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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi acompanhar a evolução da Fundação Presidente
Antônio Carlos - FUPAC e avaliar a sua influência no desenvolvimento econômico e
social do município de Barbacena-MG. Para o seu desenrolar realizou-se uma
pesquisa de natureza aplicada, quantitativo-qualitativa, utilizando-se de dados
econômicos e sociais e informações qualitativas da fundação e do município
estudado. A pesquisa pode ser considerada descritiva e exploratória por
proporcionar maiores informações sobre a relação educação e desenvolvimento,
facilitando a delimitação e podendo proporcionar novas contribuições além das
previstas nos objetivos. Trata-se de um estudo de caso, devido às percepções que
se espera encontrar nos aspectos estudados na sociedade em relação à instituição
de ensino. Além dos dados quantitativos referentes ao município utilizou-se também
da pesquisa documental, elaborada a partir de materiais que não receberam
tratamento analítico, mas que possuem relevância ao trabalho. Pode-se apresentar,
através dos indicadores econômicos e sociais do município, como Barbacena se
desenvolveu no período de 1960 a 2010, concomitando este período com a idade da
Fundação Presidente Antônio Carlos. As constatações positivas sobre a produção
interna bruta, a renda per capita, aumento da agropecuária, indústria e serviços se
paralelam à evolução da FUPAC. Da mesma forma apresentaram-se para a
demonstração do desenvolvimento social do município os indicadores de renda,
saúde e educação, além das taxas de natalidade, mortalidade, imunizações, leitos
para internação, taxa de analfabetismo, matrículas e docentes no ensino superior.
Em acompanhamento à evolução social comparou-se também a evolução do
número de cursos e de profissionais graduados pela FUPAC no mesmo período,
procurando se estabelecer a influência que esta instituição promoveu no
desenvolvimento do município.

Palavras-chave: Educação. Desenvolvimento Econômico e Social. FUPAC

ABSTRACT

The aim of this study was to follow the development of the Foundation President
Antônio Carlos – FUPAC and evaluate its influence on social and economic
development of the municipality of Barbacena. For its development ,it was carried out
a research of an applied nature, quantitative and qualitative, using economic and
social data and qualitative information about the Institution and the municipality being
studied. The research can be regarded as descriptive and exploratory by providing
more information about the relationship between education and development,
facilitating the delineation and providing new contributions , besides those expected
in the objective. This is a study carried out, due to perceptions that one expects to
find in the aspects studied in society in relation to the educational institution. In
addition to the quantitative data regarding the municipality, it was also used a
documentary research, produced from materials that have not received analytical
treatment, but which are of significance to the work. It can be presented through the
economic and social indicators of the municipality, how Barbacena developed in the
period from 1960 to 2010 ,relating this period to the age of the Foundation President
Antônio Carlos. The positive findings on the gross domestic production, income per
capita, increased agriculture, industry and services go hand in hand with the
evolution of FUPAC. Likewise, it was presented for the demonstration of the social
development of the municipality the indicators of income, health and education, birth
rates, mortality, immunizations, Hospital beds, literacy rate, enrollment and teaching
staff in higher education. In monitoring the social evolution it was also compared the
evolution of the number of courses and professional graduates by FUPAC during the
same period, seeking to establish the influence this institution has promoted to the
development of the municipality.

Keywords: Education. Economic and Social Development. FUPAC
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1 INTRODUÇÃO

A relação entre educação e desenvolvimento apresenta-se na sociedade
como uma díade indissociável. Talvez pelos vários trabalhos acadêmicos acerca do
tema ou talvez pelas próprias estatísticas que fazem com que os termos caminhem
juntos. Por isto, considera-se que há uma tendência de se considerar nos países
onde o nível educacional é elevado, a possibilidade de desenvolvimento social bem
maior do que em outros que não o tem. A afirmação vale para os três níveis de
ensino.
No Brasil, o sistema de ensino é tutorado por organismos públicos que
estabelecem normas constitucionais e outros procedimentos legais para o sistema
educacional. Há, ainda, o inter-relacionamento da instituição de ensino com as
questões sociais e o meio ambiente, conforme a CF/88, em seus arts. 205 a 214.
A Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC) é a mantenedora da
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Foi elevada à universidade, pelo
Conselho Estadual de Educação, homologada pela Secretaria de Estado da
Educação de Minas Gerais e Portaria do MEC nº 366, de 12 de março de 1997. A
FUPAC/UNIPAC, com seus 49 anos como Faculdade e 15 como Universidade, está
presente em mais de 100 cidades de Minas Gerais, subdividida em campi e Rede de
Faculdades Isoladas de Educação e Estudos Sociais. Possui mais de 57 mil
universitários, oferecendo mais de 200 cursos de graduação. Oferece, ainda, o
Ensino Fundamental e Médio; cursos de Pós-graduação lato sensu, nas diversas
áreas do conhecimento e outros de stricto sensu, em: Comunicação e Tecnologia,
Direito e Educação e Sociedade. A FUPAC situa-se na cidade de Barbacena-MG
desde a sua fundação, em 1963, onde atua como mantenedora da UNIPAC e de
todas as suas redes de ensino.
A cidade de Barbacena é conhecida em todo o Brasil e também no
exterior como a "Cidade das Rosas", em função da grande produção local desta flor.
No Brasil, o município também é conhecido como a "Cidade dos Loucos", pelo
grande número de hospitais psiquiátricos instalados no local. A cidade atraiu esses
manicômios em decorrência da antiga ideia, defendida por alguns médicos, de que
seu clima ameno, com temperaturas médias bem baixas para os padrões brasileiros,
faria com que os doentes mentais ficassem mais quietos e menos arredios,

supostamente facilitando o tratamento.

De acordo com o censo realizado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, sua população é de 126 325.
Barbacena fica na Serra da Mantiqueira a 169 quilômetros da capital do estado, Belo
Horizonte. O município, com 788,001 quilômetros quadrados, ocupa o sítio de um
antigo aldeamento de índios puris, na região conhecida como Campo das Vertentes.
Destaca-se como centro de ensino, com expressiva influência regional, tendo
também um comércio diversificado. É sede do Nono Batalhão de Polícia Militar, da
13ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Abriga estabelecimentos de ensino
como a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o Instituto Federal do Sudeste de
Minas, a Escola de Hotelaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o
Colégio Tiradentes da Polícia Militar, o Colégio Imaculada Conceição, a
Universidade Presidente Antônio Carlos, a Universidade do Estado de Minas Gerais,
o Centro de Estudos Superiores Aprendiz e duas escolas da Rede Salesiana de
Escolas (Instituto Maria Imaculada e Instituto Tenente Ferreira). Possui mais de trinta
bibliotecas, cinco associações culturais e a Academia Barbacenense de Letras.
Na cidade, também encontram-se escritórios da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, do Departamento de
Estradas de Rodagem, do Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Na economia da cidade, destaca-se o setor da agropecuária,
principalmente, com o fornecimento de leite e derivados, além, é claro, do plantio de
rosas. O município conta com poucas indústrias. As de maior destaque são a RDM
Vale do Rio Doce (Beneficiamento de ferro-ligas a base de manganês) e a Saint
Gobain (materiais cerâmicos).
Neste trabalho, estudar-se-á a influência da Fundação Presidente Antônio
Carlos no município de Barbacena, medida por aspectos econômicos e sociais no
período de 1960 a 2010. A pesquisa abrangerá parte da rede de ensino, delimitada
especificamente à região de Barbacena, onde a Instituição teve sua origem. Nosso
objeto será estudar as diversas contribuições da FUPAC ao desenvolvimento de
Barbacena e região de sua influência. A questão geradora da pesquisa será saber
qual a influência da Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC no
desenvolvimento de Barbacena em termos econômicos e sociais.
Justifica-se a escolha do nosso projeto de pesquisa porque permite
analisar as possíveis contribuições da FUPAC ao desenvolvimento econômico e
social de Barbacena. Pretende-se demonstrar a importância da instituição no

desenvolvimento do meio onde está inserida. Ao se estudar uma instituição de
ensino e sua evolução na sociedade, o alcance da pesquisa poderá abranger, além
dos aspectos econômicos, interferências nas questões sociais e culturais do entorno
desta instituição. Sob essa perspectiva é que se propõe um estudo sobre a relação
educação e desenvolvimento, tendo como referência empírica a FUPAC e o
crescimento de Barbacena.
O objetivo geral da pesquisa é avaliar a influência da FUPAC no
desenvolvimento econômico e social desta cidade.

Especificamente, preten- de-se

situar e descrever o desenvolvimento de Barbacena quando da implantação da
FUPAC; analisar seu desenvolvimento do ponto de vista econômico, na perspectiva
social e humana no período de 1960 a 2010; promover a avaliação institucional da
FUPAC e, por fim, fazer um balanço final da contribuição da FUPAC ao
desenvolvimento do município.
Para atender aos objetivos propostos realizou-se uma pesquisa de
natureza aplicada por gerar conhecimentos de natureza prática, dirigida à solução
de problemas específicos com uma abordagem do problema que se firmará em
pesquisa quantitativo-qualitativa. (Vergara 2003). Pelo entendimento de Gil (2010, p.
26) a classificação desse estudo como pesquisa aplicada se dá porque “abrange
estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito
das sociedades em que os pesquisadores vivem”. Segundo Yin (2001), os cinco
principais

métodos

de

pesquisa

nas

ciências

sociais

são:

experimentos,

levantamentos, análise de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. Para
este fim específico, utilizar-se-ão todos os métodos, exceto o experimento. Quanto
aos fins será descritiva e exploratória por se tratar de uma metodologia que
proporciona maiores informações sobre determinado assunto, facilitando a
delimitação e podendo proporcionar novas contribuições além das previstas nos
objetivos. (Vergara, 2003). Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como estudo
de caso, devido às percepções que se espera encontrar nos aspectos estudados na
sociedade em relação à instituição de ensino. Também será necessário o trabalho
da Pesquisa documental, elaborada a partir de materiais que não receberam
tratamento analítico, ou seja, a parte de documentos da FUPAC que não pode ser
considerada bibliográfica, mas que possui relevância ao trabalho. (Vergara, 2003).
Ou seja, serão utilizados atas, livros, periódicos institucionais e quaisquer outros
documentos que possam contribuir ao desenvolver da pesquisa em questão. O

método não se detém apenas à apresentação ou descrição das ocorrências, mas
também se dedica à análise e interpretação dos dados que tenham a ver com a
influência da FUPAC no desenvolvimento de Barbacena. Assim, demonstra-se a
vontade de se analisar, à luz de teorias colaboradoras, casos específicos que podem
agregar novos conceitos a ideias já concebidas e fazer com que, do particular para o
geral, o estudo possa apresentar acréscimos ao tema em questão. Além da análise
documental, serão usados dados obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas
feitas com personalidades representativas da FUPAC, tais como o Reitor, ViceReitores, Coordenadores de setores e com ex-alunos que se destacaram por sua
contribuição ao desenvolvimento de Barbacena, representando uma segunda fonte
de dados. As entrevistas aplicadas a personalidades representativas na história da
FUPAC poderão servir como meios para análise da amostra correlacionada ao
desenvolvimento da região e também servirão de base para informações a cerca da
história da fundação e do município. Selltiz (1967) aprova esta estratégia de
pesquisa ao afirmar que a coleta de dados pode se dar através de levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o
assunto e análise de exemplos que estimulem sua compreensão. Selltiz et al. (1967,
apud GIL, 2010, p. 27). Como terceira fonte, usar-se-ão dados censitários com
relação ao PIB, renda per capita, valor da produção, população e índices do IDH-M
para medir a influência da educação, longevidade e renda no desenvolvimento da
cidade.

Espera-se explorar as possibilidades de relacionamento entre os dados

qualitativos e quantitativos para analisar as possíveis influências da FUPAC no
desenvolvimento do município de Barbacena.
Além da introdução, o estudo será apresentado em mais cinco capítulos.
No segundo, analisa-se a relação entre educação e promoção do desenvolvimento
como base teórica da pesquisa. No terceiro capítulo apresentar-se-á um histórico da
Fundação Presidente Antônio Carlos que compreenderá um relato abrangente da
FUPAC: sua fundação, principais fases de seu desenvolvimento, a obtenção do
título de Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e, por fim, sua transição
do sistema estadual para o sistema federal de avaliação do ensino. O quarto
capítulo analisará o desenvolvimento econômico de Barbacena, apoiando-se nos
dados censitários para demonstrar como era Barbacena quando da criação da
FUPAC e como é na atualidade. No quinto capítulo, descrever-se-á a evolução da
cidade de Barbacena sob o aspecto social, com base nos dados do Índice de

Desenvolvimento Humano - Municipal (IDH-M). Nas considerações finais serão
resumidas as relações observadas entre a Fundação Presidente Antônio Carlos e o
desenvolvimento do município de Barbacena, os principais resultados obtidos, as
constatações relevantes sobre o tema e as sugestões para a continuidade da
pesquisa.

2 EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO

Se o sentido da pesquisa em questão é demonstrar qual a influência da
instituição de ensino FUPAC no desenvolvimento de Barbacena em termos
econômicos e sociais, procura-se neste capítulo discutir como referencial teórico, a
relação entre educação e desenvolvimento. Inicia-se pela caracterização da
educação, depois do desenvolvimento e, por fim, pela relação entre ambos. A
intenção de relacionar educação e desenvolvimento é um objeto de preocupação
antigo. Para ilustrar a importância do tema, cita-se uma recomendação aprovada
Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social na América
Latina, realizada em março de 1962, em Santiago do Chile, patrocinada
conjuntamente pela Organização dos Estados Americanos - OEA, pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, pela
Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL e pela Direção de Assuntos
Sociais das Noções Unidas, e com a participação da Organização Internacional do
Trabalho – OIT e da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação – FAO:
Para que a educação possa contribuir eficazmente para o progresso
cultural, tecnológico e social da América Latina, a Conferência pensa que
os Estados representados devem esforçar-se por alcançar as metas
assinaladas a seguir. Conviria, portanto, que as atividades relativas ao
planejamento a curto e a longo prazo se inspirassem nos seguintes
princípios, com a prévia adaptação dos mesmos às necessidades das
situações que em matéria de educação apresentam os países latinoamericanos, assim como os diferentes recursos de que dispõem para
impulsionar a educação, obrigam a formular as linhas e objetivos do plano
de ação de forma muito genérica, que cada país terá que adequar
posteriormente a suas peculiaridades e possibilidades. Além disso, certa
ordem de prioridade deveria ser fixada de antemão pelas autoridades
respectivas de cada país, tendo em conta antes a urgência que o caráter
espetacular das medidas adotadas. Este mesmo critério poderia presidir à
consignação dos créditos procedentes da ajuda exterior como contribuição

ao desenvolvimento cultural, econômico e social da América Latina
(Pereira, 1967, p. 217).

Na citada conferência foram aprovadas as seguintes recomendações
com relação à: estrutura e administração dos serviços educacionais; educação
primária; educação média; educação superior; alfabetização e educação de adultos;
bibliotecas e museus; formação profissional e ensino técnico; educação rural e
agrícola. Com relação à integração do planejamento da educação com o
planejamento econômico e social também foram apresentadas conclusões e
recomendações sobre integração e organização e métodos. Sobre a cooperação
internacional para o fomento e execução dos planos educacionais em relação com o
desenvolvimento econômico e social foram apresentadas recomendações que
diziam respeito ao: tipo, volume e prioridade da assistência técnica internacional; à
coordenação da ajuda internacional e a projetos regionais. Outras recomendações
ainda foram aprovadas quanto à investigação do desenvolvimento educacional,
social e econômico.
Este capítulo trará um referencial teórico sobre a educação,
evidenciando as contribuições de autores da área, da mesma forma serão
apresentadas as referências sobre o tema desenvolvimento, além de uma
apresentação da visão temática de sociedade e desenvolvimento e educação e
desenvolvimento.

2.1 Educação
Paulo Freire (1975) analisa educação como processo de aprendizagem e
leitura de mundo. Já Durkheim (1978) entende a educação como a ação exercida de
geração para geração para desenvolver estados físicos, intelectuais e morais
reclamados pela sociedade política e pelo meio onde se situa. Para Jacques Derrida
(1999), as instituições de ensino buscam retratar a própria maneira como a
sociedade se organiza.
Pereira (1967) considera a educação como fonte do desenvolvimento ou
um de seus aceleradores através da elevação do nível tecnológico e da
racionalização da organização das atividades produtivas. Pontua que as sociedades
industriais mais desenvolvidas levam em consideração as conexões entre educação,

o estado da economia e a estrutura social. Considera também que a educação
proporciona a formação básica necessária para uma especialização posterior e, ao
mesmo tempo, ela eleva o nível intelectual e cultural dos educandos.
Há uma gama enorme de obras, opções conceituais e percepções de
autores quanto à educação. Dentre eles, destaca-se o filósofo John Dewey, apud
Moreira, 2002 que diz: “A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é
a preparação para a vida, é a própria vida.”
Morin, ao abrir o capítulo sobre ensinar a condição humana do livro “Os
sete saberes necessários à educação do futuro”, afirma:
A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal,
centrado na condição humana. Estamos na era planetária; uma
aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se
encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum
e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo
que é humano. (Morin, 2007)

Dessa forma o contexto em que se quer inserir educação como objeto de
estudo é a visão universal de preparação para a vida. A preparação para a vida com
processos empíricos e acadêmicos, adquiridos ao longo do tempo e como formação
profissional através das instituições de ensino superior.
Para Freire (1993) a educação é vista como um processo de
aprendizagem advindo de diversas fontes, podendo ser relacionado com a leitura ou
visão de mundo. Leitura essa que irá correlacionar as experiências vividas e as
formas de cognição com o que realmente está sendo repassado em um ambiente
educacional.
[...] a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto
sejamos nela capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos
emergentes da experiência escolar aos que resultam do mundo da
cotidianidade. Um exercício crítico sempre exigido pela leitura e
necessariamente pela escuta é o de como nos darmos facilmente à
passagem da experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade à
generalização que se opera na linguagem escolar e, desta, ao
concreto tangível. Uma das formas de realizarmos este exercício
consiste na prática a que venho me referindo como "leitura da leitura
anterior do mundo", entendendo-se aqui como "leitura do mundo" a
"leitura" que precede a leitura da palavra e que, perseguindo
igualmente a compreensão do objeto, se faz no domínio da
cotidianidade. Freire (1993, apud Mauricio, 2009, p. 74 e 75)

Para Lopes (1998), o processo de seleção e legitimidade do
conhecimento se dá através de um conjunto de interesses interligados com as
relações de poder da sociedade em dado momento histórico.
O conhecimento escolar é um conhecimento selecionado a partir de
uma cultura social mais ampla, associado diretamente ao que se
entende como conhecimento socialmente válido e legítimo. Porém,
os processos de seleção e de legitimação desse conhecimento não
são construídos a partir de critérios exclusivamente epistemológicos
ou referenciados em princípios de ensino-aprendizagem, mas a partir
de um conjunto de interesses que expressam relações de poder da
sociedade como um todo em dado momento histórico. Dessa forma,
atuam sobre o processo de seleção cultural da escola, em relações
de poder desiguais, o conjunto de professores e professoras, aqueles
que fazem parte do contexto de produção do conhecimento de uma
área e a comunidade de especialistas em educação. Lopes (1998,
apud Mauricio, 2009, p. 40)

Para Stuart Mill (apud Durkheim, 1978), educação engloba fatos diversos:

A educação compreende tudo aquilo que fazemos por nós mesmos,
e tudo aquilo que os outros intentam fazer com o fim de aproximarnos da perfeição de nossa natureza. Em sua mais larga acepção,
compreende mesmo os efeitos indiretos produzidos sobre o caráter e
sobre as faculdades do homem, por coisas e instituições cujo fim
próprio é inteiramente outro: pelas leis, formas de governo, artes
industriais, ou ainda, por fatos físicos independentes da vontade do
homem, tais como o clima, o solo, a posição geográfica. Stuart Mill
(apud Durkheim, 1978, p.33)

