, 2006. 

41DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO NORTE-
ALTO URUGUAI. 
DEZEM 

08/12/2005 Universidade Federal do Norte do Rio 
Grande do Sul 
Região Alto Uruguai – texto em construção 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE DO NORTE-
ALTO URUGUAI. Universidade 
Federal do Norte Do Rio Grande 
do Sul, Região Alto Uruguai. 
Texto em Construção, 2005. 

38DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO NORTE 
DO RS- MANIFESTO E 

10/12/2005 Coordenação do Movimento Pró-
Universidade Federal do Norte – RS 
Ijuí 
 
Universidade Federal do Norte do Rio 
Grande do Sul – Proposta de criação 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE DO NORTE DO 
RS. Coordenação do Movimento 
Pró-Universidade Federal do 
Norte – RS, Ijuí. Universidade 
Federal do Norte do Rio Grande 
do Sul – proposta de criação, 
2005b 

22DOCUMENTO- 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE 
PÚBLICA E 
POPULAR-OFÍC 

06/11/2007 Ofício ao Ministro Haddad (reivindicação 
mais campi) 
Movimento Pró-Universidade Pública e 
Popular para a mesorregião grande fronteira 
do Mercosul 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FRONTEIRA DO 
MERCOSUL. Ofício ao Ministro 
Haddad enviado em 06/11/2007, 
2007e. 

20DOCUMENTO- 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE 
PÚBLICA E POPULAR 
PARA 

19/03/2008 
Chapecó 

Seminário 
Movimento Pró-Universidade Pública e 
Popular para Mesorregião Grande Fronteira 
do Mercosul 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FRONTEIRA DO 
MERCOSUL. Relato do 
Seminário Movimento Pró-
Universidade Pública e Popular 
para Mesorregião Grande 
Fronteira do Mercosul. Chapecó, 
2008. 

4APRESENTAÇÃO- 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A 

13/07/2007 
Chapecó 

Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Seminário 

MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
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MESORREGIÃO 
GRANDE 

PPT GRANDE FRONTEIRA DO 
MERCOSUL. Seminário 
Universidade Federal para a 
Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul. Apresentação 
powerpoint. Chapecó, 2007a 
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APÊNDICE:   
Lista da documentação fornecida pela Reitoria da UFFS organizada em ordem cronológica.  

Catalogação do documento 
conforme Reitoria da UFFS 

Data/Ano Tipo de documento/Descrição 

28DOCUMENTO- NOTICIA 
IMPREENSA LOCAL 

2005 Notícia Radio Rural 

40DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE DO RS-RELATÓRIO DA 

08/11/2005 Relatório Conciso das Conclusões da Reunião da Comissão 
Pró-Universidade Federal do Norte do Rio Grande do Sul  
Porto Alegre, Assembleia Legislativa 

41DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE-ALTO URUGUAI. 
DEZEM 

08/12/2005 Universidade Federal do Norte do Rio Grande do Sul 
Região Alto Uruguai – texto em construção 

38DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE DO RS- MANIFESTO E 

10/12/2005 Coordenação do Movimento Pró-Universidade Federal do Norte 
– RS 
Ijuí 
Universidade Federal do Norte do Rio Grande do Sul – Proposta 
de criação 

42DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE-ALTO URUGUAI. 
MARÇO 

17/03/2006 
Erechim 

Coordenação do movimento pró-universidade federal do Norte- 
RS Região Alto Uruguai. 
Proposta de Criação – alguns elementos 

1APRESENTAÇÃO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE DO RS- ALTO URUG 

17/03/2006 
Região Alto 
Uruguai 

Universidade Federal do Norte RS  
Região Alto Uruguai 
Audiência Pública 
Coordenação do Movimento Pró-Universidade Federal do Norte 
Região Alto Uruguai 

39DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE DO RS- OFÍCIO LULA. 

