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Resumo 

 

A distribuição espacial dos serviços de educação superior no nordeste brasileiro por muito 

tempo foi fortemente marcada pelo desequilíbrio entre sua oferta e demanda. Reconhece-se que 

a partir de 2003 houve uma mudança no cenário da educação superior brasileira com a 

implementação de um conjunto de políticas públicas visando à descentralização e interiorização 

desta modalidade de ensino, concomitantemente uma modificação no padrão da mobilidade 

espacial, pois passa a ser desnecessário percorrer grandes distâncias para o ingresso no ensino 

superior, nesse processo intensifica os deslocamentos de curta distância, a pendularidade. Nesse 

contexto, o presente trabalho define pendularidade como o deslocamento regular de estudantes 

do ensino superior para estudar em um município diferente daquele que reside. Tem-se que a 

maioria dos estudos desenvolvidos no Brasil, nessa temática, direcionam suas análises para a 

mobilidade pendular motivada por trabalho e pouco se tem discutido a respeito deste fenômeno 

com motivação por estudos, em especial na educação superior. Outra característica dessas 

produções é o critério geográfico definido para determinar os deslocamentos pendulares, que 

geralmente são voltados para as Regiões Metropolitanas. Assim, considera-se relevante neste 

trabalho o estudo no âmbito da região do nordeste brasileiro que historicamente apresenta 

baixos indicadores sociais e econômicos, e, especialmente, por ser uma das regiões mais 

carentes de ensino superior quando comparada as demais regiões brasileiras. O presente estudo 

tem como propósito analisar o deslocamento pendular de estudantes de nível superior de 

graduação no nordeste brasileiro nos anos de 2000 e de 2010, de modo a compreender de que 

modo os processos de expansão e democratização desse nível de ensino impactaram na 

pendularidade da referida região. Os resultados evidenciam que, de 2000 para 2010, o processo 

de expansão e interiorização das instituições do ensino superior de graduação provocaram 

mudanças importantes tanto no perfil sociodemográfico dos estudantes pendulares nesta 

modalidade de ensino, uma vez que, passou-se a identificar uma maior participação de 

mulheres, residentes da área rural, que viviam em companhia de conjugue ou companheiro, se 

autodenominavam pardos, possuindo uma renda perca pita domiciliar de  0 a 1 salário mínimo, 

uma expressiva variação positiva na idade média tanto, no grupo dos homens quanto nas 

mulheres, nos estados do Maranhão e Bahia, quanto em termos de volume, especialmente em 

fluxos iguais ou superiores a 1.000 pendulares. 

 

 

 

Palavras – Chave: Movimentos pendulares; políticas públicas educacionais; interior do 

nordeste brasileiro. 

 

 

 



Abstract 

 

The spatial distribution of higher education services in the Brazilian northeast for a long time 

was strongly marked by the imbalance between its supply and demand. It is recognized that 

since 2003 there has been a change in the scenario of Brazilian higher education with the 

implementation of a set of public policies aimed at decentralizing and internalizing this 

modality of education, concomitantly a modification in the pattern of spatial mobility, since it 

becomes unnecessary to travel long distances to enter higher education, in this process 

intensifies short-distance displacements, commuting. In this context, the present work defines 

commuting as the regular displacement of students of higher education to study in a different 

municipality than the one that resides. Most of the studies carried out in Brazil on this subject 

have focused their analysis on pendular mobility motivated by work, and little has been 

discussed about this phenomenon motivated by studies, especially in higher education. Another 

characteristic of these productions is the geographic criterion defined to determine the 

commuting displacements, which are generally directed towards the Metropolitan Regions. 
Thus, it is considered relevant in this study the study within the region of the Northeast of Brazil 

that historically presents low social and economic indicators, and especially because it is one 

of the regions most lacking in higher education when compared to the other Brazilian regions. 

The purpose of this study is to analyze the pendular displacement of undergraduate students in 

the Northeast of Brazil in the years 2000 and 2010, in order to understand how the processes of 

expansion and democratization of this level of education have impacted on the commuting of 

the aforementioned region. The results show that, from 2000 to 2010, the process of expansion 

and internalization of undergraduate higher education institutions caused important changes 

both in the sociodemographic profile of students commuting in this modality of teaching, since, 

it was started to identify a greater participation of rural women living in the company of a 

partner or companion, called themselves pardos, having a per capita household income of 0 to 

1 minimum wage, a significant positive variation in the average age in both the men's group 

and the women's group , in the states of Maranhão and Bahia, and in terms of volume, especially 

in flows of 1,000 or more. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que as transformações ocorridas no âmbito das políticas públicas 

educacionais vivenciadas no Brasil, especialmente nas últimas décadas, podem contribuir 

para o fomento de uma maior articulação entre as cidades em função das mobilidades 

espaciais da população, com destaque para os deslocamentos pendulares por motivo de 

estudo (ROSA, 2013). 

Depreendendo que o deslocamento pendular ganha especificidade e novas 

formas provenientes de mudanças na estrutura da sociedade contemporânea, isto é, seus 

determinantes estão relacionados com a organização social, econômica e política, 

passando a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência dos indivíduos 

(JARDIM, 2011). Assim como, tornar-se responsável pela criação de novos espaços 

territoriais e societários no lugar de origem (domicílio) e destino (trabalho e estudo) 

(JARDIM; ERVATTI, 2007). 

Ganha-se expressividade as correntes populacionais em direção às cidades 

médias no interior do País, perdendo a exclusividade dos deslocamentos para os grandes 

aglomerados urbanos. Aqueles movimentos pendulares que tinham, de um modo geral, 

como característica básica deslocamentos para espaços metropolitanos passaram a ter 

como destino o território fora da mediação das Regiões Metropolitana (OLIVEIRA, 

2011).  

Embora haja maiores discussões que associa os deslocamentos pendulares quase 

que exclusivamente à dinâmica metropolitana por motivo de trabalho, a complexa 

estrutura organizacional do espaço permitiu o surgimento de novos tipos de 

deslocamentos pendulares segundo distintas escalas geográficas e temporais de 

abrangência (FARIAS, 2012). 

A partir de 2003 constata-se um aumento de investimentos em políticas públicas 

educacionais, direcionados especialmente para a educação de nível superior, como 

estratégia de expansão e interiorização das Instituições de Educação Superior (IES), 

visando a redistribuição em termos territorial, além de promover o desenvolvimento 

econômico e social (BRASIL, 2007).  

No contexto da reestruturação educacional do ensino superior no Brasil destaca-

se a implementação dos programas de ampliação do acesso à educação superior do 

governo federal, entre os quais despontam o Programa Universidade para Todos 



 

 

 

 

(PROUNI), o Fundo de Financiamento ao Estudante (FIES), o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o Sistema 

de seleção Unificado (SISU) se constituíram em políticas públicas apresentadas para 

atender aos interesses do Estado de expandir o acesso a esse nível de educação a baixo 

custo (MARQUES; CEPÊDA, 2012). 

Pretende-se trazer para o centro das discussões os deslocamentos pendularidade 

resultante da organização e alocação da atividade educacional, encadeada pela 

confluência dos processos políticos de expansão, distribuição e ocupação pela população 

estudantil das instituições de ensino superior de graduação no interior do nordeste 

brasileiro.  

Desse modo, destaca-se a importância do seu estudo na Região do Nordeste do 

Brasil, marcada historicamente por indicadores sociais e econômicos que revelam a 

desigualdade social da população, especialmente por ser uma das regiões mais carentes 

de ensino superior quando comparada as demais regiões (AB’SABER, 1999). Em vista 

disso, nos últimos anos a região foi beneficiada pelo desenvolvimento da política pública 

educacional orientada para a expansão e interiorização das IES, assim, tornando 

desnecessário a população estudante migrar para uma Cidade ou Estado diferente do seu 

em busca de acesso à educação superior, nesse contexto expressa-se os fluxos pendulares 

num novo contexto de redistribuição da população no espaço. 

Considera-se que os resultados obtidos a partir desta pesquisa podem contribuir 

para se poder entender quais possíveis implicações da descentralização do ensino superior 

sobre a mobilidade urbana e para estimar necessidades de incrementos na infraestrutura 

urbana, auxiliando na execução e no desenho de políticas públicas direcionadas à 

melhoria da mobilidade urbana, e assim, na qualidade de vida das populações, à medida 

que tem redução dos custos de transporte e do tempo gasto nos deslocamentos.  

Nesse contexto, a preocupação que circunda o trabalho está pautada no seguinte 

questionamento: quais as implicações do processo de descentralização do curso superior 

de graduação sobre a pendularidade e o reordenamento espacial no nordeste brasileiro 

nos anos de 2000 e de 2010? 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo geral fazer uma análise dos 

movimentos pendulares de estudantes do nível superior de graduação no interior do 



 

 

 

 

nordeste brasileiro, investigando as mudanças na trajetória dos movimentos (origem e 

destino) tomando como referência os anos de 2000 e de 2010.  

Adicionalmente, tendo em vista a região de estudo e o período descrito, os 

objetivos específicos são: mapear o local de residência e o local das Instituições de Ensino 

Superior que os pendulares estudam e trabalham na região do nordeste brasileiro, no 

período de 2000 e de 2010; realizar uma análise sociodemográfica dos indivíduos que 

pendulam para trabalho e estudo em IES; Analisar as implicações da descentralização do 

ensino superior sobre a pendularidade no período 2000 e de 2010. 

A pesquisa fez uso dos microdados da amostra do Censo Demográfico de 2000 

e de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para o nordeste 

brasileiro. A manipulação dos dados secundários será realizada com base no programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que permitirá a elaboração do perfil 

sociodemográfico dos graduandos, com as variáveis: sexo, idade, situação do domicílio, 

estado civil, renda domiciliar em número de salários, bem como a identificação dos 

pontos de deslocamentos. E do TerraView, que possibilitará a confecção dos mapas 

temáticos e mapas de localização. 

Portanto, além desta introdução, metodologia e conclusão a presente dissertação 

é composta por 3 capítulos: o primeiro e o segundo são compostos pelo referencial teórico 

que contextualiza os processos de pendularidade. O segundo descreve as políticas 

públicas educacionais, o processo histórico de implantação e a evolução da educação 

superior no Brasil, assim como, evidenciar o impacto das políticas públicas educacionais, 

em especial de 2000 a 2010, no nordeste brasileiro. No terceiro apresenta uma discussão 

sobre as mudanças nas características dos pendulares estudantes no nível superior de 

graduação no interior do nordeste brasileiro no ano de 2000 e de 2010 e uma análise da 

distribuição espacial (origem e destino). 



 

 

 

 

2 PENDULARIDADE: UMA REVISÃO DOS ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

Reconhece-se que os movimentos da população no espaço podem ser 

apreendidos como um processo que decorre das transformações na estrutura da sociedade 

(na localização das atividades produtivas, das instituições de ensino, do acesso aos bens 

e serviços públicos e privados). Por outro lado, admite-se sua influência sobre a 

organização da sociedade no espaço, uma vez que a movimentação de certo contingente 

populacional numa determinada área poderá demandar por novas estruturas sociais (por 

políticas públicas de acesso à educação, saúde e trabalho, etc.) (TAVARES; ROCHA, 

2016) 

Desse modo, considera-se pendularidade um tipo de mobilidade espacial de 

curta distância realizado entre o local de residência e o local que se realiza uma atividade 

cotidiana. Embora existam outras acepções, Marandola e Ojima (2014) revelam que, em 

francês é entendida como o vaivém semelhante à oscilação de um pêndulo; no inglês, 

referido como commuting, os autores advogam uma conotação mais aproximada das 

trocas de trabalhadores, consumidores e dinheiro entre as cidades a partir do ir e vir diário, 

além disso, assegura Antico e Aranha (2005), é percebido como um bom indicador da 

integração entre as cidades. 

Denota-se o deslocamento pendular é um elemento importante na dinâmica 

demográfica, especialmente por ser considerado um fenômeno orientador para que se 

possa compreender as transformações no mundo atual. Em vista disto pesquisadores em 

diversos países empenham-se compreender suas implicações, a exemplo disto, destacam-

se estudos:  

• No Canadá, Preston e Mclafferty (2016) fizeram uma análise sobre 

gênero, raça e deslocamento pendular de trabalhadores na região 

metropolitana de Nova York. E verificaram que muitas mulheres na 

década de 1990 pendularam a distâncias menores e menos tempo do que 

os homens e que, já em 2010 as diferenças de gênero e raça no 

deslocamento pendular variaram. Por fim, a análise de regressão mostra 

que os impactos dos salários e da composição dos agregados familiares 

na viagem pendular diferem entre os do centro altamente valorizado, que 

beneficiou de investimento privado e público 

 



 

 

 

 

• Em Toronto, Axisa, Scott e Newbold (2012), examinaram fatores que 

influenciam a distância de viagem dentro da região metropolitana de 

observou-se que a distância do trabalho aumenta na medida em que a 

renda familiar se eleva, assim como quando os indivíduos possuem 

trabalhos mais qualificados. Concomitantemente descobrem que quanto 

maior o tempo que o indivíduo mora naquela localidade, menores 

distâncias casa-trabalho serão percorridas por ele. 

 

• Na Alemanha, Papanikolaou (2006) investigou a influência da estrutura 

espacial sobre o comportamento pendular de trabalhadores tanto em 

nível regional quanto em nível individual. No primeiro nível verificou 

que a distância média de deslocamento aumenta com a densidade de 

funcionários e a distâncias pendulares diferentes parecem ser 

determinadas pela estrutura espacial. Já no segundo nível observou-se 

que para funcionários em regime de meio período as taxas de 

deslocamento e as distâncias médias de deslocamento tendem a 

aumentam a partir do 56º ano, em função do estabelecimento as leis de 

reforma antecipada que transformam o emprego a tempo inteiro em 

empregos a tempo parcial. Logo, os ex-funcionários em tempo integral 

não quebram seus hábitos, por isso aumentam a taxa de deslocamento e 

as distâncias de transporte entre os passageiros que chegam a tempo 

parcial. 

Neste contexto, repensando o estabelecimento das relações sociais na 

perspectiva dos deslocamentos pendulares, entende-se que: 

 
[...]. Se esta sociedade em movimento trouxe uma fluidez às relações 

sociais e aos espaços, isto não implica necessariamente uma perda de 

sua intensidade ou valor. A sociedade e os sistemas estão em 

movimento, juntamente com as pessoas, e cada vez mais papéis e 

funções são desempenhados fora da fixidez, em movimento 

(MARANDOLA apud URRY, 2009, p.152).  

