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RESUMO: o estudo empreendeu em descrever e apresentar o processo migratório do 

município de Imperatriz no que se referem algumas abordagens adotadas que 

proporcionaram o processo de crescimento e desenvolvimento. A pesquisa em questão 

tem como tema instituições de ensino superior e o desenvolvimento local em 

Imperatriz- MA, destacando a relação entre o processo migratório da cidade e de que 

forma essa migração contribuiu para o processo educacional da cidade e 

desenvolvimento econômico regional. As informações adquiridas acerca do assunto são 

exclusivamente bibliográficas por meios de revisão de literatura. Dentre os resultados 

encontrados, estudos mostraram que no aspecto educacional a migração em si pouco 

contribuiu para o desenvolvimento educacional, já que a maioria dos migrantes eram 

desprovidos de conhecimentos formais. Entretanto, após revoltas e reclamações tem-se 

a implantação das Universidades Privadas e Faculdades particulares, contribuindo para 

a formação intelectual e novo perfil social nas últimas décadas. 

 

Palavras chaves: Educação Superior; Crescimento Econômico; Desenvolvimento 

Regional. 
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INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND LOCAL DEVELOPMENT IN 

EMPRESS - MA 

 

 

 
ABSTRACT: The study undertaken to describe and present the migratory process of the municipality of 

Imperatriz in referring some approaches adopted which provided the process of growth and development. 

The research in question has the theme of higher education institutions and local development in 

Imperatriz- MA, highlighting the relationship between the migratory process of the city and how this 

migration has contributed to the educational process of city and regional economic development. The 
information acquired on the subject are exclusively by means of bibliographic review of the literature. 

Among the findings, studies have shown that the educational aspect of the migration itself contributed 

little to the educational development, since most migrants were deprived of formal knowledge. However, 

after riots and complaints has been the establishment of Private Universities and Private Colleges, 

contributing to the intellectual and social training new profile in recent decades. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As sociedades vêm passando por mudanças e transformações ao longo da 

história da humanidade, nas últimas décadas do século XX, os espaços geográficos 

mudaram constantemente, junto a essas mudanças a busca por informações e 

conhecimento se faz necessário. Diante dessas transformações e ocupações espaciais 

feitas pelo o indivíduo, cabe ao município proporcionar o desenvolvimento social e 

econômico, com ações que possam proporcionar a empregabilidade, ampliação de renda 

e combate a pobreza da população. Com isso descrever a caracterização do município 

de Imperatriz - MA, seu processo migratório e construção do campo educacional como 

fator de desenvolvimento econômico local se faz necessário. 

Esta pesquisa tem como objetivo descrever a importância da implantação das 

IES públicas e privadas, proporcionando à construção do capital humano e a busca pelo 

conhecimento como estratégias de desenvolvimento regional e/ou local. 

O estudo em questão tem como tema, as Instituições de Ensino superior e o 

desenvolvimento local em Imperatriz – MA. A pesquisa foi motivada pelo interesse em 

conhecer informações acerca da caracterização do município, descrevendo a educação 

superior e sua relação com a economia local, como mediadora ou não no crescimento do 

município proporcionando assim o desenvolvimento regional. Para melhor compreensão 

alguns questionamentos serão usados para nortear a pesquisa sendo elas, o que 

caracteriza o município de Imperatriz? Qual a relação entre as IES e o desenvolvimento 

econômico e regional do município? O estudo torne-se relevante, pois permite 

apresentar o que caracteriza a economia local descrevendo a valorização do 

conhecimento como estratégia para o desenvolvimento econômico da população e 

região, pois nem sempre esse termo esta ligada a industrialização ou implantação de 

indústrias, assim sendo, acredita-se que a construção de capital intelectual pode atrair 

outros recursos formando um Arranjo Produtivo Local no que se refere às IES, 

impulsionado um melhor crescimento econômico e desenvolvimento local e/ou 

regional. 

  

2 REFERENCIAL TEORICO 

  

2.1 Caracterização do município de Imperatriz 
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Imperatriz segunda maior cidade do Estado do Maranhão, em termos 

demográficos possui uma população estimada em 247.505 habitantes em uma área de 

1368,982 km2 (IBGE, 2010). Assim como outras cidades brasileiras, Imperatriz 

também teve seus momentos de resistência no que se refere a demarcações territoriais, 

caracterizando um lento desenvolvimento econômico e um grande crescimento 

populacional. Até o final do século XIX, a economia de Imperatriz se concentrou 

basicamente na criação de gado e na agricultura de subsistência. Haviam dezenas de 

fazendas instaladas em seu território a maioria na região do povoado Montes Altos, 

onde predominava a vegetação de cerrado, mais adequada à criação extensiva 

(IMPERATRIZ, 2011, p. 68). 

