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homens, rodeou o mundo com um círculo 
de ódio e fez-nos entrar na miséria e no 
sangue. Melhoramos a velocidade mas 
somos escravos dela. A mecanização, que 
traz consigo a abundância, afastou-nos do 
desejo. A ciência tornou-nos cínicos, e a 
inteligência duros e brutais. Pensamos em 
excesso e não sentimos o bastante. Temos 
mais necessidade de espírito humanitário 
que de mecanização. Necessitamos mais da 
amabilidade e da cortesia que da 
inteligência. Sem estas qualidades, a vida só 
pode ser violenta e tudo estará perdido.” 

 

Discurso final de Charles Chaplin no 
filme: O Grande Ditador, 1940. 
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RESUMO 

 

 

O trabalho apresentado foi realizado com base nos conceitos de região, de redes geográficas e 
de fixos e fluxos espaciais, tomando-os como parâmetros para discutir a relevância do ensino 
superior e as contribuições deste para a produção do espaço na Região Sudoeste da Bahia, 
focalizando os estudos na oferta desta modalidade de ensino em Vitória da Conquista e sua 
repercussão na região citada. A análise destacou o processo de organização dos fixos e fluxos 
e da formação de redes geográficas promovidas pela oferta do serviço de educação superior 
nas cidades de Vitória da Conquista, Barra do Choça, Poções, Jequié, Itambé e Itapetinga. O 
estudo conceitual subsidiou a elaboração do referencial teórico que sustentou a pesquisa e 
possibilitou a estruturação do trabalho de campo realizado. Tornou-se necessária uma breve 
discussão acerca do processo de implantação do ensino superior no Estado da Bahia e, 
especificamente, no Sudoeste baiano, assim como a realização da conexão entre os conceitos 
trabalhados como meio para a explicação das possíveis interferências da referida modalidade 
de ensino no processo de construção do espaço. A metodologia utilizada no trabalho seguiu 
abordagens quantitativas e qualitativas. A primeira abordagem visou o levantamento de 
informações com base em questionários. A segunda abordagem, qualitativa, teve como 
objetivo a aplicação de entrevistas, buscando ampliar o espectro de investigação e a inclusão 
de novas informações e a correlação entre os dados. Após a realização da investigação, 
conclui-se que a instalação de instituições de ensino superior em Vitória da Conquista, na 
Bahia, tem impulsionado o crescimento do setor imobiliário e de serviços na referida cidade, 
além de conduzir à criação de uma rede regional baseada na demanda e oferta de cursos de 
graduação presenciais. Ademais, a expansão aludida tem justificado, de forma direta, a 
especulação imobiliária e os investimentos nesse setor apesar dos estudantes não serem 
beneficiados diretamente pelos altos custos de aluguéis e afins. Em termos de rebatimentos 
sócio-econômicos nos municípios participantes da rede instituída pelo ensino superior na 
Região Sudoeste, pode-se afirmar que os alunos reconhecem a melhoria no nível de 
participação social e intelectual dos estudantes e dos concluintes, em suas cidades de origem, 
principalmente por parte daqueles que optam por permanecer nas mesmas após a conclusão de 
seus cursos. 

Palavras – chave: região; fixos; fluxos; redes; Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

 

 

The presented work was based on the concepts of region, geographical networks and that of 
space fixtures and flows, by taking them as parameters to discuss the relevance of higher 
education and its contributions for the production of space in Southwestern Bahia, the studies 
being focused on the provision of this teaching modality in Vitória da Conquista and its 
repercussion in that region. The analysis highlighted the process of organizing fixtures and 
flows and the buildup of geographical networks promoted by service provision in higher 
education in the cities of Vitória da Conquista, Barra do Choça, Poções, Jequié, Itambé and 
Itapetinga. The conceptual study provided the basis for the theoretical referential which 
supported the research and enabled the structuring of the fieldwork which was carried out. A 
brief discussion about the process of implementation of higher education in the State of Bahia 
was necessary and, particularly, in Southeastern Bahia, as well as establishing the connection 
among the worked concepts as a means of explaining the possible interferences of the referred 
teaching modality in the process of space construction. The methodology used in the study 
followed quantitative and qualitative approaches. The first approach aimed at gathering 
information by means of questionnaires. The second approach, qualitative, aimed at applying 
interviews in order to broaden the research scope and the inclusion of new information and 
the correlation among data. After carrying out the investigation, it is concluded that the 
installation of higher education institutions in Vitória da Conquista, Bahia, has prompted the 
growth of real estate and services in that city, besides leading to the creation of a local 
network based on the demand and supply of presential graduation courses. Moreover, the 
aforementioned expansion has directly justified real estate speculation and investments in this 
sector although students are not directly benefited by the high rent costs and the like. In terms 
of socioeconomic reverberations in the municipalities participating in the network established 
by higher education in the Southwestern Region, one can say that the students recognize the 
improvement in the level of alumni’s and graduates’ social and intellectual participation in 
their hometowns, mainly by those who choose to remain there after graduating. 

 

Key–words: region; fixtures; flows; networks; Higher Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a crescente dinamização dos lugares foi consolidada pelos avanços 

nos campos técnico, científico e cultural. As transformações tornam-se cada vez mais 

evidentes e pujantes, sendo subsidiadas pela produção incessante de conhecimentos, pela 

tecnologia e também pelos efeitos da reestruturação produtiva do capital. 

O trabalho dos pesquisadores e estudiosos das ciências humanas e, principalmente da 

Geografia, baseia-se em mostrar a real condição regional e urbana em reverter a oferta de 

serviços em resultados concretos correlacionados à produção do espaço, ao atendimento das 

populações e à construção de sistemas que possam trazer à tona uma realidade melhor para 

todos, sem distinção.  Então, surge a preocupação de elucidar questões que emergem das 

observações cotidianas, das dúvidas e inquietações que permeiam diálogos acerca das novas 

relações sociais e espaciais que se estabelecem. 

A experiência em educação, o convívio com a comunidade e a vivência de mais de 20 

anos em Vitória da Conquista fizeram com que surgisse o interesse pela análise ora 

apresentada. 

Dentre as diferentes questões que se apresentam neste cenário põe-se em relevo, como 

principal protagonista, o debate circunscrito na implantação e na ampliação da oferta de ensino 

superior em Vitória da Conquista, município que faz parte da Microrregião do Planalto de 

Conquista, situado no Sudoeste do Estado da Bahia e seus efeitos regionais. 

Os efeitos observados na (re) configuração do espaço urbano e regional ao longo de 

uma década, estão refletidos nas alterações da infraestrutura das cidades, no estabelecimento 

de novos fixos e fluxos, no trabalho de novos grupos que coordenam suas ações em torno de 

objetivos comuns e revelam, evidentemente, novos desdobramentos sociais, econômicos e 

culturais importantes para a produção do espaço nos municípios que participam dessa 

dinâmica.  

Ao longo do trabalho serão apresentadas as âncoras responsáveis pela articulação 

entre os efeitos observados e que justificaram os primeiros questionamentos acerca da 

investigação que se estabeleceu: Com se dá a produção do espaço regional tendo como 

função essencial a oferta de ensino superior na cidade de Vitória da Conquista - BA e seus 

rebatimentos em municípios com maior participação no uso das vagas?   

Surgiram também questionamentos secundários, derivados do principal tais como: Até 

que ponto o ensino superior de cursos de graduação influencia nas transformações 
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socioespaciais? Em que medida o centro urbano de Vitória da Conquista é referência em 

ensino superior de cursos de graduação presenciais nos municípios da região que mais fazem 

uso das vagas oferecidas nessa modalidade de ensino? Quais os rebatimentos sociais e 

econômicos do ensino superior, em cursos de graduação, nos municípios com maior 

participação no uso das vagas oferecidas em Vitória da Conquista, nessa modalidade 

educacional? 

Com as leituras sobre o histórico do Ensino Superior no Brasil, as pesquisas sobre a 

implantação e ampliação desta modalidade de ensino em Vitória da Conquista e a análise do 

perfil dos usuários deste serviço foi possível compreender o caminho traçado pelos setores 

público e privado na estruturação de IES na cidade e os motivos que conduzem ao uso desse 

serviço pela população regional.   

Ao desenvolver o trabalho a compreensão de que o processo promovido pela oferta de 

cursos de graduação presenciais, ainda que localizados na cidade de Vitória da Conquista - 

BA, poderia ser o eixo para a análise regional e/ou para o estudo das redes geográficas  dela 

decorrentes. 

A rede geográfica é considerada por muitos como a mais complexa das redes visto o 

condicionante de espacialização. Podem ser consideradas como estruturas que conectam 

fenômenos e produzem interações em diferentes escalas e proporções que determinam 

projeções e funções dos diversos lugares. 

Uma rede geográfica apresenta uma série de características específicas, produzidas 

social e historicamente e têm sua existência justificada pelas correlações entre os elementos 

que dela fazem parte como, por exemplo, os fixos e fluxos. 

O espaço geográfico e suas transformações podem ser analisados com base na relação  

entre fixos e fluxos espaciais que se (re) estruturam no movimento constante de suas 

interconexões. Para a análise de um sistema reticular é importante considerar o estudo da 

acessibilidade, o grau de complementaridade dos pontos participantes e o padrão de 

conectividade entre os fixos e fluxos espaciais tratados aqui como pilares da conformação da 

estrutura da rede. 

A dinâmica inter e intrarregional e a organização espacial podem ser definidas por 

variáveis múltiplas e elementos que ganham relevância frente às necessidades que visam 

atender. Neste trabalho entra em destaque um viés do sistema educacional: o ensino de 

graduação na modalidade presencial.  

O estudo das redes geográficas construídas e que se configuram como meio necessário 

e indispensável para promover o acesso ao conhecimento a qualquer sociedade em 
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desenvolvimento, possibilitou a análise da influência que o ensino superior exerce sobre a 

cidade onde se estabelecem as instituições e sobre os municípios que fazem uso do serviço. 

Uma sociedade que valoriza a educação não se limita apenas à produção de bens 

materiais, ela reconhece a necessidade da informação e do conhecimento para agregar valor 

aos bens e serviços que produz e para diversificar sua oferta, confirmando o paradigma da 

terceira revolução industrial. Dessa maneira, a inovação e a formação intelectual das pessoas 

têm a sua necessidade evidenciada em todos os campos, visto o quantitativo de Instituições de 

Ensino Superior e centros de pesquisas que surgiram nos últimos tempos nas diversas cidades 

pelo mundo afora resultando nos avanços científicos que a sociedade vem alcançando. 

Além da pesquisa e do ensino, o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) para a 

comunidade, por meio da extensão universitária é inquestionável visto o quantitativo de 

transferência de tecnologia, suporte técnico e prestação de serviços de toda ordem. As IES 

têm sido convocadas a desempenhar, ao mesmo tempo, um papel destacado na consolidação 

de arranjos produtivos locais (BRITTO et al, 2005), sendo parte fundamental dos sistemas 

locais de formação e inovação, elas estão em uma posição chave para cooperar neste 

processo, contribuindo, no limite, para a constituição de ambientes inovadores (milieux 

innovateurs), sendo um importante meio para captação de recursos para a região visto que 

muitos projetos são consolidados pelos pesquisadores promovendo expansão e diversificação 

da economia regional.  

O trabalho realizado procurou avaliar a produção do espaço regional tomando como 

parâmetro a oferta de ensino superior de graduação, na modalidade presencial, na cidade de 

Vitória da Conquista- BA e o rebatimento sócio-espacial desse serviço em municípios com 

maior participação no uso das vagas oferecidas.   