 

Entende-se que diversos são os motivos que ensejam as pessoas a deslocarem 

com frequência, tais como: compras, lazer e cultura, atendimento médico-hospitalar, entre 

outros, porém, levando em consideração a regularidade e o volume dos fluxos, o Censo 

Demográfico brasileiro capta apenas os motivos para trabalho e/ou estudo. Estes fluxos 



 

 

 

 

captados pelo Censo são indispensáveis na medida em que podem indicar os distintos 

papéis desempenhados pelos municípios, aqueles concentradores de atividades geradoras 

de opções de trabalho, aqueles pela oferta qualificada de serviços de educação (MOURA 

et al, 2013). 

Num estudo realizado por Moura, Delgado e Costa (2013) indica que os 

municípios com suas diferentes funções e concentração de oportunidades de trabalho e/ou 

estudo possuem maior ou menor representatividade em termos de atração populacional, 

isto é, aqueles municípios de maior porte geralmente possuem maior atração de pessoas 

em relação aos demais. Nesse sentido, os fluxos pendulares mais significativos, em geral, 

são direcionados para os grandes municípios, aqueles com forte potencial econômico e/ou 

educacional. 

Diante disso vê-se a importância crescente das cidades como locais de 

concentrações e atração de população.  Elas podem influenciar a sociedade em função de 

mudanças complexas de estilo de vida das pessoas, simultaneamente às mudanças nas 

relações comportamentais e sociais podem influenciar mudanças na organização 

estrutural das cidades mudando a estrutura demográfica, as condições de crescimento, as 

demandas por políticas públicas, acesso à educação, saúde, trabalho, etc (TAVARES, E.; 

TAVARES, J. 2016).  

No panorama da mobilidade espacial destaca-se a complexidade e a 

diversificação dos deslocamentos populacionais. Sua expressividade está atrelada em 

maior medida aos dos efeitos advindos do processo de urbanização. Assente-se que, “o 

acelerado processo de urbanização experimentado pelas regiões brasileiras, em seu 

conjunto, nas últimas décadas, vem redefinido aspectos importantes do processo de 

distribuição espacial da população brasileira” (BAENINGER, 2006, p.163). 

Visto isto, pode-se conjecturar que o movimento pendular tem propiciado a 

expansão dos espaços, no sentido da incorporação de novas áreas de absorção 

populacional. Atuando na transformação do espaço urbano e este, por sua vez, pode 

influir decisivamente no procedimento de suas escolhas e ações dos indivíduos (BRITO 

e SOUZA, 2005; OLIVEIRA, 2011; VASCONCELO, 2012; COLLA E FERREIRA, 

2015; LIMA 2015)  

Numa análise das tendências dos deslocamentos, Aranha (2005) destaca como 

característica marcante a modificação provisória do volume populacional dos municípios, 

http://lattes.cnpq.br/6168350093889354


 

 

 

 

isto é, proporções relevantes de pessoas saindo (evasão) temporariamente de um 

determinado município diminui o seu volume, concomitantemente sua entrada 

(receptores) temporária em outro município leva ao aumento do seu volume, dependendo 

das características de cada área.  Logo, conforme a natureza do município, se for mais 

concentrador ou mais dispersor, gera maior ou menor demanda por serviços ou bens. 

Neste sistema o desenvolvimento do transporte permitiu uma nova organização 

espacial, sendo capaz de integrar e segmentar os espaços ao mesmo tempo, e através das 

técnicas urbanísticas regular o fluxo e a vida da população. O coletivo, público, torna-se 

um dos maiores viabilizadores e responsáveis pela maior densidade dos deslocamentos, 

isto é, ampliação do movimento das pessoas no território. O aprimoramento dos meios de 

condução a partir dos avanços tecnológicos, e sua rápida difusão, podem levar a melhoria 

na acessibilidade e promover menor tempo gasto no percurso para o trabalho ou às escolas 

(TAVARES; ROCHA, 2016).  

Decerto que a relação entre o movimento pendular e os meios de transporte seja 

conhecida, dada ao fato de que os deslocamentos pendulares podem guardar uma relação 

direta com a existência de espaços dotados de uma maior ou menor densidade de 

infraestrutura. Essa assertiva sugere que o aumento das facilidades de transporte seja um 

fator fundamental para a expansão dos movimentos pendulares, e por isso, interfere nos 

movimentos pendulares. Então, entende-se que acesso de indivíduos a meios de 

transporte mais eficazes se torna essencial para a expansão da mobilidade intraurbana 

(MOURA, 2005; BRANCO et al., 2005). Para Jones (1981) mobilidade 

 

é a habilidade de um indivíduo, ou tipo de pessoa, de se deslocar. O que 

envolve dois componentes. O primeiro deles depende da performance 

do sistema de transportes, que é afetado pela localidade da pessoa, a 

hora do dia e a direção onde ela deseja viajar. O segundo componente 

depende das características do indivíduo como quando o carro está 

disponível, pode pagar um táxi, ônibus, tarifas rodoviárias ou 

aeroviárias, se é capaz de andar ou usar o transporte público, ou se tem 

conhecimento das opções disponíveis para ele. Em outras palavras, o 

primeiro elemento diz respeito a efetividade do sistema de transporte 

conectar locais espacialmente separados e o segundo elemento diz 

respeito do acesso de cada indivíduo aos sistemas de transporte 

(JONES, 1981, p.1). 

 

Nesse contexto, conforme Moura, Delgado e Costa (2013), a mobilidade é uma 

necessidade básica para atender as principais demandas de circulação casa-trabalho e/ou 

estudo. O proceder do deslocamento exige a efetividade de um sistema de transporte 



 

 

 

 

eficiente e de qualidade, que permita a ampliação da integração entre os municípios, bem 

como a otimização de recursos financeiros, materiais e humanos, diminuindo os perigos 

e riscos, possibilitando mais mobilidade às pessoas e opções de escolhas para se 

deslocarem no espaço e território. 

Porém o cenário da realidade nas áreas urbanas evidencia a vulnerabilidade em 

diferentes formas: em termos de fragilização da infraestrutura e dificuldades de 

acessibilidade, como outros riscos provenientes da hipermobilidade à medida que as 

carências sociais e urbanas compõem grande parte da paisagem nas áreas de expansão 

urbana/regional (MARANDOLA, 2011). 

[...] a dispersão atual é uma dimensão da expansão urbana que não é 

vinculada ao crescimento da mancha urbana, pois sua descontinuidade 

é compensada pela capacidade de deslocamento entre áreas urbanas 

conectadas por fluxos demográficos. Essa descontinuidade seria uma 

das características do processo de dispersão urbana e sugere um espaço 

de vida urbano fragmentado espacialmente, mas vivido de maneira 

comum mesmo em contextos não metropolitanos (OJIMA; 

MARANDOLA, 2012, p.109). 

 

Neste contexto, Marandola (2011) sinaliza para a importante de estratégias que 

possibilitem a compreensão e investigação da pendularidade para além da concepção 

casa-trabalho/estudo. Em vista disto, introduz em seus estudos a análise do espaço de 

vida, das implicações do ir e vir no território sobre o estabelecimento da vida social do 

pendular. De maneira ampla se compreende que “o espaço de vida é uma noção que 

permite operacionalizar o habitar, potencializando a descrição da mobilidade ao longo da 

biografia da pessoa” (MARANDOLA JR., 2006). 

Em termos conceituais admite-se a seguinte definição: 
 

[...] o espaço de vida é composto por todos os lugares e itinerários que 

a pessoa percorre cotidianamente. Evidentemente, é possível 

categorizar de maneira simples tais lugares através de sua 

funcionalidade: serviços, trabalho, lazer, estudo, visitas, compras e 

assim por diante (MARANDOLA, 2008 p. 149). 

 

O espaço de vida é uma expressão estabelecida nas ciências humanas que 

tenciona identificar fenômenos sociais distribuídos no espaço (LIMA, 2015). Nesta 

perspectiva, o termo foi utilizado enquanto componente subjetivo do espaço social por 

Lewin, mais sua aplicabilidade de forma abrangente se deu na geografia do espaço vivido 

de Armand Frémont, na década de 1970, que relacionou o espaço de vida à biografia do 



 

 

 

 

indivíduo a partir da descrição de todos os lugares freqüentados por um homem ao longo de 

sua vivência (MARANDOLA JR., 2006; LIMA, 2015). 

Conforme Marandola JR.(2006), no campo demográfico o francês de Daniel 

Courgeau foi um dos precursores nos estudos do espaço de vida. Courgeau debruçou-se 

à pesquisa inovadoras de mensuração dos movimentos, que levou a incorporar os dados 

temporais os dados espaciais. Optando por priorizar para a base de sua pesquisa 

informações quantitativas em detrimento das informações qualitativas, isto é, não 

considerou os motivos que levavam as pessoas a realizar os deslocamentos, “seja pela 

função, pelo envolvimento ou pelo subjetivo” (MARANDOLA JR. 2006, p.5) 

Na contemporaneidade Marandola JR. (2006) traz sua contribuição nas análises 

sobre espaço de vida de maneira desafiadora, não apenas focando nas abordagens 

qualitativas da geográfica de Armand Frémo e nem tão pouco objetiva da demográfica de 

Daniel Courgeau. A ideia consiste em aplicar uma metodologia que leva em consideração 

tanto a dimensão objetiva quanto qualitativa. Assim, utiliza-se espaço de vida como “o 

espaço da vida da pessoa, por onde ela desenvolve seu cotidiano” (MARANDOLA Jr., 

2005, p.08). 

Esta investigação tem se desenvolvido no sentido de, por um lado, 

manter a noção de espaço de vida estritamente objetiva enquanto 

incorporamos, por outro lado, uma dimensão qualitativa, procurando 

hierarquizar os lugares a partir da experiência do próprio indivíduo 

(MARANDOLA, 2006, p.5) 

 

Neste sentido, Marandola JR. discutindo a relação entre mobilidade e 

vulnerabilidade a partir da análise de espaços de vida, para tanto se utiliza de 

representações espaciais e dos quatro estágios temporais definidos por Courgeau (1988): 

a infância juventude, idade adulta e terceira idade de vida. 

Na infância, o indivíduo apresenta forte dependência dos membros da família, 

sua mobilidade restringe a casa, a escola, casa de amigos e familiares e, portanto, o seu 

espaço de vida é limitado espacialmente; É na juventude que se inicia a expansão do 

espaço de vida, na maioria das vezes em decorrência da maior independência em relação 

aos pais e constituição de novos amigos e lugares a estes associados, como sua casa, 

lugares de lazer que praticam em comum, escola e faculdade; Mas é na idade adulta que 

o espaço de vida chega a seu ápice, a maior autonomia nesta fase torna possível relações 

com lugares antes inacessíveis, estabelecimento de laços que fortificam a mudança de 

residência como o casamento, os lugares que envolvem a vida dos filhos, a casa de 

familiares do cônjuge, ao trabalho, viagens, entre outros; Já na terceira idade de vida tem-



 

 

 

 

se praticamente um retrocesso, quase voltando a ter as dimensões da infância. Muitos 

lugares ficam no passado, a comunidade retrai-se fortemente, voltando a compreender 

apenas poucos lugares na vizinhança e alguns parentes.  

Dessa forma, os espaços de vida permitem identificar diferentes processos na 

experiência da distribuição espacial da população em cada faixa etária, expressando 

diferentes necessidades, padrões e significados para crianças, jovens, adultos ou idosos. 

Distintas composições familiares configuram espaços de vida distintos, o que permite 

relacioná-los à própria trajetória do domicílio ou do núcleo familiar (MARANDOLA JR. 

2006). 

Uma outra questão dentro do debate do espaço de vida no contexto da 

mobilidade é o processo de ampliação concomitantemente a fragmentação dos espações 

de vida. De acordo com Ojima et. al. (2015) ao mesmo tempo em que as novas relações 

sociais (laços de amizade e/ou contatos profissionais) e redes sociais são estabelecidos no 

local de origem, se tem uma fragilidade no comprometimento com o espaço e com os 

deveres sociais, e do enfraquecimento dos laços antes estabelecidos no local de origem, 

“devido à fluidez dos nexos da mobilidade espacial” (OJIMA et al,2015, p.18).   

Poderia também abordar a mobilidade na perspectiva do estabelecimento das 

cidades-dormitório já que trata dos municípios, economicamente pouco dinâmico, em que 

parcela da população residente trabalha e/ou estuda em outra cidade, e mesmo chegando 

a ser uma ideia bastante disseminada nos meios acadêmicos e no senso comum não se 

pode configura de fato um conceito. Segundo Ojima et. al. (2010) estas cidades nem 

sempre apresentam fluxos de deslocamentos pendulares expressivos para a população do 

município de origem ou de destino, pois persiste historicamente uma conotação 

estigmatizada no termo cidade-dormitório que, sob a perspectiva dos deslocamentos 

pendulares, não se pode comprovar de forma empírica, mas sim como uma forma de 

analisar o crescimento populacional de algumas cidades considerando as características 

socioeconômicas desfavoráveis de seus residentes. 

Ao longo da análise histórica dos deslocamentos populacionais no Brasil, têm-

se observado certa especificidade no processo de urbanização, principalmente nas últimas 

décadas. Com destaque para o processo de crescimento das metrópoles a partir da 

expansão física do município central, decorrente do espraiamento urbano resultando a 

conurbação entre municípios adjacentes (BRITO; SOUZA, 2005). Desse ponto, os 

fenômenos da metropolização estão historicamente associados ao processo de 



 

 

 

 

industrialização, maior investimento de capital e concentração das condições gerais de 

produção, tais como: infraestrutura de transportes ou rede de fibra ótica, bem como as 

atividades de serviço, responsável pela formação de novos arranjos sociais e territoriais 

(DAVANZO et. al., 2011). 