Privilegiada por uma posição geográfica cercada por dois estados vizinhos, 

Tocantins e Piauí, e banhada pelo rio Tocantins um dos mais importantes do país, a 

então Vila Nova da Imperatriz decretada em 1832 demora quase um século para ser 

nomeada como cidade, somente no dia 22 de abril de 1924, no governo de Godofredo 

Viana é promulgada a lei de nº 1.179, elevando a categoria de vila para cidade, assim 

sendo é retirado o nome Vila e a cidade passou a ser chamada simplesmente de 

Imperatriz até os dias atuais (BARROS, 1996). 

Entretanto vale ressaltar que menos de uma década após a chegada de Frei 

Manuel Procópio, a região passa a atrair migrantes de todo o Brasil com isso surgem 

grandes fazendas com criação de gado, o que faz a economia da então conhecida Vila 

Nova de Imperatriz alavancar, despertando interesses comerciais. Desde início a cidade 

atraia migrante devido sua localização geográfica, primeiramente o escoamento 

comercial feito através do rio já que estradas e transportes terrestres não faziam parte 

dos meios de locomoção da época, entretanto, no futuro com a construção de uma das 

principais rodovias do Brasil a BR 010, mais conhecida como rodovia Belém/Brasília 

proporcionou o escoamento de produtos ao restante do país. 

 

O histórico das atividades econômicas do município, que desde sua fundação 

até o final do século XIX prendeu-se às atividades pastoris de criação de gado 

vacum, e por quase todo o século XX voltou-se para atividades extrativistas 
minerais e vegetais, não produziu uma planta industrial efetiva, senão a de 

transformação de madeiras, de caráter cíclico, embora dela permanecesse 

uma sólida e crescente indústria de móveis e outros artefatos (FRANKLIN, 

2008, p.160). 

 

 



 
 

ISSN 1981-8688 

Outra característica relevante do município acontece de 1958 a 1960 com a  

construção da BR 010 ou Belém/Brasília, ligando Imperatriz ao restante do mundo 

inclusive a sua capital São Luís, fato esse que foi de suma importância para o 

desenvolvimento econômico e populacional, da cidade de início de maneira lenta, 

porém uma década depois, a partir dos anos 70 a cidade passa a receber migrantes de 

outros municípios do Maranhão e vindos também de outros estados, como Piauí, Ceará, 

Paraíba, Pará e Rio Grande do Norte, sendo esses os primeiros migrantes a chegar se 

encantar com as belezas naturais e acreditar no desenvolvimento da cidade.  

 

Em 1952, Imperatriz comemorou o centenário do início de sua povoação. 

Nesses 100 anos, apesar dos cíclicos surtos de crescimento econômico, não 

havia passado de uma cidade de pouca importância política e econômica, 

encravada em local de difícil acesso e isolada da Capital. Dentre as cidades 

maranhenses da região, era a única que não possuía estradas e aonde nem 

sequer chegara um caminhão. Era ainda a “Sibéria maranhense”, para onde os 

funcionários públicos indesejados eram enviados sem tempo para retorno 

(FRANKLIN, 2008, p.101) 

 

Imperatriz passa ser considerada uma das cidades mais progressistas do país, se 

destacando como um novo polo econômico regional, prova desta afirmação são os 

outros ciclos econômicos que vêm acontecer nas décadas seguintes como o arroz, a 

madeira e o ouro que durou toda a década de 80.  

A construção da BR 010, aliada a localização geográfica da cidade veio 

aumentar o contingente no número da população local, segundo (IMPERATRIZ, 2011, 

p. 93) nos três anos seguintes ao início da construção da Belém-Brasília -1958-1960-, o 

município de Imperatriz recebeu, segundo levantamento do IBGE, 20.003 imigrantes, 

quase metade desse total (9.198) apenas em 1960 quando foi concluída a rodovia. Foi 

uma imigração essencialmente maranhense, ao contrário do que muito se tem afirmado. 

A confirmação disso é feita pelo levantamento censitário do IBGE de 1960, que registra 

39.169 habitantes como a população total do município, já sem Montes Altos. 