A pesquisa foi construída com base na metodologia de estudo de caso, utilizando o 

método hipotético-dedutivo de análise e interpretação. O método propõe a observação de 

fatos e fenômenos, cujas causas se desejam conhecer, procurando comparar os resultados 

para descobrir a relação entre eles, por meio de experimentação, antecipação e levantamento 

de hipóteses que podem ser confirmadas ou não com a pesquisa.  

Como já foi dito, para a estruturação do trabalho tornou-se imprescindível o estudo 

dos conceitos de Fixos e Fluxos espaciais fundamentado em Milton Santos (1985, 1994, 1999, 

1996, 1987, 1988), também uma revisão dos conceitos de espaço e redes com base em autores 

como Milton Santos (1996), Ruy Moreira (2001, 2007), Castells (2007), Raffestin (1993) e 

Leila Dias (2005). 
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Para discussão sobre o histórico do ensino superior no Brasil foram utilizadas as 

pesquisas e idéias de autores como Carlos Benedito Martins (2000), Arabela Campos Oliven 

(1993) e Luiz Antônio Cunha (1975, 2007). 

Durante o processo de investigação e compreensão dos mecanismos que estruturaram 

a implantação das Instituições de Ensino Superior no Brasil foi necessário lançar mão da 

legislação vigente em cada reforma universitária. Esse material foi de muita importância e 

forneceu as bases para compreensão da trajetória legal e das intenções e ações governamentais 

em todo percurso de gerenciamento e criação das IES. 

Os procedimentos metodológicos visaram captar as dimensões de análise que estão 

propostas nos conceitos citados e que serviram de suporte para o estudo das transformações 

socioespaciais promovidas pela implantação de Instituições de Ensino Superior em Vitória da 

Conquista – BA e nos municípios vizinhos com maior participação no uso de vagas 

oferecidas em cursos de graduação presencial. 

No processo de construção das idéias que fundamentam o trabalho foram utilizadas 

informações documentais e depoimentos de sujeitos relacionados aos processos atinentes ao 

tema em questão. Assim sendo, foram realizados levantamentos de dados nas secretarias das 

Instituições de Ensino Superior com o intento de conhecer o número de alunos e a origem 

daqueles provenientes de municípios da Região Sudoeste da Bahia e que estão cursando 

graduação presencial em Vitória da Conquista. Dados referentes ao tipo de deslocamento 

realizado para a freqüência às aulas, escolha do estudo em Vitória da Conquista – BA, gastos 

com educação, moradia, alimentação e no comércio além de informações sobre os 

rebatimentos socioeconômicos nos municípios da Região Sudoeste foram coletados junto aos 

alunos, com uso de questionários. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista forneceu 

dados quantitativos acerca da infraestrutura urbana relacionada ao ensino superior. 

Além disso, tornou-se necessária a coleta de informações primárias. Para as entrevistas 

foi selecionado um representante de cada setor econômico vinculado diretamente à oferta de 

ensino superior e um dirigente de cada IES. Assim, foram realizadas entrevistas com 

proprietários de construtora, restaurante, lanchonete e escola de ensino médio, corretor 

imobiliário, agente de turismo, arquiteto, livreiro e com os membros dirigentes das 

Instituições de Ensino Superior, presidente da câmara de vereadores e com a secretária de 

obras e urbanismo da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com vistas ao 

detalhamento dos fixos e fluxos relacionados às IES.  

A amostragem para aplicação dos questionários aos alunos considerou aspectos como: 

quantidade de IES, matrícula dos alunos e prestação de serviços interligados, tendo sido 
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definido o uso de amostragem não probabilística por tipicidade ou intencional, que consiste na 

seleção de um subgrupo da população que representasse o conjunto, isto é: 20% dos alunos 

provenientes dos municípios pesquisados, o que totalizou 150 questionários, além de 400 

pessoas da comunidade residentes em diferentes bairros da cidade.  

O conjunto de dados e informações coletados foi tabulado para a produção de figuras 

(mapas e gráficos), tabelas e quadros organizados através de técnicas de análise estatística, 

teórica e conceitual. Esta dissertação está estruturada em três capítulos e a conclusão. 

No primeiro capítulo, intitulado O Público e o Privado no Ensino Superior 

Brasileiro, foi realizado um breve apanhado das reformas ocorridas no ensino superior 

contrapondo, ao longo do texto, os avanços nos setores público e privado. A intenção foi 

expor o processo de expansão e consolidação do ensino superior no Brasil, na Bahia e em 

Vitória da Conquista, fornecendo a compreensão das bases de estruturação.  

O segundo capítulo, denominado Fixos e Fluxos promovidos pelo Ensino Superior 

em Vitória da Conquista – BA tratou de aspectos conceituais acerca da temática fixos e 

fluxos. Após a análise teórica, foram apresentados dados, informações e imagens 

relacionados aos fixos e fluxos produzidos com base no ensino superior instalado em Vitória 

da Conquista, juntamente com o panorama socioeconômico do município.  

No último capítulo, Região, Fluxos e a formação de Redes com base no Ensino 

Superior, é apresentada a análise da relação entre ensino superior, região e a formação da 

rede geográfica, trazendo à tona o perfil dos usuários das vagas nos cursos de graduação 

presenciais, com dados econômicos e sociais que comprovam a relação estabelecida entre os 

municípios participantes dos fluxos. Após essa análise, foi apresentada uma discussão sobre 

as mudanças ocorridas na região, tomando como base a implantação do ensino superior em 

Vitória da Conquista – BA, buscando conhecer e explicar causas e conseqüências, muitas 

vezes, calcadas em discussões propagadas pela comunidade, mas, pouco comprovadas por 

ações. 

A conclusão traz a idéia de que há um esforço da comunidade, dos empresários, dos 

corretores de imóveis e dos profissionais da construção civil em explicar o crescimento no 

setor imobiliário e de serviços pelo viés do ensino superior, construindo a imagem da cidade 

como pólo educacional. Ademais, é possível constatar mudanças espaciais em Vitória da 

Conquista e que são observadas na infraestrutura urbana, na dinâmica do comércio, nos fixos 

instalados e nos fluxos entre os municípios da Região Sudoeste, assim como nas diferentes 

relações que se estabelecem desde o surgimento e ampliação do ensino superior no referido 

município. 
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Por conseguinte, um estudo dessa natureza tentou lançar as bases teóricas e empíricas 

para uma compreensão mais ampla da relação entre a produção do espaço regional no 

Sudoeste Baiano e a função específica das Instituições de Ensino Superior instaladas em 

Vitória da Conquista, com vistas aos fixos, fluxos e redes que se articulam através das 

capacidades estratégicas, organizacionais e diretivas dos seus atores e que trazem em si a 

essência para a análise do espaço geográfico.  
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1 ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: HISTÓRICO E RELAÇÃO 
PÚBLICO / PRIVADO 
 

 

A educação é considerada base para o desenvolvimento de qualquer país, frente à 

possibilidade de promover a independência científica, tecnológica e cultural de uma nação. 

A globalização e os movimentos do capital ganharam proporções mundiais tornaram a 

educação formal, em todos os níveis, uma necessidade. Seguindo essa lógica, o ensino 

superior, como parte da formação educacional, tem um papel estratégico na elaboração das 

bases sócio-econômicas de um país. 

A defesa da educação e a valorização do ensino têm seu aporte em uma concepção de 

Estado que reconheça seu papel de agente promotor de políticas públicas que regulem a oferta 

de vagas, a qualidade do ensino, a formação docente, o acesso às instituições e se comprometa 

com a construção de um projeto de desenvolvimento, calcado na democracia e na igualdade 

de direitos a todos os cidadãos. Foi este Estado que, ainda sob a forma de império, 

desenvolveu as primeiras bases do ensino superior no Brasil. 

Os primeiros cursos superiores (Medicina, Farmácia, Direito e Engenharias) foram 

implantados pela Família Real portuguesa, com a vinda para o país, em 1808, na Bahia, onde 

foi instalado o primeiro curso superior do Brasil, a Escola Anatômico-Cirúrgica e Médica em 

Salvador, hoje Faculdade de Medicina da UFBA. Nesse mesmo ano foi fundada a Escola de 

Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. (CUNHA, 1975, p. 27-58). 

Dessa maneira, as primeiras cadeiras de ensino superior surgiram ainda no século XIX 

no modelo de manifestações formais, depois de longos séculos de uma oferta limitada ao 

ensino primário e secundário, cujo papel principal esteve delegado aos colégios jesuítas. As 

áreas litorâneas e de mineração foram as que primeiro solicitaram essa oferta: Bahia, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Olinda e Recife, Ouro Preto, Porto Alegre e outras cidades de Rio Grande 

do Sul. (Figura 01). A partir da segunda década do referido século, momento da 

independência política, o ensino do Direito afirmou-se com a instalação dos cursos no Rio de 

Janeiro, Olinda e São Paulo. (CUNHA, 1975, p. 27-58). 

De acordo com Santos e Silveira; 

 

Em um primeiro momento, a cultura de cana-de-açúcar criou uma série de 
pequenos centros, no Recôncavo da Bahia e na Zona da Mata do Nordeste. 
Foi a principal razão da importância de Salvador e Recife, nos começos da 
época colonial. A exploração dos diamantes e do ouro foi responsável pela 
existência de inúmeros núcleos de vida urbana, no interior dos Estados de 
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Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Depois, a produção e o comércio 
da borracha permitiram o crescimento de Belém e de Manaus. Ao café 
devem São Paulo e Santos sua fortuna. O cacau criou uma rede de cidades, 
assim como o porto de Ilhéus. Solidariedades entre os navios e suas rotas de 
navegação, os portos, as ferrovias, estradas-de-rodagem e a usinas de 
eletricidade permitiram a constituição dos primeiros sistemas de engenharia, 
no território brasileiro.  
Foi, talvez, a combinação de dois fatores principais: a localização do poder 
político-administrativo e a centralização correspondente dos agentes e das 
atividades econômicas que criou as primeiras necessidades de contar com 
escolas, nessas terras longínquas. (SANTOS e SILVEIRA, 2000, p.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Figura 01: Brasil: Distribuição espacial dos primeiros Cursos Superiores. 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Cadastro das Instituições de Educação Superior, 2009. 
Dados organizados pela autora. 
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A mecanização, o desenvolvimento e a implantação de técnicas de produção, 

intensificados no território brasileiro a partir de 1850, demandavam novos conhecimentos 

técnicos e especializados que não eram atendidos somente pelos saberes universais, até então 

aplicados na academia, revelando a necessidade de buscar também, os saberes técnicos. 

Assim, a necessidade de formação de professores, engenheiros, médicos por especialidade, 

contadores, economistas, farmacêuticos, veterinários, botânicos e outros cursos de nível 

superior, aparecia claramente diante do novo modelo de crescimento brasileiro.  

A primeira universidade foi criada no país em Manaus no ano de 1909, porém foi 

extinta em 1929 por conta do esgotamento da exploração da borracha e a redução do ritmo de 

crescimento do Estado do Amazonas. Desse período restou apenas a Faculdade de Direito que 

foi incorporada à Universidade Federal do Amazonas, fundada em 1962.  