De modo geral tem-se percebido que grande parte dos estudos associam os 

deslocamentos pendulares quase que exclusivamente à dinâmica metropolitana, 

justificados em sua maioria pela expressiva dinâmica metropolitana (circulação de 

pessoas, bens e serviços). Considerando que, segundo Ojima e Marandola (2012, p. 103), 

“receberam muita atenção em termos de políticas públicas e sociais, da mídia e de 

pesquisas acadêmicas desde os anos 1970”. Entretanto há evidência da significativa 

participação das pequenas e médias cidades nesse processo, pois estão cada vez mais 

estruturadas em termos de urbanização, definindo novos modos de vida da população. 

 

Com a forte desconcentração metropolitana, e a ampliação dos meios 

de mobilidade e comunicação, assistimos a uma complexificação da 

rede urbana a partir da qual o sentido de cidade e região é redefinido 

não a partir da metrópole, mas das cidades pequenas e médias, que 

passam a se articular de maneira mais intensa e sem a mediação 

metropolitana. Deslocamentos cotidianos horizontais entre cidades 

pequenas ou entre cidades médias, ou entre médias e pequenas, com 

uma pluralidade de orientações e destinos apresenta novas dinâmicas 

no urbano não metropolitano que ainda não estão bem delineadas, e que 

não passam necessariamente pelos espaços metropolitanos centrais. Em 

outras palavras, há processos novos que têm se difundido pela rede 

urbana brasileira, que não são comandados pelas metrópoles, embora, 

evidentemente, estejam conectados às redes e sistemas que organizam 

toda a estrutura urbana nacional (OJIMA e MARANDOLA, 2012, p. 

104). 

 

Apesar das investigações referentes aos deslocamentos pendulares de estudantes 

do nível superior de graduação serem incipiente, especialmente em áreas interioranas do 

nordeste brasileiro, um trabalho realizado por Fusco e Ojima (2016) aponta para a 

ampliação no volume da pendularidade em municípios do interior do nordeste brasileiro 

após a interiorização da educação superior, isto é, a reordenação do padrão espacial da 

localização dos estabelecimentos das IES, concomitantemente a gratuidade e a qualidade 

das instituições de ensino contribuíram para a ocorrência dos deslocamentos frequentes 

entre residência e unidade de ensino por parte de um amplo número de estudantes.  

A partir da política focada na expansão da educação superior públicas a 

população do interior do Nordeste do Brasil teve maior oportunidade de acessar o ensino 



 

 

 

 

superior, já que, em períodos anteriores a distância aos grandes centros e os elevados 

custos financeiros se constituía em obstáculos praticamente intransponíveis para muitos 

indivíduos. “Assim, os investimentos em ampliação da oferta de vagas no ensino superior 

trouxeram efeitos não esperados que merecem maior atenção aos estudos populacionais 

e também regionais” (FUSCO; OJIMA, 2016, p.7). 

Diante do exposto neste capítulo faz-se importante situar o presente tema de 

estudo no contexto da pendularidade. Assim, considera-se a pendularidade como o 

deslocamento realizado por estudantes do nível superior de graduação residentes em 

municípios do interior do Nordeste do Brasil para Instituições de Ensino Superior de 

Graduação localizadas em outros municípios interioranos do nordeste brasileiro. 

Entende-se que para estudar a relação entre deslocamentos pendulares e a 

expansão da educação de nível superior no interior do Nordeste do Brasil é essencial 

analisar a evolução, as transformações na estrutura da educação e o levantamento 

preliminar de algumas implicações das Políticas Públicas educacionais nesta referida 

modalidade de ensino sobre a pendularidade. 



 

 

 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: A TRAJETÓRIA DO ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

Busca-se nesta seção retratar o processo histórico de implantação e a evolução 

da educação superior no Brasil. Assim como, evidenciar o impacto das políticas públicas 

educacionais, em especial de 2000 a 2010, no nordeste brasileiro. Considerando que “a 

educação, em especial a educação superior, tem lugar estratégico nos processos de 

transformação social, alocada como meio de impulsão tecnológica e como ferramenta de 

aumento do discernimento e da capacidade crítica da população (MARQUES; CEPÊDA, 

2012, p.170).”  

 

3.1 Engendramento da educação superior 

 

As primeiras Instituições de Ensino Superior brasileira foram criadas com a 

chegada da família real, em 1808. Segundo Costa, Barbosa e Goto (2010), tinham como 

objetivo elevar o nível cultural do país em todos os campos intelectuais para aparelhar o 

Governo que aqui se estabelecia com a vinda da família Real. Um ensino nascido para a 

formação e reprodução de elites.  

Masetto e Gaeta (2013) argumentam que os cursos profissionalizantes estavam 

voltados para cobrir as necessidades de mão de obra qualificada necessária à época. As 

três primeiras escolas foram: Cirurgia e Anatomia (Atual Faculdade de Medicina da 

Universidade da Bahia), Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro (hoje Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a Academia de Guarda da 

Marinha, também no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1810 funda-se a Academia Real 

Militar e posteriormente a Escola Politécnica (hoje Escola Nacional de Engenharia da 

UFRJ), além de Faculdades Direito de em São Paulo e Olinda. 

Apesar da participação da Igreja no ensino superior não conseguiu estabelecer o 

domínio desejado, isto é, não obteve êxito na introdução do ensino religioso nas escolas 

públicas, uma vez que, não se teve por parte do governo a atribuição da tarefa de organizar 

com fundos públicos a primeira universidade brasileira. Vale lembrar que mesmo com a 

Constituição de 1891 ela é mantida como atribuição do Poder Central, mas não 

exclusivamente. Entre 1889 e 1918 foram criadas no Brasil 56 novas escolas superiores, 

a grande maioria privada. O cenário da educação ficava de um lado, instituições católicas 

http://lattes.cnpq.br/3830651638287635


 

 

 

 

e, de outra, iniciativas de elites locais que buscavam dotar seus estados de 

estabelecimentos de ensino superior (MASETTO; GAETA, 2013).  

A partir da década de 1920 passa-se a se evidenciar um grande movimento de 

modernização do país. Ao lado da urbanização e de transformações econômicas que 

decorrem da industrialização. Esse movimento também atingiu a educação, em especial 

a modernização no ensino superior. Nas primeiras estatísticas educacionais, em 1933, 

mostravam que as instituições privadas detinham significativa parcela das matrículas, 

44%, e por 60% das instituições de ensino superior. Entre 1946 e 1960, foram criadas 18 

universidades públicas e dez particulares de maioria confessional católica e presbiteriana 

(DURHAM, 2005). 

Durante esse processo algumas das principais reformas surgem de 1911 até a 

Revolução de 1930, promovendo alterações na estrutura das instituições: Reforma 

Rivadávia Corrêa 1 em 1911; a Reforma Carlos Maximiano2; a criação pelo Governo 

Provisório do Ministério da Educação e Saúde Pública3 em 1930 impulsiona a criação da 

Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e, em 1935 a Universidade do Distrito 

Federal (UDF). Sendo que, em 1936 o Governo Federal incorpora os cursos da UDF pela 

Universidade do Brasil (UB) (SANTOS; MOUTINHO; CAMPOS, 2016). 

A partir de 1950 a reforma no ensino superior conta com a participação do 

movimento estudantil, se destaca com fortes reivindicações da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) buscando combater o caráter arcaico e elitista das instituições 

universitárias, propondo a substituição de todo o setor privado. Infelizmente a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), votada em 1961, atendeu aos anseios 

dos setores privatistas e conservadores, o que acabou por legitimar e ampliar o sistema 

                                                 
1 A Reforma Rivadávia Corrêa, foi implementada em 1911 pelo decreto n° 8.659. Esta Reforma adotava a 

liberdade e a “desoficialização” do ensino no país, retirando da União o monopólio da criação de 

instituições de ensino superior. Pela Lei o governo dispensava a exigência de equiparação a uma instituição 

modelo de nível federal, o que tornava possível a criação de universidades pela iniciativa privada 

(FÁVERO, 2006). 
2 A Reforma Carlos Maximiano implementada, em 1915, pelo decreto nº 11.530, dava plenos poderes ao 

Governo Federal para, conforme considere oportuno, reunir em universidades as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito isentando-as da taxa 

de fiscalização, assim como oferecendo gratuitamente a infraestrutura física para seu funcionamento 

(FÁVERO, 2006) 
3“O Governo Provisório cria o Ministério da Educação e Saúde Pública (14/11/1930), tendo como seu 

primeiro titular Francisco Campos, que, a partir de 1931, elabora e implementa reformas de ensino – 

secundário, superior e comercial – com acentuada tônica centralizadora. Trata-se, sem dúvida, de adaptar a 

educação escolar a diretrizes que vão assumir formas bem definidas, tanto no campo político quanto no 

educacional, tendo como preocupação desenvolver um ensino mais adequado à modernização do país, com 

ênfase na formação de elite e na capacitação para o trabalho” (FÁVERO, 2006, p.23). 



 

 

 

 

existente. A LDB se preocupou basicamente em estabelecer mecanismos de controle da 

expansão do ensino superior e do conteúdo a ser trabalho (FÁVERO, 2006). 

A mobilização de professores e estudantes se intensifica em 1968, sendo 

caracterizada por fortes debates dentro das universidades e pelas manifestações de rua, 

exigindo do Governo medidas que solucione os problemas educacionais, principalmente 

dos excedentes de candidatos às vagas em Universidades. Como resposta é criado o 

Grupo de Trabalho (GT) encarregado de analisar as medidas que deveriam ser tomadas 

para resolver a “crise da Universidade, visando à sua eficiência, modernização, 

flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o 

desenvolvimento do país” (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO, 1968, p. 15).  

Entre as questões tratadas, o Relatório do GT chama a atenção para o fato de a 

universidade brasileira estar organizada à base de faculdades tradicionais que, apesar de 

certos progressos “ainda se revela inadequada para atender às necessidades do processo 

de desenvolvimento, que se intensificou na década de 1950, e se conserva inadaptada às 

mudanças dele decorrentes”. Em relação a expansão das instituições de ensino superior, 

ressalta-se que “a universidade se expandiu, mas, em seu cerne, permanece a mesma 

estrutura anacrônica a entravar o processo de desenvolvimento e os germes da inovação” 

(RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO, 1968, p. 19).  

A mobilização do movimento estudantil que se destaca desde os anos de 1950 

torna-se marcante no regime militar, 1964, apesar de ter sido fortemente reprimida. 

Apesar de o governo militar tentar promover uma profunda reforma no ensino superior, 

reformulando e modernizando4 não houve êxito na reforma curricular e na ampliação do 

sistema que se deu simplesmente através da multiplicação da matrícula nos mesmos 

cursos tradicionais. Durante a década de 1970 juntamente com o grande desenvolvimento 

econômico, tem-se o crescimento das camadas médias e oportunidade de trabalho 

aumenta a demanda por ensino superior. Um período em que as instituições privadas de 

ensino superior se tornaram um grande negócio (SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

                                                 
4 A reforma dos militares pretendia realizar: a extinção da cátedra; fim da autonomia das faculdades; criação 

de institutos, faculdades e/ou escolas; introdução do sistema de créditos; ciclo básico antes da formação 

profissional; garantia da representação discente e docente; ingresso contínuo por carreiras e currículos 

mínimos fixados pelo MEC (não à flexibilização).  A ampliação do acesso se deu nos cursos tradicionais, 

na organização da rede federal; no estímulo à pesquisa e na qualificação pela Capes e pelo CNPq; foi criado 

um programa modular de apoio à pós-graduação e à pesquisa e a introdução do regime de tempo integral 

para docentes (SANTOS; CERQUEIRA, 2009).    

 



 

 

 

 

Considerando a sua distribuição regional tem-se que,    

pragmaticamente, esse fenômeno ocorreu na região mais rica do país, o 

Sudeste, enquanto que no Norte e no Nordeste o ensino ficava a cargo, 

quase que completamente, do setor público. O setor privado não tinha 

grandes preocupações com a pesquisa e nem com a qualidade do ensino 

(SANTOS; CERQUEIRA, 2009, p.6).   

 

De fato, a região Norte do país é marcada pela desigualdade drástica de 

distribuição de renda e de instituições de ensino superior. Não tão diferente, a região 

nordeste do Brasil possui mais investimentos nessa área se comparado com a região norte, 

mas não se destaca em quantidade de Instituições de ensino superior. Diferentemente do 

que se verifica na região sudeste e sul que possuem maiores vantagens sobre as outras 

regiões possui o maior número de Instituições e de estudantes no ensino superior, 

possuindo um sistema educacional mais desenvolvidos (BARROS, 2015). 

Dentre os fatos que podem ter contribuído para a acentuada diferenças regionais, 

destaca-se a desigualdade na distribuição das instituições de ensino superior, refletindo 

diretamente na quantidade de ingressantes nas universidades. Outro ponto muito forte 

desse processo é o não investimento nas regiões que apresentam menor número de 

estudantes de curso superior. Levando em conta que é na região sudeste, onde se encontra 

o maior número de universitários, que estão situados os maiores polos difusores do 

comércio do Brasil (CORBUCCI, 2014). 

Notadamente, nem sempre a educação superior entrou como prioridade na 

agenda das políticas públicas para o interior do nordeste brasileiro, com o propósito de 

elaborar iniciativas concretas para que estudantes de baixa renda pudessem frequentar e 

avançar nos estudos em nível superior, contribuindo para a redução das desigualdades 

regionais. Assim, mesmo no setor público a distribuição regional não é equilibrada. 

Considerando os municípios do Interior do Nordeste Torna-se lembrável, segundo Fusco 

e Ojima (2016), que em termos de oportunidades oferecem menos condições econômicas, 

sociais, laborais etc., do que nas capitais. 

Seguindo a ordem cronológica, nos anos de 1980, o setor privado amplia o 

tamanho de seus estabelecimentos, principalmente devido ao processo de fusão e 

incorporação de estabelecimentos menores. Entre 1985 e 1990, aumenta em 145% o 

número de instituições privadas, passando de 20 para 49. Destacam-se ainda nesse 

período, as lutas travadas no interior das instituições, onde a organização sindical dos 

docentes universitários deu origem à Associação Nacional dos Docentes Universitários 



 

 

 

 

(ANDES). Priorizando em sua agenda os temas de autonomia e democratização, 

traduzidas em participação de docentes e de discentes na gestão da universidade, por meio 

de mecanismos de representação (DURHAM, 2005). 