  

No caso de Imperatriz, de 1960, quando a Belém- Brasília foi inaugurada, até 
20 anos depois, em 1980, a cidade apresentou uma das maiores taxas de 

crescimento em sua população e em sua economia, o que não atingiria se o 

traçado da rodovia não passasse pelo município (FRANKLIN, 2005, p. 86 

apud  IMPERATRIZ, 2011).  
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Esse crescimento sem planejamento habitacional, infraestrutura adequada ao 

que se percebe causou um inchaço populacional, moradias foram sendo construídas sem 

ter uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas, a exploração inicial na 

região acontece nos mais diversos âmbitos, com a exploração dos recursos naturais sem 

ter preocupação  em preservar, durante décadas Imperatriz teve seu desenvolvimento 

econômico motivado por alguns ciclos como a criação de gado, madeira, e ouro com 

duração limitadas, retirando da natureza aquilo que ela podia oferecer 

momentaneamente até esgotar seus recursos, enriquecendo assim uma pequena parcela 

da população, muitos desses migrantes conseguiram enriquecer de maneira rápida nas 

novas terras promissoras.  

 

A expectativa de enriquecimento com essa atividade econômica atraiu para 

Imperatriz milhares de pessoas experimentadas na exploração de madeiras, 

principalmente do Sul-Sudeste, a partir do asfaltamento do Belém-Brasília, 

concluído em 1974. Num primeiro período, exportava-se a madeira em toras, 
transportada em caminhões abertos, ao mesmo tempo em que se instalavam 

no município dezenas de serrarias de pequeno e médio porte. Depois vieram 

as de grande potencial, que empregaram milhares de trabalhadores nas 

atividades industriais. Da paisagem da cidade passam a fazer parte 

indissociável as cargas de arroz e o caminhão madeireiro (IMPERATRIZ, 

2011, p.95). 

 

Outra característica da época, foi a exploração de mão de obra barata e até 

mesmo escrava, a esse fator pode-se analisar a falta de uma educação adequada a todas 

as camadas sociais da época a cidade passou por vários avanços e progressos, 

entretanto, o que se refere a desenvolvimento, deixa a desejar, por ser construída de 

maneira desordenada, passando por e sem um planejamento adequado, num futuro não 

muito distante as mazelas  relacionados a essa falta desse planejamento passa a 

acontecer, desde uma infraestrutura precária, passando pela falta de saneamento na 

maioria dos bairros chegando até a educação, onde a falta de acesso a uma educação de 

qualidade durante décadas e quando aconteceu  foi a uma pequena parcela da 

população. 

 

2.2 Cultura e educação de Imperatriz a relação entre as IES e o desenvolvimento 

econômico local 

 
 

A cidade de Imperatriz passou por várias transformações e ciclos que 

auxiliaram de maneira direta e indireta no processo de crescimento populacional e 
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econômico, mas sempre colocando em dúvida se associado a esse crescimento acontecia 

também o desenvolvimento da região.  Para Souza, (2009, p. 2/3) as atividades 

econômicas não se encontram em todas as partes do território. A concentração 

econômica, as descontinuidades espaciais e as desigualdades regionais são inevitáveis, 

pelo menos nas fases iniciais do processo de crescimento e de ocupação do território 

regional. 

Com o grande crescimento populacional do município os ciclos econômicos até 

então derivados de elementos naturais, sofrem escassez e dão lugar a novas formas 

econômicas, com isso, novos migrantes chegam ao município, para trabalhar de forma 

direta ou indireta desta vez no comércio. Segundo (FRANKLIN, 2008) a partir da 

década de 80, a indústria de transformação, o comércio de mercadorias e prestação de 

serviços começa a ter destaque, como maior polo comercial econômico de todo eixo 

entre Goiânia/Brasília e Belém atuando como entreposto comercial do sul/sudoeste do 

Maranhão, sul do Pará e Norte do Goiás, depois feito estado do Tocantins. 

Em virtude disso, o perfil dos trabalhadores também passa por mudanças, para 

exercer tais funções é necessário ter conhecimentos mínimos, na leitura, escrita e 

cálculos. Baseado nas afirmações acima, Johonson e Ludvall (2000, p.106 apud DINIZ; 

CROCCO, 2006, p. 92) destaca a que,  

 

A economia do aprendizado não é necessariamente uma economia de alta 

tecnologia, mas é uma economia onde a habilidade para aprender é crucial 

para o sucesso econômico dos indivíduos, firmas, regiões e países. 