Entre 1911 e 1912 foram criadas duas universidades que resultaram da iniciativa de 

grupos privados: Uma delas, a Universidade de São Paulo, oferecia os cursos de Medicina, 

Odontologia, Farmácia, Comércio, Direito e Belas Artes. A Instituição foi dissolvida em 1917 

por inviabilidade financeira visto que a Faculdade do Estado de São Paulo, instituição pública, 

passara a atrair os estudantes. Além desta, a Universidade de Curitiba, no Paraná, criada em 

1912, foi extinta em 1918 por questões financeiras e políticas atreladas às dificuldades 

impostas pelo governo da época, principalmente por conta da proibição do sistema de 

universidades em cidades com menos de 100 mil habitantes. (CUNHA, 2007, p. 162). 

 A Universidade do Rio de Janeiro (URJ), primeira do país a assumir esse status de 

forma duradoura, foi criada sob decreto nº 14.343 de 7 de setembro de 1920 e reunia os cursos 

superiores da cidade, a saber: a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de 

Direito, originada da fusão da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais. (CUNHA, 2007, p. 163). 

A Universidade de Minas Gerais foi criada em 1927, também resultante do 

agrupamento de faculdades preexistentes: Direito, Medicina, Odontologia e Farmácia. A 

terceira instituição universitária foi a do Rio Grande do Sul, fundada em 1934. Em 1935 foi 

instituída a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro (UDF). Sua constituição deu-

se pela fusão entre as escolas de Ciências, Educação, Economia e Direito, Filosofia e Instituto 

de Artes existentes na URJ.  A UDF foi extinta em 1939. (CUNHA, 2007, p. 167-168). A 

Universidade do Brasil foi a primeira Instituição Universitária Federal, criada pela Lei 452 de 

05 de julho de 1937, foi constituída pelos estabelecimentos de ensino da Universidade do 

Distrito Federal e unidades da Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do 
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Rio de Janeiro. Esse modelo sugere o padrão a ser adotado pelas demais Instituições de 

Ensino Superior do País.  

A Universidade de São Paulo (USP), em seu caráter público, foi criada sob decreto nº 

6.283 de 25 de janeiro de 1934 e iniciou suas atividades em 1937. No entanto, o curso de 

Direito, mais antigo da Universidade, foi criado em 11 de agosto de 1827, ainda no regime 

imperial. (BRASIL, INEP, 2009). 

Durante muito tempo, o Estado de São Paulo se destacou como a área de maior 

crescimento econômico do país. Primeiramente por conta do plantio e exportação de café, 

mais tarde como um importante centro industrial, utilizando-se da mão-de-obra oferecida 

pelos imigrantes europeus e brasileiros, oriundos de outras partes do país. As ambições 

políticas e econômicas da época fomentaram o crescimento da USP e deram visibilidade à 

necessidade de desenvolvimento intelectual. 

Apesar das tentativas da iniciativa privada em implantar instituições universitárias ao 

longo dos anos, somente em 1940 surge a semente da universidade privada no país com as 

Faculdades Católicas no Estado do Rio de Janeiro. Estas dariam origem à Pontifícia 

Universidade Católica, a primeira do Brasil, de caráter privado. (CUNHA, 2007, p. 164) 

A oferta de ensino superior pela iniciativa privada ganhou fôlego a partir de 1961, com 

a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). No entanto, foi a Constituição de 

1988, em seu art. 209, que veio assegurar, efetivamente, a participação da iniciativa privada 

na oferta de ensino, em todos os níveis. Portanto, segundo este artigo; 

 

O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

A Constituição Federal prevê que a educação é dever do Estado, porém, garante 

também a participação da iniciativa privada, sendo público e privado integrantes de um único 

sistema de ensino superior. Assim, a partir da década de 1990, com as políticas de 

liberalização dessa modalidade de ensino, houve crescimento significativo da participação 

privada no setor.  

Em cerca de quarenta anos, as duas formas de oferta de ensino superior (pública e 

privada), que abarcavam aproximadamente 93 mil alunos em todo o país, no início dos anos 

de 1960, sofreram mudanças. (OLIVEN, 1973, p.75). 
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Partindo de uma tímida rede de instituições de pequeno porte, no início da referida 

década, para uma complexa rede que atende, na atualidade, à quase cinco milhões de alunos 

de graduação em cursos presenciais. Esse crescimento foi percebido sobremaneira com a 

disseminação de Instituições de Ensino Superior da rede privada (comunitárias, confessionais 

e filantrópicas) que detém 74,6% do total de matrículas. (BRASIL, INEP, 2007). 

O caminho percorrido pelas Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior é, em 

parte, explicado pelas diferentes reformas universitárias realizadas ao longo da história e que 

apresentam teores e objetivos ora complementares, ora diferenciais.  

A Reforma Benjamim Constant, decretada sob nº. 981, em 8 de novembro de 1890, no 

governo de Manoel Deodoro da Fonseca, regulamentou apenas a educação primária e 

secundária mas trouxe reflexos para o desenvolvimento da educação brasileira, visto que 

declarava o ensino livre e gratuito em seu artigo 1º. A idéia sugerida no decreto subsidiou a 

criação de estatutos de Instituições de Ensino Superiores já existentes, como as Faculdades de 

Direito, de Medicina, Escolas Politécnicas, de Minas e de Engenheiro Geógrafo.  

Dez anos depois, em 1901, sendo Campos Salles presidente, fez-se a Reforma Epitácio 

Pessoa. Essa reforma estabeleceu o Decreto nº 3.890, de 1º/1/1901 que disciplinou a 

organização, composição e funcionamento das faculdades de Direito, Medicina, a Escola 

Politécnica, a de Minas e o Ginásio Nacional, mantendo os currículos e as cadeiras 

estabelecidas na Reforma Benjamim Constant. O decreto previu a existência de 

estabelecimentos de ensino superior e secundário fundados pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou por "qualquer associação ou indivíduo", aos quais o governo poderia "conceder os 

privilégios dos estabelecimentos federais congêneres". 

Em 1911, sob a presidência de Hermes da Fonseca, Rivadávia Correa, como ministro 

da Justiça e Negócios Interiores, consegue a aprovação, pelo Decreto nº 8.659, de 5/4/1911, 

da Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental. Novamente, são mantidos os 

currículos e as cadeiras da Reforma Benjamim Constant para os cursos superiores existentes. 

A iniciativa privada ainda não fazia parte da educação superior brasileira. 

Em 1915, sob a presidência de Venceslau Braz, o ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, Carlos Maximiliano, aprovou o Decreto nº 11.530, de 18/3/1915, que reorganizou 

o ensino secundário e o superior. A Reforma Carlos Maximiliano mantém o Conselho 

Superior de Ensino, mas altera o currículo das Faculdades Federais de Direito (Pernambuco e 

São Paulo), Medicina (Bahia e Rio de Janeiro), incluindo Odontologia e Farmácia e Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro com os cursos: Engenharia Civil, Mecânica e de Eletricidade e 

Industrial. A livre iniciativa continua a ser marginal à oferta do ensino superior. 
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Sob a presidência de Arthur da Silva Bernardes foi decretada, sob nº 16.782-A, a 

Reforma João Luiz Alves em 1925, que estabeleceu o concurso da União para a difusão do 

ensino primário, organizou o Departamento Nacional do Ensino e reformou o ensino 

secundário e o superior. Esta reforma avançou sobre a organização e o funcionamento de 

todos os níveis de ensino. Criou o Conselho Nacional de Ensino, em substituição ao Conselho 

Superior de Ensino, e alterou o currículo dos cursos de Direito, Medicina, Farmácia, 

Odontologia e Engenharias (civil, elétrica e industrial). Pela primeira vez na legislação 

educacional brasileira surgira a figura da universidade: a Universidade do Rio de Janeiro que, 

em 1937, passaria a se chamar Universidade do Brasil. Esta reforma previu a criação de outras 

universidades nos Estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul. Os tópicos relacionados à iniciativa privada ainda não eram claros. 

Após seis anos, a Reforma Francisco Campos foi estabelecida pelo Decreto nº 19.851, 

de 11/4/1931, na era Vargas, e foi a primeira a colocar a universidade como modelo para o 

desenvolvimento do ensino superior, estabelecendo a organização, composição, competência 

e funcionamento da administração universitária (reitoria, conselho universitário, assembléia 

geral universitária, institutos, conselho técnico-administrativo, congregação, entre outros) e 

prevendo a representação estudantil. As instituições não-universitárias seriam a exceção. Pela 

primeira vez, introduz-se a "investigação científica" como um dos objetivos do ensino 

universitário, no Brasil. Esta reforma regia que as universidades poderiam ser criadas e 

mantidas pela União, pelos Estados, ou sob a forma de fundações ou de associações, por 

particulares, constituindo universidades federais, estaduais e livres. As "universidades livres" 

(privadas) podem ser "equiparadas" às universidades federais, assim como as universidades 

estaduais. A livre iniciativa ingressa com força na oferta do ensino superior. 

A Reforma Francisco Campos vigorou trinta anos, portanto, ultrapassou o regime 

ditatorial e a Era Vargas, caindo em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional (LDB n° 4.024 de 20/12/1961). O presidente era João Goulart e o primeiro ministro 

Tancredo Neves. O ministro da Educação e Cultura era Antônio de Oliveira Brito. 

A marca mais significativa da 1ª LDB brasileira foi a liberdade de ensino, tentando 

assim assegurar igualdade entre estabelecimentos de ensino públicos e particulares 

"legalmente autorizados". Portanto, foi abandonada a expressão "universidade livre" ou 

"faculdade livre" para designar as instituições privadas de ensino superior, dando à iniciativa 

privada oportunidade legal para avançar na oferta desta modalidade de ensino. Pela primeira 

vez, uma lei disciplinou a organização e o funcionamento do ensino brasileiro, em todos os 

níveis. 
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Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Reforma Universitária, pela Lei n° 5.540, de 

28/11/68, fixando normas de organização e funcionamento do ensino superior, e o presidente 

da República, invocando o Ato Institucional n° 5, de 13/12/68, editou o Decreto-lei nº 464, de 

11/2/1969, estabelecendo "normas complementares à Lei nº 5.540". Tarso Dutra era o então 

ministro da Educação e Cultura.  

Esta reforma se configurou em uma LDB para o ensino superior, revogando os 

dispositivos da Lei 4.024, de 1961, sobre esse nível de ensino. As principais características da 

Reforma Universitária de 1968 foram: a indissociabilidade da pesquisa no ensino superior, a 

garantia da autonomia das universidades (didático-científica, disciplinar, administrativa e 

financeira) e a existência de um modelo organizacional único para as universidades públicas 

ou privadas. 

A reforma universitária de 1968, apesar de consagrar na legislação o modelo 

universitário centrado na pesquisa e na pós-graduação, foi seguida de uma grande expansão 

do ensino privado, sobretudo na forma de instituições isoladas de ensino, expansão que 

reduziu um pouco no período de 1973-1974, para retomar o ritmo depois. (OLIVEN,1993, p. 

75). 

A maior parte das Instituições Federais, assim como das Instituições Estaduais 

Paulistas, data de antes da década de 70. Nos anos 80, houve um pequeno crescimento de 

Instituições Estaduais no resto do País, e, nos últimos cinco anos, só o setor privado continuou 

crescendo. (CUNHA, 1975, p. 30).  

Em 1996, o prof. Paulo Renato Souza assumiu o Ministério da Educação e retomou a 

discussão sobre a legislação educacional. No Senado, o então senador Darcy Ribeiro torna-se 

relator da matéria sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e apresenta 

um substitutivo, contemplando sugestões do MEC e de outras fontes interessadas no 

desenvolvimento da educação.  