Segundo Kant, (apud Durkheim, 1978) “o fim da educação é desenvolver,
em cada indivíduo, toda a perfeição de que ele seja capaz”. Com pensamento
similar James Mill (apud Durkheim, 1978) entende que a educação teria por objeto
“fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus
semelhantes”. Ao comentá-los Durkheim não se limitou aos aspectos mencionados.
Para ele:
A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as
gerações que não se encontrem ainda preparadas para a vida social;
tem por objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número de
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade
política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança,
particularmente, se destine. (Durkheim, 1978, p. 41)

Jean Piaget, ao lembrar o direito à Educação, estabelecido pelo artigo 26
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas, escreve:
O direito à educação intelectual e moral implica algo mais que um
direito a adquirir conhecimentos, ou escutar, e algo mais que uma
obrigação a cumprir: trata-se de um direito a forjar determinados
instrumentos espirituais, mais preciosos que quaisquer outros, e cuja
construção requer uma ambiência social específica, constituída não
apenas de submissão. A educação é, por conseguinte, não apenas
uma formação, mas uma condição formadora necessária ao próprio
desenvolvimento natural. (Piaget, 1974, p.39)

Pelos diversos autores, constata-se que a educação se processa através
de vários fatores e influências que interferem na formação do indivíduo. Embora os
autores citados divirjam quanto à sua abrangência, a maioria deles considera a
educação humana como um produto da diversidade cultural, somada aos processos
próprios de ensino que desenvolvem o homem no sentido físico, intelectual e moral
no meio em que vive.
Na busca de resgate do pensamento de universidade como instituição de
ensino em primeiro plano e abandonando a idéia de comercialização da educação,
Andrada (2005) apresenta o objetivo da universidade:
A pretensão maior da universidade é alcançar o saber universal nos
seus pontos mais altos, naquilo sobre o que mais se consegue
teorizar, naquilo de que mais se consegue ter abstração científica,
até mesmo sobre o que mais se consegue filosofar, mas sem se
afastar da realidade social e de suas exigências concretas. (Andrada,
2005, p. 39)

Para Andrada a universidade deve se desenvolver em três grandes níveis
de educação, inspirados no pensamento de Max Scheller.
Toda universidade há de se desenvolver em três grandes níveis de
educação. O primeiro é a busca do saber. Este encontra suas
concretizações de conhecimento nos estudos da Filosofia, das
Ciências e da Teoria Tecnológica, que representa a camada
substancial das obras e das reflexões da inteligência humana. O
segundo nível é o da profissionalização e o terceiro, o da irradiação
do saber. (Andrada, 2005, p. 72)

Derrida (1999) apresenta a universidade com uma visão organicista que
busca retratar a própria maneira como a sociedade se organiza:
Nem em sua forma medieval, nem em sua forma moderna, a
Universidade dispôs de sua autonomia absoluta e das condições
rigorosas de sua unidade. Por mais de oito séculos, “Universidade”
terá sido o nome dado por nossa sociedade a uma espécie de corpo
suplementar que ela quis, ao mesmo tempo, projetar para fora de si e
guardar ciosamente dentro de si, emancipar e controlar. Por esses
dois motivos, presumia-se que a universidade representava a
sociedade. E, de certa maneira, ela também o fez, reproduziu sua
cenografia, suas vistas, seus conflitos, suas contradições, seu jogo e
suas diferenças, bem como seu desejo de união orgânica num corpo
total. (Derrida, 1999, p. 155)

A significação internacional da concepção alemã sobre ensino superior foi
trazida por Bahro e Becker (1979):
A compreensão tradicional parte, em princípio, da idéia de que o
nível de formação deve estar livre dos pressupostos sociais, como as
condições familiares, de nascimento, etc. e que somente a
capacidade deve decidir a respeito do nível de formação que o
indivíduo pode alcançar, dentro da hierarquia educacional. Em
consequência desse princípio a escola superior foi organizada
segundo critérios científicos: assim, a diferenciação dos cursos
segundo disciplinas científicas, a relativa autonomia das faculdades
como entidades aglutinadoras e organizadoras dos diferentes
campos da ciência, a determinação dos conteúdos de ensino
segundo as exigências das especialidades científicas, a docência a
encargo dos cientistas e a posição de realce do professor titular,
colocado no cume da estrutura hierárquica do pessoal. (Bahro &
Becker, 1979, p. 86)

A concepção de universidades pode variar em vários aspectos básicos,
quanto: aos seus princípios fundantes; quanto à origem e/ou controle; quanto à
origem territorial e também quanto aos modelos clássicos de seu funcionamento.
Charle & Verger (1996) apresentam diversos modelos no que diz respeito
aos princípios fundantes. O primeiro deles refere-se ao atrelamento da universidade
ao Estado. Ela não tem autonomia e todo ensino e pesquisa são dirigidos pelos
interesses do Estado. Falta-lhe autonomia, acadêmica, administrativa ou financeira.
O segundo modelo é o da universidade ligada ao Estado com autonomia garantida.
Seus princípios fundantes são de autonomia de pensamento do corpo docente e de
autogoverno no sentido acadêmico, administrativo e financeiro. Afirma-se a

indissociabilidade entre ensino e pesquisa e integração dos conhecimentos. O
terceiro é o modelo da universidade de pesquisa que tem como princípios fundantes
a busca permanente de novos conhecimentos, o abandono do ensino repetitivo ou
como mera transmissão e comentário do conhecimento já existente. Seu papel
principal é questionar o conhecimento e transformar a sociedade.
Os autores também discordam quanto ao controle das universidades e
quanto à origem territorial. Quanto ao controle as universidades podem ser
classificadas como: a) pública com características de financiamento e pensamento
estatais e laicas; b) privada com características de financiamento e pensamento
privada e laica e c) confessional com características de financiamento e pensamento
religiosa e não laica. Quanto à origem territorial, as universidades englobam as
americanas que se preocupam com a questão da produtividade. São pragmáticas e
utilitaristas. As europeias preocupam-se com a formação de recursos humanos
altamente qualificados e as terceiro-mundistas preocupam-se em propor novas
perspectivas e modelos de desenvolvimento regional e de formação tecnoprofissional.
Para apresentação das características dos modelos de universidade,
Ribeiro (1982) cita também outros modelos considerados clássicos: o francês, o
alemão, o inglês e o americano. No modelo francês, a universidade é
exclusivamente pública (monopólio estatal). Estatutariamente sujeita ao controle
estatal, ou seja, toda a educação está a serviço exclusivo do Estado. É laica e
dividida em faculdades compartimentalizadas. A colação de grau e o diploma são
requisitos para o exercício da profissão. Adotam exame de acesso estatal e
nacionalizado. O modelo alemão busca articular a verdade científica com liberdade,
pesquisa e humanidade. Pesquisa e ensino são vistos como meios para o
desenvolvimento do conhecimento. Dá garantia de liberdade de ensino aos docentes
e de pesquisa aos dicentes. Valoriza a erudição e a pesquisa científica. Possui
autonomia corporativa, sem cooptação e interferência política. O modelo inglês
preocupa-se com a formação do caráter e da personalidade (o gentleman). O
objetivo central é o aluno e não o conhecimento ou a pesquisa. Busca o
conhecimento universal, assim como a difusão e extensão do mesmo. Sua opção
não é nem pelo ensino, nem para a pesquisa, mas para a educação. Divide-se em
colleges (comunidades universitárias masculinas em regime de internato) e
faculdades para o ensino especializado. A ausência de lei educacional garante à

universidade autonomia apesar de serem estatais. Por fim, no modelo norteamericano o ensino e a pesquisa estão intimamente articulados. Estão sempre
próximas da sociedade e sensíveis às suas necessidades. Primam pela
multiplicidade de IES – Instituições de Ensino Superior, diversidade, pragmatismo e
utilitarismo, pesquisa, democratização do acesso, integração com o grau inferior,
tradição familiar, mecenato e formação moral. Podem ser: de graduação e pósgraduação com prioridade para a pesquisa; que oferecem diferentes programas de
graduação

e

doutorado;

colleges

polivalentes

que

oferecem

graduação

profissionalizante; colleges de artes liberais, junior colleges ou technical colleges de
curta duração; escolas e/ou institutos especializados.
No Brasil, pela Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da
educação nacional – LDB, a definição de educação é abrangente:
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e
à prática social. (LDB Nº 9.394/96)

A finalidade da educação superior, segundo a LDB, Art. 43 (Lei nº
9.394/96), abrange um envolvimento do aluno com a sociedade num âmbito que
aceita plenamente todos os aspectos que envolvem a interação do indivíduo com a
sociedade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos
para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
(LDB Nº 9.394/96)

2.2 Sociedade e Desenvolvimento

O termo sociedade é definido como: “conjunto de pessoas que vivem em
certa faixa de tempo e de espaço, seguindo normas comuns, e que são unidas pelo
sentimento de consciência do grupo” (Ferreira, 1999). Diante dessa definição
percebe-se que ao se estudar a sociedade, todas as situações e condições
observadas em uma faixa de tempo e de espaço podem ser influenciadoras das
ações dos conjuntos de pessoas nela existentes.
Para analisarmos a formação da sociedade, cita-se Rousseau (1996) que
fala do contrato social, elucidando a forma como os indivíduos se organizaram
politicamente para a vida coletiva:
A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural, é a da
família. Ainda assim, os filhos só permanecem ligados ao pai
enquanto necessitam dele para a própria conservação. Assim que
essa necessidade cessa, dissolve-se o vínculo natural. Isentos os
filhos da obediência que deviam ao pai, isento o pai dos cuidados
que devia aos filhos, voltam todos a ser igualmente independentes.
Essa liberdade comum decorre da natureza do homem. Sua primeira
lei consiste em zelar pela própria conservação, seus primeiros
cuidados são aqueles que deve consagrar a si mesmo, e, tão logo
alcança a idade da razão, sendo o único juiz dos meios adequados à
sua conservação, torna-se por isso seu próprio senhor. (Rousseau,
1999, p. 10).

Rousseau também contribui com o relato sobre o pacto social,
demonstrando como se deu a necessidade dos cidadãos de se organizarem para a
vida coletiva, sobretudo com os principais ideais que rezou o chamado pacto social:
“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda
a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual
cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo a si mesmo e
permaneça tão livre quanto antes”. Esse é o problema fundamental
cuja solução é fornecida pelo contrato social. (Rousseau, 1999, p.
20).

Segundo Rousseau o pacto social se reduz aos seguintes termos:
Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob
a suprema direção da vontade geral; e recebemos, coletivamente,
cada membro como parte indivisível do todo. Imediatamente, em vez
da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação
produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros
quantos são os votos da assembleia, o qual recebe, por esse mesmo
ato, sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa
pessoa pública, assim formada pela união de todas as demais,
tomava outrora o nome de cidade, e hoje o de República ou de corpo
político, o qual é chamado por seus membros de Estado quando
passivo, soberano quando ativo e potência quando comparado aos
seus semelhantes. Quanto aos associados, eles recebem
coletivamente o nome de povo e se chamam, em particular,
cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e súditos,
enquanto submetidos às leis do Estado. (Rousseau, 1999, p. 22).

A análise da sociedade é tema que vem sendo estudado desde tempos
antigos e ainda não se apresenta possível uma visão isolada da mesma, sem
considerá-la como um processo dinâmico e mutante, a visão contemporânea da
sociedade reforça ainda mais a percepção dessa constante mutação. A globalização
é um indício de que os povos já não podem mais serem considerados tão
diferenciados e característicos, pois sofrem e exercem a todo o instante as
influências de seus meios e de seus costumes.
Cabe repensar o lugar e o tempo da sociedade nacional, começando
por reconhecer que a globalização abala os seus significados
empíricos e metodológicos, ou históricos e teóricos. A sociedade
nacional, que tem sido o emblema do paradigma clássico das
Ciências Sociais, está sendo redescoberta ou redefinida pela
sociedade global, o emblema do novo paradigma das ciências
sociais. (Leme, 2008, p. 31).

Também em consonância com o pensamento da aldeia social global a
agenda social elaborada por dezoito autores e organizada por Bacha &
Schwartzman (2011) aborda as diversas demandas sociais brasileiras, analisando
as principais deficiências e as sugestões para uma sociedade futura. Relaciona,
especialmente, a questão social com o crescimento econômico, ao discursar sobre o
contrato social vigente.
O padrão de provimento dos programas sociais bem como as
principais características do desenvolvimento nas últimas décadas da
economia e sociedade brasileiras são consequências do processo de
escolha social que sustenta a democracia brasileira. As principais
características são crescimento baixo com forte expansão da carga
tributária e fortíssima expansão dos programas de transferências de
renda entre indivíduos. Do ponto de vista de sua lógica interna, esse
contrato social pode perdurar mais uma década pelo menos, pois
ainda não foram esgotadas todas as possibilidades de elevação da
carga tributária legal. No entanto, o contrato social apresenta
desequilíbrios endógenos ao seu próprio desenvolvimento. Devido à
baixíssima capacidade de poupança do Estado, a velocidade de
acumulação de infraestrutura, principalmente infraestrutura urbana
nas regiões metropolitanas, é extremamente baixa. Pelo ritmo atual,
a universalização do saneamento básico levará muitas décadas para
se completar. Pode ocorrer de o próprio processo de escolha social
mudar o equilíbrio, de sorte que haja demanda pela elevação do
investimento público. O grande limite externo à continuidade do
contrato social é a necessidade de poupança externa para financiar o
investimento. (Bacha & Schwartzman, 2011, p. 210 e 211).

A abordagem da nova agenda social brasileira traz em questão a
necessidade de um compromisso da população com essa nova agenda, pois sem
ele o progresso econômico não se traduzirá em desenvolvimento econômico e social
acessível a todos.

2.3 Desenvolvimento

O desenvolvimento, segundo Veiga (2010), nada tem de quimérico e nem
pode ser amesquinhado como crescimento econômico. Celso Furtado (2004) já o
havia tratado de forma aproximada ao considerar que quando o projeto social
prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se
metamorfoseia em desenvolvimento. O Desenvolvimento é tratado por Ignacy Sachs
(2004) na visão da sustentabilidade ambiental baseada no duplo imperativo ético de

solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as
gerações futuras.
Desde os primeiros colaboradores para a formação social e cultural do
indivíduo até a fase de formação profissional, observa-se a presença da educação
no cenário de crescimento e desenvolvimento. Estes são:
“crescimento econômico é o crescimento contínuo da renda per
capita ao longo do tempo. O desenvolvimento econômico é um
conceito mais qualitativo, incluindo as alterações da composição do
produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores da
economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar
econômico e social.” (Vasconcellos, 2008)

Sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico como propulsor de
bem estar social, Schumpeter (1988) afirma que “o estado econômico de um povo
não emerge simplesmente das condições econômicas precedentes, mas unicamente
da situação total precedente”. Ou seja, é preciso que seja avaliado todo o cenário da
região em estudo e sob todos os aspectos que podem representar interferências
chamadas de precedentes.
Schumpeter (1988) começa a elaborar o conceito de desenvolvimento a
partir da oposição dos processos reais da teoria do fluxo circular ou a tendência para
o equilíbrio, abordando em seguida, a oposição entre os aparatos teóricos e, por fim,
entre tipos de conduta:
Assim, nossa posição pode ser caracterizada por três partes
correspondentes de oposições. Primeiramente, pela oposição de dois
processos reais: o fluxo circular de ou a tendência para o equilíbrio,
por um lado, uma mudança dos canais da rotina econômica ou uma
mudança espontânea nos dados econômicos que emergem de
dentro do sistema, por outro. Em segundo lugar, pela oposição de
dois aparatos teóricos: o estático e o dinâmico. Em terceiro lugar,
pela oposição de dois tipos de conduta, que seguindo a realidade,
podemos descrever como dois tipos de indivíduos: os meros
administradores e os empresários. (Schumpeter, 1988, p. 58 e 59)

Em relação à primeira parte, a teoria descreve a vida econômica do ponto
de vista do “fluxo circular”, correndo essencialmente pelos mesmos canais, ano após
ano, semelhante à circulação do sangue num organismo animal. Essa teoria
descreve a vida econômica do ponto de vista da tendência do sistema econômico

para uma posição de equilíbrio, tendência que nos dá os meios de determinar os
preços e as quantidades de bens. Ela pode ser descrita como uma adaptação aos
dados existentes em qualquer momento.
A abordagem que trata dos aparatos teóricos, estático e dinâmico,
apresenta duas explicações que se correlacionam ao desenvolvimento econômico:
O desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado
economicamente, mas que a economia, em si mesma sem
desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta,
e que as causas e, portanto, a explicação do desenvolvimento deve
ser procurada fora do grupo de fatos que são descritos pela teoria
econômica.
O desenvolvimento é um fenômeno distinto, inteiramente estranho ao
que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência para o
equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do
fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o
estado de equilíbrio previamente existente. Nossa teoria do
desenvolvimento não é nada mais que um modo de tratar esse
fenômeno e os processos a ele inerentes. (Schumpeter, 1988, p. 47)

Para clareamento da oposição dos tipos de conduta, o autor elucida que a
administração do crédito é o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico
e que a visão da oposição entre meros administradores e empresários pode ser
também definida como os empresários e os capitalistas.
Nossa definição concorda com a comum, no ponto fundamental da
distinção entre “empresários” e “capitalistas”, independentemente de
os últimos serem vistos como proprietários de dinheiro, de direitos ao
dinheiro, ou de bens materiais. (Schumpeter, 1988, p. 54)

Importante visão sobre o desenvolvimento é apresentada por Hirschman
(1961) ao vê-lo como dependente de provocação e mobilização de recursos e
aptidões mal empregados.
O desenvolvimento não depende tanto de encontrar ótima
confluência de certos recursos e fatores de produção, quanto de
provocar e mobilizar, com propósito desenvolvimentista, os recursos
e as aptidões, que se acham ocultos, dispersos ou mal empregados.
(Hirschman,1961, p. 19)

Segundo o Hirschman (1961) a exigência do desenvolvimento equilibrado
parte da procura e associa essa teoria à teoria do grande impulso.

Para possibilitar o desenvolvimento é necessário começar, de uma
só vez e ao mesmo tempo, uma grande quantidade de indústrias
novas, que serão clientes umas das outras, através das compras
feitas pelos operários, empregados e proprietários. Por esse motivo,
a teoria foi também agora anexada à teoria do grande impulso.
(Hirschman,1961, p. 85)

Considerando que o desenvolvimento econômico abarca aspectos gerais
que interferem na formação desse conceito, cabe citar aqui Smith (2009) em sua
grandiosa obra sobre economia tratando-a não apenas como um estudo, mas
também como uma análise sobre vida, bem-estar, instituições políticas, leis e
moralidade. Não há como falar de desenvolvimento sem que sejam abordados os
principais preceitos sobre economia, nos pontos referentes a forças produtivas do
trabalho, classes de pessoas, acúmulo e emprego de capital, progresso das nações,
sistemas de economia política e renda das nações. Para se relacionar pontualmente
a visão de Smith sobre desenvolvimento toma-se a parte em que ele cita a relação
comercial entre cidade e campo, como promoção do desenvolvimento.
O crescimento e as riquezas das cidades comerciais e
manufatureiras contribuíram para o desenvolvimento e o cultivo dos
países a que pertenciam de três diferentes formas. Em primeiro
lugar, ao proporcionar um mercado extenso e ativo para a produção
bruta do país, eles criaram um estimulo para o seu cultivo e para as
suas futuras melhorias. Em segundo lugar, a riqueza adquirida pelos
habitantes das cidades geralmente era empregada na compra
dessas terras conforme eram disponibilizadas para a venda, das
quais uma grande parte com freqüência não seria cultivada. Em
terceiro e último, o comércio e as manufaturas gradualmente
introduziram ordem e bom governo e, com eles, a liberdade e a
segurança dos indivíduos, entre os habitantes do país, que antes
viviam quase em um estado contínuo de guerra com seus vizinhos e
em dependência servil de seus superiores. (Smith, 2009, p. 314 e
315)

Assim como a maioria dos autores não conseguem explicar o crescimento e o
desenvolvimento econômico considerando somente os fatores da produção, Pereira
(1967) também compreende a contribuição de diversos indícios do crescimento
econômico:
Não tem sido possível explicar o crescimento observado pelos
sensíveis aumentos dos fatores convencionais da produção. Os
melhores indícios são os melhoramentos na qualidade dos fatores,

tanto humanos como mecânicos, e no planejamento da economia.
Os níveis de instrução, que se têm elevado, rapidamente, estão
sendo investigados para conhecimento do efeito que possam ter
sobre a produtividade do esforço humano. (Pereira, 1967, p.101).