No período que compreende 1995 e 2000 A aprovação da LDB, em dezembro 

de 1996, incorporou inovações em todo o sistema. A nova lei exigia que as instituições 

articulassem ensino e pesquisa; fixou a obrigatoriedade do recredenciamento das 

instituições de ensino superior, precedida de avaliações; e estabelecer a necessidade de 

renovação periódica para o reconhecimento dos cursos superiores. Exercendo assim, um 

rígido controle sobre as instituições públicas e o setor privado representando uma ameaça 

de perda de status e autonomia (PEREIRA; JUNIOR, 2012).    

Foi neste contexto que se tentou consolidar o Exame Nacional dos Cursos, o 

denominado “Provão”, que, de início, encontrou fortes resistências entre as instituições 

privadas e de alunos e professores do setor público. Com os primeiros resultados, ganhou 

em parte a simpatia das instituições do setor público, já que os cursos mais bem 

classificados a elas estavam vinculados. O Provão foi severamente criticado pela forma 

propagandística como seus resultados foram divulgados pelo MEC (DURHAM, 2005). 

Conforme Cunha (2003), no octênio de FHC as medidas voltadas para o ensino 

superior seguiram um processo de normatização fragmentada, provenientes de um pacote 

de leis regulando mecanismos de avaliação; criação do Enem, como alternativa ao 

tradicional vestibular criado em 1911; ampliação do poder docente na gestão 

universitária, a contragosto de discentes e de técnico administrativos; reconfiguração do 

Conselho Nacional de Educação, com novas atribuições; gestação de um sistema de 

avaliação da educação superior e o estabelecimento de padrões de referência para a 

organização acadêmica das IES. 

Nos anos que antecedem a 2000 se os investimentos não estavam direcionados 

para a educação estavam voltados para outros setores, especialmente o econômico, 

especificamente para a indústria localizadas nas regiões do Sul e Sudeste do Brasil, 

seguindo uma tendência de privilegio à alguns espaços específicos nas diversas regiões. 

Do ponto de vista das tendências de mercado, os espaços mais atraentes também tendem 

a estar situados no Sul e Sudeste, assim os restritos investimentos patrocinados pelo 

Governo Federal sinaliza para tendência a fortalecer, ao invés de contrabalançar, a 

concentração de novas atividades e novos investimentos em certos focos competitivos 

(ARAÚJO, 1999). 



 

 

 

 

Principalmente por considerar que nas regiões Sul e Sudeste apresentam 

atributos vantajosos de infraestrutura, recursos humanos qualificados e qualidade de vida 

da população aceitável, mostrando-se adequadas à instalação de empreendimentos 

modernos e à geração de maiores lucros. De outro lado as áreas excluídas pelo mercado 

tendem a permanecer à margem dos fluxos econômicos principais apresentando menores 

níveis de renda e bem-estar (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005).  

E mesmo quando os investimentos são direcionados para a região do Nordeste 

do Brasil concentram-se em pontos dinâmicos que detêm melhores condições de atração 

locacional, isto é, espaços com maior concentração de atividades, melhor infraestrutura, 

recursos humanos qualificado e maior proximidade com centros de produção de 

conhecimento. 

No novo contexto recente nacional, elaboração de política públicas com atenção 

às questões educacionais, foco na educação de nível superior, parece confirmar uma 

tendência a interromper a concentração espacial de investimentos em determinadas 

setores e regiões em detrimentos de outras. Essa interrupção vem sendo comandada pelas 

demandas sociais e asseguradas pelas políticas públicas. Em termos regionais, de 2000 

para 2010, os instrumentos em políticas públicas orientadas para a educação superior 

mostram uma grande capacidade de impactar na realidade regional, que será aprofundado 

a seguir.  

 

3.2 Políticas públicas recentes: estratégias de expansão e interiorização do ensino 

superior. 

 

Considera-se como políticas públicas recentes aquelas adotadas pelo governo 

brasileiro no período de 2003 a 2010 que compreende ao primeiro e segundo mandato do 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  Entendidas como uma ação governamental a 

políticas é, portanto, 

um campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se 

no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos 

e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, p. 26). 



 

 

 

 

 

No âmbito do planejamento das políticas públicas educacionais uma das 

primeiras iniciativas foi a instituição do Grupo de Trabalho Interministerial – GT, em 

2003, “encarregado de analisar a situação atual e apresentar plano de ação visando a 

reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES” (GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL, 2003). 

Nesse sentido, foram promovidos debates importantes em relação ao ensino 

superior. Em agosto de 2003, a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) organizou o Seminário “Universidade: por que e como reformar”, no qual 

visava estabelecer um diálogo com os setores organizados da sociedade civil, em conjunto 

com as Comissões de Educação do Senado e da Câmara dos Deputados. Nessa mesma 

direção, em novembro, o MEC, com a apoio da UNESCO, do Banco Mundial e da ONG 

internacional ORUS (Observatoire International des Réformes Universitaires) realizou o 

Seminário Internacional “Universidade XXI: novos caminhos para a ensino superior”. 

Buscando promover a expansão do acesso e permanência para ingressantes na 

educação superior, foram desenvolvidas ações relativas ao processo de democratização 

do acesso a esse nível de ensino, para tanto, promoveu uma política diversificada, que se 

desenrolou através de diversos programas e ações, destacadas a seguir. 

Um trabalho realizado por Marques e Cepêda (2012) identifica que no ano de 

2000 a população frequentando graduação na região no nordeste brasileiro era de 16,54% 

(473.802) enquanto que a região Sudeste era de 50,06% (1.433.810) em relação as demais 

regiões administrativas. No que se refere ao ano de 2010 o nordeste brasileiro apresentou 

um significativo avanço com 21,09% (1.306.228), e a região Sudeste diminuir sua 

participação nesse processo com 45,30% (2.805.516), certamente, não por ter diminuído 

o número de graduandos, mas pela maior participação de outras regiões como o caso do 

nordeste brasileiro. 

 

3.2.1 Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi criado pelo governo federal 

em 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.096 de 2005, com o propósito de conceder bolsas 

de estudos integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação que não possuem 



 

 

 

 

condições financeiras para custear seus estudos. Como critério, o estudante tem que ter 

cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública ou em instituições privadas na 

condição de bolsista integral. O benefício também é extensivo aos portadores de 

deficiência, bem como aos professores da rede pública de ensino nos cursos destinados à 

formação do magistério da educação básica, independentemente da renda. O programa 

seleciona estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

instituído em 1998, pela Portaria Ministerial nº 438, considerando não somente os 

resultados no exame, mas também o perfil socioeconômico dos candidatos. 

De maneira mais específica, a lei mencionada anteriormente, determina que os 

bolsistas integrais deveriam possuir renda familiar per capita igual ou menor que um 

salário mínimo e meio, e para ter direito às bolsas parciais, 50 e 25%, ter renda familiar 

per capita menor que três salários mínimos. A perspectiva do programa foi ao encontro 

da demanda de acesso ao ensino superior gratuito e da determinação do Plano Nacional 

de Educação de aumentar a taxa de escolarização dos jovens de 18 a 24 anos para 30% 

até o final da primeira década dos anos 2000. Conforme Pereira e Tavares (2012), esta 

demanda em primeira instância não foi atendida pelas instituições públicas, então fez-se 

necessário realizar um acordo com as instituições privadas por intermédio do PROUNI. 

 A partir dessa mediada o governo propõe diminuir as desigualdades de oferta 

existentes entre as diferentes regiões inserindo camadas da população menos favorecida 

em instituições privadas. Estabelecido sob a condição de um financiamento estatal das 

instituições, na forma de isenção fiscal, tanto se ampliou o número de matrículas, como 

integrou a população carente de recursos financeiros, oriundas de instituições públicas da 

educação básica, na educação superior (ROSA, 2013). 

 

3.2.2 Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) 

 

Em relação ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), 

instituído pela Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, foi criado em 1999 no governo FHC 

para substituir o Programa de Crédito Educativo – PCE/CREDUC, mas aprimorado no 

governo Lula, passando a ser destinado a estudantes regularmente matriculados em 

instituições privadas e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério 

da Educação, com exigência de participação no Enem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.260-2001?OpenDocument


 

 

 

 

O sistema é definido, segundo a Lei no 10.260, da seguinte forma: para 

estudantes com renda familiar bruta mensal de até 10 salários mínimos, o financiamento 

pode ser de até 100%, sendo o percentual do comprometimento da renda familiar mensal 

bruta per capita com encargos educacionais igual ou superior a 60%; e de até 75%, 

quando esse mesmo percentual for igual ou superior a 40% e menor de 60%. Para os 

estudantes com renda familiar entre 10 e 15 salários mínimos, a taxa de financiamento 

pode ser de até 75%, quando o percentual do comprometimento de renda familiar mensal 

bruta per capita com encargos educacionais for igual ou superior a 40%; ou até 50%, esse 

percentual for igual ou superior a 20% e menor que 40%. E para os estudantes com renda 

familiar entre 15 e 20 salários mínimos, o financiamento pode ser de 50%, quando o 

percentual do comprometimento de renda familiar mensal bruta per capita com encargos 

educacionais for igual ou superior a 20%. 

Em todo caso tem-se que “em 2010, o FIES abrangeu 1.536 IES privadas, 

contando com 532.303 contratos, 42,02% em fase de utilização, 2,85% suspensos, 1,04% 

encerrados, 53,37% em fase de amortização e 0,72% renegociados” (ROSA, 2013). 

 

3.2.3 Sistema de Seleção Unificada (SISU)  

 

No Sistema de Seleção Unificada (SISU)5 os candidatos são selecionados para 

vagas nas universidades públicas com base nos resultados obtidos no ENEM. Pois com a 

reformulação do ENEM pela portaria nº 462 de 2009, tornou-se possível a utilização da 

nota obtida no exame para acesso à educação superior de forma combinada com o 

vestibular das instituições públicas de educação superior, como critério único de seleção 

para as vagas excedentes do vestibular (BRASIL, 2010).  

Nesse sentido, a aderência no SISU está diretamente vinculada ao ENEM tendo 

em vista a Portaria Normativa nº 21 de 2012, que dispõe:  

 

Art. 2º - O Sisu é o sistema por meio do qual são selecionados 

estudantes a vagas em cursos de graduação disponibilizadas pelas 

instituições públicas e gratuitas de ensino superior que dele 

participarem.  

                                                 
5 O SISU foi desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) quando Fernando Haddad era Ministro do 

Governo Lula, e instituído pela Portaria Normativa nº 02 de 2010, regulado pelo MEC, e a partir de 2012 

regido pela Portaria Normativa nº 21 de 05 de novembro de 2012. 



 

 

 

 

§ 1º - O processo de seleção dos estudantes para as vagas 

disponibilizadas por meio do Sisu é autônomo em relação àqueles 

realizados no âmbito das instituições de ensino superior, e será efetuado 

exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. 

 

Constata-se que em 2010, 51 instituições participaram do SISU, oferecendo 

47.913 vagas; em 2011 o número de instituições passou para 83 e o número de vagas 

evoluiu para 81.125. Em 2012, ofertou-se 108.552 vagas, as quais foram disputadas por 

1.757.399 estudantes, que no total realizaram 3.411.111 inscrições, tendo em vista que 

cada aluno tem o direito de optar por até dois cursos e instituições. Porém, do total de 

selecionados para ocupar as vagas do SISU em 2012, apenas 46 mil compareceram na 

primeira chamada, o que significa que 57% das vagas ficaram destinadas às chamadas 

posteriore do programa. Essa é uma tendência que, segundo o MEC, confirma-se ao longo 

dos anos, tendo em vista que, no ano de 2011 também foram necessárias várias chamadas 

para que 97% das vagas disponíveis fossem ocupadas (O ESTADÃO on line, 

21/01/2012). 

De modo geral pode-se auferir que, em se tratando de instituições de educação 

superior brasileira, em 2003, havia 1.859 instituições, sendo 207 públicas (11,13%) e 

1.789 privadas (88,97%). Em 2010, o número total de instituições evoluiu para 2.378, o 

que corresponde a um aumento de 27,91%. Na esfera pública, foram criadas 71 

instituições, um aumento percentual de 34,29%, e na esfera privada foi criado 448 novas 

instituições, o que corresponde a um aumento de 27,11%. Com essa expansão, em 2010 

as instituições públicas passaram a compor 11,69%, e as instituições privadas 88,31% do 

total de instituições de educação superior (ROSA, 2013). 

Depreende-se, que outro efeito importante dessas políticas foi a interiorização 

das instituições de educação superior com vistas ao desenvolvimento econômico local e 

regional. (FERREIRA, 2012). Faz-se entender que a interiorização da oferta de educação 

superior torna-se essencial para combater o desequilíbrio no desenvolvimento regional e 

atingir estudantes sem condições de se deslocar para outras regiões. Pois, quando os 

egressos do ensino médio não possuem opção de educação superior em sua região tendem 

a migrar para locais onde a oferta é mais ampla, enquanto que a região abandonada perde 

a oportunidade de fixar profissionais qualificados, e os estudantes sem condições 

financeiras de migrar para regiões mais propícias perdem a oportunidade de se qualificar 

(BRASIL, 2014).  



 

 

 

 

Entre 2003 e 2013, Norte e Nordeste, apresentaram expansão significativa da 

oferta. O percentual de crescimento das matrículas na região Nordeste, de 94%, o dobro 

do registrado para o Sudeste e mais do triplo daquele registrado na região Sul. A região 

Norte teve a segunda maior taxa de crescimento (76%). Tais resultados só foram possíveis 

após os investimentos na interiorização da universidade pública e nas políticas de 

democratização do acesso desenvolvidas pelo governo federal (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI6 surge sob a premissa de “elevação gradual da taxa de conclusão média 

dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a 

contar do início de cada plano” (BRASIL, 2007)  

 

No contexto do PDE, a educação superior delineia-se pelos seguintes princípios: 

i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% 

de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional, 

ii) garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é preciso fazê-lo com 

qualidade, iii) promoção de inclusão social pela educação, minorando 

nosso histórico de desperdício de talentos, considerando que dispomos 

comprovadamente de significativo contingente de jovens competentes 

e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de 

natureza econômica, iv) ordenação territorial, permitindo que ensino de 

qualidade seja acessível às regiões mais remotas do País, e v) 

desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação superior, 

seja enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados, 

seja como peça imprescindível na produção científico-tecnológica, 

elemento-chave da integração e da formação da Nação (GRUPO 

ASSESSOR, 2007, p.26). 