A Lei Darcy Ribeiro (LDB 9394 de 20/12/1996) destaca a relevância na formação 

adequada dos professores para a educação básica, disposta no capítulo sobre os "profissionais 

da educação", e a democratização da universidade, com os cursos seqüenciais. Esta lei trouxe 

inovações quanto à participação da livre iniciativa na educação superior, estabelecendo as 

figuras de credenciamento e recredenciamento, de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, não previstas na Constituição de 1988. Esse documento estabeleceu a criação 

de modelos institucionais diferenciados, ao definir no seu artigo 207 que as universidades 

obedeceriam ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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A nova LDB inova em todos os níveis da educação, constituindo-se, realmente, em uma 

verdadeira reforma, em relação à legislação vigente até 1996. Destacam-se os seguintes 

pontos: objetivos mais abrangentes da educação superior; diversidade dos cursos de nível 

superior: seqüenciais, de graduação (tecnologia, bacharelado e licenciatura), de pós-graduação 

(doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento, atualização), de extensão e outros a 

serem caracterizados no projeto pedagógico; IES públicas ou privadas "com variados graus de 

abrangência ou especialização", possibilitando, o surgimento dos centros universitários e dos 

centros de educação tecnológica; entre outros. (BRASIL. LEI Nº 9.394, 1996). 

Outras leis foram editadas, após 1996, para alterar ou complementar a Lei 9.394/96. 

Uma nova reforma universitária idealizada por Tarso Genro, ex- ministro de Estado da 

Educação está em discussão desde 2005, e ainda não foi totalmente aprovada. O documento 

delineia os princípios, as diretrizes e as condições políticas, acadêmicas e estruturais para o 

sistema de educação superior do país. Essa reforma pretende-se ampla e é abordada sob 

diferentes aspectos: o papel das Instituições de Ensino Superior, a autonomia universitária, o 

financiamento, o acesso e a permanência nos cursos, a gestão e estrutura da educação 

superior, a avaliação, bem como análises e mudanças nos programas e conteúdos dos diversos 

cursos.  

Em resumo, no período que vai de 1913 a 1969 existiam no Brasil 81 Instituições 

Públicas de Ensino Superior e 145 de caráter privado. O maior crescimento dessas últimas 

ocorreu entre os anos de 1945 e 1969, principalmente em função dos preceitos afirmados pela 

reforma de 1961. No período entre 1970 e 1987 o número de IES públicas é ampliado 63% 

(132 IES) enquanto o de privadas cresce 158% (374 IES).  Minas Gerais, Paraná, São Paulo e 

Rio de Janeiro foram os Estados que mais receberam novos estabelecimentos de ensino 

superior públicos e privados, no entanto, as áreas litorâneas de forma geral foram 

beneficiadas, enquanto o interior do país ainda seguia com poucos investimentos no setor.  

Entre 1988 e 1998 foi percebido o aumento na quantidade de Instituições de Ensino 

Superior Públicas que passou de 132 para 157 (19%) concentradas, principalmente, nos 

Estados de Pernambuco e São Paulo, ainda que neste último, também, tenham sido 

implantadas 82 novas IES privadas. No setor privado os investimentos aconteceram de forma 

considerável por todo o Brasil (aumento de 80%, passando de 374 para 672). 

A partir de então, a expansão das IES públicas tem acontecido de maneira esparsa e em 

ritmo que tende a aumentar com as novas propostas de expansão. Ainda assim, entre os anos 

de 1999 e 2009, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais 
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receberam os maiores investimentos do setor. O crescimento total na referida década foi de 

50%, passando de 157 para 235 IES.  

Quanto à iniciativa privada, percebe-se no mesmo período (1999-2009) houve um 

alastramento de suas ações. O aumento foi da ordem de 235 %, o que significa dizer que o 

número de IES privadas no Brasil passou de 672 para 2.257. 

Na ultima década (1999-2009) o superior tem se espalhado por todas as regiões do país, 

sendo disseminado de forma mais evidente pela iniciativa privada. No entanto, com exceção 

do Acre e do Amapá, todos os Estados brasileiros receberam investimentos públicos no setor, 

no referido período, ainda que tímidos. A evolução espacial das instituições públicas e 

privadas de ensino superior está representada nas figuras 02 e 03. 

Até o final de 1998 havia no Brasil, 209 Instituições de Ensino Superior Públicas, 

oferecendo 2.970 cursos de graduação e com 804.729 alunos matriculados e 205.725 vagas 

ofertadas.  Apesar do aumento na oferta de vagas e de cursos de graduação no período de 

1988-1988, houve decréscimo do número dessas instituições, justificado basicamente pela 

redução dos estabelecimentos isolados e faculdades municipais. (MARTINS, 2000, p. 43). 

(Tabela 01). 

 

TABELA 01: BRASIL: PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 
IES/CURSOS/VAGAS 

PÚBLICO E PRIVADO – 1988-1998 

 
 
 
 

  
 

     

 
ANO 

 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

1988 233 638 1.927 2.361 149.793 313.946 

1989 220 682 1.944 2.509 148.630 318.164 

1990 222 696 2.001 2.711 155.009 347.775 

1991 222 671 2.139 2.769 162.506 354.157 

1992 227 666 2.244 2.837 171.048 363.799 

1993 221 652 2.293 2.987 171.627 377.051 

1994 218 633 2.412 3.150 177.453 396.682 

1995 210 684 2.782 3.470 178.145 432.210 

1996 211 711 2.978 3.666 183.513 450.723 

1997 211 689 2.698 3.434 193.821 505.377 

1998 209 764 2.970 3.980 205.725 570.306 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Superior – 1980-1998. 
Dados organizados pela autora. 
 

Nº DE IES Nº DE CURSOS VAGAS OFERECIDAS 
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A matrícula em IES públicas e privadas, na fase citada, manteve um padrão 

equilibrado, sem disparidades. (Figura 04). 

Ao longo dos anos as IES privadas encontram na realidade apresentada, um campo 

fértil e propício para se desenvolver. Ainda utilizando os dados do 

MEC/INEP/SEPLAN/SEEC, pode-se apresentar o seguinte cenário: em 1960 havia no Brasil 

114 Instituições de Ensino Superior privadas, com 610 cursos e 41.287 alunos matriculados. 

Estes números são ampliados nos anos de 1990 para 696 IES, 2.711 cursos e 961.455 alunos 

matriculados. Se comparado à realidade do ensino superior público, percebe-se que as IES 

privadas cresceram sobremaneira. O setor privado, sedento pela clientela específica que 

demanda seus serviços, expandiu a oferta de IES, cursos e vagas mesmo considerando as altas 

mensalidades que, entre outras questões, geram inadimplência e evasão, o que confirma o 

paradigma da educação como mercadoria. Também no período seguinte (1999-2007) foi 

possível perceber um crescimento ainda maior em termos de IES, vagas e cursos de 

graduação. (Tabela 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Evolução das Matrículas nas IES Públicas e Privadas: 1988-1998 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Sinopse da Educação Superior. 
Dados Organizados pela autora 
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TABELA 02: BRASIL: PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 
PÚBLICO E PRIVADO 

IES / CURSOS / VAGAS OFERECIDAS – 1999-2007 
 

 
 
 
 
 
 
                

O aumento no quantitativo de IES, dos cursos, tanto no setor público como no privado, 

pode ser explicado pela criação de programas de regularização do fluxo escolar que ampliou o 

acesso ao ensino fundamental e, resultou na demanda pela expansão do nível médio. Os 

egressos do ensino médio, por sua vez, convocaram a necessidade de entrada nas 

universidades públicas e privadas. (ALMEIDA, 2008, p.3). Os dados disponíveis demonstram 

esse grande crescimento. Entre 1988 e 2007, o total de Instituições de Ensino Superior passou 

de 871 para 2.281, ou seja, um crescimento de 162%. Atualmente há um total de 2.492 IES no 

Brasil, sendo 90% delas de origem privada.  

Quanto à evolução nas matrículas em IES, foi observado no espaço de tempo em 

questão (1999-2007) que houve um decréscimo de 9,2% no setor público, enquanto o privado 

contabilizou um aumento na mesma proporção, abarcando 74,6% do total de alunos 

matriculados. (Figura 05). Uma avaliação, ainda que prematura, do quadro apresentado, 

revelaria que o padrão de vestibular das IES públicas, a evasão típica e a instalação de 

instituições privadas em muitos municípios brasileiros, possam figurar como elementos que 

justificam a redução.  

 

  
 

     

 
ANO 

 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

 
PÚBLICO 

 
PRIVADO 

1999 192 905 3.494 5.384 218.589 675.801 

2000 176 1.004 4.021 6.564 245.632 970.655 

2001 183 1.208 4.401 7.754 256.498 1.151.994 

2002 195 1.442 5.252 9.147 295.354 1.477.733 

2003 207 1.652 5.662 10.791 281.213 1.721.520 

2004 224 1.789 6.262 12.382 308.492 2.011.929 

2005 231 1.934 6.191 14.216 313.492 2.122.619 

2006 248 2.022 6.549 15.552 331.105 2.298.493 

2007 249 2.032 6.596 16.892 329.260 2.494.682 

Nº DE IES Nº DE CURSOS VAGAS OFERECIDAS 

      

Fonte: MEC/INEP /SEEC – Sinopses Estatísticas da Educação Superior – 
Graduação: 1999-2007  
Dados organizados pela autora. 
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Figura 06: Percentual de vagas não preenchidas nas IES Públicas e 
Privadas: 1988-1998 
Fonte: Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Superior – 1980-1998. 
Dados organizados pela autora. 
 
 
 

Figura 05: Evolução das Matrículas nas IES Públicas e Privadas: 1999-2007 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Sinopse da Educação Superior. 
Dados Organizados pela autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da demanda anunciada pelo ensino médio, as vagas de graduação oferecidas 

pelas instituições públicas e privadas, não têm sido preenchidas em sua totalidade. Entre os 

anos de 1988 e 1998, a média de vagas ociosas nas IES públicas foi calculada em 11,3% com 

menor índice em 1998: 4,5%. No setor privado, as vagas não preenchidas chegaram a 28,2% 

em 1992 e 20,2% em 1998. (Figura 06). 
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Figura 07: Percentual de vagas não preenchidas nas IES Públicas e 
Privadas: 1999-2007. 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Sinopse da Educação Superior 1999-2007 
Dados organizados pela autora. 
 

No período que vai de 1999 à 2007, houve um aumento de 5,6% de vagas públicas não 

ocupadas nas IES públicas enquanto que 52,6% das vagas nas IES privadas ficaram ociosas. 

Apesar do grande número de candidatos inscritos nos vestibulares, o quantitativo de ingressos 

nas instituições privadas foi de apenas 47,4% do total de inscritos. (Figura 07). Pode-se 

pensar em hipóteses como defasagens pedagógicas atribuídas aos diversos níveis da 

escolaridade, principalmente do ensino médio e ao custo das mensalidades.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

A formação do Estado moderno que se constitui nos tempos do capitalismo 

desenfreado é pensada por Mészáros (2002, p. 106-107), que diz “formação do Estado 

moderno é uma exigência absoluta para assegurar e proteger permanentemente a 

produtividade do sistema (do capital)”. Trata-se, de acordo com o autor, do Estado que exerce 

controle, que reproduz os efeitos do capital e que, de certa forma, retifica e enfatiza as ações 

de uma sociedade estruturalmente controlada pela classe que detém os meios de produção.  