Ele cita, ainda, as causas possíveis de crescimento econômico e
considera as principais sob o seu ponto de vista: a utilização global de recursos
pode aumentar sem que se verifiquem mudanças na organização e/ou na
tecnologia, isto é, recursos que não eram utilizados podem ser levados a participar
do processo produtivo; a produtividade por unidade de recurso utilizado pode
aumentar graças à adoção de medidas organizacionais, isto é, através da
transferência de trabalhadores de ocupações pouco produtivas ou improdutivas para
tarefas mais produtivas; o braço técnico da sociedade pode tornar-se mais forte, isto
é, fábricas e equipamentos obsoletos podem ser substituídos por outros mais
produtivos e, por fim, os investimentos líquidos.
Embora seja quase impossível imputar a cada um dos quatro
processos enumerados a sua participação nos acréscimos de
produção que se verificam, não há dúvida de que as fontes mais
importantes de crescimento econômico são a aplicação econômica
do conhecimento técnico e o investimento líquido em unidades
produtivas adicionais. (Pereira, 1967, p.84).

Quando

se

aborda

questões

relacionadas

à

economia

ou

ao

desenvolvimento econômico, fatalmente nos deparamos com o processo de
exploração capitalista que é tão discutido e, atualmente, tão questionado quanto à
sua capacidade de duração. Apropriando-se do discurso de Huberman (2010) sobre
a história da riqueza do homem, podemos compreender que desde os primórdios um
país era considerado rico justamente pelo seu lastro e reserva. Entretanto, após a
organização política, a preocupação voltou-se para a organização econômica, e o
que desde então se observa é o crescimento descontrolado do capitalismo e a
confrontação com o paradoxo da pobreza em meio à abundância, observado no
mundo ocidental. O autor demonstra também que desde os séculos anteriores os
diversos aspectos sociais já eram monitorados e considerados como interferentes na
formação do desenvolvimento econômico:
Os homens inteligentes do século XVII e XVIII queriam transferir para
o plano nacional os princípios que haviam tornado as cidades ricas e

importantes. Tendo organizado o Estado político, voltaram suas
atenções para o Estado econômico. As coisas que escreveram e as
leis que defenderam tinham todas, um conteúdo nacional. Os
governos aprovaram leis que, no seu entender, trariam riqueza e
poder a toda a nação. Na busca de tal objetivo, mantinham o olho em
todos os aspectos da vida diária e modificavam, moldavam e
regulavam todas as atividades de seus súditos. (Huberman, 2010, p.
93)

Outro pensamento alinhado com a questão do capitalismo como propulsor
inicial do desenvolvimento econômico é apresentado ao se abordar o lucro.
Hirschman (1961) diz:
As oportunidades de lucro, que resultam do movimento
desenvolvimentista inicial, constituem apreciáveis e poderosas
alavancas para subsequente desenvolvimento, que devem ser
cautelosamente cuidadas, mantidas em ótimo estado e, se
necessário, de preferência conscientemente criadas, a eliminadas.
(Hirschman,1961, p. 111)

Em se abordando a questão crítica do capitalismo descontrolado não há
como não ser abordado também o desenvolvimento sustentável. Entretanto, até que
se chegue à base conceitual do termo, importante se faz apresentar as visões
contemporâneas de autores que já vem relacionando o desenvolvimento econômico
com a questão da sustentabilidade.
Para Veiga (2010) existem três tipos básicos de resposta à indagação do
que é desenvolvimento. A mais frequente é tratar o desenvolvimento como sinônimo
de crescimento econômico. A segunda resposta é a de afirmar que o
desenvolvimento não passa de reles ilusão, crença, mito, ou manipulação
ideológica. Existe também a recusa das duas primeiras e a tentativa de explicar que
o desenvolvimento nada tem de quimérico e nem pode ser amesquinhado como
crescimento econômico. Esse caminho do meio é o mais desafiador, pois é bem
mais difícil de ser trilhado.
O desenvolvimento não é o resultado espontâneo da livre interação
das forças de mercado. Os mercados são tão somente uma entre as
várias instituições que participam do processo de desenvolvimento.
Veiga (2010, p. 80)

Veiga também faz referência a Amartya Sen quando reforça a
reaproximação entre ética, economia e política:
Num mundo de terríveis desigualdades, é um absurdo pretender que
os ricos precisem se tornar ainda mais ricos para permitir que os
necessitados se tornem um pouco menos necessitados. Faz-se
urgente, portanto, a reaproximação entre ética, economia e política,
na linha proposta por Amartya Sen (1999). Veiga (2010, p. 80)

O mesmo autor também cita a ideia de Ignacy Sachs sobre
desenvolvimento ao tratá-lo como uma questão muito mais qualitativa do que
quantitativa:
O desenvolvimento pode permitir que cada indivíduo revele suas
capacidades, seus talentos e sua imaginação na busca da autorealização e da felicidade, mediante esforços coletivos e individuais,
combinação de trabalho autônomo e heterônomo e de tempo gasto
em atividades não econômicas. E enfatiza que os aspectos
qualitativos são essenciais. Maneiras viáveis de produzir meios de
vida não podem depender de esforços excessivos e extenuantes por
parte de seus produtores, de empregos mal remunerados exercidos
em condições insalubres, da prestação inadequada de serviços
públicos e de padrões subumanos de moradia. O desenvolvimento
tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade de as
pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, e com a provisão
dos instrumentos e das oportunidades para fazerem suas escolhas.
Veiga (2010, p. 81)

Veiga (2010) aponta que a corrente que não trata o desenvolvimento nem
como ilusão e nem como crescimento é expressa pela definição que Celso Furtado
traz ao contribuir com o pensamento de desenvolvimento qualitativo, voltado aos
projetos sociais:
O crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando
na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de
modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto
social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser
condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da
população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria
das condições de vida dessa população, o crescimento se
metamorfoseia em desenvolvimento. Furtado (2004 apud Veiga,
2010 p. 82)

2.4 Educação e Desenvolvimento

Para

encerrar

esta

reflexão,

deve-se

sintetizar

as

ideias

que

compreendem a contribuição da educação para o desenvolvimento e, finalmente, as
limitações de se taxar a educação como única fonte de desenvolvimento. Pereira
(1967), ao examinar a relação entre educação e desenvolvimento, afirma que se faz
necessária a análise da educação como fator de desenvolvimento, observando-se
três linhas gerais que seriam: a educação como investimento, a educação ante a
demanda dos quadros profissionais e a educação entre os demais investimentos.
Explicita:
A relação da educação com o desenvolvimento econômico em
países como os latino-americanos adquire significação que está, às
vezes, muito próxima da existente nas sociedades industriais mais
amadurecidas. Nos países em vias de desenvolvimento, a educação
não pode consistir num meio de manter sem diminuição êxitos já
obtidos nas estruturas econômicas e sociais, e sim em possível fator
decisivo do desenvolvimento econômico. Quando se põe o problema
de analisar o aspecto da educação como fator de desenvolvimento,
precisa-se inevitavelmente analisar todos os desdobramentos e
ramificações dessa questão através de suas linhas gerais. (Pereira,
1967, p.20)

Outra importante característica a ser observada trata do papel da
educação no crescimento econômico e no desenvolvimento social que é constituído
por seus suportes humanos, com a observação dos aspectos sociais que cercam a
existência do educador de nossos dias, sejam eles o magistério e as novas pressões
sociais, os ideais do magistério e a nova sociedade e a seleção e status do
professorado.
Segundo Pereira (1967), o problema de alocação de fundos para a
educação também apresenta-se como uma questão que se complica quando se
trata de educação superior e especializada. Ele expõe três métodos de investigação
sobre o assunto: a determinação das necessidades dos diferentes tipos de mão de
obra qualificada e de pessoal necessário para satisfazer determinados objetivos
econômicos; os economistas tratam de estimar agora os rendimentos econômicos
da inversão em diferentes tipos de níveis de educação; e, a proporção de renda
nacional que um país dedica à educação sendo comparada com aquela que lhe é
destinada por outros países.

Observa-se também que grande parte da obra do autor apresenta
aprovação da contribuição da educação para o desenvolvimento. Em um primeiro
ponto sobre produção e fator trabalho.
A educação constitui-se em fonte do desenvolvimento ou um de seus
aceleradores, como criadora de valor relativamente autônoma,
fundamentalmente através do aumento da produtividade do fator
trabalho, consequente da melhoria da qualificação que ela promove;
e fonte de importância variavelmente maior ou menor, quanto à
rentabilidade, por confronto com a consistente no capital físico. A
contribuição da educação para o desenvolvimento via melhoria
qualitativa do fator trabalho, é variável conforme as funções de
produção que se considere e se estimule: maior nas mais
absorvedoras de trabalho que nas demais, pressupondo-se sempre
uma elevação do nível tecnológico e da racionalização da
organização das atividades produtivas. (Pereira, 1967, p. 9 e 10)

Ainda sobre produção e fator trabalho é abordada a questão da mão de
obra profissional e técnica, além de outros fatores.
O papel que a educação pode desempenhar no desenvolvimento
econômico é mais evidente em relação com a formação de mão de
obra profissional e técnica, mas também é importante sua influência
sobre a inversão tecnológica, a difusão de inovações, a aptidão
empresarial, os padrões de consumo, a propensão à poupança, a
adaptabilidade a mudanças econômicas e a participação ativa dos
distintos setores sociais nas tarefas do desenvolvimento. (Pereira,
1967, p.69)

Ao serem abordadas as características das sociedades industriais como
aquelas que mais apresentaram uma elevação de seu desenvolvimento econômico,
o autor também ratifica a intenção de valorizar esta relação:
São as sociedades industriais mais desenvolvidas as que hoje
percebem como supremo problema vital o dar-se plena conta e levarse em consideração as conexões entre educação, o estado da
economia e a estrutura social. O fato é que o homem das modernas
sociedades industriais não renuncia a intervir em seu futuro; e essa
sua vontade de intervenção é que o tem levado a destacar a
fundamental importância da educação nas sociedades extremamente
adiantadas em que vive. (Pereira, 1967, p.18)

Um último aspecto acerca desta relação reforça, além do quesito
econômico, o desenvolvimento cultural:

Do ponto de vista pragmático da programação do desenvolvimento,
as funções do serviço de educação podem ser classificadas em duas
grandes categorias. Uma delas encontra-se estreitamente vinculada
com os requisitos diretos da economia. A outra categoria satisfaz os
requisitos gerais relacionados com o desenvolvimento da
comunidade em seus aspectos econômico, social e cultural. Sem
dúvida, essa distinção não pode ser rígida, posto que, por exemplo, a
educação primária e secundária de tipo geral cai dentro de ambas as
categorias. De fato, proporciona a formação básica necessária para
uma especialização posterior e ao mesmo tempo eleva o nível
intelectual e cultural dos educandos. (Pereira, 1967, p.73)

A terceira ordenação do pensamento que relaciona educação e
desenvolvimento mostra as possíveis limitações de se observar a educação como
única promotora do desenvolvimento, bem como aborda a necessidade de mais
segurança na mensuração da contribuição da educação para o desenvolvimento.
Não se dispõe de um conhecimento mais seguro e preciso da
ponderação que a educação tem na aceleração do desenvolvimento.
Firmemente estabelecido fica apenas o reconhecimento de uma
incidência marcante dos setores sociais no processo de
desenvolvimento, o que constitui importante avanço, em confronto
com a interpretação que concebe a elevação das condições
sanitárias e do nível educacional como meros subprodutos da
aceleração da taxa de desenvolvimento econômico. (Pereira, 1967,
p.10)

Outra limitação apresentada seria a consideração somente da questão
econômica da educação, chamada economia da educação, deixando de lado todas
as outras questões promotoras do desenvolvimento e que também envolvem
dispêndio de recursos. Afinal considera-se a educação como meio de seleção e de
ascensão social e como instrumento de progresso técnico.
Ao se analisar a educação como mecanismo de transformação social
seria uma falha de unilateralidade considerar as relações da
educação com o desenvolvimento econômico e social tendo-se em
conta apenas o aspecto assinalado, que poderia denominar-se, como
hoje em dia se faz, de economia da educação. Isso porque o
processo educacional, ao mesmo tempo em que consiste num fator
mais ou menos decisivo nos resultados do desenvolvimento
econômico, é também um dos mecanismos operativos de
transformação da estrutura social, a qual acompanha todo o
progresso econômico. (Pereira, 1967, p.22)

Importante consideração a ser aqui destacada é o outro lado da presença
da educação em uma sociedade. Por mais que sejam relatados os benefícios que a
educação acarreta, um aspecto de sociedades altamente instruídas e capacitadas
pode ser considerado como ponto de dificuldade para o desenvolvimento, conforme
Pereira (1967):
O efeito dos diversos tipos de educação sobre a economia varia
segundo o nível de desenvolvimento e o equilíbrio que se mantém
entre eles. Assim, por exemplo, retarda-se o desenvolvimento
econômico tanto quando o sistema de educação não prepara um
número suficiente de graduados para determinadas ocupações como
quando se capacita um número excessivo. (Pereira, 1967, p.70)

Finalmente, cabe a consideração de se entender a coerência entre o
desenvolvimento econômico e o educacional e mais uma vez o alerta de não se
deixar limitar o pensamento de ser a educação o principal componente para se
alcançar o desenvolvimento econômico.
O desenvolvimento econômico e o educacional hão de ser coerentes.
O serviço educativo deve prover o país de conhecimentos técnicos e
de um grau de evolução cultural que favoreça o crescimento da
produção e o melhoramento do nível de vida de seus habitantes. Por
outra parte, os recursos que o serviço educativo requer para cumprir
esses fins devem integrar-se dentro de um quadro geral de
distribuição de recursos que assegure o máximo crescimento
econômico e social do país. (Pereira, 1967, p.74)
Embora pareça mais razoável o ponto de vista de que a educação é
o principal componente de que se carece para alcançar o
desenvolvimento econômico, em relação com o já menos moderno
ponto de vista de que o que se requer para isso é apenas capital
físico, há o perigo de levar-se demasiado longe essa discussão.
(Pereira, 1967, p.147)

Por fim, pode-se concluir que a educação não é o único fator promotor do
desenvolvimento, embora contribua significativamente para promovê-lo enquanto é
um instrumento de conscientização e de renovação de atitudes coletivas.
De tal modo, serão considerados para análise dos dados desta pesquisa:
a educação como uma condição formadora necessária ao desenvolvimento natural e
o desenvolvimento emergindo da situação total precedente, compreendido como a
metamorfose de crescimento para desenvolvimento, valorizadas as condições
sociais.

3 A CRIAÇÃO E O HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO
CARLOS

Para demonstrar qual a influência da instituição de ensino FUPAC no
desenvolvimento de Barbacena em termos econômicos e sociais, necessário se faz
conhecer a história desta instituição. Por isso, neste capítulo será apresentada a sua
origem, a escolha do patrono, a obtenção do título de universidade, seu processo de
expansão, a transição do sistema estadual para o sistema federal de avaliação e o
seu recredenciamento como universidade.

Como entidade da iniciativa

particular, a Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, mantida pela
FUPAC, está voltada para a educação e a cultura. Em primeiro plano para a cultura
brasileira. O lema - “Scientia, Libertas et Fides” - identifica-se com os passos
cristãos, com o amor, com a proclamação da liberdade e com a irresistível inclinação
básica para a riqueza da ciência humana.
A missão da UNIPAC traduz-se em uma instituição universitária criada em
Barbacena, valendo-se de suas lideranças e elites educacionais, bem como das de
outras cidades, visando alcançar por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão,
os conhecimentos da Filosofia, da Ciência, da Tecnologia e das Técnicas em geral.
Visa, ainda, contribuir e influir no desenvolvimento das áreas sociais da região, de
Minas e do país e formar profissionais para a comunidade.
O seu compromisso, entre outros, é com a
qualidade universitária e, por meio desta, com uma científica compreensão política
do mundo em nossos tempos. Está voltada à multi e interdisciplinaridade, à procura
de novos talentos, à inserção ocupacional de seus alunos e à formação continuada
dos seus diplomados.
A visão da UNIPAC é consolidar-se como Instituição de
Educação Superior reconhecida como centro de excelência na produção de
conhecimentos, na qualidade dos serviços prestados à comunidade, mantendo-se
como referência na região e no Estado de Minas Gerais, buscando o contínuo
aprimoramento e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.
Para cumprir sua missão,
as ações da Universidade Presidente Antônio Carlos são orientadas por princípios

que caracterizam sua crença sobre as necessidades do ser humano, destacando-se
os seguintes valores: Preocupação maior com a Ciência, Liberdade e Fé, expressas
no emblema e no Hino da UNIPAC: “Scientia, Libertas et Fides”;

Integridade;

Competência; Aspiração de crescimento profissional, pessoal e institucional;
Valorização de desempenho; Integração; Comprometimento com a comunidade e
Vocação para prestar serviços.

FIGURA 1

A UNIPAC sabe e aceita o processo educativo como um desenvolvimento
global, envolvendo o lar, o trabalho, o lazer, a escola, o valor da região e os meios
de comunicação. Nessa concepção, a Universidade é o centro de irradiação de
conhecimento, coordenando o ensino, a pesquisa e a extensão, em busca da
educação do homem. Suas metas são bem definidas. Preparar o homem para sua
própria existência e o cidadão para a sua dignidade social. Condicionar o alunogente-cidadão para seu meio regional, para sua nacionalidade e para um mundo
humano.

FIGURA 2

Entidade flexível. O progresso científico chega aos bancos escolares. As
mudanças sociais e tecnológicas são entendidas, procuradas e absorvidas. A favor
do novo, do moderno, com peso e sabedoria. O esforço de docentes, alunos e
funcionários imprime uma concepção clara de interdisciplinaridade.

FIGURA 3

A UNIPAC é a instituição com o objetivo de criar, instalar e manter, sem
fins lucrativos, estabelecimentos de ensino, cursos superiores, a pesquisa e a
formação profissional. A comunidade estudantil é a primeira preocupação. Presta
aos estudantes serviços educativos e assistenciais de elevado interesse público,
com eficiência e elevado calor humano.

FIGURA 4

Cria obras sociais e filantrópicas ligadas ao ensino, sem perder os
objetivos acadêmicos. Ajusta mensalidades escolares às possibilidades dos
estudantes e concede gratuidade aos alunos pobres. Procura oferecer melhor e
maior atendimento aos segmentos da sociedade que tenham dificuldades em
superar obstáculos econômicos, burocráticos, jurídicos e escolares.