Aprendizado refere-se à construção de novas competências e estabelecimento 

de novas especializações e não apenas ter acesso à informação. Aprendizado 

é uma atividade que se insere em todas as partes da economia, incluindo os 

setores tradicionais e de tecnologia simples. Países e regiões de baixo nível 
de renda são fortemente afetados pela economia do aprendizado e, em algum 

sentido, necessitam da construção de competência ainda mais forte que as 

metrópoles. Economia do aprendizado é a economia baseada no 

conhecimento. 

 

 

Com o crescimento populacional da cidade, aumenta às necessidades nos mais 

diferentes setores dentre eles na educação superior, com a necessidade de implantar 

novos cursos diante da nova realidade educacional e ocupacional do município. Com as 

novas exigências a população estudantil da cidade na sua maioria jovem busca alterar 

seu perfil intelectual percebendo a importância da educação como fator de 

transformação pessoal e social. 
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As Universidades públicas da cidade eram frequentadas pelas camadas sociais 

mais altas do município, que cursavam o ensino regular em escolas do setor privado, 

enquanto os de baixa renda tinham que se contentar somente com a conclusão do ensino 

médio, muitas vezes marcada por greves e atrasos, tornando assim, o acesso as IES 

públicas privilégio de poucos, ser aprovado no vestibular devido uma educação básica e 

média concluída cheia de lacunas era quase impossível, neste caso a outra opção era 

recorrer aos cursos técnicos que oportunizava o ingresso de imediato no mercado de 

trabalho.  

Essa realidade passa a ser modificada com implantação da primeira IES, 

privada da Região, Faculdade de Imperatriz-FACIMP por uma visão empreendedora do 

casal Dr. Antônio Leite e a professora Dorlice Sousa de Andrade, trazendo novos cursos 

dentre eles na área da saúde e educação, e oportunizando também a vinda de outras 

instituições de nível superior privado, transformando aos poucos a cidade em um polo 

universitário, acredita-se que com o tempo esses novos profissionais no mercado de 

trabalho passaram a mudar a realidade do município, seja nos aspectos educacionais e 

posteriormente com os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento da região como 

apresenta os dados a seguir. 

 

As dimensões sociais e políticas que circundam a questão da universidade 
constituindo-a em suas especificidades contemporâneas permitem, então, 

considerar dois processos concernentes à crise da universidade pública. 

Ligada especialmente à reconfiguração das esferas pública e privada, tem-se 

a expansão da rede privada de ensino e o correlato desmantelamento da rede 

pública de instituições educativas (GARCIA, 2000, p.125). 

 

Nota-se, que não diferente das demais regiões brasileiras o município de 

Imperatriz na década de noventa apresenta uma crescente demanda no que se refere à 

implantação das IES no âmbito privado, proporcionando uma maior acessibilidade aos 

cursos de nível superior que com o tempo irá impactar na economia local. 

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa em questão foi realizada, através de estudos bibliográficos, com o 

objetivo de conhecer através do contexto histórico o crescimento populacional da cidade 

de Imperatriz. A escolha por este tipo de pesquisa se deu por acreditar que o 

conhecimento teórico pode direcionar e aprofundar os conhecimentos desejados até os 
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dias atuais. Segundo (LAKATOS, 2003) antes de iniciar uma investigação, o 

pesquisador necessita conhecer a teoria já existente, pois é dela que servirá de indicador 

para a determinação de campo ou área mais necessitada de pesquisa. Diante de tal 

afirmação optou-se pela pesquisa bibliográfica, pois através dos conhecimentos 

adquiridos possam ser ampliado. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O crescimento populacional e a implantação de novas atividades econômicas 

desperta na população o interesse em buscar, maiores graus de conhecimento. De 

acordo com Brasil, (2013) a escolaridade da população adulta é um importante 

indicador de acesso ao conhecimento e também compõe o IDMH educação. Um dos 

maiores indicadores que apresentam o desenvolvimento de uma região esta pautada no 

atendimento ou não de suas necessidades básicas. 

 

Um dos principais indicadores de desenvolvimento é o número de pessoas 

pobres, com renda insuficiente para o atendimento das necessidades básicas. 
Esse indicador afeta o crescimento do setor de mercado interno, pois sua 

dimensão depende tanto do tamanho da população, como de seu poder 

aquisitivo (SOUZA, 2012, p.9)  

 

De acordo com os dados do PNUD (2013) o município de Imperatriz, no que 

se refere a analfabetos entre os jovens de 18 anos ou mais diminuiu cerca de 15,52% e 

aumentando ainda a renda per capita média para 120,81% nas últimas duas décadas, 

passando de 278,01 em 1991, diminuindo a desigualdade social existente no município. 