Nesse sentido, o Estado tem exercido a função precípua de satisfazer à necessidade de 

expansão do ensino superior, sem se preocupar efetivamente com o alcance das suas ações à 

população, ao coletivo real e, sim às ações do poder público. Seguindo este pensamento, 

percebe-se ainda que o número restrito de vagas, o modelo de atuação junto à comunidade e o 

caráter elitista do ensino superior sugerem que ainda é preciso alterar o seu perfil de 
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organização e sua estrutura desigual para atender ao sistema educacional de forma eficiente, 

em todas as instâncias. 

Com a análise das relações que se instituem na nova ordem imposta pelas 

necessidades do capital, da reestruturação produtiva e dos efeitos da globalização, percebe-se 

que a organização dos sistemas de ensino passou a obedecer aos comandos atrelados aos 

apelos da sociedade capitalista. Além disso, não se deve perder de vista que a educação 

superior, com seu caráter imaterial, tem buscado atender às demandas do mercado com a 

formação de mão-de-obra qualificada para servir ao modelo de formação polivalente e 

flexível que o paradigma da terceira revolução industrial impôs. Mais uma vez, o capital 

privado encontra espaço para investir no setor educacional, carente de recursos públicos. 

Desde 2006, o governo federal tem buscado a ampliação do número de vagas nas 

universidades públicas com o programa de expansão universitária via interiorização 

principalmente nas cidades – pólo. As novas unidades surgiram como desmembramento de 

Universidades Federais instaladas nas capitais brasileiras. 

 Em 2007, foi criado pelo governo federal o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007. Um dos objetivos do programa é dotar as universidades 

federais das condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação 

superior (ação prevista no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE). O programa 

pretende consolidar uma política nacional de expansão da educação superior pública, pela 

qual o Ministério da Educação cumpre o papel atribuído pelo Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 10.172/2001) que estabelece a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos 

jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década.  

As diretrizes do REUNI apontam como meta global a elevação gradual da taxa de 

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

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

a contar do início de cada proposta. Os planos normatizados pelo REUNI são elaborados pelas 

Instituições de Ensino Superior Federais e enviados ao programa que oferecerá os recursos 

para a implantação dos projetos de expansão. Essa é uma iniciativa do poder público que tenta 

diminuir o abismo entre a oferta e demanda pela educação pública no Brasil. 
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1.1 O ENSINO SUPERIOR NA BAHIA  

 

A Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB), instalada em Salvador e inaugurada em 

18 de fevereiro de 1808, foi a primeira instituição de ensino superior do Estado e funcionava 

no Hospital Real Militar ocupando as dependências do Colégio dos Jesuítas, no largo do 

Terreiro de Jesus. Naquela época, Salvador tinha uma população de aproximadamente 50 mil 

habitantes e deixara de ser a capital do Brasil há 45 anos. Seguiram-se a Faculdade de 

Farmácia (1832), Escola de Belas Artes (1877), Faculdade de Direito (1891), Escola 

Politécnica (1897), Faculdade de Ciências Econômicas (1905), Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (1943), Escola de Biblioteconomia (1942) além de outras que se integrariam 

a partir de 1946. 

A Universidade da Bahia foi criada em 8 de abril de 1946, através do Decreto-Lei 

9.155. Inicialmente, a universidade era formada pelas faculdades de Medicina, Odontologia e 

Farmácia além das Faculdades de Filosofia, Ciências Econômicas, Direito e Escola 

Politécnica. Em 4 de dezembro de 1950, a Universidade da Bahia foi federalizada passando a 

ser Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

No início da década de 1960 cursos tecnológicos começaram a ser implantados para 

atender à demanda de mão-de-obra especializada. Os cursos eram profissionalizantes.  Assim, 

surgiu o Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), criado pelo Decreto nº 21.455, de 

29 de setembro de 1969, destinado a formar, treinar, aperfeiçoar professores para os Ensinos 

Fundamental e Médio da Bahia, Sergipe e Alagoas, além de oferecer disciplinas especiais, tais 

como Educação para o Lar, Técnicas Agrícolas, Técnicas Comerciais e Artes Industriais.  

         A atuação do CETEBA se deu na modalidade de agência de treinamento para 14 estados 

brasileiros e foi realizada através de convênio com o Ministério da Educação, com o objetivo 

de suprir a carência de centros especializados da época.  Em 10 de abril de 1974, quando foi 

transformado em fundação, o CETEBA já havia formado 1.087 professores para o Ensino 

Fundamental e 71 para o Ensino Médio e apresentava grandes possibilidades de expansão das 

suas atividades, com a chegada das indústrias de bens intermediários que se instalaram no 

pólo petroquímico de Camaçari, e no pólo industrial de Aratu, localizado na Região 

Metropolitana de Salvador.  

Na década de 1980, a Bahia contava com quatro universidades: a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Católica do Salvador (UCSAL), a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
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e outras 17 Instituições de Ensino Superior isoladas. Juntas, essas instituições ofereciam à 

população um total de 93 cursos, sendo 67 concentrados na Capital.  Em 12 de outubro de 

1980, a Fundação CETEBA foi transformada em Superintendência do Ensino Superior do 

Estado da Bahia (SESEB), em uma medida para reunir e integrar algumas unidades do 

sistema estadual do ensino superior, que estavam funcionando de forma dispersa.  

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) encontrou suporte físico para sua 

instalação no CETEBA. A sua autorização de funcionamento também foi favorecida, visto 

que aquele órgão, além de reconhecido institucionalmente, já possuía uma vasta experiência 

na prestação de serviços à comunidade. A UNEB congregou também as unidades de ensino 

superior isoladas já existentes da rede estadual: as Faculdades de Agronomia do Médio São 

Francisco, de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina e Santo Antônio de Jesus, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Juazeiro e a Faculdade de Educação do Estado da Bahia. (TOMASONI, 2002, p.25) 

Assim, a UNEB foi criada pela Lei Delegada n.º 66/83 datada de 1º de junho de 1983 

e a autorização de funcionamento deu-se através do Decreto Presidencial n.º 92.937 de 17 de 

julho de 1986. Essa Universidade surgiu em substituição à SESEB (Superintendência de 

Ensino Superior do Estado da Bahia) que, por sua vez, viera substituir o DESAP 

(Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de Pessoal) que até dezembro de 1980, 

reunia sete unidades de ensino superior vinculadas ao Governo da Bahia. Enquanto 

universidade Multicampi, a UNEB compõe-se, atualmente, de 29 Departamentos sediados em 

24 centros regionais de médio e grande porte. (Figura 08). 

  Atualmente, a Bahia tem sete Instituições de Ensino Superior Públicas. (Figura 08). 

São três instituições federais (Universidade Federal da Bahia –UFBA-, Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia- UFRB e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia -IFBA); quatro universidades estaduais (Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, Universidade Estadual de Santa Cruz -

UESC e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB).  

O grande crescimento do segmento de ensino superior privado revela a existência 

hoje, na Bahia, de 127 instituições privadas (Figura 09), credenciadas junto ao Ministério de 

Educação (MEC, 2009).  

A concentração das IES na Bahia segue o padrão de ocupação histórica, tendo as áreas 

litorâneas o maior número de estabelecimentos.  

Juntas, as IES baianas têm 218.754 alunos matriculados sendo 148.063 em instituições 

públicas e 70.691 em privadas. (INEP, 2007). 
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O panorama da proporção entre as instituições públicas e privadas segue o modelo 

nacional no qual se percebe a proliferação da segunda forma de oferta e a intensa 

comercialização de vagas no ensino superior. Ainda assim, de acordo com a Sinopse 

Estatística da Educação Superior (INEP, 2007) aproximadamente 58,3% das vagas oferecidas 

pelas IES privadas e 5,9% das vagas em IES públicas, ficaram ociosas. (Tabela 03). 

 

 

TABELA 03: BAHIA: DADOS DO ENSINO SUPERIOR, 2007. 
 

SETOR IES CURSOS VAGAS CANDIDATOS INGRESSOS MATRÍCULAS 

PÚBLICAS 7 462 18.606 165.778 17.504 70.691 

PRIVADAS 114 633 107.718 136.349 45.292 148.063 

TOTAL 121 1.095 127.324 302.127 62.796 218.754 

 

 

 

 

1.2 O ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

 

 

As Instituições de Ensino Superior desempenham um papel importante em Vitória da 

Conquista – BA e, também, na Região Sudoeste da Bahia. Juntas, as IES oferecem um total 

de 41 cursos diferentes nas modalidades de bacharelado e licenciatura e são responsáveis pela 

matrícula de 9527 alunos em cursos de graduação presenciais.  

 Atualmente, o município conta com duas universidades públicas, (Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Universidade Federal da Bahia – UFBA) e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, antigo Centro Federal de 

Educação Tecnológica - CEFET), além de três faculdades particulares (Faculdade Juvêncio 

Terra -FJT, Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e Faculdade de Tecnologia e 

Ciências - FTC). Uma particularidade das faculdades privadas é que duas delas nasceram de 

experiências iniciais no ensino fundamental e médio, com capital local e a outra tem sua 

origem em Salvador, portanto, capital regional em expansão. 

 

 

Fonte: MEC/INEP: Sinopse do Censo da Educação Superior, 2007. 
Dados organizados pela autora. 
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4As IES privadas instaladas em Vitória da Conquista são de caráter particular, 

segundo o artigo 20 da LDB/1996, sendo instituídas e mantidas por uma   

Ainda é importante lembrar que as instituições públicas atraem as instituições privadas 

visto que essas últimas tendem a se instalar em lugares onde a demanda já está consolidada e 

de acordo com Santos e Silveira 

A discussão do mercado novamente se impõe, pois enquanto o setor público 
pode instalar-se nos lugares e esperar pela demanda, o setor privado tende a 
se alojar nas regiões onde a demanda já existe ou tem uma perspectiva de 
desenvolver-se, sob a cadência de uma nova oferta. (SANTOS e SILVEIRA, 
2000) 

  

Vale ressaltar que sempre haverá espaço para a oferta de bens e serviços onde existe a 

necessidade anunciada. É o caso da educação superior, imprescindível à população e de 

responsabilidade constitucional do poder público, insuficientemente ofertada por essa 

instância, abre espaço ao setor privado que percebeu aí a possibilidade de desenvolver suas 

ações de cunho lucrativo, haja vista a importância que esse nível de ensino assumiu, ao longo 

dos anos como aporte qualitativo e tecnológico do movimento de capital em todo o mundo. 

 

1.2.1 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

INSTALADAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

 

1.2.1.1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

Em 1962, através da Lei nº 1.802, de 25/10, foram criadas as Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Ilhéus, Caetité e Juazeiro, 

procurando atender às exigências da política de interiorização promovida pelo governo do 

Estado. Em 1969, foi criada a Faculdade de Educação de Vitória da Conquista, pelo Decreto 

Federal nº 21.363, de 20/07. Ainda naquele ano, através da Lei nº 2.741, de 11/11, a 

Faculdade foi constituída como Autarquia. Em 1970, o Poder Executivo, autorizado pela Lei 

nº 2.852, de 09/11, institui a Fundação Faculdade de Educação de Jequié, denominada, 

posteriormente de Autarquia, pelo Decreto nº 23.135/70.  

Essas Faculdades só teriam os funcionamentos efetivados com a implantação dos 

cursos de Letras, em Vitória da Conquista (1971), Ciências e Letras, em Jequié (1972), 

licenciaturas curtas, autorizadas, respectivamente, pelos Decretos Federais nº 68.219, de 
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11/02/71, nº 79.130, de 17/01/77 e nº 80.551, e 11/10/77. O reconhecimento dos cursos 

ocorreria pelo Decreto Federal nº 79.252, de 14/02/77 (Letras, em Vitória da Conquista), e 

pela Portaria Ministerial nº 37, de 09/02/84 (Ciências e Letras, em Jequié). 