3.1 A origem da FUPAC

A história das Faculdades da Fundação Presidente Antônio Carlos,
FUPAC, e da Universidade Presidente Antônio Carlos, UNIPAC, teve início em 1963,
quando o deputado e professor Bonifácio Andrada apresentou um projeto de lei que
aprovado deu origem à Fundação Universitária da Mantiqueira, em Barbacena,
Minas Gerais. A instituição, por lembrança do deputado Hilo Andrade, passaria a se
chamar Fundação Presidente Antônio Carlos. Era o nascimento da FUPAC, que
mais tarde se torna uma das maiores instituições universitárias do país. O deputado
e professor Bonifácio Andrada transformou em realidade o seu intento em 1965.
Coube a ele presidir a instalação das duas primeiras instituições universitárias em
Barbacena.

Alguns principais documentos de criação

puderam ser levantados para elucidação do histórico da instituição como a Lei Nº
3038 de 19 de dezembro de 1963 que cria a Universidade da Mantiqueira com sede
em Barbacena e os dispositivos legais da criação da Fundação Universitária da
Mantiqueira, conforme pode ser visto nos anexos 1 e 2. O termo de posse dos
membros do Conselho Curador da Fundação Universitária da Mantiqueira foi lavrado
em 30 de novembro de 1965, nomeando Dr. José Jorge Teixeira, Prof. Antônio
Augusto Melo Cançado, Cícero Fernandes Brandão, Ana Cerqueira Pereira de
Castro e Jorge Alves Possa como membros efetivos do Conselho e como suplentes
os professores: Plínio Tostes Alvarenga, João Lopes da Silva e Pe. Mauro Damaso
Oliveira. Como secretário “ad-hoc” da reunião foi nomeado o Sr. Roberto José
Cipriano, lavrador do referido termo. (Anexo 3). A primeira reunião desse Conselho
Curador foi realizada em 10 de dezembro de 1965, quando foi feita uma eleição para
presidente e vice-presidente, sendo eleitos, respectivamente o Dr. José Jorge
Teixeira e o Prof. Antônio Augusto Melo Cançado, empossados e, em seguida
sugerida a criação de uma Faculdade de Filosofia e Ciências Contábeis, deixando a
posteriori a criação das Faculdades de Direito, Enfermagem, dentre outros.

Foi

então nomeada uma comissão composta pelo Sr. Roberto José Cypriano, Sr.
Oswaldo Ângelo Furtado e Sr. Jorge Aurélio Possa para promover as medidas
necessárias para a consecução daqueles planos e por fim o presidente decidiu
organizar uma assembleia geral para eleger o Conselho Fiscal de acordo com a lei e
estatutos, fatos tais lavrados na ata (vide Anexo 4).

A

instituição, por lembrança do deputado Hilo Andrade, passaria a se chamar
Fundação Presidente Antônio Carlos, pela Lei Nº 3.871 de 17 de dezembro de 1965
(vide Anexo 5). Era o nascimento da FUPAC, que mais tarde se torna uma das
maiores instituições universitárias do país. O deputado e professor Bonifácio
Andrada transformou em realidade o seu intento em 1965. Coube a ele presidir a
instalação das duas primeiras instituições universitárias em Barbacena: a Faculdade
de Filosofia com os cursos de Letras, Pedagogia e História e a Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas com o curso de Ciências
Contábeis. O então Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco
aceitou o título de Reitor Honorário e membro do Conselho curador da Fundação
Presidente Antônio Carlos, expresso através de carta datada de 08 de março de
1967. (Anexo 6). O início desses cursos refletia a preocupação da Fundação
Presidente Antônio Carlos em responder às expectativas de formação de
professores e setor da gerencial empresarial, pois, desde aquela época, eram
solicitados profissionais qualificados para atuar nessas áreas. Sempre atenta às
necessidades da comunidade, a FUPAC inicia, em 1968 o curso de Matemática e a
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais com o curso de Direito. Em 1971, também
em Barbacena, é criada pela Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada a
Faculdade de Medicina, hoje procurada por estudantes do Brasil inteiro. Em 1975, a
FUPAC, por meio da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, cria a
graduação em Administração de Empresas.

3.2 O Patrono

Foi escolhido como patrono, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Ele foi
advogado, professor e político. Nasceu em Barbacena, em 1870 e faleceu no Rio de
Janeiro, em 1946. Realizou os estudos preparatórios no Colégio Abílio, em
Barbacena e o curso superior na Faculdade de Direito de São Paulo. Ainda
estudante, nesta cidade, filiou-se ao Clube Republicano Mineiro, colaborando com o
jornal propagandista Vinte e Um de Abril.

Antônio

Carlos foi Promotor Público da comarca de Ubá e, posteriormente, Juiz Municipal.
Mudando-se para Juiz de Fora, atuou como professor de História, Política e Direito

Comercial. Foi proprietário, diretor e redator do Jornal do Comércio e um dos
fundadores, posteriormente, do Jornal Mercantil.
Foi Vereador e Presidente da
Câmara, em 1894, e, em 1902, Secretário das Finanças do Governo Francisco
Sales, substituindo o Coronel Francisco Bressane de Azeredo na Prefeitura de Belo
Horizonte.

Foi eleito Senador Estadual, no período de

1907 a 1910 e, no ano seguinte, elegeu-se Deputado Federal. Uma vez reeleito, foi
líder da maioria da Câmara Federal, assumindo a Presidência, em 1919. Foi
também relator do orçamento da União. Em 1917, deixou o mandato para assumir o
Ministério da Fazenda, no Governo Venceslau Brás.
Elegeu-se Senador Federal em 1925, e, no ano seguinte,
representou o Brasil no Congresso Internacional de Finanças, em Londres, e no
Congresso Parlamentar, em Genebra.
Eleito Presidente de Minas pelo Partido Republicano, Antônio Carlos tomou
posse em sete de setembro de 1926. Suas principais realizações foram a fundação
da Universidade de Minas Gerais, a construção da rede de prédios escolares, a
reorganização da rede ferroviária do Sul de Minas Gerais, a criação do Instituto
Mineiro de Defesa do Café, a modernização das Estâncias Minerais, principalmente
Poços de Caldas e a instituição do voto secreto. Como Presidente do Estado, foi o
organizador da Aliança Liberal, entidade partidária que lançou o nome de Getúlio
Vargas e João Pessoa a Presidente da República e a Vice, em 1930. Com a derrota
fraudulenta destas, pelo então Presidente Washington Luís, Antônio Carlos articulou
a Revolução de 1930, levando Vargas ao poder.
Com a recusa do Partido Republicano Mineiro - PRM em
aderir ao governo vitorioso de Vargas, Antônio Carlos criou o Partido Progressista,
organizado para apoiar o Governo Federal, sendo eleito seu primeiro Presidente. Na
época da viagem de Getúlio Vargas à Argentina e ao Uruguai, o então Presidente da
Câmara, Antônio Carlos, assumiu a Presidência da República de 16 de maio a 7 de
junho de 1935.

Após o golpe de 1937, Antônio Carlos

saiu da vida pública nacional, sendo, ainda, já nas vésperas de sua morte,
procurado pelo presidente eleito, General Dutra, para consultas sobre assuntos
políticos e financeiros. Antônio Carlos foi membro do IHGB - Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro - tendo publicado várias obras sobre economia, dentre elas:
Bancos de emissão do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Leite Ribeiro, 1923 e A crise,

O Câmbio, O papel-moeda, A carteira de redescontos. Discurso pronunciado em
sessão de 29 de julho de 1921 na Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Imprensa
Oficial, 1921.

Figura 5 PATRONO

3.3 Um relato sobre as três primeiras décadas da FUPAC

Há pouca documentação impressa sobre os primórdios da Fundação
Presidente Antônio Carlos. A maioria os registros consta de atas e de outros
documentos de época, como o estatuto. Além dos documentos usar-se-á na
descrição das primeiras fases da FUPAC informações coletadas das entrevistas.
Para ilustrar essa parte da história foram entrevistadas as seguintes personalidades
da Fundação: O Magnífico Reitor e criador, Prof. Bonifácio José Tamm de Andrada;
a Vice-reitora Acadêmica, Profª. Cleyde Maria Rocha Marks e o Vice-reitor para
representação externa e especial, Prof. José da Paz Lopes.
A Vice-reitora Acadêmica, Profª. Cleyde Maria Rocha Marks, fez um
importante relato sobre as três primeiras décadas da FUPAC, explicando, inclusive,
o pioneirismo do ensino superior no interior de Minas Gerais, promovido pelo Prof.
Bonifácio José Tamm de Andrada.
O Ensino Superior em Barbacena – que era um velho sonho de suas
lideranças educacionais – alcançou seus primeiros passos em 1963, quando
o Deputado Estadual Bonifácio de Andrada, apresentou um projeto-lei
criando uma Fundação Estadual com o objetivo de promover a instituição de
Faculdades. Esse projeto transformou-se na Lei 3038, de dezembro de 1963.
O Deputado Hilo Andrade logo depois apresentava um projeto dando a esta
Fundação o nome de Presidente Antônio Carlos em homenagem ao grande
estadista brasileiro, falecido em 1946. Criada a Fundação em Lei, não pode
ser ela logo instalada. Em 1965, quando o Deputado Bonifácio Andrada, era
Secretário da Educação, nomeou ele uma comissão – na qual ele próprio era

o presidente , composta dos Professores Antônio Augusto de Melo Cançado,
Jose Teixeira, Jorge Alves Possa, José de Castro, Cícero Fernandes
Brandão e mais os senhores Oswaldo Furtado, Norival Feijó, João Bosco
Pinto Monteiro e o Professor Roberto José Cypriano, para organizar a
Fundação e as duas primeiras escolas que deveriam funcionar: a Faculdade
de Filosofia e a Faculdade de Ciências Econômicas. Em fins do ano1965, era
instalada a Fundação em reunião realizada no Colégio Imaculada Conceição
, em Barbacena, com o apoio das Irmãs Vicentinas, que para tanto cederam
suas dependências. Logo depois aquelas duas Faculdades iniciavam suas
atividades. Funcionaram durante os dois primeiros anos no Colégio
Imaculada Conceição e depois, graças a um convênio com o Ministério da
Educação, passaram a funcionar em área que foi cedida à Fundação
Presidente Antônio Carlos, nas proximidades do Colégio Agrícola Diaulas
Abreu. Em 1969 e 1970, o Deputado Bonifácio de Andrada juntamente com o
Dr. João Barros de Lima (médico do Ministério da Aeronáutica) e mais o
capitão Miguel Francisco Kowalski, os doutores Geraldo Xavier Pereira de
Sousa, João Fonseca, Homero Goyatá Filho e vários outros médicos
barbacenenses, iniciaram os trabalhos para a criação da Faculdade de
|Medicina. Largo movimento foi encetado para instituição daquela escola.
Com o apoio da Associação Médica local e de setores industriais e
comerciais da cidade depois de demoradas providências, o Conselho
Estadual de Educação, autorizou o funcionamento da escola. Nas décadas
de 60,70 e 80 foram criadas as seguintes Unidades: 1966 – Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras “Mater Divinae Gratiae” e Faculdade de Ciências
Econômicas de Barbacena MG; 1970 – Faculdade Ciências e Letras de Ubá;
1974 – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Barbacena MG e em
1988 – Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de
Visconde do Rio Branco MG. (entrevista à Vice-reitora Acadêmica Profª.
Cleyde Maria Rocha Marks).

O Vice-reitor para representação externa e especial, Prof. José da Paz Lopes,
ao relatar as representações da FUPAC nas suas três primeiras décadas de
existência, ressaltou também o pioneirismo na difusão da educação no interior
mineiro.
A FUPAC tem uma importância ímpar nas décadas de 60, 70 e 80 na área
educacional de Minas e do país. Ela é pioneira em fazer funcionar o ensino
superior no interior mineiro. Até então, curso superior era possível só na
capital e em alguns pontos privilegiados de algumas cidades. O interior,
acanhado e desassistido, amargava o esquecimento. Foi o barbacenense
ilustre Prof. Bonifácio José Tamm de Andrada, que ancorado na tradição da
cidade com o setor educacional, desenvolveu esforços para criar a Fundação
Presidente Antônio Carlos como mantenedora das primeiras faculdades em
nosso interior, preocupado com o êxito, solidez e crescimento das mesmas.
(entrevista ao Vice-reitor de representação externa e especial, Prof. José da
Paz Lopes).

Outros colabradores da FUPAC também apresentaram sua visão sobre as
principais representações das suas três primeiras décadas de existência. Dentre
eles a Secretária Geral acadêmica aposentada Profª. Maria Elsy de Faria

Paschoalini e o atual diretor administrativo da Faculdade de Medicina e excoordenador de Recursos Humanos da FUPAC, Prof. José de Arimatéa Furtado.
Sendo estes também unânimes em ressaltar a importância que FUPAC trouxe ao
desenvolvimento educacional de Minas Gerais e do município de Barbacena.

3.4 A obtenção do título de Universidade Presidente Antônio Carlos –
UNIPAC
Em contínua expansão, a FUPAC passa a estar presente na cidade de
Ubá, em 1970; e em Visconde do Rio Branco, em 1975. A FUPAC chega também a
Leopoldina no ano de 1991; a Ipatinga, em 1993; e a Juiz de Fora, em 1996. Aos 31
anos de atividade, em 1997, em reconhecimento à qualidade do ensino oferecido, as
faculdades da FUPAC transformadas em Universidade Presidente Antônio Carlos
(UNIPAC), decisão autorizada pelo Conselho Estadual de Educação e homologada
pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e Portaria do MEC nº 366,
de 12 de março de 1997 e autorizada pelo parecer Nº 549 de 1996, aprovado em 14
de junho de 1996. (Anexos 7 e 8).
A Secretária Geral acadêmica, Maria Elsy de Faria Paschoalini, relatou em
entrevista a importância do título de universidade conferido à FUPAC em 1997:
A UNIPAC criou uma organização caracterizada por dispersão de campus
para atendimento de diversas necessidades da região: centralização
acentuada em Barbacena de recursos administrativos e financeiros; turmas
de alunos não homogêneas e, portanto, de complexo atendimento. A
UNIPAC como universidade jovem, multicampi, que aspira a constituir uma
opção de desenvolvimento acadêmico e cultural para a região. (entrevista à
Secretária Geral aposentada, Profª. Maria Elsy de Faria Paschoalini)

O atual diretor administrativo da Faculdade de Medicina e ex-coordenador de
Recursos Humanos da FUPAC, Prof. José de Arimatéa Furtado, tendo estado
presente na assinatura do Ato de criação da UNIPAC, junto ao Conselho Estadual
de Educação fala em entrevista sobre a importância do título de universidade e
sobre o início do processo de expansão da UNIPAC.

A autonomia Universitária e o status de entidade Universitária, certamente
foi o mais relevante fato que contribui nessa transformação Institucional.
Uma vez criada a UNIPAC, seus limites Institucionais e territoriais se
abriram, tanto pela Autonomia Universitária, como por necessidades. A
edição de uma Lei Federal determinando a qualificação de Professoras
para lecionar no Ensino Fundamental até o ano de 2006 e a promulgação
de Lei Estadual, possibilitando Instituições de Ensino a se habilitarem na
criação de cursos de Normal Superior e Pedagogia, parcialmente
subsidiados aos alunos, oportunidade essa sabiamente percebida e
executada pelo Prof. Bonifácio de Andrada, foi sem dúvida a força e
propulsão da expansão da UNIPAC. (entrevista ao diretor administrativo da
Faculdade de Medicina e ex-coordenador de Recursos Humanos da
FUPAC, Prof. José de Arimatéa Furtado)

3.5 O processo de expansão da UNIPAC

O reconhecimento como universidade pelos governos estadual e federal
foi fundamental para a expansão a outras regiões de Minas Gerais. Em 2001, a
Fundação instala-se ainda em Conselheiro Lafaiete, Bom Despacho e Araguari; em
2002, Teófilo Otoni; em 2003, Uberlândia, Governador Valadares e Uberaba; em
2005, Betim; e em 2006, Contagem. Além dessas, durante o período de 2001 a
2002, a FUPAC/UNIPAC também chegou a diversos municípios do Estado.
A partir de 2002, o
Reitor licenciado, professor Bonifácio Andrada, visando a melhoria da qualidade da
educação de base no Estado e consciente da necessidade de capacitação do
profissional pedagógico, criou a Rede de Ensino Normal Superior com as
Faculdades de Educação e Estudos Sociais em mais de 200 cidades espalhadas por
Minas Gerais, o que promoveu uma grande revolução educacional no interior
mineiro. Tal iniciativa atendeu às necessidades de cada região e à exigência
instituída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina que, a partir de
2006, a formação superior seja imprescindível para atuação dos professores em sala
de aula. Amparada pela Lei Nº 14.202 de 27 de março de 2002 a Universidade
Presidente Antônio Carlos celebrou convênios com diversos municípios de Minas
Gerais para a implantação dos Cursos Normal Superior e Pedagogia. (Anexo 9).
Hoje, portanto, a FUPAC/UNIPAC, com seus 49
anos como Faculdade e 15 como Universidade, está presente em mais de 50

cidades de Minas Gerais, subdivida em campi (Barbacena e Juiz de Fora) e em
Rede de Faculdades Isoladas de Educação e Estudos Sociais, com mais de 37 mil
universitários, oferecendo mais de 200 cursos de graduação, e contando ainda com
o Ensino Fundamental, Médio, pós graduação lato sensu, nas diversas áreas do
conhecimento e stricto sensu em Direito.

FIGURA 6 - ORGANOGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL – FUPAC

3.6 A transição do sistema estadual para o sistema federal de
avaliação do ensino em Minas Gerais

Cumpre finalmente assinalar dois fatos que passaram a exigir outros tipos
de atividades por parte da FUPAC/UNIPAC. Primeiro, por decisão do STF, ADIN
2501/DF, a UNIPAC e outras universidades privadas em funcionamento em Minas
Gerais foram transferidas do Conselho Estadual de Ensino para o MEC, passando a
ser

regulada

diretamente

pela

legislação

federal.

Em

segundo

lugar,

a

FUPAC/UNIPAC, que tinha por sede o chamado Campus São José, ao lado da
antiga Escola Agrotécnica de Barbacena, transferiu-se para o Campus Barbacena
no bairro Colônia /Campolide, onde estão funcionando todos os cursos do Campus
de Barbacena e onde se situa a Reitoria da Instituição Universitária.
Com a migração para o MEC, a FUPAC
continua sendo a instituição mantenedora. A Universidade Presidente Antônio Carlos
– UNIPAC passa a ser composta pelos Campi de Barbacena e Juiz de Fora. A
denominação anterior Campus Magnus, deixa de existir e passa a denominar-se
Campus Barbacena. As demais faculdades existentes nas mais diversas cidades
permanecem sob a responsabilidade da mantenedora FUPAC, na qualidade de
faculdades isoladas.

Figura 7 - ORGANOGRAMA - UNIPAC

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é composto pelos
objetivos estratégicos da Instituição. Conjuga a missão e as diretrizes estabelecidas
para o funcionamento das Unidades, compreendendo quatro dimensões, a saber:
institucional, financeira, social e organizacional. O objetivo estratégico da dimensão
institucional é orientar e apoiar as unidades a cumprirem seus objetivos e promover

sua

integração

autossustentável

sinérgica;

o

da

superavitária

e

dimensão
gerar

financeira

recursos

é

atuar

próprios

de

para

forma
o

seu

desenvolvimento, adequando sua estrutura de capital e promovendo sua integração
sinérgica; para a dimensão social busca-se estar em constante sintonia com as
demandas sociais e aumentar a satisfação dos demandantes dos processos e
produtos; e, para a dimensão organizacional o objetivo estratégico é desenvolver
competências de gestão e operação, mantendo um clima organizacional positivo e
proativo.