 

O REUNI associado ao Programa de Cotas das Universidades e Instituições de 

Ensino Técnico e Médio Federais7 passa a destinar parte significativa das vagas de 

Universidades Federais a estudantes de baixa renda e que tenham cursado o ensino médio 

na Rede Pública de ensino, garantindo que nos próximos anos, 50% das vagas ofertadas 

                                                 
6 Instituído pelo decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007. 
7 Instituído pelo Decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012. 



 

 

 

 

em IFES sejam destinadas a estudantes oriundos da rede pública, dos quais 50% destes 

com renda de até 1,5 salários mínimos (BRASIL, 2007). 

Implementa-se um programa que pretende criar condições para a ampliação do 

acesso e permanência de estudantes na educação superior, no nível de graduação, para o 

aumento da qualidade dos cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas universidades federais, respeitadas as características 

particulares de cada instituição, considerando que cada universidade que adira ao 

programa possa adotar o modelo que melhor contemple suas necessidades, desde que o 

projeto atenda ao que é pautado no decreto que o instituiu. Assim, a universidades deve 

cumprir com as seguintes diretrizes, mencionadas no art. 2º do Decreto nº 6.096 de 2007:  

 
I- ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 

itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre as instituições, cursos e programas de 

educação superior;  

II – revisão da estrutura acadêmica, com a reorganização dos cursos de 

graduação e metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 

constante elevação da qualidade;  

III- diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 

não voltadas à profissionalização precoce e especializada;  

IV- articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 

superior com a educação básica.  

 

É relevante mencionar que houve uma positiva aceitação do REUNI, pois teve a 

adesão de todas as universidades federais brasileiras, fomentando a expansão da educação 

superior pública no Brasil. Segundo dados do MEC, de 1990 a 2002 havia no Brasil 148 

campi de universidades federais, atendendo a 114 municípios. No período de 2003 a 2010, 

foram criados 126 novos campi, em 116 novos municípios. E a previsão para a gestão de 

2011 a 2014 é de que sejam criados 57 campi em 57 municípios, totalizando no país um 

número de 321 campi e 275 municípios atendidos (BRASIL, 2007). 

 A significativa expansão e descentralização do ensino superior com a 

interiorização de campi, a partir da transformação e/ou criação de novas universidades e 

novos campi em municípios interioranos tinha em vista ainda, com a concepção de 

desenvolvimento econômico, efeitos importantes na economia local e regional de alguns 

polos, à medida que promoveria a elevação da empregabilidade da população em função 

da construção e funcionamento das IES, assim como estimulando a mobilidade de 



 

 

 

 

estudantes de outros municípios demandantes de serviços. Esse processo torna-se um 

elemento fundamental para a compreensão da dinâmica regional (FERREIRA, 2012; 

ROSA, 2013).  



 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Seleção das Fontes de Dados  

 

Para a análise dos deslocamentos pendulares dos estudantes de graduação do 

interior do nordeste brasileiro utilizou-se os microdados dos Censos Demográficos de 

2000 e de 2010. Sabendo que, em 2000 a informação referente aos deslocamentos por 

motivo de trabalho e estudo foram coletadas de maneira agregada, com uma única 

pergunta. Diferentemente de 2010, as questões sobre deslocamentos apresentam-se 

desmembradas formando dois blocos distintos, um bloco para trabalho e outro para 

estudo, com intuito de facilitar e ampliar as possibilidades de investigações mais 

detalhada desses movimentos.  

Assim, faz-se necessário realizar um tratamento diferenciado para a questão da 

pendularidade nos censos de 2000 e 2010. Em 2000, por ter sido elaborado apenas uma 

pergunta contemplando os dois movimentos, trabalho e estudo, tem-se a dificuldade para 

identificar se o movimento era para um motivo ou para outro. “Uma proxy desta distinção 

é ver se a pessoa só trabalhava ou só estudava com outras variáveis do Censo 

Demográfico” (TAVARES; TAVARES, 2016), no caso deste estudo, usou-se a variável 

“curso que frequenta”.  

Nessa perspectiva, é possível captar a informação dos pendulares apenas para 

trabalho ou apenas para estudo, sabendo que a indefinição se dá quanto àqueles que se 

deslocam para ambos os motivos, trabalhar e estudar. Assim, admite-se a captação da 

informação por meio de três grupos: àqueles que só trabalham, só estudam e trabalham e 

estudam. 

 

Quadro 1 – Variável de movimento pendular para trabalho e estudo no Censo 

Demográfico Brasileiro – 2000 e de 2010. 

Variável Descrição Categoria 

V4276 

 

Código do município e unidade 

da federação ou país estrangeiro 

que trabalha ou estuda:  

Município/Unidade da Federação ou País 

estrangeiro em que a pessoa trabalha ou 

estuda.  - As descrições encontram-se no 

arquivo "Municípios e País Estrangeiro” 

 



 

 

 

 

(Continuação) 

V0636  

 

Município e unidade da 

federação ou país estrangeiro 

que frequentava escola (ou 

creche):  

1- Neste município; 

2- Em outro município; 

3- Em país estrangeiro; Branco. 

 V0660  

 

Em que município e unidade da 

federação ou país estrangeiro 

trabalha:  

1- No próprio domicílio;  

2- Apenas neste município, mas não no 

próprio domicílio;  

3- Em outro município;  

4- Em país estrangeiro;  

5- Em mais de um município ou país 
 

Fonte: Dicionário de Variáveis – Censo Demográfico de 2000 e de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).   

 

Para traçar o perfil sociodemográfico dos estudantes pendulares do ensino 

superior de graduação do interior do nordeste brasileiro foi utilizada as variáveis 

conforme o quadro 3:  

 

Quadro 2 – Variáveis do perfil das pessoas que pendulam por motivo de estudo em 

2010.  

Variáveis 
Descrição 

2000 2010 

V1006 V1006 Situação do domicílio 

V0401 V0601 Sexo 

V4752 V6036 Idade 

V0408 V0606 Cor ou Raça 

V0637 V0637 Vive em companhia de conjugue ou companheiro 

Rendo

m_perc

apita 

V6532 
Rendimento domiciliar (domicílio particular) per capita em nº de 

salários mínimos 

 

Fonte: Documentação do Censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE  

 



 

 

 

 

4.2 Tratamento das Informações e Seleção das Variáveis 

 

Os microdados da amostra dos Censos Demográficos são dados brutos, 

fornecidos em CD-ROM. Para o tratamento estatístico das informações e seleção de 

variáveis a serem estudadas, serão realizados filtros no banco de dados com o uso do 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciense). Por sua vez, o tratamento gráfico será 

realizado através do programa TerraView, que possibilita a confecção dos mapas 

temáticos e mapas de localização. 



 

 

 

 

5 DESLOCAMENTOS PENDULARES NO INTERIOR DO NORDESTE DO 

BRASIL 

 

Para o presente estudo estabeleceu-se, conforme a figura 1, como recorte 

espacial o interior do Nordeste do Brasil composto por 1.673 municípios que 

conjuntamente correspondem a uma área de 1.510.225 Km2 faz parte da região do 

Nordeste do Brasil, esta é formada por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, por 1.794 municípios e 

abrange uma área 1.554.387,73 Km2 (BARBOSA, 2011). 

 

Figura 1 – Localização dos municípios do interior do nordeste brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do IBGE, com uso do TerraView 

  

Neste contexto, definiu-se como interior os municípios do Nordeste do Brasil, 

exceto as Regiões Metropolitanas (RMs) apresentadas no quadro 1, por considerar que a 

concentração dos movimentos nestas RMs tenha sido favorecida, em maior medida, pela 

estrutura educacional anteriormente consolidada, e, em menor medida, pelas políticas de 

reestruturação do ensino superior realizadas no decênio.  



 

 

 

 

Considerando que, as Regiões Metropolitanas a partir do processo de 

conurbação, constituída por agrupamentos de município limítrofes, caracterizam por 

complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, 

políticas e socioeconômicas (BRASIL, 2015). Neste caso, a metrópole exerce um 

potencial de atração sobre os municípios do entorno em virtude da disponibilidade de 

infraestrutura social, urbana e de oportunidades de estudo.  

 

Quadro 3 – Regiões metropolitanas criadas - antes da implementação das políticas 

públicas educacionais, segundo as leis/ano e municípios, no Nordeste do Brasil – 

2000 e de 2010. 

 

Nome da RM* Lei/Ano Municípios 

RM de Maceió 

Lei Complementar 

Estadual nº 

18 de 19 de 

novembro de 1998 

Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São 

Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal 

Deodoro, Messias, Murici, Paripueira, Pilar, Rio 

Largo, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos 

Campos, Satuba. 

RM de 

Salvador 

Lei complementar 

federal número 14, 

de 8 de 

junho de 1973 

Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, 

Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São 

João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, 

São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz. 

RM de 

Fortaleza 

Lei Complementar 

Federal nº 14, de 8 

de junho de 1973 

Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, 

Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, 

Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo 

do Amarante, São Luís do Curu, Trairi. 

RM de Recife 

Lei Complementar 

Federal nº 14 de 8 

de junho de 1973. 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ilha de 

Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São 

Lourenço da Mata. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar_estadual_de_Alagoas_18_de_1998
https://en.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar_estadual_de_Alagoas_18_de_1998
https://en.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar_estadual_de_Alagoas_18_de_1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_Complementar_do_Brasil_14_de_1973
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_Complementar_do_Brasil_14_de_1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
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Fonte: Composição RMs e RIDEs Aglomeração Urbanas - Censo Demográfico de 2000 e de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

*  Região Metropolitana 

 

Assim, pode-se dizer que, pendulares graduandos do interior do nordeste 

brasileiro correspondem aqueles que se deslocam regularmente para realizar cursos de 

graduação em instituições de ensino superior em municípios próximos de suas 

residências. 

O Censo Demográfico de 2010 mostrou a Região Nordeste do Brasil com uma 

população 11,19% maior em relação a 2000, saindo de 47,7 milhões para 53,1 milhões 

de habitantes. A população do interior do nordeste brasileiro também mudou, no decênio 

houve um incremento populacional de 9,13%, ou seja, passou de 31,6 milhões habitantes 

em 2000 para 34,5 milhões de habitantes em 2010.  

RM da grande 

São Luís 

Criada em 1998 

pela Lei 

Complementar 

Estadual nº 38/98 

Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, 

Paço do Lumiar, Icatu, Morros, Presidente 

Juscelino, Raposa, Rosário, São José de Ribamar, 

São Luís, Santa Rita. 

RM de João 

Pessoa 

Lei Complementar 

Estadual 59/2003 

João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, 

Pedras de Fogo, Conde, Rio Tinto, Caaporã, 

Alhandra, Pitimbu, Cruz do 

Espírito Santo, Mamanguape, Lucena. 

Região 

Integrada de 

Desenvolvime

nto Grande 

Teresina 

Criada pela lei 

complementar nº 

112, de 19 de 

setembro de 2001 

Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demer

val Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa 

do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau 

D'Arco do Piauí, Teresina e União, Timon. 

Natal 

Criada em 1997 

pela Lei 

Complementar 

Estadual nº. 152/97 

 

Arês, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo 

Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre 

, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo 

do Amarante, São José de Mipibu, Nísia Floresta 

e São José de Mipibu. 

Aracaju 

Lei Complementar 

Estadual nº 25, 

de 29 de 

dezembro de 1995 

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do 

Socorro e São Cristóvão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A2ntara_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Axix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacabeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_do_Lumiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Icatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morros_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Juscelino_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Juscelino_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1rio_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ribamar
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_Complementar_Estadual_da_Para%C3%ADba_59_de_2003
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_Complementar_Estadual_da_Para%C3%ADba_59_de_2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bayeux_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabedelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedras_de_Fogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caapor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alhandra_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pitimbu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz_do_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz_do_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucena_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_da_Grande_Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_da_Grande_Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beneditinos_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coivaras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curralinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demerval_Lob%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demerval_Lob%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Freitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsenhor_Gil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_d%27Arco_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_d%27Arco_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extremoz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goianinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ielmo_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ielmo_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maxaranguape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADsia_Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Mipibu
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_complementar_estadual_de_Sergipe_25_de_1995
https://pt.wikisource.org/wiki/Lei_complementar_estadual_de_Sergipe_25_de_1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_dos_Coqueiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Socorro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Socorro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(Sergipe)


 

 

 

 

Em relação aos resultados pertinentes a composição de graduandos do Nordeste 

do Brasil evidencia um crescimento acentuado de 176%, uma vez que, passaram de 473 

mil estudantes, em 2000, para 1,3 milhões de estudantes, em 2010. De fato, após os anos 

2000, intensificam os esforços governamentais em desenvolver mecanismos para a 

ampliação do acesso à educação de nível superior, sinalizando a importância da educação 

no processo de desenvolvimento, seja, econômico ou individual.  

Visto que, as reflexões no debate sobre a dominação de tecnologias para o 

crescimento econômico do país indicam, a educação, como um dos elementos 

indispensáveis no processo. A complexidade da tecnologia e a velocidade com que ela 

muda depende do nível de escolaridade, isto é, só quem tem educação consegue aprender 

o novo em um ritmo aceitável (FAVARO; TUMOLO, 2016). Por outro lado, o diploma 

não apenas apontaria as credenciais de um indivíduo, mas que também abriria as portas 

para ocupações nas quais se há mais perspectivas de progresso (CASTRO, 2006). Em 

razão disso tem-se uma maior disposição dos indivíduos de inserir-se em cursos de nível 

superior de graduação. 

Mas a mudança que se torna pertinente para efeito de análise deste estudo é 

aquela verificada na composição dos estudantes pendulares do ensino superior de 

graduação no interior do nordeste brasileiro. Em que, houve um aumento correspondente 

a 784%, isto é, a população saltou de 21.193 graduandos, em 2000, para 187.367 

graduandos, em 2010. Resultado superior ao verificado entre as Regiões Metropolitanas 

do Nordeste, tendo uma variação de 324% (passando de 37.972 em 2000 para 161.182 

em 2010) 

Denotou-se ainda que, o percentual de pendulares estudantes no ensino superior 

de graduação do interior do nordeste brasileiro, como proporção da população total 

graduanda do nordeste brasileiro, passou de 4,47% em 2000 para 14,33% em 2010. Não 

obstante, torna-se apropriado esclarecer que o aumento da pendularidade não reflete 

apenas o crescimento populacional, isso poderá ser verificado mais adiante na 

apresentação das características seletivas das pessoas que realizam movimentos 

pendulares. 