28/03/2006 Ofício Lula encaminhado por Ivar Pavan 

33DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FDERAL DO 
NORTE DO RS- OFÍCIO PARA T 

16/05/2006 OFÍCIO GIP 043/2006 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Gabinete do Deputado Ivar Pavan 

25DOCUMENTO- NOTICIA - 
MINISTRO CONFIRMA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

13/06/2006 www.ivarpavan.com.br 

12DOCUMENT0- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
NORTE DO RS- COMITÊ UNIFI 

23/06/2006 
Chapecó 

Comitê Unificado (PR, SC, RS) Pró-Universidade Federal 

94DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO DA 
GRANDE 

11/2006 
Florianópolis 

Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 356/GR/2006 
Projeto Universidade Federal da Mesorregião da Grande 
Fronteira do Mercosul UFMM 

95DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE F11 

Sem data 
(2005 ou 
2006?) 

Projeto Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira 
do Mercosul 

88DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL  DA 
MESORREGIAO GRANDE 
FRONTE 

03/05/2007 Coordenação do Movimento Pró-Universidade Federal. 
Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul - Manifesto (Documento elaborado pela Coordenação 
do Movimento Pró-Universidade Federal da Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul, para entrega ao Secretário de 
Ensino Superior do MEC, Prof. Ronaldo Mota, em audiência 
realizada em 03/05/2007 
 

59DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL7 

11/05/2007 Reunião Coordenação e Equipe Técnica 

64DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA3 

01/06/2007 Coordenação e Equipe Técnica Universidade Federal 

93DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
MESORREGIAO GRANDE 
FRONTEI 

14/06/2007 Coordenação do Movimento Pró-Universidade Federal. 
Universidade Federal da Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul - Manifesto (Documento elaborado pela Coordenação 
do Movimento Pró-Universidade Federal da Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul, para entrega ao Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, em audiência realizada em 
15/06/2007 

57DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-

22/06/2007 Reunião Universidade Federal para a Mesorregião 
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UNIVERSIDADE FEDERAL5 
60DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL8 

12/07/2007 Universidade Federal Mesomercosul 

44DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE F2 

13/07/2007 
Chapecó 

Relato do Encontro Universidade Mesorregião 

3APRESENTAÇÃO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRAND3 

13/07/2007 
Chapecó 

Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 

4APRESENTAÇÃO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE 

13/07/2007 
Chapecó 

Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Seminário 
PPT 

100DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE FR4 

23/07/2007 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul (Coordenação, Equipe Técnica e 
Grupo de Trabalho) 

54DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL2 

06/08/2007 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Coordenação, Equipe Técnica e Grupo de Trabalho 

58DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL6 

08/10/2007 
Assembleia 
Legislativa 
Santa 
Catarina 

Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
 
 

55DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL3 

19/10/2007 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul  
Coordenação, Equipe técnica e Grupo de Trabalho 

6APRESENTAÇÃO-
DOCUMENTO-UNIVERSIDADE 
FEDERAL PARA A MESORREGI 

23/10/2007 
 
Brasília 

Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul  
Grupo de Trabalho 
Reunião MEC 
PPT 

26DOCUMENTO- NOTICIA  ZH e 
GLOBO. 25-10-07 

25/10/2007 
31/10/2007 

Globo.com – Portal G1 (25/10/2007) 
Zero Hora – Caderno Vestibular (31/10/2007) 

98DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE FR2 

31/10/2007 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul (Coordenação, Equipe Técnica e 
Grupo de Trabalho 

22DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE PÚBLICA 
E POPULAR-OFÍC 

06/11/2007 Ofício ao Ministro Haddad (reivindicação mais campi) 
Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a 
mesorregião grande fronteira do Mercosul 

89DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL- 
AUDIÊNCIA COMISSÃO 
EDUCAÇÃO 

08/11/2007 Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Audiência Pública Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados 

49DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA O MERCOSUL-
COMISSÃO DE 

08/11/2007 Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Reunião com Maria Ieda Diniz - Diretora 

2APRESENTAÇÃO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRAND2 

08/11/2007 Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Audiência Pública 
Comissão de Educação e Cultura  
Câmara dos Deputados 
Brasília 
PPT 

5APRESENTAÇÃO-AUDIENCIA 
PÚBLICA-COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO E CULTUR.pdf 

