
A EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ - POSSIBILIDADES 

DE INTERVENÇÃO DA UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DA 

INTEGRAÇÃO DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) NA VISÃO 

DE GESTORES EDUCACIONAIS 

 

Ylane de Araujo Almeida¹ 

Stela Maria Meneghel² 

 
¹ Graduanda do Curso Administração Pública e Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica da UNILAB. ylanearaujo@hotmail.com 

² Profa. Orientadora da UNILAB. stmeneg@terra.com.br 

 

 

Este artigo apresenta parte de um estudo realizado por dois grupos de pesquisadores - da 

Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) - com o objetivo de elaborar um diagnóstico 

educacional da microrregião do Maciço de Baturité/CE. O estudo, e em particular o 

recorte ora apresentado, insere-se no contexto da criação da UNILAB, universidade 

federal criada em 2010 e instalada na região em 2011, que visa apoiar os municípios do 

Maciço na melhoria das ações/do desenvolvimento da educação. Foi nesta perspectiva 

que os autores deste trabalho buscaram conhecer e compreender as expectativas de 

gestores escolares e Municipais de Educação quanto à educação na região, identificando 

por meio de entrevistas: (i) se e como estes atores relacionam a instalação da 

universidade à possibilidade de alavancar iniciativas de desenvolvimento econômico e 

social; (ii) quais suas demandas por ações de ensino, pesquisa e extensão. Os 

procedimentos teórico-metodológicos tiveram base qualitativa e a coleta de dados 

privilegiou a realização de entrevistas semiestruturadas, com gestores educacionais e 

municipais de cada uma das 15 cidades do Maciço do Baturité. Após pré-teste em dois 

municípios, foram definidos os instrumentos e os sujeitos da pesquisa: gestores de duas 

escolas de cada cidade, selecionadas segundo resultados no IDEB – o mais baixo e o 

mais alto do município e secretários municipais de educação. As respostas indicaram a 

necessidade de a UNILAB enfrentar dois grandes desafios ao relacionar-se com escolas 

e municípios: falta de tradição democrática, que não favorece a aproximação com a 

comunidade; expectativas de apoio equivocadas, que tendem a ser idealizadas e 

assistencialistas. 
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