Neste sentido, faz-se pertinente conduzir as análises das características dos 

pendulares graduandos no interior do Nordeste do Brasil. Assim, considerando o volume 

e a variação dos pendulares graduandos, segundo as Unidades da Federativas (UFs), 

observa-se (tabela 1) um substancial diferencial em todas UFs. Evidenciando nos anos 



 

 

 

 

2010 em relação a 2000 uma maior presença da população graduanda realizando a 

pendularidade.  

Neste quadro os estados que apresentaram um incremento significativo foram 

Maranhão com 1.024% ou 11, 24 vezes maior do que em 2000, Sergipe com 2460%, 

registrando em 2010 um volume absoluto de 25,5 vezes maior do que em 2000 e, por sua 

vez, Alagoas com 2293%, pode-se dizer que houve em 2010 um acréscimo absoluto de 

23,9 vezes maior do que em 2000. Mas, além do que foi mostrado em números faz-se 

necessário procurar conhecer os acontecimentos que influenciam tamanha variação ou 

que provocaram grandes alterações.  

 

Tabela 1 – População pendular estudante no ensino superior de graduação com 16 

anos ou mais, residente em municípios do interior do Nordeste do Brasil, por UF - 

2000 e 2010. 

 

Fonte:  Instituto de Geografia e Estatística –IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 

De acordo com Santos (2015), em 2000, Sergipe apresentava uma baixa taxa de 

crescimento anual do número de instituições, e por sua vez um baixo percentual da 

população com 25 anos ou mais com ensino superior completo, refletindo um sistema 

ainda elitista. Por outro lado, em 2010, o debate sobre o financiamento e o acesso ao 

ensino superior, a implementação de políticas direcionadas para expansão das matrículas 

e democratização do acesso a este nível de ensino estimula o crescimento das matrículas, 

ou seja, “(...) a expansão das matrículas no ensino superior em Sergipe surge como 

UFs 
2000 2010 

Variação % 
Absoluto Absoluto 

Maranhão 1.194 13.421 1.024% 

Piauí 1.410 12.098 758% 

Ceará 3.266 29.318 798% 

Rio Grande do Norte 1.689 12.471 638% 

Paraíba 2.995 22.259 643% 

Pernambuco 3.145 29.857 849% 

Alagoas 475 11.363 2.293% 

Sergipe 224 5.732 2.460% 

Bahia 6.795 50.848 648% 



 

 

 

 

resposta a uma demanda por serviços educacionais para este nível de ensino e indução 

existente suportada pelo crescimento do número de Instituições (SANTOS, 2015, 

p.974)”. 

Não tão diferente, Alagoas, conforme Silva e Medeiros (2014), até 2000 

predominava uma maior concentração de instituições particulares e um baixo número de 

matriculados em cursos de graduação, no que se refere a 2010, registra-se um crescimento 

expressivo no número de matriculados tanto pela criação de novas instituições como pela 

ampliação de campos existentes.  

Paralelo as deficiências no âmbito da educação de nível superior grandes são as 

limitações apresentadas pela economia Sergipana, especialmente, em atrair investimentos 

em setores dinâmicos, revelando suas restrições em termos de criar uma matriz industrial 

ampla e abandonar à sua atração por dotação de recursos naturais. Os principais setores 

produtivos eram incipientes, de pequena escala (mobiliário, o têxtil, o de 

vestuário/calçados/artefatos de tecidos, produtos alimentares e o de bebidas). Com um 

alto índice de desemprego existente busca-se adotar a política de isenção fiscal, 

objetivando atrair empresas e aumentar as contratações, mas não resultou em significativo 

crescimento da geração de emprego para a população local. (MATOS, 2013).   

E após os anos 2000 que demarca a retomada do crescimento econômico 

sergipana, visto que, houve uma recuperação da renda interna e uma forte expansão 

creditícia, setores como agricultura, indústria, automotivo e construção civil foram 

responsáveis pelo crescimento. As políticas sociais do governo Lula, possibilitaram uma 

transferência de renda que, num momento social de emergência, conseguiu dotar de 

recursos as famílias mais pobres que viviam abaixo da linha de pobreza, bem como o 

acesso à educação de nível superior (SOUZA, 2008; MATOS, 2013). 

No caso de Alagoas até os anos 2000 a atividade agrícola, especialmente na 

produção de fumo, milho e frutas; não-agrícolas, como o emprego doméstico e o setor da 

indústria de alimentos, registram fracos desempenhos, inclusive no que refere-se ao 

número de ocupações por residentes locais (LIRA, 2007), juntamente com a falta de 

receita, a incapacidade de atrair empresas para investir, a debilidade de planejamento, e 

apresentando indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional, deflagra-se uma 

crise estrutural e econômica (CABRAL, 2005; BRANDÃO, 2012).  

Após os anos 2000 marca o estímulo, por parte do governo federal, a projetos de 

desenvolvimento local, como os Arranjos Produtivos Locais (APL), concentração 



 

 

 

 

espacial de empresas (ROSARIO, 2009). Neste período inicia-se um esforço 

governamental em implantar polos industriais no interior, de modo a contribuir com a 

regionalização e a diversificação da economia por meio da interiorização da indústria 

(têxtil, moveleiro e agroalimentar). A transferência de recursos na economia impacta de 

maneira positiva, evidenciada pelo aumento da participação do setor de serviços, por meio 

do aumento do poder de compra da população, sintetizados na crescente evolução das 

vendas varejistas do comércio alagoano (ANDRADE, 2010). 

É possível constatar, de modo geral, tanto em termo percentual quanto em termo 

absoluto que essa variação expressiva está associada ao contexto histórico de cada 

período, especificamente, as políticas públicas educacionais em períodos posteriores aos 

anos 2000, que melhorou a impulsionou a economia local, assim como tornou possível a 

acessibilidade de um maior número de ingressantes na graduação em instituições 

próximas ao local de residência, tornando possível a pendularidade.  

Os fluxos pendulares do interior do nordeste brasileiro mostram aspecto da 

realidade interiorana. No período de 2000 e de 2010 a expansão dos pendulares 

graduandos residentes no interior do nordeste brasileiro foi resultante de um processo de 

ruptura de barreiras sociais, estruturais e espaciais a partir da execução de medidas de 

reestruturação e ampliação das universidades, facilitando o acesso à formação de nível 

superior para a população do interiorana. Assim, municípios passaram a serem 

contemplados com infraestrutura e recursos humanos para atender a demanda de 

residentes local e de municípios vizinhos, por meio do movimento pendular, o que por 

sua vez estimula a criação de novos processos de regionalização e integração entre 

municípios (FUSCO; OJIMA, 2016). 

Especula-se ainda outras variáveis que podem influenciar esses resultados tais 

como: os investimentos desenvolvidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC)8 que dentre os setores beneficiados como o de habitação, saneamento básico, 

programas de água e eletricidade, como o Luz para Todos, destaca-se no processo da 

mobilidade o de transporte de massa visando a melhoria do sistema de transporte e, por 

sua vez, permitir a intensificação das mobilidades espaciais e o aumento de crédito e 

redução dos juros, buscando a consolidação de um quadro positivo do investimento e da 

atividade econômica (BRASIL, 2012).  

                                                 
8 Instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007. 



 

 

 

 

Averiguando a distribuição dos pendulares graduandos conforme a situação do 

domicílio verifica-se uma reordenação espacial. Em 2000 os pendulares que viviam na 

área urbana representavam 90,6%, envolvendo 19.193 pessoas, em 2010 este valor passa 

para 81,8%, correspondendo a 153.238 pessoas. Situação que difere da verificada entre 

os pendulares que residiam na área rural, em 2000 indicavam 9,4%, equivalente a 1.998 

pessoas, e em 2010 demarcam 18,2%, equiparando a 34.129. 

Aponta-se que o decréscimo dos pendulares residentes das áreas urbanas em 2010 

com relação à 2000 pode ter sido, em certa medida, decorrente do fato de que os 

estudantes passaram a fazer graduação em seu próprio município. Tendo em vista que, no 

período que decorre entre os anos analisados a implementação do projeto de políticas 

públicas direcionada para a educação superior contemplou municípios com novas 

infraestrutura universitárias, bem como o melhoramento das já existentes. De maneira 

semelhante, o aumentando os pendulares em 2010 em comparação com 2000 também se 

deu em decorrência do projeto de reestruturação e expansão das universidades, 

oportunizando os residentes de localidades rurais, por meio da pendularidade, inserir-se 

em cursos de graduação, tendo em vista a existência de instituições de ensino superior em 

municípios vizinhos ou próximos. 

De fato, o resultado acima representa importantes avanços na participação da 

população pendular graduanda residentes de área rural, pois quando se detém aos 

resultados ligados as RMs revelam  na área rural uma forte desvantagem apresentando os 

mais baixos percentuais (3,8% em 2000 para 3,5% em 2010) em relação a maior 

participação da população urbana (96,2% em 2000 para 96,5% em 2010).   

Sobre a situação conjugal, os graduandos que realizavam o movimento pendular 

e viviam em companhia de conjugue ou companheiro, passaram de 17,7% (3.752) em 

2000 para 28,4% (53.133) em 2010, havendo um acréscimo de 626%, enquanto que os 

graduandos não pendulares passaram de 36,2% (50.332) em 2000 para 35,3% (44.364) 

em 2010, um decréscimo de 12%. Referente aos que declararam nunca viveu em 

companhia de conjugue ou companheiro, os graduandos pendulares passaram de 79,5% 

(16.849) em 2000 para 65,3% (122.332) em 2010, com variação negativa de 626%, ao 

passo que, os graduandos não pendulares passaram de 58% (80.693) em 2000 para 

56,7%(232.320) em 2010, com variação negativa de 188%.  

É possível denotar que, apesar do percentual dos pendulares graduandos que 

viviam em companhia de conjugue ou companheiro serem menores do que os não 



 

 

 

 

pendulares e os que que declararam nunca viveu em companhia de conjugue ou 

companheiro, o acréscimo verificado de 2000 para 2010 mostra que a união estável não 

se configura um empecilho para a decisão de pendular, podendo indicar maior facilidade 

de utilizar os ativos disponíveis, uma vez que, é ampliada com a constituição de família. 

No tocante a participação dos pendulares estudantes de graduação na população 

estudante no interior do nordeste brasileiro referente a segmentação por raça/cor, segundo 

sexo, revela mudanças expressivas em termos de acréscimos dos anos 2000 para 2010. 

Constatou-se no decênio, dos pendulares graduandos homens que se autodenominam 

brancos passaram de 23,6% (5.006) para 14,9% (27.966), as mulheres foram de 31,9% 

(6.752) para 25,9% (48.495), expressando um decréscimo para ambos os sexos, porém 

isso não significa dizer que diminuiu o número de graduandos brancos pendulares, mas 

sim que aumentou a participação dos demais grupos, e ainda assim as mulheres se 

sobressaem com maiores percentuais. Em relação aos pretos, os homens passaram de 

0,7% (153) para 2,2% (4.166), enquanto que as mulheres foram de 1,7% (360) para 4% 

(7.431), apesar dos negros não apresentarem elevados percentuais, denota-se acréscimos 

significativos, especialmente no grupo das mulheres. Concernente aos pardos, os homens 

passaram de 17,6% (3.740) para 18,3% (34.349), as mulheres foram de 23,6% (5.003) 

para 33,1% (62.004), as mulheres também se destacam entre os pardos, o que se faz sentir 

mais fortemente entre os graduandos que realizam deslocamento pendular.  

A análise permite sugerir que há um hiato de gênero flexionado pelo hiato 

cor/raça, em que, os indicadores para os pretos e pardos são desfavoráveis em comparação 

com os de brancos. Conforme Arlene e Ricoldi (2015), a assimetria por sexo e por 

pertencimento a um grupo de cor/raça encontra-se disseminada em diversas etapas da 

educação, assim os indicadores de acesso à escolaridade podem se converter em um 

importante instrumento de percepção do quanto desiguais são as possibilidades de 

construção de oportunidades para diferentes grupos raciais. 

Na tentativa de amenizar o hiato por sexo e raça/cor no egresso à educação 

superior, a partir de 2004, as políticas de ação afirmativa, especialmente as políticas de 

cotas no setor público e as bolsas de estudo no setor privado têm alterado, de forma 

gradual, o perfil étnico-racial do alunado do ensino superior (ARTES; RICOLDI, 2015). 

De forma genérica, um dos fatores referidos para o aumento da participação de 

pretos e pardos no ensino superior de graduação são as políticas públicas adotadas por 

governos tanto nas esferas federal, estadual e nas instituições de ensino público e privado 



 

 

 

 

nos últimos 10 anos, visando à diminuição de diferenças sociais entre brancos, pardos e 

pretos (ROSEMBERG; ANDRADE, 2008; FERES JR., 2011; DAFLON; FERES JR.; 

CAMPOS, 2013). 

Considerando as imbricações entre gênero e raça e suas resultantes, é 

interessante analisar o avanço de acesso das mulheres e dos grupos de cor/raça menos 

privilegiados. Assim, denota-se que, no ensino superior as mulheres são maioria entre os 

estudantes, mesmo entre os estudantes pardos e pretos, experimentando o segmento 

feminino, branco pardos e pretos, importante expansão no período analisado, em termos 

percentuais, uma grande evolução da mulher na área profissional. 

Historicamente a mulher tem enfrentado grandes dificuldades para a valorização 

do seu papel na sociedade, especialmente da sua participação no mercado de trabalho. 

Diante disso, a mulher tem se preocupado mais com a formação em busca de igualdade 

profissional, pois geralmente, trabalhadores mais instruídos ou com mais experiência 

tendem a ocupar os melhores postos de trabalho, já que possuem maior estoque de capital 

humano (BAYLÃO; SCHETTINO, 2014). 

Nesse sentido entende-se que: 

 

O fortalecimento da participação no mercado de trabalho e aumento da 

responsabilidade no comando das famílias vem aumentando seu 

comando seu poder aquisitivo, o nível de escolaridade e redução da 

defasagem salarial que ainda existe em relação aos homens (BAYLÃO; 

SCHETTINO, 2014, p.6). 