08/11/2007 Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Audiência Pública 
Comissão de Educação e Cultura 
Câmara dos Deputados 
Brasília 

99DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE FR3 

22/11/2007 
 
Santa Maria 

Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul (Grupo de Trabalho) 

65DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 

03/12/2007 
Concórdia 

Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
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MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA4 

Concórdia 

46DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE F4 

03/12/2007 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Coordenação, Equipe Técnica e Grupo de Trabalho 

61DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL9 

08/12/2007 
Chapecó 

Movimento Pró-Universidade federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 

17DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE FDERAL 
PARA A MESORREG 

08/12/2007 
Chapecó 

Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 

51DOCUMENTO-ATA- 
MOVIMENTO PRO-
UNIVERSIDADE. CAMPUS 
MISSÕES. 1 

10/12/2007 
 

Reunião Movimento Pró-Universidade campus Missões  
São Luiz Gonzaga 

82DOCUMENTO-P.M. DE 
CERRO LARGO- NÚMERO DE 
MATRICULAS ENSINO M 

12/12/2007 Prefeitura Municipal de Cerro Largo 

81DOCUMENTO-P.M. CERRO 
LARGO- OFÍCIO PARA O 
MEC.12-12-2007. 

12/12/2007 Prefeitura Municipal de Cerro Largo 

83DOCUMENTO-PRO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO DA 
FRO 

13/12/2007 
Local: UFSC  

Pró-Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira 
do Mercosul  
Comissão de Projeto 

11APRESENTAÇÃO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA O MERCOSUL- 
COMISSÃO 

13/12/2007 
UFSC 

Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Apresentação PPT – Proposição apresentada na comissão de 
projeto 

96DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE F12 

Sem data 
(2007?) 

Movimento Pró-Universidade Pública e Popular 

14DOCUMENTO- DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO- PORTARIA 
134 PRORROGAÇÃO 

26/02/2008 Diário Oficial 
Portaria 134, de 25 de fevereiro de 2008 
 

90DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL- OFÍCIO PARA 

Março 2008 Aviso MEC enviado pelo Ministro Haddad ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo Silva 
consultando sobre a possiblidade de criação da UFFS 

52DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL 

07/03/2008 Movimento Pró-Universidade Federal para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Reunião da coordenação 

24DOCUMENTO- NOTAS 
SOBRE O PROJETO DE 
UNIVERSIDADE NA FRONTEIR 

12/03/2008 Notas sobre o projeto de futuro que desejamos para a região da 
Fronteira Sul e a Universidade Pública Necessária 

20DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE PÚBLICA 
E POPULAR PARA 

19/03/2008 
Chapecó 

Seminário 
Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 

87DOCUMENTO-UFFS-OFÍCIO 
E ENCAMINHAMENTOS- DE 
FERNANDO HADDAD 

Abril 2008 Aviso MEC enviado pelo Ministro Haddad ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo Silva 
consultando sobre a possiblidade de criação da UFFS 

68DOCUMENTO-MOVIMENTO 
PRO UNIVERSIDADE- CAMPUS 
MISSÕES- RESPOS 

28/04/2008 
Santa Maria 

Ofício STOC/PRM/SA 159/2008 
Prof. Dalvan José Reinert (Centro de Ciências Rurais da UFSM) 
em resposta ao procurador da república de Santo Ângelo 

56DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL4 

22/07/2008 Reunião da Coordenação Política do Movimento Pró-
Universidade 
Sede do movimento, Chapecó 

21DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE PÚBLICA 
E POPULAR-OFIC 

24/07/2008 
Chapecó 

Ofício Ministro 
Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 

66DOCUMENTO-DOCUMENTO-
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA E 
POP 

23/08/2008 
Sede do 
movimento 
(Chapecó?) 

Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 
Seminário 

63DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA2 

24/11/2008 
Chapecó 

Reunião da Coordenação do Movimento Pró-Universidade 
Pública e Popular 

23DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRO-UNIVERSIDADE-

04/12/2208 Movimento Pró-Universidade Federal Pública e Popular para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 
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AUDIÊNCIA SESU-MEC. SÍ Síntese para a Audiência Pública com Secretário SESU/MEC 
37DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
MESORREGIÃO DA GRANDE 
FRO 

2008 Parecer de Plenário do relator pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
Projeto de lei 2.199/2007 (apenso ao projeto de lei 3.774/2008) 

36DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL- PROJETO DE 

2008 Projeto de Lei – Dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
da Fronteira Sul – UFFS e dá outras providências 

35DOCUMENTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL- PROJETO DE 

2008 Projeto de Lei – Dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
da Fronteira Sul – UFFS e dá outras providências 

85DOCUMENTO-UFFS -
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO-
RELATO- 28-03-09 

23/03/2009 Presentes: Dilvo, Diomar, Gelson, Fernando, Rosângela e 
Conceição (Comissão de Implantação) 

91DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL-COMISSÃO 
DE 

26/04/2009 
Florianópolis 

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 
Comissão de Implantação 

43DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
FRONTEIRA SUL- RELATÓRIO 
REU 

28/04/2009 UFFS – Breve relato da reunião do dia 28/04/2009 
 
Comissão de Implantação 

16DOCUMENTO- JORNAL ASIC 07/2009 
Chapecó 

Notícia Jornal da Acic Chapecó 

29DOCUMENTO- NOTICÍA O 
ARAUTO 2009 

18 a 
25/07/2009 

Notícia o Arauto 

31DOCUMENTO- UFFS - 
CAMPUS ERECHIM- 
COORDENAÇÃO REGIONAL- 
28-0 

28/08/2009 Universidade Federal Fronteira Sul – UFFS 
Coordenação Regional Campus Erechim 

13DOCUMENTO- DIÁRIO DO 
IGUAÇU- SETEMBRO-2009 

17/09/2009 Notícia Diário do Iguaçu 

30DOCUMENTO- NOTÍCIAS, 
DIÁRIO DA UNIÃO 

21/09/2009 Diário Oficial 

84DOCUMENTO-UFFS -
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO-
APONTAMENTOS REUNIÃO 

23/09/2009 
Erechim 

Comissão de Implantação 

27DOCUMENTO- NOTICÍA- 
DIÁRIO CATARINENSE 

29/03/2010 Notícia Diário Catarinense 

70DOCUMENTO-MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE -
COMISSÃO DE PROJETO. R 

16/04/2010 
ASCAMOV 
Chapecó 

Reunião da Coordenação do Movimento Pró-Universidade 
Federal Fronteira Sul 
Avaliação da implantação da UFFS em cada cidade 

97DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIAO 
GRANDE FR0 

Sem data Universidade Federal da Grande Mesorregião do Mercosul 

92DOCUMENTO-
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
MESORREGIAO GRANDE 
FRONTE2 

Sem data Universidade Federal na Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Assinam: 
FETRAF-SUL/CUT 
CUT Estadual de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul  
CRESOL CENTRAL Rio Grande do Sul e Santa Catarina  
Cooperativas de Produção da Agricultura Familiar 
Dep. Fed. Claudio Vignatti 
Dep. Fed. Marco Maia 
Dep. Est. Ivar Pavan 
Dep. Est. Luciana Rafagnin 

86DOCUMENTO-UFFS- 
COMISSÃO DE PROJETO-ATA-
REUNIÃO.21,22-02-200 

Sem data Sem cabeçalho, começa texto 

69DOCUMENTO-MOVIMENTO 
PRO UNIVERSIDADE-
SUBSIDIOS PARA OS SEMIN 

Sem data Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 
Subsídio para os seminários nas sedes das unidades 

67DOCUMENTO-FOLDER  FOLDER 
62DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA 

06/08/xx Reunião sobre Universidade da Mesorregião 

53DOCUMENTO-
COORDENAÇÃO DO 
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE FEDERAL0  

Sem data Reunião da Coordenação política do Movimento Pró-
Universidade Pública e Popular 
Chapecó  

48DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

Sem data Pensando a Universidade Federal para a região fronteiriça do 
Mercosul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) 
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PARA A REGIÃO FRONTEIRIÇA 
DO 
47DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FR 

Sem data Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Ato de assinatura do projeto de lei pelo Presidente Lula e 
Ministro da Educação Fernando Haddad, 
Chapecó 

45DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE F3 

Sem data Universidade Federal Mesomercusul 
Equipe Técnica (Elton Scapini – Gab. Dep. Ivar Pavan – PT/RS; 
Tadeu – Fetraf; Gab. Dep. Vignatti; Preta...) 

34DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FDEREAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE FR 

Sem data Movimento Pró-Universidade Federal da para a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul 
Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Projeto Institucional e Pedagógico 

32DOCUMENTO- 
UNIVERSIDADE FDERAL DA 
FRONTEIRA SUL- PROJETO DE 

Sem data Projeto de Lei  
Dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Fronteira 
Sul – UFFS 
Subchefia de assuntos parlamentares 

19DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE FEDERAL 
PÚBLICA E POPU 

Sem data Movimento Pró Universidade Pública e Popular Controle de 
pagamentos 

18DOCUMENTO- MOVIMENTO 
PRÓ-UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORRE 

Sem data folder 

15DOCUMENTO- DOCUMENTO-
MOVIMENTO PRÓ-
UNIVERSIDADE PÚBLICA E PO 

Sem data Apresentação  

10APRESENTAÇÃO-
UNIVERSIDADE FEDERAL 
PARA A MESORREGIÃO 
GRANDE 

Sem data Movimento Pró-Universidade Federal  
Universidade Federal para a Mesorregião Grande Fronteira do 
Mercosul 
Apresentação PPT 

9APRESENTAÇÃO-
MOVIMENTO PRO-
UNIVERSIDADE QUESTÕES 
PARA DEBATE 

Sem data Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a 
mesorregião grande fronteira do Mercosul 
Questões para debate 

8APRESENTAÇÃO-
MOVIMENTO PRO-
UNIVERSIDADE- CAMPUS 
MISSÕES 

Sem data Universidade Pública Federal Mesorregião Grane Fronteira do 
Mercosul 
 
Região Missões – Cerro Largo 

7APRESENTAÇÃO-
MOVIMENTO PRO 
UNIVERSIDADE-SUBSIDÍOS 
PARA OS SE 

Sem data 
(após 
07/03/2008) 

Movimento Pró-Universidade Pública e Popular para a 
Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul 
Subsídio para os seminários nas sedes das unidades 

 

Novas universidades criadas e natureza da criação 
UF UNIVERSIDADE SIGLA LEI 

CRIAÇÃO 
CARACTERÍSTICA CAMPUS (em 2016) 

FASE I 
MG Universidade 

Federal de 
Alfenas 

UNIFAL 11.154/2005 Transformação de 
Faculdade em 
Universidade 

3: Alfenas (sede), 
Poços de Caldas, 
Varginha 

MG Universidade 
Federal do Vale 
do Jequitinhonha 
e Mucuri 

UFVJM 11.173/2005 Transformação de 
Faculdade em 
Universidade 

3: Diamantina (sede), 
Janaúba, Teófilo 
Otoni, Unai 

MG Universidade 
Federal do 
Triângulo Mineiro 

UFTM 11.152/2005 Transformação de 
Faculdade de 
Medicina do 
Triângulo Mineiro - 
FMTM em 
Universidade 

2: Iberaba, Iturama 

RN Universidade 
Federal Rural do 
Semiárido 

UFERSA 11.155/2005 Transformação da 
Escola Superior de 
Agricultura de 
Mossoró – ESAM 

4: Mossoró, Angicos, 
Caraúbas, Pau de 
Ferros 
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PR Universidade 
Tecnológica 
Federal do Paraná 

UTFPR 11.184/2005 Transformação do 
Centro Federal de 
Educação 
Tecnológica do 
Paraná - CEFET-PR 

13: Curitiba, 
Apucarana, Campo 
Mourão, Cornélio 
Procópio, Dois 
Vizinhos, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, 
Londrina, Medianeira, 
Pato Branco, Ponta 
Grossa, Santa Helena, 
Toledo 