Somente em 1980, surge a discussão acerca da possibilidade de criação da 

Universidade, quando, pela Lei nº 3.799, de 23/05, o Poder Executivo instituiu uma Fundação 

para “criar e manter uma universidade no Sudoeste do Estado”.  

A Fundação Educacional do Sudoeste foi criada pelo Decreto nº 27.450, de 12/08/80, 

com o objetivo de “implantar e manter uma Universidade na Região Sudoeste da Bahia, 

incorporando ao seu patrimônio os bens e direitos pertencentes às Faculdades existentes em 

Vitória da Conquista e Jequié”. 

Em 1980, através da Lei Delegada nº 12, de 30/12/80, a Fundação Educacional do 

Sudoeste foi extinta, como mantenedora da Universidade, sendo criada a Autarquia 

Universidade do Sudoeste. O Regulamento de Implantação dessa Universidade foi aprovado 

em 25/08/81, pelo Decreto nº 28.169, sendo a ela incorporadas as Faculdades de Formação de 

Professores, a Faculdade de Administração e outras unidades que viessem a ser instituídas e a 

ela vinculadas. Com a constituição da Autarquia foram implantadas, também, as Escolas de 

Agronomia, em Vitória da Conquista, Zootecnia, em Itapetinga e Enfermagem, em Jequié.  

No início de 1984, a partir de convênio entre a Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX) e, sob a coordenação 

do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público - ISP, da Universidade Federal 

da Bahia, foi elaborada a “Carta Consulta”. Após dois anos de trabalho, este documento foi 

entregue ao Conselho Estadual de Educação, para autorização de funcionamento da UESB, 

em sistema multicampi, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado. 

O Conselho Estadual de Educação, em seu parecer CEE nº 119/87, opinou 

favoravelmente e, o Governo Federal, através do Decreto nº 94.250, de 22/04/87, autorizou o 

funcionamento da Universidade. O seu credenciamento ocorreu em 1998, através do Decreto 

nº 7.344, de 27/05/98, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 28/05/98. 

Atendendo à nova legislação, em 2003, foi encaminhado o processo de 

Recredenciamento ao Conselho Estadual de Educação. Em 2006, através do Decreto nº 9.996, 

de 02 de maio, a UESB foi recredenciada por um período de 08 (oito) anos.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é constituída de três campi 

localizados em Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista mas a sua sede está situada nesta 

última onde são oferecidos, atualmente, 16 cursos de graduação presenciais, com 3747 alunos 

matriculados (2008, Pró - Reitoria de Graduação da UESB). 
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Figura 10: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB: 
Fachada de um dos módulos de aulas.  
Estrada do Bem Querer, Km. 04 – Bairro Universidade 
Fonte: www.uesb.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

A Universidade Federal da Bahia – UFBA teve sua origem no Real Colégio da Bahia, 

mais conhecido como Colégio do Terreiro de Jesus, criado pelos jesuítas no século XVI. A 

Faculdade de Medicina originou-se da antiga Escola de Cirurgia da Bahia, criada em 1808 

naquele mesmo local. Ainda no século XIX, foram criados os cursos anexos de Farmácia 

(1832) e Odontologia (1864). 

O núcleo da futura Universidade Federal da Bahia foi gradativamente constituído 

pelas seguintes instituições: Academia de Belas Artes (1877), Faculdade de Direito (1891), 

Escola Politécnica (1896), Faculdade de Ciências Econômicas (1905) e Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras (1941), reunidas em 1946. A partir daí, um vigoroso esforço de 

ampliação, coordenado inicialmente pelo Reitor Edgard Santos (1949-1961), foi feito para 

atender as necessidades científicas e culturais da sociedade baiana, por meio da instalação de 

novos cursos, criação e desmembramento de novas escolas e órgãos suplementares. Nesse 

processo dinâmico, foram instalados o Hospital das Clínicas, as Faculdades de Arquitetura e 

Educação, as Escolas de Música e Artes Cênicas e de Geologia, os Institutos de Matemática, 

Física, Química, Biologia e Ciências da Saúde, o Centro de Estudos Afro-Orientais e o Museu 

de Arte Sacra. Hoje, a Universidade Federal da Bahia é constituída por 129 Unidades de 

Ensino e 119 Órgãos Suplementares. Suas atividades acadêmicas compreendem ensino de 

graduação em 55 diferentes cursos e pós-graduação (58 cursos), tanto de mestrado e 

doutorado, além de pesquisa e atividades voltadas para a comunidade. 



45 

 

 

Figura 11: Universidade Federal da Bahia – UFBA: Fachada do 
Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista - BA 
Proximidades da Av. Olívia Flores – Bairro Candeias  
Fonte: Trabalho de Campo, 2008 
 

A UFBA vem desenvolvendo uma política de interiorização que visa estabelecer as 

bases para futuras IFES no interior da Bahia e esta política contemplou a implantação de dois 

campi avançados um em Barreiras e outro em Vitória da Conquista – BA. O funcionamento 

deste último foi iniciado em 2006 e o credenciamento deste campus fora de sede, denominado 

Anísio Teixeira, ocorreu em 14/06/2007, segundo informações do MEC.  

O campus Anísio Teixeira contempla a criação do Instituto Multidisciplinar em Saúde 

e oferece três cursos de graduação presenciais (Enfermagem, Nutrição e Farmácia), contando 

atualmente com 350 alunos matriculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

 

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia começa 

quando, em 02 de junho de 1910, a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia foi instalada, 

provisoriamente, no Edifício do Centro Operário da Bahia, à Rua 11 de junho, local próximo 

ao largo do Relógio de São Pedro (Av. Sete de Setembro), oferecendo cursos nas oficinas de 

alfaiataria, encadernação, ferraria, sapataria e marcenaria.  

Em 1937, a escola passou a se chamar Liceu Industrial de Salvador e, em 1942, Escola 

Técnica de Salvador, em função da Lei 4.127/41 que estabelecia as bases da organização de 

rede federal de estabelecimentos de ensino industrial. 
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Figura 12: IFBA: Entrada do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia  
Rua Amazonas 3150 - Bairro Zabelê 
Fonte: www.conquista.cefetba.br/caens/cefet1.jpg 
 

Em 1959, a reforma do ensino industrial transformou as Escolas Técnicas em 

autarquias educacionais e, em 1965, com a Lei nº 4.759/65, a instituição passou a ser 

denominada Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a Reforma Universitária e o impulso desenvolvimentista em 1976, através da Lei 

6.344/76, foi criado o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC. Em 1993, por 

força da Lei 8711/93, a ETFBA juntamente com o CENTEC se transformaram em Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET – BA que apresenta estrutura 

multicampi, com unidades de ensino em diversas regiões do Estado da Bahia: a sede em 

Salvador, uma unidade avançada na cidade de Simões Filho e as Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNEDs) nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Valença e Vitória da 

Conquista, esta última implantada em 1996.  

Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei Federal nº 11.892 que criou o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, resultado da 

transformação dos antigos CEFETs. O novo Instituto é equiparado às Universidades Federais 

no que diz respeito aos instrumentos regulatórios, avaliativos e de supervisão.  

A iniciativa de transformar os antigos CEFETs em Institutos Federais (IFETs) surgiu 

da demanda por ampliação de vagas públicas, da implantação de autonomia universitária e 

inserção de cursos de licenciatura em áreas como física, química e matemática.  

Atualmente estão matriculados 180 alunos no IFBA, no curso superior de Engenharia 

Elétrica, campus de Vitória da Conquista, implantado em 2006, dentro do programa de 

interiorização do ensino superior do antigo CEFET. 
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Figura 13: FTC: Entrada da Faculdade de Tecnologia e Ciências  
Rua Ubaldino Figueira – Bairro Recreio 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 

1.2.1.4  Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC 

  

A Faculdade de Tecnologia e Ciências, instituição de ensino superior de caráter 

privado, teve sua primeira sede instalada em Feira de Santana-BA, com criação e 

credenciamento datados de 19 de dezembro de 1997. Esta é administrada pelo Instituto 

Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda. e conta com mais quatro sedes na Bahia 

localizadas em Salvador, Jequié, Itabuna e Vitória da Conquista. A criação nesta última 

cidade se deu em 03 de setembro de 1999 e o credenciamento foi autorizado em 21 de julho 

de 2000. 

Em Vitória da Conquista, a Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC iniciou suas 

atividades em 2000 e oferece atualmente 11 cursos de graduação presenciais (com 

diversificação em habilitações) e conta hoje com aproximadamente 3200 alunos matriculados 

nessa modalidade de ensino superior, quantitativo comparado ao número de alunos 

matriculados na UESB em Vitória da Conquista (3747) que já tem 21 anos de funcionamento 

como universidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5 Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR 

 

A Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, de caráter privado, é administrada 

pela mantenedora denominada Sociedade Educacional da Bahia S/C Ltda. e surgiu da 

experiência referenciada pelos vinte e cinco anos de prática na atividade do ensino 

fundamental e médio, através do Colégio Opção, de Vitória da Conquista.  
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Figura 14: FAINOR: Fachada Faculdade Independente 
do Nordeste. 
Av. Luís Eduardo Magalhães – Bairro Candeias 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 

A equipe pedagógica e os proprietários desejavam implantar o ensino superior na 

cidade com o objetivo de oferecer esta modalidade de ensino à clientela que já era atendida 

pelos serviços educacionais prestados até então, limitados ao ensino fundamental e médio. 

Além dessa motivação, a expansão do ensino superior e a presença de uma universidade 

pública reconhecida foram elementos que contribuíram para a decisão de implantar a 

faculdade. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FAINOR começou a funcionar em 9 de julho de 2001, em Vitória da Conquista e 

credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.393, de 4 de julho de 2001, sendo implantados três 

cursos: Engenharia da Computação, Administração com habilitação em Agroindústria e 

Ciências Contábeis. Um ano mais tarde foi criado o curso de Direito. Nos quatro cursos de 

graduação presenciais oferecidos, estão matriculados 1450 alunos.  

 

1.2.1.6 Faculdade Juvêncio Terra – FJT 

 

A Faculdade Juvêncio Terra foi instalada em Vitória da Conquista em 21 de junho de 

1999 e credenciada em mesma data pela portaria ministerial de número 898. A instituição é de 

caráter privado e é administrada pela mantenedora Instituto de Ensino Superior Juvêncio 

Terra Ltda. A implantação do ensino superior foi resultado de amplas discussões entre a 

equipe pedagógica e de proprietários que vislumbravam a possibilidade de atendimento aos 

                                                             
1 Informações obtidas junto à Direção Acadêmica da Instituição. 
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Figura 15- Faculdade Juvêncio Terra-FJT 
Av. Otávio Santos – Bairro: Recreio 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

alunos de ensino médio do Educandário Juvêncio Terra cuja existência data de 1946 e que 

funciona em prédio anexo ao da faculdade. A comunidade regional também sinalizava a 

demanda por cursos de graduação e de pós-graduação, o que estimulou os proprietários à 

investir no setor. A experiência no campo educacional e a eminente expansão do ensino 

superior fomentaram o desejo de implantação de cursos de graduação presenciais e, 

atualmente, a Faculdade Juvêncio Terra tem 600 alunos matriculados em seus cinco cursos 

autorizados pelo MEC: Secretariado Executivo, Administração de Empresas, Comunicação, 

Psicologia e Ciência da Informação.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PANORAMA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA. 