 

Reconhece-se que o gênero e raça/cor pode ser um indicador importante em 

relação ao prestígio de uma carreira profissional. Discrimina-se carreiras 

majoritariamente femininas ou masculinas, e ainda, para brancos e negros, no primeiro 

caso, associa-se as profissões mal remuneradas e carreiras instáveis com jornadas 

menores ou marcadas pela precarização e, no segundo, profissões com melhores 

remunerações e mais bem estruturadas do ponto de vista da carreira profissional.  

Na perspectiva da divisão sexual do trabalho tem-se como explicação para a 

diferenciação entre os sexos que: o trabalho produtivo das mulheres vale menos que o 

trabalho produtivo realizado pelos homens. Isso se reflete diretamente na diferenciação 

salarial, sempre desvantajosa para as mulheres (KERGOAT; HIRATA, 2007). 

especialmente pardas e negras. 



 

 

 

 

Do ponto de vista de Bourdieu (2012), as estruturas antigas da divisão sexual do 

trabalho transpassam o tempo definindo a direção e a forma das mudanças. Considerando 

que, ainda se conserva no âmbito da sociedade a ideia de que as funções convenientes às 

mulheres se situam no prolongamento de suas funções domésticas (ensino, cuidados etc.); 

que uma mulher não pode ter autoridade sobre homens; o monopólio masculino sobre a 

manutenção dos objetos técnicos e máquinas (BOURDIEU, 2012, p. 112-113). 

Bourdieu (2012) ainda considera que a questão racial pode atuar de forma 

semelhante ao gênero, quando afirma que: 

 

[...] qualquer que seja sua posição no espaço social, as mulheres têm em 

comum o fato de estarem separadas dos homens por um coeficiente 

simbólico negativo que, tal como a cor da pele para os negros, ou 

qualquer outro sinal de pertencer a um grupo social estigmatizado, afeta 

negativamente tudo que elas são e fazem (BOURDIEU, 2012, p. 111). 

 

No conjunto, constata-se que a mulheres estão atingindo um nível educacional 

mais elevado que os homens, o que, na evolução para uma sociedade do conhecimento 

torna-se uma vantagem muito significativa. Embora as desigualdades de gênero, com o 

tempo, tendam a se reduzir, as desigualdades dentro da própria categoria, em termos de 

raça/cor, persistem gerando novas contradições.  

Objetivando identificar a composição da população graduanda total sobre a 

pendular graduanda no do Interior do Nordeste do Brasil, observou-se (gráfico 1) que a 

população pendular graduanda do interior do Nordeste do Brasil em 2000 representa 

apenas 13% da população graduanda e eleva-se para 31% em 2010. Assinala-se a maior 

participação da população feminina em ambos os períodos, mas com valores 

diferenciados, elas passaram de 8% em 2000 para 20% em 2010. Além disso há uma 

concentração nos grupos etários de 20 a 24 anos, e elevação nas idades avançadas, acima 

do grupo de 30 a 34 anos. 

As informações destacadas indicam que a população pendular graduanda do 

interior do nordeste, nos anos de 2010 comparado com 2000, cresceu significativamente, 

especialmente entre o sexo feminino, expandindo-se em idades mais elevadas, embora 

haja importantes acréscimos entre os mais jovens. Tem-se um contingente populacional 

com maior acesso a educação de nível superior, um aumento da duração do período de 

formação educacional, no entanto este acesso não se dá no município de residência, mas 

em localidades que exige o deslocamento. 



 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura etária da população pendular graduanda como proporção da 

população graduanda do Interior do Nordeste do Brasil, por sexo, 2000 e de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2000 e de 2010



 

 

 

 

Para elucidar o processo de mudança na idade média faz-se necessário a análise 

da tabela 3. De modo geral, de 2000 para 2010 houve uma elevação considerável da idade 

média para ambos os sexos, na maioria dos estados brasileiros. Neste cenário destaca-se 

como mudança considerável no estado do maranhão (sexo masculino passou de 22,3 em 

2000 para 26,1 anos em 2010 e o feminino de 24,2 para 27,6 anos respectivamente), e a 

Bahia (sexo masculino era de 23,1 em 2000 e alcançou 26,8 anos em 2010 e o feminino 

de 22,9 para 27,9 anos respectivamente).  

 

Tabela 2 – Distribuição percentual dos pendulares residentes com 16 anos ou mais, 

do ensino superior de Graduação por sexo e idade média, segundo UF de residência 

nos anos de 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2000 e de 2010 

 

Pode-se conjecturar que, uma das razões pelas quais contribuíram para o 

resultado, seja a elevação da idade média do próprio Estado. Examinando a idade média 

da população total nos Estados destacados anteriormente a partir dos dados do Censo de 

2000 e de 2010 verificou-se que no Maranhão a idade média entre os homens foi de 24,5 

para 44,3 e as mulheres foi de 25,1 para 44,5, na Bahia entre os homens passaram de 26,3 

para 43,8 e entre as mulheres passaram de 27,6 para 44,2, respectivamente.   

 Outra suposição seria que a forte valorização do trabalho masculino, reflexo do 

padrão de organização social e econômico, em que, a discriminação por sexo é 

desfavorável às mulheres, estimulou a inserção mais cedo dos homens no mercado de 

UF (Interior) 

Idade Média 

2000 2010 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Maranhão 22,3 24,2 26,1 27,6 

Piauí 25,4 24,5 24,8 26,1 

Ceará 24,2 25,0 24,3 24,3 

Rio Grande do 

Norte 
24,9 24,9 25,0 25,4 

Paraíba 23,4 24,0 25,0 25,5 

Pernambuco 25,0 24,4 25,6 25,9 

Alagoas 27,1 28,2 26,5 29,2 

Sergipe 24,9 24,9 26,0 26,9 

Bahia 23,1 22,9 26,8 27,2 



 

 

 

 

trabalho e a busca pela elevação do nível de escolaridade tardia; e a conjuntura 

educacional, em outros períodos não tão favorável para o estudante residente no interior, 

gerando uma demanda-não-atendida. O crescimento da idade média em 2010 pode ser 

resultante do atendimento de uma demanda reprimida de antigos egressos do ensino 

médio e daqueles que o tinham completado em cursos supletivo e que não tinham podido 

ingressar no ensino superior na idade adequada. 

De fato, nos anos 2000 e em décadas anteriores o sistema de ensino pôde ser 

descrito como bastante elitista, especialmente em termos de possibilidade de acesso. 

Consta-se que o setor privado cresce mais vigorosamente do que o público, com presença 

expressiva na região Sudeste e Sul do Brasil. Além disso, praticamente todas as 

instituições públicas e privadas de ensino superior estavam localizadas nas capitais, pouco 

interiorizadas, tornando praticamente impossível o deslocamento e a permanência do 

estudante de poucas condições financeiras. E diante da impossibilidade de bancar os 

elevados custos educacionais, muitos estudantes postergam a graduação gerando uma 

demanda não atendida (SOARES, 2002; DURHAM, 2003; AGUIAR, 2016)  

O princípio da democratização pretende reverter o quadro no qual o acesso à 

universidade é opção reservada às elites. Traços centrais desse processo estava na meta 

do aprofundamento da diluição das fronteiras entre público e privado, estimulando a 

circulação estudantil entre as instituições de ensino públicas e/ou privadas com inúmeros 

subsídios e facilidades nesta modalidade de ensino (ARRUDA, 2009). 

Supõe que o cenário, anteriormente apresentado, foi constituído por uma 

população estudante até então reprimida que encontrou oportunidades para a formação 

superior, considerando entre outros motivos a exigência do mercado de trabalho por 

pessoas com diploma de nível superior. 

Presume-se que, os resultados apresentados são frutos do estabelecimento de 

políticas educacionais. As mudanças ocorrem num período em que se tem a criação do 

FIES instituído em 2001, PROUNI, REUNI e o SISU criados em 2005, 2007 e 2010 

respectivamente, cujos efeitos foram a ampliação de vagas e a criação de novas instituição 

de ensino superior, em municípios antes desprovidos, que visou garantir a inserção e 

permanência da população estudante, principalmente daqueles anteriormente desprovidos 

desse direito.  

Então, pode-se advir, em primeira instância, uma clara relação entre a 

implementação das políticas públicas voltadas para a educação superior e o aumento nas 



 

 

 

 

proporções dos deslocamentos pendulares, dada a expansão da educação superior 

(DOURADO, 2008). Torna oportuno a prática da pendularidade entre aqueles que antes 

não tinham perspectivas de inserir-se num curso de graduação devido aos obstáculos 

financeiros e espaciais. 

No que tange ao rendimento domiciliar per capita (em salários mínimos9) dos 

pendulares graduandos do interior do nordeste brasileiro (tabela 2), no ano de 2010 

comparativo com 2000, percebe-se mudanças expressivas. Eleva-se a participação da 

população pendular graduanda de menores renda per capita (de 0 a ½, de ½ a 1 e de 1 a 

2), por outro lado denota-se uma redução nos demais grupos (de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 

e mais de 5).  

 

Tabela 3 – Rendimento Domiciliar per capita (em salário mínimo) da população 

pendular estudante do ensino superior de graduação no interior do Nordeste do 

Brasil, nos anos de 2000 e de 2010. 

SM 2000 % 2010 % 

Até ½   1.768 8,4 40.246 21,5 

De ½ a 1  3.865 18,3 60.874 32,5 

De 1 a 2  5.806 27,6 54.862 29,3 

De 2 a 3  3.580 17,0 15.944 8,5 

De 3 a 4  2.155 10,2 6.533 3,5 

De 4 a 5  1.107 5,3 3.218 1,7 

Mais de 5  2.783 13,2 5.495 2,9 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2000 e de 2010. 

*SM - Salário Mínimo. 

 

Quando considera a situação do rendimento domiciliar per capita dos pendulares 

graduandos nas RMs do Nordeste do Brasil se depara, no ano 2000, com uma maioria 

(32,4%) que possui mais de 5 salários mínimos, enquanto em 2010 o quadro se modifica 

o maior percentual (32,5%) encontra-se na categoria de 1 a 2 salários mínimos. E 

observável que, no ano 2000, os principais centros urbanos da região detentores de um 

maior número de IES, quase que restringia seu acesso à população de maior poder 

aquisitivo em detrimento dos grupos de menor nível de renda, porém em 2010 o grupo de 

menor renda se destaca. 

                                                 
9 Salário mínimo vigente no ano 2000 era de R$ 151,00 e passou para R$ 510,00 em 2010. 

(http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm) 



 

 

 

 

De todo modo, diferente dos anos 2000 que a renda era um fator limitante para 

o aumento da pendularidade de estudantes que pretendiam ingressar em IES , em 2010 

uma renda per capita baixa não é um fator limitante, isso quer dizer que mesmo as 

condições financeiras da família sendo desfavoráveis o estudante pôde ter acesso ao 

ensino superior de graduação tendo como facilitador do processo a pendularidade. Além 

disto, pode-se perceber que as RMs deixaram de ser a única opção para a população 

pendular graduanda. 

Conforme Sampaio (2011) o processo de expansão da educação superior, ao 

mudar o patamar da escolaridade, resultou na ampliação e diversificação da demanda e 

oferta do ensino. Os programas sociais voltados para o ingresso de estudantes de baixa 

renda modificaram a composição dos matriculados, incluindo grupos sociais de menor 

renda.   

(...) a percepção do governo de que o principal desafio estava na 

permanência do aluno socialmente vulnerável diante dos elevados 

gastos nos estabelecimentos privados, cujo resultado tem sido a elevada 

inadimplência e evasão. A agenda governamental redirecionou-se a fim 

de ampliar de modo significativo as vagas nas universidades públicas, 

em especial no segmento federal (CARVALHO, 2014, p. 216). 

 

 

Sendo assim, a política educacional expressava o intuito de democratização e 

interiorização do ensino superior de graduação, permitindo a superação das dificuldades 

das camadas sociais mais pobres em acessarem esse nível educacional, funcionando como 

um mecanismo de garantia para que todo e qualquer estudante tenha acesso à educação 

superior (PEREIRA; TAVARES, 2012). 

Ademais, se percebe que o maior acesso aos serviços prestados pelas Instituições 

de Ensino Superior pode contribuir, em certa medida, para elevação do IDH e redução da 

desigualdade de renda. Dentre outros motivos, os eventos podem ser explicados pela 

contribuição da qualificação dos trabalhadores para o mercado de trabalho, a elevação 

dos prêmios pagos pela educação e a redução da desigualdade educacional. Barbosa Filho 

e Pêssoa (2009, p. 65), “acrescenta a discussão a proposição de que a elevação da 

escolaridade, deve incorrer na elevação da renda per capita ou ainda do PIB per capita 

para região de estudo”. 



 

 

 

 

5.1 Análise dos deslocamentos pendulares no interior do nordeste brasileiro  

Apesar de grande parte dos trabalhos com foco nos deslocamentos pendulares 

tenderem à destacar os movimentos para trabalho, debruçados sobre aglomeração 

metropolitana e predisposto à análise em termos de sede e entorno ou centro e periferia 

(MOURA, 2010; ARANHA, 2005; COLLA &FERREIRA, CUNHA, 2013; DELGADO; 

MOURA E CINTRA, 2013) Cunha e Pessini (2008) assume a pendularidade como uma 

estratégia gerada dentro do espaço social, de modo a possibilitar o acesso da população a 

um conjunto de bens e serviço, que na maioria dos casos estão incompletos ou 

indisponíveis para essa população em seu município de residência. 

Pretende-se analisar os deslocamentos no interior do nordeste brasileiro por meio 

dos trajetos (fluxos), que apontam simultaneamente os deslocamentos estabelecidos entre 

os municípios de residência (origem) e o os municípios de estudo (destino). O 

mapeamento desses trajetos mostra o grau de relacionamento existentes nos municípios, 

indicando a relevância de dinâmicas localizadas em áreas que coexistem com a 

mobilidade. 

Admite-se compreender a complexidade dos deslocamentos domicílio/estudo 

em decorrência do maior acesso a serviço de educação, não apenas unidirecionais em 

relação à polos, mais também descentralizadores, como no caso do interior do nordeste 

brasileiro. Assim, no conjunto os resultados indicam que houve uma intensificação dos 

fluxos, seja em relação ao número de municípios de origem ou destino, seja em relação 

ao número pessoas em movimento, especialmente nos municípios interioranos.  