SP Fundação 
Universidade 
Federal do ABC 

UFABC 11.145/2005 NOVA 2: Santo André, São 
Bernardo do Campo 

MS Fundação 
Universidade 
Federal da 
Grande Dourados 

UFGD 11.153/2005 Desmembramento 
da Fundação 
Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul – 
UFMS) 

1:	Dourados	

BA Universidade 
Federal do 
Recôncavo da 
Bahia 

UFRB 11.151/2005 Desmembramento 
da Escola de 
Agronomia da 
Universidade 
Federal da Bahia - 
UFBA 

6:	Cruz	das	Almas,	
Cachoeira,	Feira	de	
Santana,	Santo	Antônio	
de	Jesus,	Amargosa,	
Santo	Amaro	

RS Fundação 
Universidade 
Federal de 
Ciências da 
Saúde de Porto 
Alegre  

UFCSPA 11.641/2008 Transformação da 
Fundação 
Faculdade Federal 
de Ciências Médicas 
de Porto Alegre –
FFFCMPA 

1:	Porto	Alegre	

RS Universidade 
Federal do Pampa 

UNIPAMPA 11.640/2008 NOVA 10:	Bagé	(sede),	
Jaguarão,	São	Gabriel,	
Santana	do	Livramento,	
Uruguaiana,	Alegrete,	
São	Borja,	Itaqui,	
Caçapava	do	Sul,	Dom	
Pedrito	

FASE	II	
SC, PR 
e RS 

Universidade 
Federal da 
Fronteira Sul 

UFFS 11.029/2009 NOVA Chapecó	(sede),	Cerro	
Largo,	Erechim,	
Laranjeiras	do	Sul,	Passo	
Fundo,	Realeza	

PA Universidade 
Federal do Oeste 
do Pará 

UFOPA 12.085/2009 Desmembramento 
da Universidade 
Federal do Pará - 
UFPA e da 
Universidade 
Federal Rural da 
Amazônia – UFRA) 

Santarém	(sede),	
Alenquer,	Itaituba,	
Juruti,	Monte	Alegre,	
Óbidos,	Oriximiná	

PR Universidade 
Federal da 
Integração Latino-
Americana 

UNILA 12.189/2010 NOVA Foz	do	Iguaçu	

CE Universidade da 
Integração 
Internacional da 
Lusofonia Afro-
Brasileira 

UNILAB 12.289/2010 NOVA Redenção	(CE),	Acarapé	
(CE),	São	Francisco	do	
Conde	(BA)	

FASE	III	
BA Universidade 

Federal do Oeste 
da Bahia 

UFOB 12.825/2013 Desmembramento 
da Universidade 
Federal da Bahia - 
UFBA 

Barreiras	(sede),	Barra,	
Bom	Jesus	da	Lapa,	Luis	
Eduardo	Magalhães,	
Santa	Maria	da	Vitória	

BA Universidades 
Federais do Sul 
da Bahia 

UFSB 12.818/2013 NOVA Itabuna	(sede),	Porto	
Seguro,	Teixeira	de	
Freitas	

PA Universidade 
Federal do Sul e 
Sudeste do Pará 

UNIFESSPA 12.824/2013 Desmembramento 
do campus Marabá 
da Universidade 
Federal do Pará – 
UFPA 

Marabá	(sede),	Rondon	
do	Pará,	Santana	do	
Araguaia,	São	Félix	do	
Xingu,	Xinguara	



 253 

CE Universidade 
Federal Cariri 

UFCA 12.826/2013 Desmembramento 
da Universidade 
Federal do Ceará – 
UFC 

Juazeiro	do	Norte	
(sede),	Barbalho,	Crato,	
Icó,	Brejo	Santo	

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas leis de criação das universidades e consulta aos 

sites das instituições. 
 