Vários

programas

vêm

sendo

concretizados como o projeto de: interdisciplinaridade do Centro Multidisciplinar de
Estudos Especiais UNIPAC Criança; pesquisas na área de saúde pública; Centro de
Estudos Geriátricos; pesquisas de egressos da UNIPAC; identificação de alunos
talentosos ou destacados; e, ainda, o incentivo aos esportes através dos cursos de
Educação Física, visando inclusive localizar atletas ou técnicos desta área; Clínica
Escola (psicologia e Fisioterapia); Colégio Santo Agostinho (Ensino Fundamental e
Médio gratuitos); NAE – Núcleo de Atendimento ao Estudante (bolsas de estudos
para alunos carentes); REDEFAN – Rede de Escolas Infantis; OAP – Organização
Assistencial Popular, que são projetos sociais da Instituição. Além da Rede de
Cursos Livres e Técnicos – RELITEC, que promove a qualificação profissional de
pessoas da comunidade.

A Comissão Própria de

Avaliação - CPA é estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) e possui o objetivo de implementar e desenvolver os processos
que compõem a avaliação Institucional. A compreensão da dinâmica das atividades
acadêmicas e administrativas é realizada por meio da aplicação dos instrumentos de
avaliação (questionários) desenvolvidos pela CPA. Os dados obtidos através da
“voz” dos alunos, dos professores, do pessoal técnico-administrativo e dos
representantes da sociedade civil organizada são transformados em metas para o
planejamento educacional com vistas à qualidade do ensino, à produção do
conhecimento e ao desenvolvimento das atividades de extensão. Os dados
coletados também permitem que sejam diagnosticados problemas, como a falta de
investimento em determinado segmento da Instituição e, a partir desse dado,
orientar os setores que necessitam de melhorias.

A

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIPAC tem como missão a coordenação
dos processos internos de avaliação da instituição, e a sistematização dos dados
obtidos com essa avaliação interna. É também responsável por prestar as

informações solicitadas pelo INEP, atendendo as normas estabelecidas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação – SINAES.
A

CPA

da

UNIPAC

obedece

a

Regulamento próprio aprovado pela Reitoria e sua composição garante a
participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, vedando a
existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos representados.
Entendida como um processo permanente e como
uma ferramenta de gestão, a Avaliação Institucional na UNIPAC tem como princípio
a identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir
as mudanças que tragam uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da
instituição como um todo, de acordo com os requisitos previstos na Lei 10.861, de
14 de abril de 2004.

A

Avaliação Interna na UNIPAC é um processo contínuo por meio do qual a instituição
constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social.

A Ouvidoria da UNIPAC

foi criada em fevereiro de 2003, por meio da Ordem de Serviço 03/2003. Trata-se de
um instrumento para promover a transparência e a eficiência, por meio da
participação dos públicos da Instituição no envio de sugestões e reclamações. Além
de receber este tipo de informação, o órgão propõe ações para melhorar o
desempenho da organização, com base nas manifestações recebidas.
No dia 03 de junho de 2004 a Universidade Presidente Antônio Carlos
obteve o reconhecimento de seu Comitê de Ética em Pesquisa pela CONEP –
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional da Saúde do Ministério
da saúde. O comitê busca a sustentação para o desenvolvimento do estudo com
base em quatro pilares fundamentais: autonomia, beneficência, não maleficência e
justiça, assegurando-se relevância social da pesquisa e procura de vantagens na
experimentação; evitando os riscos e danos que devem ser nulos.
Para o reconhecimento da UNIPAC as
autoridades competentes estão solicitando o incentivo à pesquisa e à extensão,
mas, sobretudo, àquelas em que seus aspectos envolvam a realidade social. Em
todos os cursos a pesquisa passou a ser uma exigência fundamental para o
desenvolvimento acadêmico, além do ensino e da extensão. Há, portanto, a
necessidade de ser estabelecida carga horária específica para a prática da pesquisa

como imperativo universitário, inclusive como imperativo de ordem legal.
Dada sua dimensão de universidade, na linha hierárquica
abaixo do Reitor, atuam sete Pró-Reitorias. (Figura 7) A Pró-Reitoria acadêmica é
responsável pelas três funções universitárias: ensino, pesquisa e extensão.
A Pró-reitoria de Assuntos Externos e Acompanhamento Jurídico Institucional
foi criada em 04 de setembro de 2007, através da Ordem de Serviço n. 050/2007 e
teve suas atribuições estabelecidas na Ordem de Serviço n. 051/2007, de 12 de
setembro de 2007. Suas principais atribuições estão voltadas para a manutenção e
aprimoramento das articulações com os diversos setores governamentais e
administrativos de interesse da Universidade, além do acompanhamento dos
processos judiciais que envolvem diretamente a Instituição e outros que possa, de
forma indireta, ser de seu interesse. Esta Pró-reitoria permite à UNIPAC estar mais
presente perante os órgãos e autoridades governamentais responsáveis pelo ensino
superior e de participar, ativamente, das medidas que visam a sua integração com o
meio universitário.
A Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos I possui como atividades
específicas : implementar a política definida pelo CONSUN, relativa ao ensino;
coordenar, supervisionar e orientar as atividades acadêmico-pedagógicas em geral,
estabelecendo as respectivas diretrizes, segundo os propósitos a serem atingidos;
analisar as propostas curriculares e suas alterações; acompanhar e analisar, para
efeito em seu âmbito, a legislação e jurisprudência da educação superior, propondo
normas aplicativas e ajustamentos, sempre que necessários e viáveis, bem como
responder a consultas encaminhadas pelos Diretores sobre questões acadêmicopedagógicas; propor ao CONSEPE abertura e a desativação de cursos, bem como o
aumento e redistribuição de vagas entre os diversos cursos da instituição;
pronunciar-se, quando solicitada ou promover, se for o caso, a celebração de
protocolos, acordos, convênios, contratos e similares de interesse do setor
acadêmico; elaborar o calendário de atividades escolares da UNIPAC e submetê-lo
ao CONAP, na forma deste Estatuto; elaborar e divulgar o catálogo, com todas as
informações sobre o ensino na UNIPAC e os procedimentos próprios; designar os
coordenadores de curso, ouvida a direção respectiva; planejar e fazer executar o
Processo Seletivo; coordenar a matrícula geral e todas as atividades ligadas aos
fatos acadêmicos universitários, incluindo o pronunciamento em processos de
interesse de alunos e professores, no campo específico, que devam subir à decisão

de instâncias superiores; estabelecer as diretrizes gerais do ensino;

elaborar e

manter atualizada as publicações instrutivas promovidas no seu campo de atuação,
como guias, avisos, instruções e outros; propor alteração do regimento, se
necessário; aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza
pedagógica ou didático-científica; responsabilizar-se pela execução das atividades
acadêmico-pedagógicas da UNIPAC de acordo com a orientação da Reitoria;
apresentar

à

Reitoria

e

à

Mantenedora

propostas

para

capacitação

e

aperfeiçoamento do corpo docente e de outros profissionais universitários em
atividade na instituição, coordenando os planos de concessão de bolsas de estudo
respectivas; manter o registro atualizado das atividades desenvolvidas em seu
campo de atuação; articular-se com outras entidades universitárias, científicas e
culturais para diversos fins; tomar as providências necessárias à celebração de
convênio com as entidades acima no âmbito municipal, estadual e federal; exercer
outras atividades que lhe sejam conferidas neste Estatuto e/ou decorram de
competência de sua área de atuação e examinar recurso contra atos do Diretor, na
forma do Regimento. A unidade de Barbacena está ligada à Pró-Reitoria de Ensino e
Assuntos Acadêmicos I.
A Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos II, Preac II, encontra-se
instalada em Ubá; desde novembro de 2003, por determinação da Ordem de Serviço
144/2003, emanada da Reitoria da UNIPAC. São suas competências: executar e
acompanhar projetos e atividades nas diversas áreas do conhecimento, além de
participar, ativamente, das decisões relacionadas aos procedimentos didáticopedagógicos dos Campi e Unidades a ela subordinados: Ubá; Leopoldina; Araguari;
Uberaba e Tupaciguara. Alicerçada nos esteios: Ciência, Liberdade e Fé”, a Próreitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos II, busca desempenhar seu trabalho com
uma visão humanística sem descurar do rigor acadêmico. São lhe subordinadas
unidades ligadas à REFAI: Barão de Cocais; Bocaiúva; Campo Belo; Carmópolis de
Minas; Congonhas; Itabira; Itajubá; Itambacuri; Lagoa Santa; Montes Claros;
Perdões; Ribeirão das Neves; Sabará; São João Nepomuceno; São Lourenço;
Várzea da Palma; Vazante e Visconde do Rio Branco. A Rede de Faculdades
Isoladas – REFAI tem a missão de atuar em parceria com todos os setores
universitários e os Campi e Unidades a ela subordinados, permitindo o
desenvolvimento acadêmico, traçando com empenho e seriedade os novos
horizontes do saber.

A Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos

III foi instituída a partir de 05/02/2003. Trabalha com as equipes de direção,
coordenação e corpo docente dos Campi e Unidades, a ela ligados, para o
aperfeiçoamento contínuo dos projetos pedagógicos dos cursos e o aprimoramento
da formação dos graduandos. São eles: Juiz de Fora; Unidade de Governador
Valadares e Unidade de Uberlândia. "A Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos
Acadêmicos III trabalha no assessoramento técnico-pedagógico de Diretores,
Coordenadores e Corpo Docente dos Campi e Unidades a ela ligados, visando
implementação dos Projetos Pedagógicos e melhoria constante da qualidade do
ensino ofertado."
A Pró-reitoria de Ensino, Assessoria Técnico-acadêmica e Assuntos Especiais
possui atividades específicas: Coordenação e supervisão acadêmico-pedagógica de
7 (sete) Faculdades da FUPAC,bem como ainda responde pela coordenação da
Rede de Núcleos Universitários RENUN; Relacionamento com os órgãos de
regulação CEE/MG e/ou MEC; Orientação a todas as Faculdades da FUPAC no
tocante

aos

autorização,

processos

de

reconhecimento

regulação
e

(credenciamento,

renovação

Coordenação, em

parceria com

Acompanhamento

Jurídico

a

de

reconhecimento

Pró-Reitoria

Institucional,

do

recredenciamento,

de

de

cursos);

Assuntos Externos

processo

de

migração

e
da

FUPAC/UNIPAC para o Sistema Federal de Ensino (Comissão de Migração);
Elaboração de todos os regimentos das Faculdades da FUPAC e UNIPAC, bem
como o Estatuto desta última; Esclarecimento às dúvidas apresentadas por diversos
setores da FUPAC, principalmente, no que se refere aos processos de regulação e à
legislação educacional; Implantação, coordenação e execução de todo o processo
de Avaliação Institucional na UNIPAC e nas Faculdades da FUPAC; Padronização
de documentos a serem enviados aos órgãos reguladores, tais como PPC, PDI etc.,
com o objetivo de promover uma identidade institucional; Coordenação do Setor de
Relações Nacionais e Internacionais responsável pelo intercâmbio universitário que
proporciona a oportunidade de realização de visitas técnicas de alunos e
professores da UNIPAC/FUPAC a algumas IES estrangeiras, principalmente, à
Universidade de Buffalo, bem como receber visitantes dessas instituições;
Realização de seminários e treinamentos para capacitação dos Pró-Reitores de
Ensino da UNIPAC, dos diretores e coordenadores de cursos das Faculdades da
FUPAC, ao preenchimento de Formulários Eletrônicos do INEP/MEC e à aplicação
da

Avaliação

Institucional

e

Coordenação

e

orientação

às

Faculdades

supervisionadas pela RENS e pelas Pró-Reitorias de Ensino para preenchimento do
roteiro de PDI. Unidades ligadas à essa Pró-Reitoria: Belo Horizonte; Bom
Despacho; Ipatinga e Itabirito.

A

Pró-reitoria

de

Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Cultura - PROPE, órgão da Universidade
Presidente Antônio Carlos, dedica-se à execução e acompanhamento de projetos e
atividades nas diversas áreas do conhecimento humano. Importante unidade que faz
da trilogia Ensino-Pesquisa–Extensão uma realidade em nossa Universidade, a
PROPE é composta por vários setores que se inter-relacionam para atingir os
objetivos de promoção da pesquisa, extensão, pós-graduação e cultura nos diversos
segmentos da Instituição e nas comunidades locais em que se inserem as várias
unidades da UNIPAC. Através deste site, vários serviços serão realizados, bem
como serão veiculadas as principais informações relativas ao funcionamento da
PROPE.

3.7 O recredenciamento da UNIPAC

O recredenciamento da UNIPAC, ocorrido em setembro de 2012, veio
coroar os 47 anos de trabalhos educacionais dedicados ao município de Barbacena
e ao estado de Minas Gerais. O processo foi acompanhado pela Vice-reitora
Acadêmica, que dele fez o seguinte relato:
A secretária de Educação Superior do Ministro da Educação, considerando
a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN 2501/DF, em
sessão de 04 de setembro de 2008, que considerou inconstitucional o
dispositivo do ADCT da Constituição Mineira, que permitia a vinculação de
instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada ao
sistema Estadual de ensino, determinou como deveria ocorrer a transição
para que as instituições do ensino superior de Minas Gerais, mantidas pela
iniciativa privada, migrassem para o Sistema Federal.
Seguindo os trâmites desse documento, a UNIPAC se preparou, com
determinação e muito trabalho para o seu recredenciamento – fase de
ajustes e adaptações necessárias, decorrentes das mudanças de âmbito
legal. A agenda da avaliação foi estruturada pela comissão e encaminhada
a UNIPAC, através da professora Késcia Maria de Carvalho, Pró-reitora de
Ensino, Assessoria Técnico-Acadêmica e Assuntos Especiais. As metas
traçadas na agência de avaliação foram cumpridas seguindo o seguinte:

16/09/2012
– Chegada dos avaliadores a cidade de Barbacena.

17/09/2012

– Reunião com os dirigentes da Instituição e da Mantenedora;
- Estabelecimento da sistemática de trabalho;
- Análise da documentação disponibilizada pela UNIPAC;
- Visitas às instalações físicas da IES;
- Reunião com a comissão Própria de Avaliação;
- Reunião com o corpo docente;
- Reunião com o corpo discente.

18/09/2012
- Reunião com os funcionários técnicos e administrativos;
- Avaliação de documentos e preenchimento do relatório;
- Reunião com os coordenadores de cursos.

19/09/2012
- Viagem ao Campus de Juiz de Fora para avaliação “in loco”;
- Visita às instalações;
- Avaliação de documentos locais e preenchimento do relatório;
- Reunião final com os dirigentes da Instituição.

20/09/2012
– Retono dos avaliadores à cidade de origem.
Examinadas as dez dimensões propostas, a UNIPAC recebeu conceito 4 a
duas dimensões e conceito 3 as demais (8), apresentando “um perfil
satisfatório de qualidade”, palavras da comissão avaliadora. (entrevista à
Vice-reitora Acadêmica Profª. Cleyde Maria Rocha Marks).

Outra avaliação do processo de credenciamento da FUPAC foi feito pela
secretária geral que acompanhou seu desdobramento:

Para o recredenciamento é necessário que a instituição de ensino, tenha
como objetivo principal a sua missão. O avanço da tecnologia das
informações da avaliação institucional provocaram uma verdadeira
transformação no ensino superior, oferecendo qualidade de ensino
profissional, qualificação do corpo docente, melhoria na infraestrutura, etc.
O primeiro passo da proposta foi a aprovação do Reitor Prof. Bonifácio
Andrada de iniciar este processo e fomos designadas responsáveis pela
continuidade da Universidade Presidente Antônio Carlos” como uma das
melhores instituição de ensino superior da região, como também do país.
(entrevista à Secretária Geral aposentada, Profª. Maria Elsy de Faria
Paschoalini)

Embora constatado junto a toda comunidade acadêmica e administrativa da
FUPAC os esforços e empenhos para a obtenção do recredenciamento da
instituição como universidade, observou-se também uma grande ansiedade em não
corresponder ás exigências do MEC, mas como a fala do Pró-reitor Prof. José da
Paz Lopes, “A UNIPAC precisa continuar sendo universidade pelo trabalho que vem
desenvolvendo. Foi o que o MEC fez. Reconhecimento público”.
O Magnífico Reitor da UNIPAC fala sobre a importância do título de
Universidade:

Implantamos em Barbacena a universidade, quer dizer, Barbacena passou
a ser uma das poucas cidades mineiras que tinha uma universidade e isso,
diga-se uma repercussão da maior relevância para a vida institucional da
própria FUPAC. A Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC é
assim uma sigla que se espalhou por todo o estado de Minas Gerais e
graças à seriedade, ao esforço e ao êxito das suas faculdades passou a ter
um grande prestígio, uma grande força em todo o estado. A FUPAC está
vinculada à UNIPAC. A UNIPAC é a FUPAC e, na prática, a opinião publica
e as comunidades assim entendem como sendo a mesma coisa.
(entrevista ao Magnífico Reitor da UNIPAC, Prof. Bonifácio José Tamm de
Andrada).

A abrangência histórica e processual da Fundação Presidente Antônio Carlos,
conforme os relatos deste capítulo elucidam a sua importância no contexto de
crescimento e desenvolvimento do município de Barbacena. Veremos nos capítulos
seguintes que tratarão do desenvolvimento econômico e social da cidade, as
informações nos levarão à observação de quanto cresceram a renda, a saúde e a
educação, bem como a demonstração de que desde a criação da FUPAC até o ano
de 2010 foram graduados mais de 15.000 alunos.

3.8 A FUPAC e o desenvolvimento social de Barbacena

Apresenta-se, a seguir, a quantidade de profissionais que a FUPAC já
formou somente na cidade de Barbacena. Observa-se também a evolução de cada
curso no decorrer das quatro décadas analisadas. É notável a grande expansão que
houve no número de cursos a partir do ano 2000. Justamente após a obtenção do
título de Universidade, em 1997, dado início às solicitações de criação de novos
cursos, observa-se a formação das primeiras turmas da área da saúde e também de
ciências sociais, em 2000, impulsionando a demanda de docentes para a Fundação,
bem como de diversos técnicos necessários ao atendimento da administração da
vida

acadêmica

do

quantitativo

de

alunos

que

passariam

semestralmente na universidade.
TABELA 1 - GRADUADOS 1969-2010 FUPAC

CURSOS

GRADUADOS 1969-2010 FUPAC
DÉCADAS

a

ingressar

1969- 1979 1980-1989

1990-1999

2000-2010

Letras

319

232

388

407

Ciências Contábeis

234

376

363

436

Pedagogia

396

918

888

507

História

142

115

311

333

Matemática

140

168

255

349

Direito

136

491

505

1.773

Administração

48

373

434

657

Geografia

0

0

0

255

Normal Superior

0

0

0

455

Biotecnologia

0

0

0

73

Ciência da Computação

0

0

0

265

Comunicação Social

0

0

0

400

Enfermagem

0

0

0

421

Educação Física

0

0

0

285

Farmácia

0

0

0

423

Fisioterapia

0

0

0

462

Fonoaudiologia

0

0

0

212

Nutrição

0

0

0

280

Meio Ambiente

0

0

0

227

Resgate e Socorro

0

0

0

103

Turismo

0

0

0

167

Psicologia

0

0

0

216

1415

2673

3144

8706

TOTAL
TOTAL DE FORMANDOS

15938

Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.

Alguns cursos foram perdendo mercado com o passar dos anos, e
embora especialmente nas licenciaturas tivessem sido feitos inúmeros esforços para
que fossem mantidos, formaram-se as últimas turmas em História, Matemática,
Letras e Normal superior, nos anos de 2008 a 2010. Dos cursos que deslancharam a
partir de 2000 também alguns foram perdendo o interesse dos candidatos e, nos
anos de 2006 a 2009 formaram as últimas turmas de Biotecnologia, Fonoaudiologia,
Resgate e Socorro e Turismo.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
GRÁFICO 1

Ao estudarmos os cursos da FUPAC por década percebemos
claramente que a década de 2000 a 2010 foi a que formou maior número de
profissionais.