Neste contexto, a trajetória dos pendulares no interior do nordeste brasileiro, de 

2000 para 2010, conforme a figura 3 em comparativo com a 2, mostra um aumento na 

participação dos municípios por número de pendulares estudantes de graduação. Assim, 

percebe-se que em 2000 uma pequena parcela (23,6%) de municípios era destino de 

pendulares estudantes de graduação, enquanto a maior parcela (76,4%) não apontou 

registro de pendularidade. Ao passo que, em 2010 registrou-se um percentual (50,8%) 

bem mais significativo de municípios com destino de pendulares e, uma parcela menor 

(49,2%) que não apresentou fluxos pendulares.  

 

 



 

 

 

 

Figura 3 – Municípios do Interior do nordeste brasileiro por número de pendulares 

graduandos, segundo o destino do deslocamento, Censo de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico Brasileiro de 2000, com uso do TerraView. 

Figura 4 – Municípios do Interior do nordeste brasileiro por número de pendulares 

graduandos, segundo o destino do deslocamento, Censo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico Brasileiro de 2010, com uso do TerraView. 



 

 

 

 

Em 2000 os maiores fluxos pendulares tiveram como destino Campina Grande, 

localizada no estado da Paraíba, apreende-se que, conforme Araujo (2016), desde a 

década de 1960 vivenciava uma expansão das IES com a implantação do campus II da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) incorporando a Escola Politécnica, com os 

cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica, e a Faculdade 

de Ciências Econômicas (Face) que mantinha os cursos de Ciências Econômicas e de 

Sociologia e Política; posteriormente, como a criação da Universidade Regional do 

Nordeste (URNe) Campina Grande passa a atrair um grande número de estudantes, de 

diversos Estados, e torna-se um importante centro de ensino superior da região Nordeste. 

Somente no ano 2010 ocorre efetivo aumento de estudantes pendulares para 

cursar o nível superior de graduação em IES localizadas em municípios do interior do 

nordeste brasileiro. Isto em decorrência, em maior medida, da política de expansão do 

ensino superior, consolidada entre os anos 2000 e 2010, quando foram ampliadas as 

universidades, concomitantemente o número de vagas, permitindo o surgimento de 

faculdades e centro universitários para o interior dos territórios estaduais numa tentativa 

de descentralizar este serviço (ROSA, 2013). Neste contexto, os fluxos são estabelecidos 

em função do poder de atração das universidades e faculdades impulsionam a centralidade 

da cidade em caráter regional. 

 

 Tabela 4 – Totais de movimentos pendulares dos graduandos do interior do 

nordeste brasileiro com mais de 1.000 pendulares, segundo destino do movimento - 

2000 e 2010 

2000 

UF 
Município de 

estudo 

Total de 

pendulares 

interioranos 

Nº de 

pendulares 
% 

PB Campina Grande 2.994 1.196 39,9 

2010 

MA Imperatriz 13.410 2.285 17,0 

CE 

Crato 

29.310 

3.376 11,5 

Juazeiro  5.491 18,7 

Limoeiro do Norte 1.734 5,9 

Quixadá 2.007 6,8 

Mossoró 1.135 3,9 

 Sobral  6.707 22,9 



 

 

 

 

 

(Continuação) 

PI 

Picos 

12.093 

2.232 18,4 

Parnaíba 1.172 9,7 

Floriano 1.124 9,3 

RN 

Caicó 

12.453 

1.235 9,9 

Mossoró 3.574 28,7 

Paus dos Ferros 1.112 8,9 

PB 

Cajazeiras 

22.250 

2.566 11,5 

Campina Grande 7.129 32,0 

Guarabira 1.706 7,7 

Patos 3.421 15,4 

PE 

Arcoverde 

29.860 

1.138 3,8 

Belo Jardim 1.056 3,5 

Carpina 1.156 3,9 

Caruaru 6.527 21,9 

Garanhuns 3.136 10,5 

Palmares 1.891 6,3 

Vitoria de Santo Antão 1.788 6,0 

Serra Talhada 2.030 6,8 

AL 
Arapiraca 

11.365 
4.216 37,1 

Palmeira dos Índios 1.632 14,4 

SE Itabaiana 5.734 1.258 21,9 

BA 

Alagoinhas 

50.831 

1.160 2,3 

Barreiras 1.265 2,5 

Cruz das Almas 1.871 3,7 

Eunápolis 1.002 2,0 

Feira de Santana 4.574 9,0 

Ilhéus 3.315 6,5 

Irecê 1.114 2,2 

Itabuna 3.684 7,2 

Teixeira de Freitas 1.801 3,5 

Valença 1.304 2,6 

Vitória da Conquista 3.882 7,6 

Jequié 1.699 3,3 

Guanambi 1.513 3,0 
 

Fonte:  Instituto de Geografia e Estatística –IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 



 

 

 

 

Examinando comparativamente os municípios de residência (Origem) dos 

pendulares no interior do nordeste brasileiro de 2000 e de 2010, conforme os gráficos 4 e 

5, observa-se que em 2010 grande parte dos municípios interioranos (98,7%) registraram 

residentes estudantes que praticavam a pendularidade para realizar cursos de graduação 

em outro município, contra 1,3% que não pendulam, diferentemente do verificado em 

2000 que apenas 52% dos municípios apresentaram estudantes de graduação que 

pendulavam e um grande percentual (48%) que não apresentaram pendulares. 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Municípios do Interior do nordeste brasileiro por número de pendulares 

graduandos, segundo a origem do deslocamento, Censo de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico Brasileiro de 2000, com uso do TerraView. 

 

Figura 6 – Municípios do Interior do nordeste brasileiro por número de pendulares 

graduandos, segundo a origem do deslocamento, Censo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico Brasileiro de 2010, com uso do TerraView. 



 

 

 

 

Ainda analisando a distribuição espacial dos pendulares graduandos em relação 

ao sentido inverso do fluxo, a origem, conforme a tabela 7, verificou-se que, em 2000 não 

se registrou municípios com mais de 1.000 residentes pendulares. Por outro lado, em 2010 

destacam-se como municípios que mais fornecem pendulares: Crato, Barbalha e Juazeiro 

do Norte, no Ceará, especificamente no Cariri, e Itabuna na Bahia. 

Uma possível explicação para isto seria que, os estudantes em 2000 não 

encontraram instituições de ensino superior nos limites de sua região e as dificuldades 

(econômicas, sociais e estruturais) tornam-se barreiras para o deslocamento em busca de 

ofertas nos grandes centros de aglomerações, muito além do limite de sua região, 

concentradoras de IES. Por outro lado, em 2010 a alta densidade das instituições de ensino 

superior, comparado com o ano 2000, oferece oportunidade para aqueles que almejam 

ascender ao ensino superior, podendo estender a sua busca em municípios vizinhos por 

meio do movimento regular de casa para IES. 

    

 Tabela 5 – Totais de movimentos pendulares de graduandos do interior do nordeste 

brasileiro com mais de 1.000 pendulares, segundo origem do movimento - 2000 e 

2010 

Fonte:  Instituto de Geografia e Estatística –IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 

Neste processo, de forma mais evidente e significativa, o fenômeno da 

pendularidade que ocorre no decênio, período da implementação das políticas públicas 

educacionais, se configura numa oportunidade para que estudantes pudessem se deslocar  

para concluir cursos de graduação sem arcar com os custos onerosos que teria a fixação 

de residência em localidades ofertadores do serviço de educação superior. 

2000 

UF Município de estudo 

Total de 

pendulares 

interioranos 

Nº de 

pendulares 
% 

– – – – – 

2010 

CE 

Crato  

29.318 

2.050 7,0 

Barbalha 1.520 5,2 

Juazeiro do Norte 1.715 5,8 

BA Itabuna 50.848 2.110 7,2 



 

 

 

 

A análise dos dados nos permite observar que entre os anos 2000 e 2010 os 

deslocamentos pendulares se caracterizam como um fenômeno recorrente no interior do 

nordeste brasileiro, sendo fortemente influenciado pela oferta e/ou demanda de educação 

de nível superior nos municípios. Indicam uma o estabelecimento de novas possibilidades 

de integração, uma dinâmica regional significativa para este conjunto de municípios. 

Pode-se dizer ainda que, as políticas educacionais direcionadas para a educação 

de nível superior, particularmente após os anos 2000, garantiu a expressiva mobilidade 

da população estudante de graduação expandindo os espaços de pendularidade no interior 

do Nordeste do Brasil.  



 

 

 

 

6 CONCLUSÕES  

 

Em conformidade com observações realizadas neste estudo, o movimento 

pendular por motivo de estudo de nível superior no interior do Nordeste do Brasil não se 

verificou uma representatividade expressiva no ano de 2000, dado o histórico de carência 

de instituições e melhoramento nas existentes, mas veio apresentar grande volume em 

2010, período da formulação das políticas públicas educacionais, com a reestruturação, 

expansão e interiorização das IES. 

Denota-se que o movimento pendular, diferentemente do movimento migratório, 

não envolve uma mudança efetiva do local de origem para o local de destino, rompimento 

de laços sociais no local de origem constituindo novos laços no local de destino, ele 

amplia a rede de relacionamentos dos indivíduos, permitindo assim o acesso a outros 

espaços e oportunidades sem que necessariamente ocorra o distanciamento definitivo do 

local de residência. Assim pode-se entender que a pendularidade desempenha papel 

relevante enquanto dinamização regional e como meio para minimizar as limitações do 

local de residência dos indivíduos. 

Considerando que no decorrer dos anos 2000 para 2010 foram implementadas 

medidas estratégias de democratização do ensino superior de graduação intentando a 

expansão e interiorização de instituições de nível superior de graduação no Brasil, 

especialmente em áreas desprovidas de tais recursos, como no interior do nordeste 

brasileiro. O acesso à estas instituições, por estudantes residentes em municípios que não 

foram contemplados com tais políticas, é viabilizado pelo deslocamento pendular, tendo 

em vista que o ir e vir, dentre outros motivos, pode apresentar custos financeiro mais 

assimilável para aqueles cujas restrições orçamentárias impossibilitariam uma mudança 

permanente de residência. 

Neste contexto, os resultados encontrados com a presente pesquisa, no interior 

do nordeste brasileiro, mostram uma estreita conecção entre a execução da políticas 

públicas educacionais e o registro do aumentos (178%) nos movimentos pendulares nos 

anos de 2010 em relação à 2000, supondo que os estudantes tendo a opção de concluir 

um curso de graduação em município próximo de sua residência venham a optar por não 

arcar com o ônus de se deslocarem para regiões ou áreas que as impossibilitam de retornar 

para o local de origem. Em termos de Unidades Federativas, apesar de se verificar 

variações positivas e elevadas no interior de todos os estados destacam-se Alagoas e 



 

 

 

 

Sergipe dada a forte demanda reprimida até os anos 2000, que passa a ser atendida no 

decênio. 

Ao considerar, de 2000 para 2010, o perfil sociodemográfico foi observado que 

a população pendular deixou de ser predominante mente da área urbana e passou a ser da 

área rural; a participação das mulheres que já era elevada, em 2000, elevou-se ainda mais 

em 2010; outro fato é que, em 2000, os pendulares majoritariamente declararam não viver 

em companhia de conjugue ou companheiro, em 2010, foram superados pelos que viviam 

em companhia de conjugue ou companheiro; em relação ao maior percentual dos que 

autodenominavam brancos, em 2000, foram ultrapassados pelos que se autodefiniam  

pardos, em 2010; as mais expressivas variações na idade média foram identificadas entre 

os estudantes homens e mulheres dos estados do Maranhão e Bahia; no que refere-se a 

renda per capita domiciliar, em 2000, passou de 1 a 2 salários mínimos para uma maior 

representatividade  no grupo de até ½  salário mínimo, assim como maiores percentuais 

no grupo de ½  a 1 em 2010. 

As novas informações sugerem um perfil em 2010 bastante diferenciado, não 

condizente com o histórico dos anos 2000, uma maior pendularidade e inserção no nível 

superior de graduação de grupos sociais antes despossibilitados, especialmente por 

possuir um nível de renda baixo em relação aos demais grupos. Essa assertiva corrobora 

com a suposição de que em termo financeiro a pendularidade é uma forma de 

deslocamento não tão oneroso.  

Também se destaca a relação da pendularidade com o desenvolvimento regional 

tendo em vista a formação de profissionais, qualificação da mão de obra para o mercado 

local, concomitantemente o desenvolvimento repercute para os municípios receptores que 

tem uma maior demanda serviços por parte daqueles que pendulam. Configurando um 

mecanismo intrinsecamente ligados a própria configuração deste espaço, atuando como 

ligações entre áreas diferentes, que acabam se complementando. 

A respeito das cidades que se destacaram pelo maior contingente de pendulares, 

assegura-se que o seu desempenho esteve diretamente atrelado as implantações e 

ampliação das instituições de ensino superior, resultante da política de expansão e 

interiorização das referidas instituições. Considerando que os dados do Censo Brasileiro 

dos anos 2000 apontam para apenas o município de Campina Grande (na Paraíba) onde 



 

 

 

 

verifica o deslocamento com mais de 1000 pendulares, em contrapartida com 2010 em 

que vários municípios se destacaram.  

Neste sentido, constata-se que até os anos 2000 não se constatou nenhum 

processo de descentralização e ampliação do acesso à educação de nível superior, 

especialmente entre a população localizada no interior do Nordeste do Brasil, a opção era 

o deslocamento permanente e oneroso para regiões que formam as regiões 

metropolitanas, não havendo estímulos à pendularidade.  E neste contexto que surge a 

possibilidade da incorporação de Instituições de ensino superior no interior pelas políticas 

públicas educacionais, imperativo no processo da pendularidade.  

Em suma, essas políticas educacionais possuíram efeitos impactantes na 

pendularidade, uma vez que, a maior oferta de vagas, a presença de instituições de ensino 

superior, distribuídas por um maior número de municípios, contribuem para que os 

estudantes de municípios vizinhos possam se deslocar regularmente entre as IES e o seu 

município de residência praticando a pendularidade. 
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