 

Grupo de trabalho constituído pela portaria 356/GR/2006 
Valdir Soldi (Coordenador) UFSC Pró-Reitor de Pós-Graduação 
Elizabete Simão Flausino UFSC Departamento de Ciências 

Econômicas – Membro 
Pedro Antônio de Melo UFSC INPEAU – Membro 
Sérgio Roberto Pinto da Luz UFSC Gabinete do Reitor – Membro 
Clotilde Maria Ternes Ceccato UFSC INPEAU – Secretária 
Célio Wessler Boneti Presidente do Fórum da Mesorregião de 

Fronteira do Mercosul/RS – Membro  
Zeferino Perin Vice-Presidente do Fórum da Mesorregião 

de Fronteira do Mercosul – PR – Membro  
Luciane Maria Carminati Assessora Parlamentar (SC) Membro 

Externo 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Constituição da Comissão de Projeto constituída pela Portaria MEC 948, de 22 de 
novembro de 2007 

MEC 
Armênio Bello Schmidt MEC 
Beatriz Bitencourt Collere Hanff UFSC 
Carlos Alberto Ceretta UFSM 
Dalvan José Reinert - Coordenador UFSM 
Gelson Luiz de Albuquerque FINEP 
João Carlos Denardin UFSM 
Lucia Helena Correa Lenzi UFSC 
Márcio Alexandre Barbosa Lima MEC 
Marcos Aurelio Souza Brito MEC 
Marcos Laffin - Coordenador UFSC 
Verônica Cardoso Pessoa de Carvalho MEC 
MOVIMENTOS SOCIAIS 
Airton Fontana Professor e Prefeito de Guaraciaba SC 
Alexandra Borba da Silva Movimento Estudantil 
Altemir Tortelli Coordenador Geral da FETRAF SUL 
Dom Orlando Dotti Bispo de Vacaria RS 
Elemar Cezimbra Via Campesina 
Elton Scapini Professor e Assessor Parlamentar; RS 
Jaci Poli Assesoar – Sudoeste do Paraná 
Luciane Carminatti Professora e Assessora Parlamentar; SC 
Maria Andréia Maciel Nerling Via Campesina 
Marlene Stochero Região Missões do RS Cpers 
Zeferino Perin Fórum da Mesorregião da Grande Fronteira 

do Mercosul 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Comissão de Implantação, Portaria 148/2009 
Ricardo Rossato Movimento (Faculdade Luterana de Santa 

Maria) 
Conceição Paludo Movimento (Universidade Federal Pelotas) 
Paulo Alves Lima Filho Movimento (Unicid – SP) 
Antônio Inácio Andrioli Movimento (Universidade Federal Ijuí) 

indicado região Missões 
Solange Maria Alves Movimento (?) Unochapecó 
Dilvo Ilvo Ristoff Presidente (UFSC – Capes) 
Bernardete Limonji UFSC 
Antônio Diomário de Queiroz Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 

Tecnológica do Estado de Santa Catarina - 
Fapesc 

João Carlos Teatini de Souza Clímaco Capes 
Gelson Luiz de Albuquerque UFSC 
Marcos Aurélio Souza Brito Secretário de Educação Superior/MEC 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Atores entrevistados por Ló e Trevisol (2014), organizados por Estado. 
Movimento Rio Grande do Sul 
Altemir Tortelli RS Norte (Erechim) – Fetraf-Sul 
Anacleto Zanella RS Norte (Erechim) 
Inácio Andrioli RS Missões (Ijuí) 
Ivar Pavan RS Alto Uruguai  
Pedro Melchior RS Missões  
Movimento Santa Cantarina 
Solange Mario Alves SC (Comissão dos 11) 
Pedro Uczai SC 
Luciane Carminatti SC 
Mario Flávio Tessaro SC 
Neodi Saretta SC 
Cláudio Vignatti SC – Deputado Federal 
Dilvo Ristoff SC (MEC) 
Ana Elsa Munarini SC Oeste – Movimento Mulheres Campesinas 
Santo de Luca SC (Concórdia) 
Movimento Paraná 
Eduardo Galevski PR (ex-prefeito Realeza) (Sudoeste) 
Elemar Cezimbra PR (Cantuquiriguaçu) 
João Costa Oliveira PR (Cantuquiriguaçu) 
Jaci Poli PR (Sudoeste) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Atores entrevistados por Treib e Rotta (2012) 
Movimento Rio Grande do Sul 
Melchior Mallmann* Representante da Região Fronteira Noroeste (prefeito 