 

Nas diferentes IES de Vitória da Conquista existe certa complementaridade entre as 

áreas de conhecimento. (Quadro 01). A UESB mantém um histórico de oferta concentrada nas 

Ciências Humanas e da Terra, com apenas um curso da área de Ciências da Saúde, que é o 

curso de Medicina. A UFBA oferece apenas cursos na área de saúde que, por muito tempo, 

foram desejados pela comunidade regional. O IFBA (CEFET), ainda com oferta restrita, 

oferece com exclusividade o curso de Engenharia Elétrica. 

 

 

                                                             
2

 Informações obtidas junto à Direção Acadêmica da Instituição. 
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QUADRO 01: VITÓRIA DA CONQUISTA-BA: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E 
CUSOS OFERECIDOS 

 
INSTITUIÇÕES CURSOS OFERECIDOS (Campus de Vitória da Conquista – BA) 

UESB Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Economia, Ciência da Computação, Comunicação Social, Direito, 

Engenharia Florestal, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, 

Medicina e Pedagogia. 

FTC Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Fisioterapia, Comunicação Social, Nutrição, Psicologia, Sistemas de 

Informação e Turismo. 

FAINOR Engenharia da Computação, Administração com habilitação em 

Agroindústria e Ciências Contábeis e Direito. 

FJT Secretariado Executivo, Administração de Empresas, Comunicação, 

Psicologia e Ciência da Informação. 

UFBA Enfermagem, Nutrição e Farmácia. 

IFBA Engenharia Elétrica. 

    Fonte: Pesquisa de campo, dados oferecidos pelas instituições, outubro, 2008. 
 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB concentra 39,33% dos alunos 

enquanto a FTC tem 33,59% dos alunos e concentram juntas 72,9% das matrículas no ensino 

superior em Vitória da Conquista. A FAINOR abarca 15,2% do alunado, a FJT 6,3%, o IFBA 

(CEFET) 1,9% e a UFBA 3,7%, totalizando 27,1% dos alunos de graduação (presencial) 

matriculados na cidade. O quantitativo de alunos matriculados nas IES privadas (55,1%) 

supera o de matriculados nas IES públicas (44,9%) reafirmando o panorama apresentado 

anteriormente. (Tabela 04). 

Esta condição do público e do privado aponta para uma realidade conhecida em que o 

Estado deixa de ser o único provedor de benefícios e serviços que deveriam atender à 

sociedade, autorizando a oferta de ensino superior à instituições privadas, ocupando-se com 

os processos de autorização e fiscalização, às vezes deficiente.  

Assim, a oferta de educação superior pela iniciativa privada e o intenso uso das vagas 

oferecidas pelo setor implica em um paradoxo de afrontamento no campo ideológico e 

político entre as instituições públicas e privadas que aderem às imposições do mercado na 

prática educacional. 
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TABELA 04: VITÓRIA DA CONQUISTA – BA: DADOS DO ENSINO SUPERIOR 

INSTITUIÇÃO CAMPI 
(Geral) 

CURSOS 
(Vitória da Conquista – BA) 

ALUNOS 
(Vitória da Conquista – BA) 

PROFESSORES 
(Vitória da Conquista – BA) 

UESB 3 16 3747 461 

FTC 5 11 3200 160 

FAINOR 1 4 1450 93 

FJT 1 5 600 147 

IFBA (CEFET) 4 1 180 9 

UFBA 31* 3 350 37 

Fonte: Pesquisa de campo, dados oferecidos pelas instituições, outubro, 2008. 
* - Número de unidades localizadas em 3 municípios: Salvador, Barreiras e Vitória da Conquista – BA. 

 

  

Os modelos de gestão das faculdades privadas são diferentes das públicas, com 

investimento maciço em marketing que colaboram para atrair cada vez mais alunos. A isso, 

soma-se a questão das formas de ingresso e facilidades oferecidas pelas IES Privadas como os 

turnos dos cursos que, na maioria, são no noturno. 

As IES Públicas e Privadas vêm travando, de forma silenciosa e velada, uma batalha 

que envolve qualidade de ensino, desenvolvimento de pesquisas, inovação e formação de 

quadros de mão-de-obra deixando, muitas vezes, de prever a capacidade empreendedora de 

seus alunos, limitando a sua autonomia e as possibilidades de atuação e entrada no mercado 

de trabalho, submetendo-os às condições de assalariados ou à diferenciação entre aqueles que 

podem ingressar no ensino público ou no privado, seja pela condição intelectual ou financeira.   

 As IES Privadas, como a FTC, a FAINOR e a FJT têm oferecido cursos que também 

existem na UESB (apenas 3), mas, em grande parte, as alternativas se diferenciam e atraem 

alunos de toda a região como é o caso das ciências da saúde e engenharias. 

As Instituições Públicas de Ensino Superior são de grande importância para a 

comunidade regional que valoriza o ingresso dos alunos, mas se mostra preocupada com os 

problemas que permeiam as universidades federais e estaduais como o sucateamento, o 

fomento à produção científica, a remuneração docente, as condições de trabalho e o acesso 

cada vez mais restrito. Neste sentido, é preciso refletir sobre a real atuação do Estado nessa 

modalidade de ensino. 3 

                                                             
3

 Informações coletadas nos questionários aplicados à comunidade local. 
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O duelo entre o público e privado tem camuflado os verdadeiros objetivos da educação 

que consistem em gerar conquistas sociais e a redução do grande abismo que ainda existe na 

nossa sociedade de classes. Além disso, a relação entre o público e o privado tende a se 

estabelecer como a incapacidade estatal de investir na educação superior pública e o poderio 

econômico do capital privado, camuflado sob o discurso de disseminação e democratização 

do ensino superior. 
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2 FIXOS E FLUXOS ESPACIAIS E O ENSINO SUPERIOR EM 
VITÓRIA DA CONQUISTA – BA. 

 

Para encontrar um caminho que remeta à compreensão das formas espaciais e de como 

o espaço se configura é preciso refletir sobre os elementos que o compõem, sejam eles 

materiais ou imateriais. O espaço tal como se apresenta à análise geográfica contém 

informações variadas e nuances escamoteadas pelo olhar, muitas vezes, habituado a ver 

apenas o que se mostra evidente. Nessa lógica, o espaço cada vez mais complexo e mutável 

resulta em um campo de investigação complexo e multifacetado, envolto em percepções e 

movimentos que, muitas vezes, não se explicam por si só. 

Para Milton Santos (2007); 

 

O espaço é o maior conjunto de objetos existente. Se ele associa o que, pela 
origem, tem idades diversas, tais coisas são todas, a cada movimento, 
movidas e vivificadas por uma lei única, a lei do hoje, a que se submetem 
todas as relações sociais. Trata-se de uma grande lei dos movimentos de 
fundo, dada pelos modos de produção e seus momentos, responsável pelas 
mudanças grandes e gerais, e pela criação de novos objetos, enquanto as 
relações que se estabelecem entre os homens por meio dos objetos novos e 
dos antigos também se submetem a uma lei menor, como se, na vida da 
sociedade e do espaço, existissem um motor movente e um motor movido. 
(SANTOS, 2007, p. 141-142). 

 

Surge então a possibilidade de direcionar o olhar à compreensão dos Fixos e dos 

Fluxos.    

 

2.1 FIXOS E FLUXOS ESPACIAIS 

 

O espaço se configura como um complexo movimentado e vivificado por leis, padrões 

próprios e, acima de tudo, pelas respostas ao modo de produção adotado em cada sociedade. 

Essa por sua vez, participante também de um emaranhado de regras e comandos que são 

determinantes para as relações que se estabelecem e, mais importante, para a vida dos que 

estão nesse espaço. Nesse complexo espacial, percebe-se a existência de trabalho, produção, 

comunidades diversas, hábitos, costumes e formas de vida variadas, mas todas resultantes de 
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um intenso movimento, múltiplo, às vezes, desordenado e cruel, em outras, padronizado e 

aparentemente sensato, mas, dinâmico. Ainda segundo o pensamento de Santos; 

 

O espaço disso resultante pode ser tratado como um conjunto inseparável de 
fixos e fluxos. Se a definição dos fixos vem da qualidade e quantidade (ou 
densidade) técnicas que encerram, a definição dos fluxos deriva da sua 
qualidade e do seu peso políticos. Tal oposição é necessária. Ela é, mesmo, 
indispensável, para distinguir entre o processo imediato da produção, cuja 
definição é técnica, e as outras instâncias: circulação, distribuição, consumo, 
cuja definição é cada vez mais do domínio político. (SANTOS, 2007, p. 
142).  

 

Ao analisar o espaço, surge a necessidade de fazer distinção entre os elementos que o 

compõem de forma a compreender não o espaço como cenário, mas sim como movimento. 

Surge então a possibilidade de direcionar o olhar à compreensão dos Fixos e dos Fluxos.  

Assim, para Santos (2004);  

 
 
 [...] os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar e os fluxos são um resultado direto ou indireto 
das ações que atravessam ou se instalam nos fixos.[...] Fixos e fluxos juntos 
interagindo, expressam a realidade geográfica. (SANTOS, 2004, p.61-62). 

 
 

Os fixos representam a estrutura instalada para atender à população e se configuram 

como produto das dinâmicas social, comercial, administrativa, industrial, educacional, política 

para atender às necessidades materiais ou imateriais da população, fixados em pontos diversos 

da cidade sendo, na maioria das vezes, estrategicamente instalados. Sobre isso Santos (2007) 

afirma que 

 

Os fixos são econômicos, sociais, culturais, religiosos etc. Eles são, entre 
outros, pontos de serviço, pontos produtivos, casas de negócio, hospitais, 
casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas e outros lugares de 
lazer. Mas se queremos entender a cidade não apenas como grande objeto, 
mas como um modo de vida, há que distinguir entre os fixos públicos e os 
fixos privados. Estes são localizados segundo a lei da oferta e da procura, 
que regula também os preços a cobrar. Já os fixos públicos se instalam 
segundo princípios sociais, e funcionam independentemente das exigências 
do lucro. (SANTOS, 2007, p.142). 
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Portanto, os fixos são elementos indispensáveis à análise do espaço e são resultado do 

investimento de capital e de proposições sociais materializadas pelo trabalho e constituídos 

em objetos. Santos (2008) afirma que; 

  

[...] o estudo dos fixos permite uma abordagem mais cômoda, através dos 
objetos localizados: agências de correio, sucursais bancárias, escolas, 
hospitais, fábricas... Cada tipo de fixo surge com suas características, que 
são técnicas e organizacionais. E, desse modo, a cada tipo de fixo 
corresponde uma tipologia de fluxos. Um objeto geográfico, um fixo, é um 
objeto técnico, mas também um objeto social, graças aos fluxos. Fixos e 
fluxos interagem e alteram-se mutuamente. (SANTOS, 2008, p. 86). 

 

Seguindo o pensamento de Santos (2008), o conceito de fluxos, atrelado 

indispensavelmente ao de fixos, complementa uma porção significativa do processo de 

compreensão das questões que envolvem a análise do espaço geográfico em sua essência.  

Nessa perspectiva, os fluxos, relacionados ao movimento de mercadorias e pessoas, ao 

consumo de produtos e serviços referem-se às ações originadas e vinculadas aos fixos e se 

multiplicam, criam-se e recriam-se, mantém – se e se diferenciam obedecendo à organização 

política, econômica e social e das necessidades de sobrevivência e ganho de capital. 