Graduados 2000-2010 FUPAC
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
GRÁFICO 2

Entretanto, considerando que nas três primeiras décadas a fundação contava
somente com uma média de 5,25 cursos por década, a quantidade de profissionais

colocados no mercado nessas décadas também representou uma soma significativa
de 7232 graduados.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
GRÁFICO 3

Abaixo apresentamos uma evolução de número de cursos e número de
graduados, no período de 1969 a 2010, demonstrando que, embora a média de
cursos tenha ficado estagnada nas três primeiras décadas o aumento de graduados
apresentou uma evolução média de 53,25%. Observa-se também que, com a
obtenção do título de universidade em 1997, a fundação passa a trabalhar com 15
cursos a mais na década de 2000 a 2010, quando vem a formar as primeiras turmas
destes cursos. E a última década, que foi contemplada com a possibilidade de
abertura de novos cursos, em razão do título de universidade, apresentou um
aumento de 176,84% no número de graduados em relação à década anterior.
TABELA 2 - EVOLUÇÃO DE CURSOS E GRADUADOS DA FUPAC - % - POR DÉCADA

Evolução de Cursos e Graduados da FUPAC - % - Por década

DÉCADAS

ANOS

CURSOS

MÉDIA DE
CURSOS POR
DÉCADA

% MÉDIA DE
CURSOS POR
DÉCADA

GRADUADOS
POR DÉCADA

% GRADUADOS
POR DÉCADA

1969

3

1971

5

1977

6

1979

7

5,25

16,89

1415

8,88

1980 – 1989

1989

7

5,25

16,89

2673

16,77

1990 – 1999

1999

7

5,25

16,89

3144

19,73

15,33

49,33

8706

54,62

31,08

100

15938

100

1969 – 1979

2000 – 2010

2002

8

2003

14

2004
2005
2006
2010

16
19
21
14

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
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Outro interessante comparativo a ser observado na evolução da
Fundação Presidente Antônio Carlos, é a relação entre o maior e o menor número
de graduados por curso, em cada década. Nota-se que nas primeiras décadas a
ênfase foi para o curso de pedagogia que contemplava as seguintes especialidades:
administração escolar, supervisão, inspeção e orientação. Os cursos menos
procurados nas três primeiras décadas foram respectivamente administração,
história e matemática.

Comparativo Formandos por Década
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1750
1500
1250
Pedagogia

1000
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MENOR

750
500
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0
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
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Já na década de 2000 a 2010 observamos a grande demanda pelo
curso de Direito e em contrapartida o curso de Biotecnologia que apresentava
grandes inovações e parecia bastante promissor à época, apresentou a menor
procura dos candidatos. Outro ponto interessante, se observarmos a década em
questão foi a evolução na procura pelo curso de Administração que passa a ser o
segundo mais procurado, contrariando seu perfil na primeira década da fundação,
quando era o menos procurado.

4 A TRANSIÇÃO DE BARBACENA PARA UMA ECONOMIA DE SERVIÇO

Quando em 1748, inaugurou-se a capela da Igreja de N. Senhora da
Piedade, iniciaram-se em seguida, as construções de casas e pontos comerciais que
levaram

certo

crescimento

ao

arraial

de

Barbacena.

Em pouco tempo o arraial se tornou um vetor para as Gerais, quando em 14 de
agosto de 1791 veio a criação da Vila de Barbacena. Com a movimentação para as
minas e a localização estratégica, em poucos anos o crescimento pode proporcionar
a elevação de Barbacena a cidade, fato este ocorrido em 9 de março de 1840,.
O

desenvolvimento de Barbacena em termos econômicos é o objeto de estudo deste
capítulo, pois para que seja possível demonstrar qual a influência da FUPAC neste
desenvolvimento precisamos conhecer detalhadamente a construção da economia
do município.

As mudanças ocorridas na economia municipal, historicamente

pontuadas desde o período de criação da fundação, serão aqui detalhadas.

4.1 Como era Barbacena em 1963 quando da criação da FUPAC

As principais atividades econômicas observadas no município de
Barbacena até a década de 60 eram a agricultura, a fruticultura, a floricultura, a
pecuária, a sericultura, a indústria, o laticínio, a cerâmica, a confeitaria, o curtume, o
vinho, o turismo, o comércio e os bancos. (Massena, 1985)
Um impresso do Instituto Brasileiro de Estatística, da Fundação IBGE,
relatado por Massena (1985) informou que a agricultura e pecuária barbacenense
teve grande expressão em 1966:
A produção propriamente de fazenda e granja atingiu quase Cr$ 1,4
milhão, cobrindo uma área de 5079 hectares, e acrescentando que os
produtos agrícolas mais cultivados e as respectivas áreas eram o milho,
com 4.150 hectares, seguido de outros produtos como feijão (213
hectares), batata inglesa (62 hectares), arroz (60 hectares), tomate (33
hectares) e alho (18 hectares). (Massena, 1985, p. 360).

Sobre a fruticultura um relato do Padre Correia de Almeida, na Notícia da
Cidade de Barbacena e seu Município, editada por H. Laemmert & Cia., Rio de
Janeiro, 1883, diz:
Aí cultivam-se várias frutas. Na cidade as laranjas, assim como as outras
frutas de espinho, são inferiores às de outros pontos do município, em
compensação, porém, são excelentes os pêssegos, os figos, as ameixas
roxas, as uvas e, sobretudo, as diversas espécies de jabuticabas, das
quais a mais graúda se chama jaboticatuba. (Massena, 1985, p. 361).

Segundo Massena, 1985 pg. 372 o IBGE forneceu dados estatísticos
sobre a pecuária do município de Barbacena, especialmente dos anos de 1951
e1952, especificando o gado abatido sendo respectivamente: gado bovino 5.862 e

6.033 cabeças; suínos 9.428 e 10544 cabeças; ovinos 444 e 214 cabeças e caprinos
319 e 350 cabeças.
No segmento industrial é possível observar através do censo de 1950,
obtido através do Serviço Nacional de Recenseamento, a composição do grupo de
serviços encontrado no município de Barbacena. Especialmente no tocante ao
número de estabelecimentos, capital aplicado e pessoal ocupado.
TABELA 3 - Dados Estatísticos sobre o município de Barbacena – Indústria
Grupo de Serviços

Estabelecimentos

Total
Artefatos de Metal
Máquinas e aparelhos
Material Elétrico
Material de transporte
Artefatos de madeira
Artigos do mobiliário
Artefatos couro e pele
Vestuário e tecidos
Artigos diversos

Capital
aplicado
Cr$
1694
34
(x)
(x)
865
31
(x)
(x)
616
84

100
4
(x)
(x)
11
4
(x)
(x)
65
9

Pessoal
Ocupado
Total
218
6
(x)
(x)
63
5
(x)
(x)
117
14

Pessoal
Ocupado
Operários
85
(x)
(x)
40
(x)
(x)
35
5

(x) Resultado omitido a fim de evitar individualização de informações. Os dados omitidos acham-se incluídos nos totais.
Fonte: Serviço Nacional de Recenseamento - 1950

O comércio em Barbacena sempre representou forte presença na
economia do município. O serviço de documentação estatística do IBGE, Conselho
Nacional de Estatística – Secretaria Geral forneceu dados sobre o comércio,
referentes ao censo de 1950, demonstrando que no comércio atacadista,
contemplando os ramos de produtos agropecuários; ferragens e produtos
metalúrgicos; máquinas e aparelhos; veículos e acessórios; papel e impressos;
produtos químicos; combustíveis e lubrificantes; fios têxteis; gêneros alimentícios e
bebidas;

mercadorias

em

geral

e

artigos

diversos,

contava-se

com
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estabelecimentos. Nestes o pessoal ocupado representava 15 administrativos e 65
empregados, com salários e vencimentos pagos em torno de Cr$ 658.000,00; outras
despesas Cr$ 4.920.000,00 e venda de mercadorias no valor de Cr$ 58.909.000,00.
No comércio varejista os dados se apresentaram, em 1950, da
seguinte forma, de acordo com os ramos descritos: ferragens e produtos
metalúrgicos; máquinas e aparelhos; veículos e acessórios; móveis e artigos de
colchoaria; papel e impressos; produtos químicos; combustíveis e lubrificantes;
tecidos e vestuário; gêneros alimentícios e bebidas; mercadorias em geral e artigos
diversos. Contava-se com 334 estabelecimentos. Nestes o pessoal ocupado

representava 354 administrativos e 244 empregados, com salários e vencimentos
pagos em torno de Cr$ 1.143.000,00; outras despesas Cr$ 6.616.000,00; venda de
mercadorias Cr$ 70.605.000,00 e outras receitas no valor de Cr$ 771.000,00.
Os dados estatísticos sobre o município de Barbacena, resultados do
censo de 1950 sobre capital, pessoal, despesas e receita dos estabelecimentos que
exploram serviços de alojamento e alimentação, higiene pessoal, diversão e
radiodifusão, segundo a classe e o grupo de serviços do estabelecimento estão
apresentados no quadro abaixo:
TABELA 4 - Dados Estatísticos sobre o município de Barbacena – Serviços
Classes e
Grupos de
Serviços
Alojamento e
alimentação
Serviços de
Higiene
Pessoal
Serviços de
diversão e
radiodifusão
Outros

Estabelecimentos

Pessoal
Ocupado
Total
186

Salários e
Vencimentos
Cr$ 1.000
245

Outras
Despesas
Cr$ 1.000
1.086

Receita
Cr$ 1.000

92

Capital
aplicado
Cr$
2.393

39

472

60

129

239

747

5

655

31

126

341

781

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

4.963

(x) Resultado omitido a fim de evitar individualização de informações. Os dados omitidos acham-se
incluídos nos totais.
FONTE: Serviço Nacional de Recenseamento

4.2 Mudanças no desenvolvimento de Barbacena nas três primeiras
décadas da FUPAC

O IBGE publicou em 1969 referências sobre a agricultura de Barbacena,
informando ainda que a cidade é sede de um escritório da ACAR – Associações de
Crédito e Assistência Rural, com jurisdição sobre o município de Santa Bárbara do
Tugúrio e subordinado ao Escritório Regional de Juiz de Fora, com dezessete
agrônomos no exercício da profissão.
Segundo estatísticas de produção agrícola do Ministério da Agricultura, as
frutas mais cultivadas em Barbacena no ano de 1969, por área com plantações já
frutificando, era em hectares, a seguinte:
Pêra – 12500; abacate – 7000; laranja – 4800; pêssego – 2500; uva –
2000; caqui – 1300; banana – 1100; maçã – 783; tangerina – 180; limão –
144; castanha européia – 50; manga – 50; marmelo – 50; perfazendo um
total de 32437 hectares dedicados à fruticultura. (Massena, 1985, p. 363).

Registro do IBGE sobre a floricultura demonstra a produção de flores
na década de 60 estimada da seguinte forma:
“Sua produção de flores atingiu, em 1967, a soma de Cr$ 250 mil,
aproximadamente. Desenvolveu-se, paralelamente, a produção de mudas
e enxertos (rosas e plantas ornamentais), disputados, por sua qualidade,
por municípios vizinhos e mais distantes. Em setembro de 1968, foi eleita a
Rainha das Flores e de 24 a 27 de outubro do mesmo ano, realizou-se a
amostra da primeira floração de um roseiral de três mil mudas variadas”.
(Massena, 1985, p. 364).

A pecuária da década de 60 apresenta números mais representativos
em relação à década de 50. Dados do IBGE, datados de 1969 dizem:
A pecuária representa fator de importância na economia local. Os criadores
de Barbacena voltam-se principalmente para a seleção do gado leiteiro,
estando a produção de leite ligada à de queijo tipo Minas, Reno e Prato.
Em item sobre gado abatido, a publicação mencionou que, em Barbacena,
o abate do gado alcançou 3475 toneladas, correspondente ao abate de
13.871 cabeças de bovinos e 12.470 de suínos. (Massena, 1985, p. 373).

A indústria barbacenense demonstrada pelo IBGE pela classe e
gênero, com dados publicados em 1969, com referência a 1967, alcançou Cr$ 10,0
milhões, distribuídos quanto aos aspectos principais:
TABELA 5 - A indústria barbacenense
Classe e Gênero de
Indústria

Estabelecidos
em 31-12-67

Operários
em 1967

Valor da Produção em
1967
Números
% Sobre o
absolutos
Total
9999
100,0

Indústria de
Transformação
Minerais não
metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Madeira
Mobiliário
Borracha
Têxtil
Produtos alimentares
Editorial e gráfica
Outros gêneros

78

1616

11

51

144

1,4

3
5
9
5
3
5
25
7
5

98
59
62
12
25
1160
108
21
20

572
389
321
54
356
7121
971
49
31

5,7
3,9
3,2
0,6
3,6
71,2
9,7
0,4
0,3

Fonte: Instituto Brasileiro de Estatística, da Fundação IBGE – 1969

As informações do IBGE, ano 1969, referentes ao comércio relatam
que o comércio local atende às necessidades de Barbacena e serve aos municípios
de Barroso, Dores de Campos, Prados, Desterro do Melo, Bias Fortes, Santa Rita de
Ibitipoca, Andrelândia, Piedade, Ibertioga, Ressaquinha, Senhora dos Remédios,
Santa Bárbara do Tugúrio e Carandaí. Há 6 estabelecimentos atacadistas e 561
varejistas (536 na cidade), além de 4 cooperativas; 2 de consumo e 2 habitacionais.
Barbacena exporta leite e laticínios, milho, tomate, frutas e flores, e produtos
industrializados, principalmente tecidos, meias e postes imunizados para as praças
de Guanabara, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora, além dos municípios
vizinhos.

4.3 Barbacena e a primeira década do século XXI

A entrada no século XXI, com todas as inovações tecnológicas
emergentes representou uma década de notável crescimento econômico para o
município de Barbacena. A demonstração do valor adicionado da agropecuária,
indústria e serviços no período de 1999 a 2010, conforme tabelas abaixo ilustram
esse crescimento.
TABELA 6 - VALOR ADICIONADO (VA) DA AGROPECUÁRIA - INDÚSTRIA - SERVIÇOS - A PREÇOS CORRENTES - BARBACENA
- MINAS GERAIS - 1999-2010 (em R$mil)
AGROPECUÁRIA
INDÚSTRIA
SERVIÇOS
ANO
25.031

120.133

287.095

1999

26.035

143.939

330.880

2000

24.409

130.265

359.130

2001

29.949

171.580

415.553

2002

35.494

197.465

466.128

2003

40.945

290.729

512.994

2004

54.010

249.246

561.547

2005

50.049

245.541

617.529

2006

55.836

272.517

715.562

2007

70.096

328.209

790.494

2008

69.299

253.907

845.064

2009

64.636

327.586

937.111

2010

Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas Nacionais
(Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Elaboração: Fundação João
Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
GRÁFICO 6
TABELA 7 - PRODUTOS INTERNO BRUTO (PIB) A PREÇOS CORRENTES
MUNICÍPIOS - MINAS GERAIS - 1999-2010 (em R$mil)
PIB

Especificação
1999
BARBACENA

511.428

2000

576.320

2001

585.084

2002

698.975

2003

2004

798.746

961.229

2005

2006

2007

2008

2009

993.916 1.042.311 1.190.659 1.361.911 1.299.285 1.499.486

Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas Nacionais
(Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Elaboração: Fundação João
Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).
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4.4 A análise de Barbacena após a obtenção do título da UNIPAC

Com os dados obtidos através do IBGE e da Fundação João Pinheiro
tornou-se possível uma análise da evolução econômica do município de Barbacena
desde os anos que compreenderam a década em que foi criada a Fundação
Presidente Antônio Carlos. Como a economia da região baseava-se na
agropecuária, algumas poucas indústrias e no setor de serviços, estes foram os
indicadores de análise utilizados.
Os relatos e tabelas obtidos em Massena (1985) trazem valores expressos
em moedas da época, o que demandou uma atualização, de modo a estabelecer-se
um percentual comparativo. Foi utilizado o Índice Geral de Preços- Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas para a atualização dos referidos
valores, conforme abaixo demonstrado.
TABELA 8 - AGROPECUÁRIA – PRODUÇÃO – BARBACENA MG

AGROPECUÁRIA – PRODUÇÃO – Barbacena/MG
ANO MOEDA VR. ÉPOCA
VR. ATUAL
1966
Cr$
1.143.925,96
16.724,44
1969
NCr$
1.400.000,00
9.378.423,11
1999
R$
25.031.000,00
25.031.000,00
2010
R$
64.636.000,00
64.636.000,00
Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos através do IBGE e Fundação João Pinheiro

Observa-se que a agropecuária do município de Barbacena apresentou,
ao final das três primeiras décadas após a criação da Fundação Presidente Antônio
Carlos um salto de 166,84% em seu crescimento. E, ao final da década de 90 até o
ano de 2010, um crescimento de 158,21%, período este em que a Fundação tendo
obtido o título de Universidade, passou também a expandir seus cursos para
diversas cidades de Minas Gerais.

Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Para análise da indústria no município de Barbacena também foi
necessária a atualização de valores, em razão dos valores coletados em moedas da
época. Particularmente na indústria observou-se que, além de um declínio no
número de indústrias do município observado entre os anos de 1950 a 1967 (22%),
a mudança da moeda também contribuiu para uma significativa diminuição da
produção, ao se analisar os valores atualizados comparativamente.
TABELA 9 - INDÚSTRIA – PRODUÇÃO – BARBACENA/MG

INDÚSTRIA – PRODUÇÃO – Barbacena/MG
ANO
MOEDA
VR. ÉPOCA
VR. ATUAL
1950
Cr$
1.694.000,00
1.879.295,46
1967
NCr$
10.000.000,00
105.088,89
1999
R$
120.133.000,00 120.133.000,00
2010
R$
327.586.000,00 327.586.000,00
Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos através do IBGE e Fundação João Pinheiro

Em sequência observa-se que o crescimento da indústria no mesmo
período das três primeiras décadas após a criação da Fundação Presidente Antônio
Carlos foi superior a 1000%, em números atualizados, devido às mudanças de
moeda. Ao final da década de 90 até o ano de 2010, este aumento na produção
industrial representou 172,71%. Período este posterior à obtenção do título de
Universidade concedido à FUPAC e também das expansões para as cidades de
Minas Gerais iniciada em 2002.

Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Para a análise do setor de serviços só foi possível identificar valores mais
próximos da data de criação da Fundação no ano de 1950, representando, portanto
um aumento acima de 1000% nos serviços desde esta data até 1999, ano próximo
da obtenção do título de Universidade. De 1999 até 2010 o aumento é representado
por 226,39%, concomitando com a já referida expansão da universidade, iniciada em
2002.
TABELA 10 - SERVIÇOS – PRODUÇÃO – BARBACENA/MG

SERVIÇOS – PRODUÇÃO – Barbacena/MG
ANO MOEDA
VR. ÉPOCA
VR. ATUAL
1950
Cr$
3.520.000,00
3.905.029,53
1999
R$
287.095.000,00
287.095.000,00
2010
R$
937.111.000,00
937.111.000,00
Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos através do IBGE e Fundação João Pinheiro
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Embora o município de Barbacena esteja bem situado em relação às
grandes capitais da Região Sudeste, observa-se que a indústria não representa sua
maior fonte de produção, sendo esta identificada no setor de serviços, seguida pela
indústria e, posteriormente pela pecuária, conforme demonstra a evolução destes
setores no gráfico abaixo, no período de 1999 a 2010.