Campina das Missões 2005-2008) 
Canísio Schmidt* Ex-vice-prefeito de Cerro Largo 
José Roberto Oliveira* Representante dos empresários da região 
Eni Malgarin* Representante dos legislativos da região 
Marlene Stochero* Diretora do 9o CPERS Santo Ângelo, na época representante 

dos Sindicatos da área de Educação 
Guido Cacildo Henz Professor e Historiador 
Antônio Inácio Andrioli Integrante da Comissão de Implantação 
Adair José Trott Prefeito de Cerro Largo na época 
Sandra Freitas Participante do movimento (secretária) 
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João Pedro Fagundes Vereador de Ijuí 
* Entrevistados em conjunto (roda de conversa). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Entrevistas OBEDUC, disponíveis para consulta em Mariano, 2016. 

S1 Pró-reitor da Área de Graduação da Universidade Federal da 
Fronteira Sul 

S2 Vice-Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Membro 
da Comissão de Implantação da Universidade em 2009. 

S3 Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação (Joviles Vitório 
Trevisol) 

S4 Ativista representante das mulheres campesinas (Ana Elza 
Munarini) 

S5 Pró-Reitora do curso de Mestrado em Educação 
S6 Professor do curso de Economia 
S7 Professora do curso de agronomia (Roseane Denardin) 
S8 Professora do curso de Libras (Jane Teresinha Donini 

Rodrigues) 
S9 Professor Arlindo Cristiano Felipe 
S10 Professor do curso de Agronomia (Jorge Luiz Dias) 
S11 Professora do curso de Enfermagem (Valéria Silvano 

Afaganelo Madureira) 
S12 Professor e coordenador do curso de Letras (Santo Gabriel 

Vacaro) 
S13 Professor do curso de Ciência da Computação 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Universidades Privadas no RS, SC e PR. 
 Estado IES Mantenedora 

Comunitárias/laicas 
(sem fins 
lucrativos) 

RS UCS (1967) Fundação Universidade de Caxias do Sul 
UNIJUÍ (1986) FIDENE 
UPF (1968) Fundação Universitária de Passo Fundo 
URI (1993) FURI 
UNICRUZ (1993) APOCRUZ 
UNISC (1993) APESC 
FEEVALE (2010) Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo 

 SC UNOCHAPECÓ 
UNIVILLE 
UNISUL  
UNESC 
UNIVALI 
UNOESC 
UNIPLAC 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
Universidade da Região de Joinville 
Universidade do Sul de Santa Catarina 
Fundação Educacional de Criciúma 
Fundação Universidade do Vale do Itajaí 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Universidade do Planalto Catarinense 

 PR UNIPAR Universidade Paranaense 

Confessionais 
(sem fins 
lucrativos) 

RS PUC-RS (1950) União Brasileira de Educação e Ensino 
UCPEL (1960) Soc. Pelotense de Assistência e Cultura 
UNISINOS (1968) Soc. Antônio Vieira 
ULBRA (1989) IELB 

PR PUCPR (1960) Associação Paranaense de Cultura 

Especiais* SC UNIARP 
UNC 
FURB 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe  
Universidade do Contestado 
Universidade Regional de Blumenau 

Particulares (com 
fins lucrativos)  

PR UNOPAR Editora e Distribuidora Educacional S/A 
UP Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda. 
UTP SET Sociedade Civil Educacional Tuiuti Limitada 
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*Categoria administrativa Especial ainda é objeto de análise pela CONJUR/MEC. UNIARP – 
fundação privada, UNC – fundação privada, FURB – fundação municipal 

Fonte: Portal E-mec e sites das universidades. 
 
 

Universidades Públicas no RS, SC e PR. 
 Estado IES 

Pública Federal RS Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

SC Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 
 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
PR Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
 Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA 
 Universidade Federal do Paraná – UFPR 

Pública Estadual RS Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
SC Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
PR Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Universidade Estadual de Maringá – UEM 
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO 
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

Fonte: Portal E-mec e sites das universidades. 
 
 
 
 
 
 