 

Tabela 2. Renda e desigualdade – Imperatriz - MA 

Fonte: Pnud, Ipea, FJP 

 

Para Souza (2012) a renda per capta é fundamental para melhorar indicadores 

sociais. Essa variável correlaciona-se com os níveis educacionais e liberdades políticas. 

O município apresentou um crescimento significativo na renda per capta nas últimas 

décadas, diminuindo o índice de cidadãos considerados pobres e/ou extremamente 

         1991           2000                        2010 

Renda per capta       278,01          386,04                       613,87 

% de extremamente pobres         23,63        12,01                           3,51 

% de pobres         54,78            35,76                         14,35 
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pobres. Acredita-se que aliado ao crescimento da renda outros indicadores sociais irão 

evoluir, refletindo nas melhorias sociais, econômicas impulsionando o desenvolvimento 

do município e região. 

 

  

 

 

 

Tabela 1. A escolaridade da população adulta no município de Imperatriz 

De 25 anos ou mais -        1991 De 25 anos ou mais -         2000 De 25 anos ou mais -           2010 

Com E.F completo           10,6% Com E.F completo           13,8% Com E.F completo             16,7% 

Com E.M completo         11,4% Com E.M completo          18,2% Com E.M completo            31,7% 
Superior completo             2,1% Superior completo                3% Superior completo                7,9% 
Analfabetos                     32,9%  Analfabetos                      21,9% Analfabetos                        14,3% 
Outros                                43% Outros                               43,1%        Outros             29,4% 

Fonte: Pnud, Ipea, FJP 

 
 

A expansão da escolaridade e conhecimento ao longo das décadas vem 

confirmar a importância da mesma para o crescimento e desenvolvimento de uma 

região. Segundo Barros, et al (2002, p.2) As relações entre educação e desigualdade, 

evidentemente, remetem a múltiplas e complexas dimensões sociais, econômicas e 

culturais. Especificamente, ao destacarmos os impactos da educação sobre a evolução 

de diversos aspectos socioeconômicos agregados. 

Com isso, os impactos provocados por esse novo perfil de cidadão fica 

evidenciado no município de Imperatriz, onde a taxa de cidadãos analfabetos diminuiu, 

e o índice de cidadãos com o nível superior completo aumentou, refletindo de maneira 

positiva em algumas características urbanas no que se refere à infraestrutura da cidade 

mudando seus aspectos estruturais, com implantação de clubes, shopping centers, 

condomínios fechados, implantação de indústrias, nos mais diversos setores, formação 

de um polo universitário que atende alunos do município e região dentre outros visando 

atender o novo cidadão imperatrizense mais crítico exigente no que se refere aos atores 

espaciais.   

 

  

 CONCLUSÃO 

 
 

O objetivo do artigo foi descrever a importância da implantação das IES 

públicas e privadas, no município de Imperatriz – MA, proporcionando à construção do 

capital humano e a busca pelo conhecimento como estratégias de desenvolvimento 

regional e/ou local, indo desde processo migratório do município a elevação dos 
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indicadores sociais e econômicos. A pesquisa mostrou que uma das primeiras 

economias geradas no município estava pautada na criação de gado, seduzindo 

migrantes da própria região atraídos pelas terras propícias para esse tipo de economia. 

O Estudo mostrou que durante décadas a cidade cresce causando um inchaço 

populacional e problemas habitacionais como, falta de infraestrutura, educação, e 

desenvolvimento. Estudos mostraram que as influências do processo migratório no 

âmbito educacional são praticamente nulas, de início os aspectos negativos se destacam 

porque a maioria dos migrantes são intelectualmente desprovidos de conhecimentos 

formais o que dificulta o desenvolvimento intelectual da região durante décadas, outro 

aspecto negativo apontado nas pesquisas é a falta de interesse do governo do estado 

durante décadas em intervir ajudando seja no aspecto migratório, seja na educação, 

tendo a cidade que buscar suas conquistas nestas esferas de maneira isolada. 

Fica notório nos estudos realizados que antes da implantação das 

Universidades na cidade tinha um perfil social populacional diferente. A implantação 

das Universidades, Estaduais, Federais e Privadas proporcionou maior acesso aos cursos 

de graduação em diferentes profissões auxiliando assim na formação intelectual do 

indivíduo, sendo mais uma conquista da população de Imperatriz, modificando assim o 

perfil sociocultural da população. 
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