1.500.000,00
1.000.000,00
SERVIÇOS
500.000,00

INDÚSTRIA

0,00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PRODUÇÃO (R$ MIL)

AGROPECUÁRIA -INDÚSTRIA - SERVIÇOS
BARBACENA MG

AGROPECUÁRIA

ANO
Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Ao considerarmos a produção acumulada destes setores no período de
1999 a 2010 podemos visualizar em percentuais a representatividade de cada
segmento.

BARBACENA - MG 1999 a 2010
5%
27%
AGROPECUÁRIA

68%

INDÚSTRIA
SERVIÇOS

Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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O setor de serviços apresentou o maior crescimento no período de 1999 a
2010. Esse segmento representou 68% da produção do município o aumento
coincide com a década em que a fundação mais proporcionou graduações, cerca de
8706. Nessa mesma década o PIB municipal apresentou uma ascensão de
193,20%. A renda per capita da população barbacenense aumentou em 187% de
1991 a 2000 e em 44% de 2000 a 2010, podendo ser associado este aumento à
quantidade de profissionais liberais graduados do período, reforçado pelos índices
de produção de serviços demonstrados.

4.5 o desenvolvimento social e urbano de Barbacena

O perfil social de Barbacena apresenta como suas cinco maiores
despesas a saúde, a educação, o saneamento, a administração e a previdência
Social. E pela distribuição destas despesas observadas através de informações do
Tesouro Nacional, anos referência 2009, à saúde está sendo direcionada a maior
parte delas, seguida pela educação, o saneamento, a administração e previdência
Social.

GRÁFICO 13

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de
energia elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios de Barbacena.
A coleta de lixo atendia 93,4% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de
abastecimento de água o acesso estava em 88,3% dos domicílios particulares
permanentes e 88,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário
adequado.

GRÁFICO 14

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, dados dos
censos demográficos de 2000 e 2010 mostram que 2,5% da população
barbacenense estão na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural 5,0%
e em 2,3% na área urbana.

GRÁFICO 15

É importante avaliar juntamente com os dados acima a evolução
populacional do município, que conforme se pode observar vem apresentando um
acréscimo médio percentual de 13,5% a cada década.

TABELA 11 - POPULAÇÃO – BARBACENA/MG
População – Barbacena/MG
1980

População residente

86391

1991

População residente

98621

2000

População residente

114126

2010

População residente

126284

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE. Coordenação de População e Indicadores
Sociais - COPIS.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme descreve o site do
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma medida
resumida do melhoramento da qualidade de vida a longo prazo medido por três
dimensões básicas: renda, saúde e educação. O objetivo da criação do IDH foi o de
oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.
Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen,
ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida
geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento
humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento.
O Índice de Desenvolvimento Humano foi
criado originalmente para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a
partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade
(esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum
desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Países com IDH até
0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices entre
0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; países com
IDH maior de 0,800 apresentam um índice de desenvolvimento humano alto.
A evolução do índice de
desenvolvimento humano de Barbacena, de 1991 a 2000 aumentou 22,73% em sua
totalidade e de 2000 a 2010 aumentou em 15,81%. Para Minas Gerais a evolução
representou de 1991 a 2000 um aumento de 30,54% e de 2000 a 2010 evoluiu em

17,15%. No Brasil observa-se uma evolução no período de 1991 a 2000 de 13,40%
e de 2000 a 2010 em 8,5%.
TABELA 12 – IDH – BARBACENA – MINAS GERAIS – BRASIL

DIMENSÃO
Barbacena
Minas Gerais
Brasil

1991
0,5410
0,4780
0,5900

2000
0,6640
0,6240
0,6690

2010
0,7690
0,7310
0,7260

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 (Censo 2010)
PNUD/Relatório de Desenvolvimento Humano 2013
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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A renda per capita da população barbacenense aumentou em 187% de
1991 a 2000 e em 44% de 2000 a 2010. Considerando que o setor agropecuário e
industrial da região se apresentou bastante retraído, conforme dados apresentados
no capítulo cinco deste estudo, constata-se que esse aumento da renda per capita
se deve primordialmente ao setor de serviços do município. Ilustra-se abaixo essa
evolução da renda per capita do município em reais.
TABELA 13 - RENDA PER CAPITA – BARBACENA-MG - R$
RENDA PER CAPITA – BARBACENA-MG - R$
Renda Per Capita 1991

Renda Per Capita 2000

Renda Per capita 2010

193,4

555,94

802,78

Fonte: IBGE - Elaboração: FJP - Nota: A renda de 2000 foi corrigida pelo INPC acumulado do período
(fator de correção = 1,95209) Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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TABELA 14 – DIMENSÕES IDH – BARBACENA - MG – BRASIL

Barbacena
1991
RENDA
0,621
LONGEVIDADE 0,717
EDUCAÇÃO
0,355

2000
0,683
0,791
0,542

Minas Gerais

2010
0,751
0,881
0,687

Brasil

1991 2000 2010 1991
0,618 0,68 0,73 0,681
0,689 0,759 0,838 0,662
0,257 0,47 0,638 0,279

2000
0,723
0,727
0,456

2010
0,739
0,816
0,637

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 (Censo 2010)
PNUD/Relatório de Desenvolvimento Humano 2013

Analisando as dimensões do IDH observa-se no período de 1991 a 2000
aumentos na renda em Barbacena, Minas Gerais e Brasil de 10%, 10% e 6,17%,
respectivamente. E de 2000 a 2010 esse aumento foi de 10%, 7,35% e 2,2%.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Na dimensão longevidade os dados obtidos no período de 1991 a 2000
representam aumentos em Barbacena, Minas Gerais e Brasil de 10,32%, 10,16% e
9,82%, respectivamente. E de 2000 a 2010 essa representação foi de 11,38%,
10,4% e 12,24%.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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A educação representou evolução no período de 1991 a 2000 em
Barbacena, Minas Gerais e Brasil de 52,68%, 83% e 63,44%, respectivamente. E de
2000 a 2010 evoluiu em 26,75%, 35,74% e 40%.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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A saúde em Barbacena foi analisada sob os aspectos de natalidade,
mortalidade, longevidade, imunologia e número de leitos para internação. Os dados
municipais da saúde são escassos e a maioria pode ser obtida através do Sistema
de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde - SINASC, Sistema De
Informação Sobre Mortalidade - SIM e através do Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunizações - SI/PNI.

TABELA 15 – INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTOS – BARBACENA/MG

Município: Barbacena – MG
Informações sobre Nascimentos
Condições

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Número de nascidos vivos

1.700

1.627

1.685

1.693

1.613

1.524

1.493

Taxa Bruta de Natalidade

14,5

13,7

14,1

13,8

12,9

12,1

11,7

% com prematuridade

8,6

8,7

8,9

9,6

8,5

8,5

% de partos cesáreos

50,5

52,1

53,9

53,8

58,4

60,6

61,1

% de mães de 10-19 anos

16,1

14,1

14,6

16,2

16,4

16,7

16,1

% de mães de 10-14 anos

0,3

0,6

0,4

0,5

0,2

0,8

0,5

- geral

12,8

12,4

12,8

10,9

11,8

11,7

12,3

- partos cesáreos

11,9

11,8

12,4

11,0

12,2

11,9

13,0

10,7

11,2

11,3

11,0

9,1

% com baixo peso ao nascer

- partos vaginais
13,7
13,1
13,1
Fonte: SINASC. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009

Acompanhando a evolução dos dados sobre a taxa de natalidade no
período de 2002 a 2008 observou-se um decréscimo de 19,31% nesse período e,
para análise da evolução da taxa de mortalidade, foi apurado o percentual de óbitos
nesse mesmo período notando-se também um decréscimo de 1,37%. A constatação
de diminuição da mortalidade e natalidade da população barbacenense apresenta
bom índice de longevidade, visto que mesmo sem termos os dados de longevidade
do período de 2002 a 2008, o PNUD considera que quanto menor for a mortalidade
registrada em um município, maior será a esperança de vida ao nascer. Portanto,
como o índice de longevidade de 0,791 em 2000 representava ótimo índice e a
redução da mortalidade de 2002 para 2008 foi de 1,37%, pode-se considerar que
houve aumento no índice de longevidade de 2008 em relação ao de 2002. Se
considerarmos a expectativa de vida em Minas Gerais no ano de 2010, observa-se
um índice de longevidade é de 0,838, que indica uma situação de desenvolvimento
considerado alto, conforme prevê o cálculo do IDH-M.

TABELA 16 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE PARA ALGUMAS CAUSAS SELECIONADAS
* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Município: Barbacena – MG
Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas
(por 100.000 habitantes)
Causa do Óbito
AIDS
Neoplasia maligna da mama (/100.000
mulheres)
Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000
mulher)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3,4

7,6

5,0

4,1

5,6

5,5

4,7

6,6

14,6

9,6

10,9

17,0

12,2

16,5

8,2

1,6

9,6

3,1

3,1

4,6

3,0

Infarto agudo do miocárdio

48,7

57,4

63,4

61,8

69,0

69,7

59,7

Doenças cerebrovasculares

76,9

98,7

91,8

92,7

69,8

66,6

83,2

Diabetes mellitus

40,1

26,2

26,7

29,3

35,3

26,2

28,3

Acidentes de transporte

20,5

28,7

23,4

22,0

23,3

23,0

25,9

9,4

8,4

12,5

4,1

5,6

3,2

7,1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total de óbitos

853

899

914

844

941

854

915

Nº de óbitos por 1.000 habitantes

7,3

7,6

7,6

6,9

7,6

6,8

7,2

% óbitos por causas mal definidas

5,6

5,9

5,4

4,5

5,4

6,0

5,5

Total de óbitos infantis

50

36

41

32

38

36

32

Agressões

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Outros Indicadores de Mortalidade

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas

3

-

2

-

1

2

1

% de óbitos infantis no total de óbitos *

5,9

4,0

4,5

3,8

4,0

4,2

3,5

% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos
**

6,0

-

4,9

-

2,6

5,6

3,1

29,4

22,1

24,3

18,9

23,6

23,6

21,4

Comparativo entre a Taxa de Natalidade e Mortalidade
em Barbacena-MG de 2002 a 2008
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Analisando os dados de Barbacena processados pelo Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde,
período entre 2002 e 2008, observou-se uma ampliação da cobertura vacinal de
87,42%. Esse dado contribui para a constatação do bom índice de longevidade de
Barbacena e é o objetivo principal do programa: oferecer todas as vacinas com
qualidade a todas as crianças que nascem anualmente no país, tentando alcançar

coberturas vacinais de 100% de forma homogênea em todos os distritos e bairros do
município.
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-2002 a 2008
2500
2000

1763

1500

1904,3

1972

2007

2008

1052,2

1000

827,4

821,8

819,9

2003

2004

2005

500
0
2002

2006

Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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TABELA 17 - COBERTURA VACINAL (%) POR TIPO DE IMUNOBIOLÓGICO

Município: Barbacena – MG
Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico - Menores de 1 ano
Imunobiológicos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BCG (BCG)

137,9

139,2

138,7

135,6

144,4

137,8

144,9

Contra Febre Amarela (FA)

58,3

18,4

53,3

76,6

106,9

119,6

127,1

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

51,8

2,1

0,6

1,0

0,7

0,5

0,2

100,9

86,7

84,4

80,3

115,2

119,5

127,3

Contra Hepatite B (HB)
Contra Influenza (Campanha) (INF)

68,1

76,4

76,7

73,4

83,7

78,8

79,9

Contra Sarampo

101,8

-

-

-

-

-

-

Dupla Viral (SR)

-

-

-

-

-

-

-

Oral Contra Poliomielite (VOP)

112,2

93,4

85,8

88,7

115,2

119,5

127,3

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP)

101,5

98,7

96,0

97,5

101,5

113,6

99,8

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP)

100,8

98,2

100,7

92,0

99,7

114,6

102,6

Oral de Rotavírus Humano (RR)

-

-

-

-

64,0

127,5

127,0

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA)

39,8

94,0

89,0

88,4

114,5

118,9

127,2

Tríplice Bacteriana (DTP)

60,3

1,9

-

-

-

-

-

118,8

118,4

90,5

86,4

106,7

119,7

127,4

Tríplice Viral (campanha) (SCR)

-

-

6,1

-

-

-

-

Totais das vacinas contra tuberculose

-

-

-

-

144,4

137,8

144,9

Totais das vacinas contra hepatite B

-

-

-

-

115,2

119,5

127,3

Totais das vacinas contra poliomielite

-

-

-

-

115,2

119,5

127,3

Tríplice Viral (SCR)

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente

-

-

-

-

114,5

118,9

127,2

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola

-

-

-

-

106,7

119,7

127,4

Totais das vacinas contra difteria e tétano

-

-

-

-

114,5

118,9

127,2

1052,2

827,4

821,8

819,9

1763

1904,3

1972

TOTAL

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010

A assistência em saúde do município de Barbacena, em termos do
número de leitos pode ser ilustrada pelos dados obtidos através do IBGE, dos anos
de 2005 e 2009. Observa-se que houve uma redução de 19,18% no número total de
leitos e, considerando que a população aumentou de 2000 a 2010 em 10,65%, e que
o município passou a ser referência em saúde da macrorregião Centro-sul,
composta pelas microrregiões dos municípios de São João Del Rei, Barbacena,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas, essa redução é extremamente negativa ao
município, evidenciando inevitavelmente uma desassistência à população.
TABELA 18 - SAÚDE LEITOS – BARBACENA – MG - 2005 E 2009
Saúde Leitos – Barbacena – MG
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal

2005

2009

1.392

1.125

559

411

40

0

519

411

0

0

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total

833

714

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS

656

544

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Dados do PNUD de IDH-M apresentam o aumento no índice da
educação no município de Barbacena, de 1991 para 2000, em 9,5%. Observa-se
também, através das informações do censo demográfico de 2000 e 2010 que a taxa
de analfabetismo diminuiu em 35,3% no total e em uma média percentual por faixa
etária de 45%, observada nesta década.
TABELA 19 - TAXA DE ANALFABETISMO – BARBACENA 2000 E 2010

Taxa de Analfabetismo - Barbacena

2000 2010

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade - total

8,5

5,5

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade - grupos de
idade 15 a 24 anos

2,0

0,9

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade - grupos de
idade 24 a 59 anos

7,4

3,9

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade - grupos de
idade 60 anos ou mais

26,1

17,5

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.

Taxa de Analfabetismo - Barbacena
2000 a 2010
30
25
20
15
10
5
0

26,1
17,5
7,4
2

0,9

(15 a 24 anos)

2000
3,9

(24 a 59 anos)

2010

(60 anos ou
mais)

Fonte: Elaborado pela autora através de dados das planilhas apresentadas neste trabalho
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Um comparativo entre o número de matriculados e o número de
docentes proporciona uma visão parcial da educação no município. Considerando
especialmente a partir do ano 2005, quando a FUPAC apresentou um salto de 533%
no número de cursos ofertados em relação ao número de cursos com que iniciou, já
considerando as primeiras turmas concluídas, observa-se que de 2004 para 2005 o
número de cursos da fundação aumentou em 18,75%. Observa-se, ainda, que de
2004 para 2005 o número de matrículas em curso superior privado aumentou em

2,68% e o número de docentes do ensino superior atuando em escola privada
aumentou em 67%.

Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos nos registros da FUPAC.
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TABELA 20 - MATRÍCULAS ENSINO SUPERIOR BARBACENA – MG - 2004 E 2005
Matrículas Ensino Superior Barbacena - MG
Matrícula - Ensino superior – TOTAL
Matrícula - Ensino superior - escola pública estadual

2004

2005

6.638 6.920
322

435

Matrícula - Ensino superior - escola pública federal

0

0

Matrícula - Ensino superior - escola pública municipal

0

0

Matrícula - Ensino superior - escola privada

6.316 6.485

Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
- INEP -, Censo Educacional 2005

TABELA 21 - DOCENTES ENSINO SUPERIOR BARBACENA - MG- 2004 E 2005
Docentes Ensino Superior Barbacena - MG
Docentes - Ensino superior – TOTAL

2004

2005

1.860 3.101

Docentes - Ensino superior - escola pública estadual

0

0

Docentes - Ensino superior - escola pública federal

0

0

Docentes - Ensino superior - escola pública municipal

0

0

Docentes - Ensino superior - escola privada

1.860 3.101

Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
- INEP -, Censo Educacional 2005
TABELA 20

Matrículas e Docentes - Superior Barbacena - 2004 e 2005
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Barbacena, realizado em maio de 2010, foram apresentados diversos dados que
puderam levar a um diagnóstico da atual situação da economia de Barbacena. Além
dos dados referentes a cada setor econômico, identificaram-se também os pontos
fracos e as oportunidades que o município apresenta.

Segundo

dados atualizados o setor do Comércio e de Serviços representa mais de 60% da
geração de riqueza e de empregos na cidade de Barbacena. Apesar de ser um setor
bem desenvolvido e competitivo apresenta algumas deficiências: dificuldades de
expansão das áreas comerciais devido ao excesso de concentração geográfica das
empresas

existentes;

sofre

com

a

concorrência

de

comércios

informais:

camelódromo, feiras itinerantes, Jubileu de São José, etc.; falta mão de obra
qualificada; faltam melhor organização e manutenção das áreas comerciais;
fechamento do comércio do setor de alimentos nos feriados; começa a sofrer um
processo de saturação pela concorrência em diversos segmentos, o que merece
maiores cuidados dos empresários na ocupação dos espaços comerciais e
melhorias nos seus negócios; dificuldades geradas pela aplicação da Lei Estadual
de Prevenção a Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros em relação aos imóveis
antigos e falta de regulamentação e fiscalização das áreas de estacionamento.
O setor dos serviços é considerado o mais promissor dos setores da
economia de Barbacena, onde estão as melhores oportunidades e há menor
concorrência. Muitas empresas de Barbacena, principalmente as indústrias, utilizam
muitos serviços de fornecedores de outras cidades devido à falta de ofertas locais.

Entretanto, constata-se que o setor é mal dimensionado e pouco organizado em
torno de instituições de fomento e apoio; existem poucas informações econômicas
disponíveis sobre o setor e existe a escassez de mão de obra qualificada.
Para os empresários
do setor, Barbacena tem condições para a implantação de grandes indústrias,
apesar da afirmação corrente de que a cidade não tem vocação para receber
grandes empreendimentos. Isto não teria ocorrido por falta de investimentos em
infraestrutura que estimulasse o desenvolvimento industrial. O Distrito Industrial é de
pequeno porte e houve muitos erros em sua concepção. A indústria desenvolve seus
próprios padrões de localização que não podem ser desconsiderados na formação
de políticas de desenvolvimento e na construção de distritos industriais. Em
Barbacena se faz necessário levar em consideração os aspectos geográficos para a
instalação de grandes empresas. A cidade não tem nenhum projeto de longo prazo
nem legislação específica que vise atrair, incentivar ou fomentar a criação de médias
e grandes indústrias, exigindo atenção aos seguintes pontos: ausência de
fornecedores locais com porte para fornecimento às grandes indústrias presentes na
cidade; falta de integração adequada com os fornecedores locais para atendimento
a demandas tanto do setor público quanto do setor privado; o setor da construção
civil sofre muito atraso de obras que não consegue atender a demanda da cidade na
análise e aprovação de projetos e falta visão para investimentos em longo prazo nas
vocações naturais da cidade: floricultura, turismo, artesanato e nas indústrias de
beneficiamento para os produtos agrícolas produzidos na região.
O Setor do Turismo de Barbacena vem perdendo ao longo
dos anos a sua identidade. Faltam políticas de gestão pública para preservar nosso
patrimônio histórico, dar mais visibilidade para as festas locais que têm potencial
para a atração turística. O título de “Cidade das Rosas” causa estranheza aos
visitantes que aqui não encontram rosas, nem jardins, nem informações sobre o
importante segmento da floricultura que é pouco explorado como gerador de
oportunidades turísticas. Temos grande vocação para o turismo de negócios, porém
a cidade ainda não despertou para este grande potencial. Temos uma excelente
rede hoteleira, porém os hotéis não têm projetos conjuntos para fortalecer esta
grande rede. Merecem atenção os seguintes pontos críticos: ausência de sinalização
informativa para os turistas; ausência de receptivo turístico; ausência de catálogo
com informações turísticas; pouca visibilidade para os museus da cidade; pouco

aproveitamento da presença da cidade nos circuitos turísticos regionais: (Trilha dos
Inconfidentes e Estrada Real); ausência de material publicitário e informativo da
cidade na rede hoteleira; ausência de infraestrutura básica na cidade (buracos nas
ruas, falta de capina, pintura de faixas, sinalizações para pedestres, placas de
sinalização e orientação); ausência de uma política de melhoria das fachadas das
casas nas principais ruas de acesso à cidade e no centro bem como limpeza de
terrenos baldios em áreas urbanas, construção de muros e passeios públicos e falta
de cuidado com o patrimônio histórico quanto à sua preservação, tanto por parte do
setor público como do setor privado.

Barbacena possui a Lei

Orgânica Municipal, o que é o primeiro e maior passo em direção ao
desenvolvimento de políticas públicas com o objetivo de incentivar a legalização de
empresas informais, dando a elas a oportunidade de crescer e gerar empregos e
divisas para o município. É também uma grande oportunidade para fomentar o
empreendedorismo, aproveitando as vocações da cidade, principalmente no setor de
prestação de serviços. Para que a Lei Orgânica contribua para o desenvolvimento
local é preciso ter atenção aos seguintes pontos: envolver associações e entidades
que representam os micro-empreendedores em projetos de fomento; desenvolver
projeto com aproveitamento dos incentivos da Lei e aplicação das prerrogativas da
Lei Orgânica Municipal no que tange ao registro das empresas e concessão de
alvarás, benefícios na participação em licitações públicas, etc.

Existem

pontos críticos que dificultam o desenvolvimento econômico da cidade: falta de
planejamento a médio e longo prazo; ausência de políticas de incentivo para a
instalação de novos empreendimentos; falta de um Centro de Eventos com
capacidade para receber shows, teatro, congressos e feiras; ineficiência da máquina
pública municipal; existência de uma política partidária desagregadora; desconexão
da iniciativa privada junto ao poder público e vice versa; pouco aproveitamento do
potencial turístico; desorganização da paisagem urbana; falta de valorização da
visão

empreendedora

da

população;

pouca

ou

nenhuma

interação

das

Representações de classe com o Poder Público com oportunidades de apresentar
projetos, sugestões, ideias etc.; pouca interação entre as entidades de classe do
município; falta de investimentos do poder público em infraestrutura de tratamento
de esgotos, canalização de córregos e manutenção de aterros sanitários
controlados; falta de estruturação do aeroporto local para atividades civis; forma de
aplicação da atual legislação estadual de prevenção a incêndio e pânico; falta de

maior flexibilidade do órgão Público fiscalizador (Bombeiros) no intuito de fazer
cumprir a lei, sem dificultar ou impossibilitar o funcionamento do comércio em geral;
e deficiências nos horários de funcionamento do comércio e serviços – em particular
os shoppings - com ênfase para os domingos, datas especiais, festas turísticas e
atividades essenciais nos feriados. Há alguns pontos fortes que a cidade oferece
para a geração de oportunidades econômicas: presença de instituições de ensino
profissionalizante e cursos superiores; presença de empresas geradoras de
oportunidades; presença de agentes políticos nas esferas estadual e federal; forte
participação dos empregos públicos na economia; localização privilegiada – eixo
Brasília/BH/Rio – acesso SP; posição nos circuitos turísticos; potencialidade para o
estabelecimento de linhas aéreas civis e utilização comercial do aeroporto; ausência
de fatores naturais negativos; Lei Municipal de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas; centro de referência na área de medicina, com a presença da Faculdade
de Medicina, Hospital Regional, FHEMIG; rede hoteleira existente na cidade; a
existência na Unidade SENAI de Barbacena de um ponto de certificação de origem
para o comércio exterior e a presença das unidades do SESC e SENAC.
A Fundação Presidente Antônio Carlos, ao longo de sua existência, vem
apresentando uma importante contribuição econômica e social para o município de
Barbacena, tanto pela sua atividade fim, na formação de profissionais, quanto pela
movimentação econômica do município em razão dos estudantes que na cidade se
instalam com a finalidade de cursarem um curso superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a influência da Fundação
Presidente Antônio Carlos no desenvolvimento econômico e social do município de
Barbacena. Para chegar ao intento pretendeu-se situar e descrever o município de
Barbacena quando da implantação da FUPAC e analisar o seu desenvolvimento do
ponto de vista econômico, no período de 1960 a 2010. Além da perspectiva
econômica pretendeu-se também avaliar o desenvolvimento de Barbacena da

perspectiva social e humana e fazer um balanço final da contribuição da FUPAC ao
desenvolvimento de Barbacena.
Para início do estudo foi abordada a relação entre educação e promoção
do desenvolvimento primando inicialmente pelas fundamentações teóricas a respeito
da educação e pelos autores que contribuíram para a formação conceitual da
educação em seus diversos desdobramentos. Elencou-se também neste segundo
capítulo o conceito de ensino superior e de universidades, demonstrando que a
concepção de universidades pode variar em aspectos básicos, tais como: quanto
aos seus princípios fundantes; quanto à origem e/ou controle; quanto à origem
territorial e também quanto aos modelos clássicos. Ao abordar a Lei de Diretrizes e
Bases, instrumento regulador da educação no Brasil, pode-se apresentar a definição
e a finalidade da educação superior. Foi também apresentado um referencial teórico
sobre sociedade e desenvolvimento, com o objetivo de enaltecer a importância do
aspecto social para o desenvolvimento de uma região. O desenvolvimento foi tratado
pela visão de que o mesmo não pode ser avaliado somente pelo estado econômico
das coisas, mas também por toda a situação precedente, envolvendo também
aspectos sociais de uma região. O capítulo é encerrado com a visão de autores que
acreditam na relação educação e desenvolvimento, reforçando a importância de se
estudar tal relação, principalmente quando se torna possível a sua observação em
casos concretos.
O terceiro capítulo vem apresentar o histórico da Fundação Presidente
Antônio Carlos, tratando inicialmente do relato de sua origem, a pesquisa
documental de sua criação e evolução, bem como a história de seu patrono. A
seguir apresentou-se um histórico sobre as três primeiras décadas da FUPAC,
concentrando-se nos pontos mais importantes de sua existência: a criação dos
cursos, a criação das outras unidades no estado de Minas Gerais e a caminhada
para a obtenção do título de universidade, obtido em 1997. Título esse que
promoveu todo um processo de expansão da UNIPAC, chegando a atuar em mais
de 170 cidades mineiras. Outro marco importante para a fundação foi a transição do
sistema estadual para o sistema federal de avaliação do ensino em Minas Gerais, o
qual exigiu sobremaneira os esforços de todo o corpo docente e administrativo, a fim
de reiterar nacionalmente o título de universidade de sua mantida. O que por fim
veio a ocorrer em 2012, com o recredenciamento da UNIPAC junto ao sistema

federal de ensino, coroando todo o mérito desta instituição que já graduou até o
momento cerca de 16.000 profissionais no município de Barbacena.
Para a abordagem do desenvolvimento econômico em Barbacena optouse por coletar dados econômicos a partir de 1960, década em que foi criada a
FUPAC, para assim, paralelamente, estudar-se o desenvolvimento econômico de
Barbacena e a evolução da fundação. Neste quarto capítulo demonstra-se como era
Barbacena em 1963 quando da criação da FUPAC e quais as mudanças no
desenvolvimento de Barbacena nas três primeiras décadas da fundação. Outro
paralelo estudado foi a expansão da fundação na primeira década do século XXI e
como o município se apresentou economicamente neste mesmo período, quando
após a obtenção do título da UNIPAC, foi possível a criação de diversos novos
cursos apresentando seus primeiros novos graduados na década de 2000 a 2010.
No capítulo cinco foi feito um levantamento do desenvolvimento social e
urbano de Barbacena, considerando o período de 1960 a 2010, tendo como base o
IDH-M, que avalia as dimensões de renda, saúde e educação. Alguns dados
municipais também puderam ser coletados para reforçar a pesquisa. Dentre eles:
população, taxa de natalidade e natalidade, imunizações, leitos para internação, taxa
de analfabetismo, matrículas e docentes no ensino superior, além dos próprios
dados da fundação, inerentes à educação superior no município.
Os dados obtidos e analisados permitem que sejam considerados alguns
principais resultados acerca da influência da Fundação Presidente Antônio Carlos no
desenvolvimento econômico e social do município de Barbacena. Ao tomar-se como
base as dimensões que avaliam o índice de desenvolvimento humano, sendo elas
renda, saúde e educação é possível que se trace alguns paralelos que ilustram essa
presença positiva da FUPAC ao crescimento do município.
Analisando o município sob os segmentos agropecuária, indústria e
serviços, observa-se que da época em que foi criada a fundação até 2010 o
segmento que apresentou o maior crescimento foi o setor de serviços e que,
especialmente de 1999 a 2010 esse segmento representou 68% da produção do
município. E esse aumento coincide com a década em que a fundação mais
proporcionou graduações, cerca de 8706. Nessa mesma década o PIB municipal
apresentou uma ascensão de 193,20%. Na dimensão renda observamos que a
renda per capita da população barbacenense aumentou em 187% de 1991 a 2000 e
em 44% de 2000 a 2010, podendo ser associado este aumento à quantidade de

profissionais liberais graduados neste período, o que é reforçado pelos índices de
produção de serviços demonstrados.
Na dimensão saúde observa-se que a taxa de natalidade e mortalidade
apresentaram um índice decrescente no período de 2002 a 2008, concomitando com
o período em que a fundação aumentou em grande número os cursos ofertados na
área de saúde, disponibilizando no mercado de trabalho cerca de 2.500 graduados.
Observa-se também que, mesmo havendo um aumento da população de 10,65% na
década de 2000 a 2010, com diminuição de taxa de mortalidade, ocorreu uma maior
cobertura vacinal, podendo esta ser associada também à oferta de profissionais em
saúde no município.
A educação municipal apresenta diversos índices que coincidem com a
história da fundação e sua participação no município de Barbacena. De 2000 a 2010
a taxa de analfabetismo diminuiu em 35,3% e, se analisarmos que o município
praticamente esgotou sua demanda por pedagogos nas suas três primeiras décadas
de existência, é possível se estabelecer uma relação de contribuição da fundação
para essa redução. Observa-se também que o número de cursos da fundação
aumentou em 18,75% de 2004 para 2005, com um número de matrículas em curso
superior privado aumentando em 2,68% e um número de docentes do ensino
superior atuando em escola privada aumentando em 67%, ilustrando os frutos que o
município e a população receberam com a expansão da fundação ao obter o título
de universidade e promover a abertura de diversos novos cursos. A relação entre o
maior e o menor número de graduados por curso, em cada década, também
representa um interessante indicativo, pois nota-se que nas primeiras décadas a
ênfase foi para o curso de pedagogia e que os cursos menos procurados foram
respectivamente administração, história e matemática. Contrário à década de 2000 a
2010 onde, conforme já demonstrado, com a alta do setor de serviços, passou-se a
graduar um maior número de profissionais de Direito, seguidos por Administração,
Pedagogia, Fisioterapia, Normal Superior e Ciências Contábeis.
Esses últimos dados ilustram a relação muito estreita entre a participação
da FUPAC no desenvolvimento do município, observando as dimensões de renda,
saúde e educação. Espera-se que o estudo possa vir a ter maiores desdobramentos,
visto que o material pesquisado pode ser fonte de pesquisas em diversos aspectos,
como análise de perfil de egressos, estudo de profissões, dentre outros.
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APÊNDICE 1

Mestrado Profissional em Administração
Título: A influência da Fundação Presidente Antônio Carlos no desenvolvimento do
município de Barbacena-MG
Área de concentração: Gestão da Inovação e Competitividade.
Linha de pesquisa: Inovação e Organizações
Orientador: Prof. Dr. Domingos A. Giroletti
Aluna: Adriana Maria Campos Furtado
Entrevistado:
1) Há quanto tempo trabalha na FUPAC?
2) Descrição da sua trajetória na FUPAC.
3) Relate as representações mais importantes da FUPAC na década de 60, 70
e 80.
4) Quais as novidades expressivas apresentadas pela FUPAC na década de
90?
5) Qual a importância do título de Universidade conferido à FUPAC?
6) Como ocorreu o processo de expansão da UNIPAC? Que forças o motivou?
Quais as limitações da expansão?
7) Fale sobre a transição do sistema estadual para o sistema federal de
avaliação do ensino em MG? Como isso afetou a UNIPAC?
8) Fale sobre o recredenciamento da UNIPAC. O que a continuidade do título
de Universidade contribui para a instituição?
9) Sob sua ótica quais os pontos positivos e negativos da instituição?
10) Qual a imagem da instituição no município? Em que a mesma contribuiu
nestes quase 50 anos?
11) Qual a sua expectativa em relação à UNIPAC para o município de
Barbacena?

APÊNDICE 2
Lista de Entrevistados da Pesquisa

1) Profª. Cleyde Maria Rocha Marks
Vice-reitora Acadêmica
2) Prof. José da Paz Lopes
Vice-reitor para Representação Externa e Especial
3) Maria Elsy de Faria Paschoalini
Secretária Geral acadêmica
4) Prof. José de Arimatéa Furtado
Diretor administrativo da Faculdade de Medicina e ex-coordenador de Recursos
Humanos da FUPAC

APÊNDICE 3
UNIDADES DA FUPAC/UNIPAC
AIURUOCA

CATAGUASES

ITANHANDÚ

PERDÕES

ABRE CAMPO

CENTRAL DE MINAS

ITAOBIM

PIRANGA

ACAIACA

CIPOTÂNEA

ITAPAGIPE

PIRANGUINHO

ÁGUAS FORMOSAS

CLARO DOS POÇÕES

ITUMIRIM

PIRAPORA

AIMORÉS

CONCEIÇÃO DA APARECIDA

JABOTICATUBAS

PIRAÚBA

ALMENARA

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

JAMPRUCA

PIUMHI

ALTO RIO DOCE

CONGONHAS

JEQUITINHONHA

POÇO FUNDO

ALVARENGA

CONQUISTA

JUATUBA

PONTE NOVA

ANDRADAS

CONSELHEIRO LAFAIETE

LADAINHA

PORTEIRINHA

ANDRELANDIA

CONSELHEIRO PENA

LAGOA DOS PATOS

POTÉ

ARAGUARI

CONTAGEM

LAGOA SANTA

PRADOS

ARANTINA

CORAÇÃO DE JESUS

LAJINHA

PRATÁPOLIS

ARCOS

CÓRREGO DANTA

LAMBARI

RAPOSOS

ARINOS

COUTO MAGALHÃES

LEOPOLDINA

RAUL SOARES

ATALÉIA

CRUZÍLIA

LIBERDADE

RECREIO

BAEPENDI

CURVELO

LIMA DUARTE

RESENDE COSTA

BAMBUÍ

DELFIM MOREIRA

LUMINÁRIAS

RIBEIRÃO DAS NEVES

BARÃO DE COCAIS

DIAMANTINA

MACHACALIS

RIBEIRÃO VERMELHO

BARÃO DO MONTE ALTO

DIVINO

MADRE DEUS DE MINAS

RIO ESPERA

BARBACENA

DIVISA ALEGRE

MAR DE ESPANHA

RIO NOVO

BARROSO

ELÓI MENDES

MARIA DA FÉ

RIO PARANAÍBA

BELO HORIZONTE

ENTRE RIO DE MINAS

MARIANA

RIO PRETO

BELO ORIENTE

ESMERALDAS

MARTINHO CAMPOS

RITÁPOLIS

BELO VALE

ESTIVA

MATEUS LEME

SABARÁ

BETIM

ESTRELA DO INDAIÁ

MATOZINHOS

SABINÓPOLIS

BOCAIÚVA

ESTRELA DO SUL

MEDINA

SACRAMENTO

BOM DESPACHO

EUGENÓPOLIS

MERCES

SANTA BÁRBARA

BOM JARDIM DE MINAS

FACE/JF

MESQUITA

SANTA JULIANA

BOM REPOUSO

FASA/JF

MINAS NOVAS

SANTA RITA DE CALDAS

BOM SUCESSO

FELIZLÂNDIA

MIRAÍ

SANTA RITA JACUTINGA

BONFIM

FERNANDES TOURINHOS

MONTALVÂNIA

SANTO ANTÔNIO AMPARO

BONFINOPOLIS

FLORESTAL

MONTE BELO

SANTO ANTÔNIO MONTE

BOTELHOS

FORMOSO

MONTE CARMELO

SANTOS DUMONT

BRASÓPOLIS

FRUTAL

MONTE SANTO DE MINAS

SÃO DOMINGOS DO PRATA

BUENÓPOLIS

GOVERNADOR VALADARES

MONTES CLAROS

SÃO FRANCISCO

BURITIS

GUANHÃES

MURIAÉ

SÃO GONÇALO RIO ABAIXO

CAETÉ

GUARACIABA

MUTUM

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

CAMPINA VERDE

GUARANÉSIA

NANUQUE

SÃO GOTARDO

CAMPO BELO

IBERTIOGA

NAZARENO

SÃO JOÃO DEL REI

CAMPOS ALTOS

IBIÁ

NEPOMUCENO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

CAPELINHA

ILICÍNEA

NOVA LIMA

SÃO LOURENÇO

CARANDAÍ

INHAPIN

OLIVEIRA

SÃO ROMÃO

CARMO DE MINAS

IPATINGA

OURO BRANCO

SÃO TIAGO

CARMO DO PARANAÍBA

ITABIRA

PALMAS

SÃO VICENTE DE MINAS

CARMO DO RIO CLARO

ITABIRITO

PAPAGAIOS

SENADOR FIRMINO

CARMÓPOLIS DE MINAS

ITAJUBÁ

PEÇANHA

SENHORA DOS REMÉRIOS

CARNEIRINHO

ITAMBACURI

PEDRINÓPOLIS

SERRADO SALITRE

SERRO

TEÓFILO OTONI

UBÁ

VAZANTE

SETUBINHA

TIMÓTEO

UBERABA

VESPASIANO

TAIOBEIRAS

TIRADENTES

UBERLÂNDIA

VISCONDE RIO BRANCO

TECNOLÓGICOS

TOCANTINS

URUANA DE MINAS

TEIXEIRAS

TUPACIGUARA

VÁRZEA DA PALMA

APÊNDICE 4
UNIDADES ATUAIS FUPAC/UNIPAC
Campi
Campus - Barbacena
Campus - Juiz de Fora
Unidades

Aimorés
Alvarenga
Andrelândia
Araguari
Arcos
Baependi
Barão de Cocais
Belo Oriente
Bocaiúva
Bom Despacho
Campo Belo
Carmópolis de Minas
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Contagem
Divino
Eloi Mendes
Governador Valadares
Ipatinga
Itabira
Itabirito
Itajubá
Itambacuri
Itanhandu
Lagoa Santa
Lambari
Leopoldina

Lima Duarte
Mariana
Machacalis
Montes Claros
Nova Lima
Oliveira
Papagaio
Perdões
Ponte Nova
Porteirinha
Ribeirão das Neves
Sabará
Santana do Paraíso
Santo Antônio do Amparo
Santos Dumont
São João Nepomuceno
São Lourenço
Senhora dos Remédios
Teófilo Otoni
Timóteo
Ubá
Uberaba
Uberlândia
Várzea da Palma
Vazante
Visconde do Rio Branco