Assim, a análise urbana e regional faz uso da combinação entre fixos e fluxos, cujo 

âmago se processa no jogo de relações dialéticas entre o ensino superior e a instalação de 

infra-estrutura e das relações sociais, econômicas, institucionais, culturais e espaciais, 

constituindo-se assim como um sistema integrado que impulsiona o desempenho regional.  

Com a implantação da infra-estrutura (os fixos), intensificam-se as trocas de 

informações e de mercadorias, as migrações permanentes e temporárias, os novos empregos, 

novas relações sócio-culturais (os fluxos).  

Santos (2004, p.63) discute a questão dos fixos e fluxos demonstrando que os mesmos 

formam sistemas de objetos e sistemas de ações, afirmando que o espaço é formado pelo 

conjunto indissociável, solidário e contraditório desses sistemas. Assim, 

 
Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas 
de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o 
sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 
preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. 
(SANTOS, 2004, p. 63) 

 

Para o autor, “os objetos que interessam à geografia não são apenas objetos móveis, 

mas também imóveis, tal uma cidade, uma barragem, uma estrada de rodagem, uma 
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plantação, um lago, uma montanha. Tudo isso são objetos geográficos.” (SANTOS, 2004, 

p.72) 

Assim, é possível dizer que os objetos são a infra-estrutura que dá suporte ao 

funcionamento de serviços, da indústria, do comércio; elementos que materializam, por assim 

dizer, a obra do homem e da natureza no espaço. 

Para o mesmo autor,  

 

A ação é o próprio homem. Só o homem tem ação, porque só ele tem 
objetivo, finalidade. A natureza não tem ação porque ela é cega, não tem 
futuro. As ações humanas não se restringem aos indivíduos, incluindo, 
também, as empresas, as instituições. Mas os propósitos relativos às ações 
são realizados por meio dos indivíduos [...] 

Portanto,  

As ações resultam das necessidades, naturais ou criadas. Essas necessidades 
materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, é que 
conduzem os homens a agir e levam às funções. Essas funções, de uma 
forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. (op. cit., 2004, p.82-83). 

 

Da interação entre os sistemas de objetos e ações, criam-se novos espaços e os lugares 

são reconfigurados numa nova dimensão de sociedade em rede, onde esses sistemas definem 

novas formas de pensar e fazer. Então, de maneira clara, emergem novos espaços, novos 

lugares, novas regiões. 

Originado da relação entre os homens; da utilização e transformação dos recursos 

naturais, do enraizamento nos lugares, das trocas de fluxos e da construção e manipulação de 

fixos; o espaço geográfico vai se caracterizando e dando sinais da existência, permanência e 

interferência humana de diversas maneiras e com múltiplas facetas sejam elas culturais, 

técnicas ou sociais.  

As transformações ocorridas nas últimas décadas do século XX são calcadas no 

conhecimento, no desenvolvimento tecnológico e nas mudanças espaciais, fatores que 

revelam a eficiência ou a insuficiência, assim como a capacidade ou a incapacidade do 

homem para impulsionar o desenvolvimento regional e a consolidação das redes em benefício 

de uma maioria. 
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2.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, O ENSINO SUPERIOR E A 
DINÂMICA DOS FIXOS E FLUXOS ESPACIAIS. 

 

Com uma área de 3.743 Km², o município de Vitória da Conquista é um dos mais 

extensos e mais populosos da Bahia e está localizado na microrregião do Planalto da 

Conquista, Sudoeste do Estado. (Figura 16). A população do município é de 308.204 

habitantes, segundo último censo realizado pelo IBGE, em 2007. O município tem um dos 

PIBs que mais crescem no interior do Estado, oferecendo serviços e comércio diversificados, 

principalmente no tocante à educação e, especificamente, ao ensino superior. 

O município de Vitória da Conquista foi fundado pelo sertanista português João 

Gonçalves da Costa, que veio para o Brasil a serviço de D. José I, rei de Portugal, com a 

missão de conquistar as terras ao oeste da costa da Bahia. A origem do núcleo populacional 

está relacionada à busca de ouro, à introdução da atividade pecuária e ao próprio interesse da 

metrópole portuguesa em criar um aglomerado urbano entre a região litorânea e o interior do 

Sertão. Portanto, integra-se à expansão do ciclo de colonização dos fins do século XVIII.  

Então denominado de Arraial da Conquista, foi através da Lei Provincial N.º 124, de 

19 de maio de 1840, elevado à Vila e Freguesia, sendo chamado, a partir da data dessa data, 

Imperial Vila da Vitória, com território desmembrado do município de Caetité - BA, 

verificando-se sua instalação em 9 de Novembro do mesmo ano. Em ato de 1º de Julho de 

1891, a Imperial Vila da Vitória passou à categoria de cidade, recebendo o nome de 

Conquista. Em Dezembro de 1943, através da Lei Estadual N.º 141, o nome do Município foi 

modificado para Vitória da Conquista. (VIANA, 1982, p. 13-59) 

Em função de sua privilegiada localização geográfica consolidada pela abertura da 

estrada Rio - Bahia (atual BR-116) e da estrada Ilhéus – Lapa (BA-415), o município passa a 

integrar-se a outras regiões do Estado e ao restante do País polarizando um grande número de 

municípios do Sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.  Sobre esse aspecto, Moreira 

(2001) afirma que: 

 

As práticas espaciais são ações que têm por base o binômio localização-
distribuição.[...] É o binômio localização – distribuição que garante o caráter 
geográfico da configuração do espaço que as práticas espaciais dão à 
sociedade por meio delas construída. (MOREIRA, 2001, p.1) 
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A sede do município, a cidade de Vitória da Conquista, situada a 900 metros de 

altitude, se localiza em torno de três eixos rodoviários: no sentido norte-sul, a BR 116 (Rio 

Bahia), que permite o acesso tanto ao Centro-Sul como ao Norte e Nordeste, no sentido Leste-

Oeste, a BA-415 (Conquista - Itabuna) com acesso ao litoral, e a BA-262 (Conquista - 

Brumado) que possibilita acesso ao Oeste do Estado e é a principal rota de entrada para a 

região Centro-Oeste do país. (Figura 17). 

 

 

 

Figura 16: Bahia: Localização do Município de Vitória da Conquista, 2008 
Fonte: SEI – BA, 2003. 
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Dentre outras razões, também por se encontrar em um entroncamento rodoviário, que 

é vital para a Bahia e todo o Sudoeste, Vitória da Conquista vem se consolidando como um 

dos dez municípios mais dinâmicos do Brasil, de acordo com a Pesquisa 'Municípios mais 

Figura 17 – Região Sudoeste da Bahia – Principais Rodovias, 2008 
Fonte: SEI – BA, 2007. 
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dinâmicos do Brasil do Atlas do Mercado Brasileiro de 2008, figura como a terceira maior 

cidade do Estado da Bahia, apresenta o setor terciário mais desenvolvido da região e exerce 

função polarizadora em relação aos municípios circunvizinhos. 

Até a década de 1940, a base econômica do município se fundou na pecuária 

extensiva. A partir daí, surgiria uma nova fase econômica e social com a cafeicultura e o 

comércio ocupando um lugar de grande destaque na economia local. 

Em 1970, inicia-se o processo econômico baseado na cafeicultura e na indústria de 

transformação, com a criação do Distrito Industrial dos Imborés. O café alicerçou o 

desenvolvimento sócio – econômico do município por muitos anos no entanto, a indústria não 

se consolidou de maneira plena. Parte das cidades do Brasil, principalmente aquelas da região 

Sudeste, tiveram seu processo de desenvolvimento calcado na industrialização e numa 

urbanização nem sempre equilibrada e planejada. 

Apesar de Vitória da Conquista apresentar posição geográfica favorável e relevante 

potencial econômico, que, durante muito tempo, permeou o discurso sobre o município, esse 

não participou de forma significativa do movimento industrial concentrado na década de 1970 

e também não foi incluído na recente desconcentração industrial ocorrida no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Portanto, não sendo beneficiado por nenhum movimento atrelado às políticas 

públicas tradicionais de desenvolvimento, foi necessário construir alternativas de crescimento 

endógeno para o município. 

A produção cafeeira entrou em crise, a partir do final dos anos de 1980 em decorrência 

da queda nos preços e dos longos períodos de estiagem. Assim, a característica de pólo de 

serviços entra em relevo. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem, abrindo 

novas possibilidades de desenvolvimento local e regional. Sobre isso Lopes (2002) afirma que 

 

 

Nesse quadro recessivo, dois novos setores ligados à economia dos serviços 
despontam como potenciais de desenvolvimento para a economia de Vitória 
da Conquista. São eles os serviços de saúde e educação. Dentre os serviços 
de educação destaca-se o ensino superior pelo seu poder de alavancar o 
desenvolvimento regional através da formação de capital humano e pelos 
seus efeitos a montante e a jusante. Os efeitos a montante relacionam-se à 
criação de cursinhos pré-vestibulares, de escolas de segundo grau e de cursos 
de idiomas. Os efeitos a jusante relacionam-se aos gastos com investimentos 
e manutenção das IES, aos gastos de professores e funcionários empregados 
no ensino superior e aos gastos de alunos oriundos de outros municípios. 
(LOPES, 2002, p. 31). 
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Com posição privilegiada e com uma infra-estrutura econômica, política e 

administrativa bastante expressiva para o contexto regional, Vitória da Conquista atende a um 

grande contingente de pessoas que busca a oferta de bens e serviços, tendo um raio de ação 

que promove a consolidação de uma região de influência. Conforme estudo apresentado por 

Edgard Porto, atual diretor de estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI, 2002) na obra intitulada Desenvolvimento Regional na Bahia, pode-se constatar 

que 

 

As cidades comerciais de porte interestadual podem ser consideradas como 
aquelas que foram formadas pela intercessão de fluxos sociais e econômicos 
locais com os fluxos de passagem pelo Estado. São as áreas urbanas que têm 
um porte comercial de atendimento a um vasto (relativamente a outras 
cidades comerciais do estado) território local e que contam com uma 
localização estratégica para dar também suporte à circulação de mercadorias 
e de pessoas entre outros Estados do País. Isso pressupõe que essas cidades, 
conformadas ou não em rede linear em torno de eixos de transportes, 
apresentem demandas especiais para responder a esse duplo papel. São as 
cidades localizadas ao longo das quatro rodovias estruturantes da circulação 
física das mercadorias e de pessoas no estado, quais sejam: Teixeira de 
Freitas, Eunápolis, Itabuna e Santo Antônio de Jesus, ao longo da BR-101; 
Vitória da Conquista, Jequié e Feira de Santana, ao longo da BR-116 (duas 
rodovias que interligam as regiões Sul-Sudeste e Nordeste do Brasil); 
Barreiras, ao longo da BR-242, e Juazeiro, ao longo da BR-407, duas 
rodovias que articulam os fluxos da região Central e Centro-Nordeste do 
Brasil com a Metrópole. (PORTO, 2002, p.118). 

 

Com a participação efetiva de Vitória da Conquista na oferta de serviços de saúde e 

educação no Estado, verificou-se a partir do final da década de 1990, o aumento da oferta de 

ensino superior que vem promovendo uma intensa movimentação sócio-econômica e espacial, 

não apenas na cidade, mas no Sudoeste Baiano, sobretudo, naqueles municípios que utilizam 

as vagas oferecidas em Vitória da Conquista. A oferta e a demanda por esse serviço têm 

conferido a condição de pólo educacional de nível superior à cidade, pois esta conta hoje com 

uma boa infra-estrutura direcionada ao setor. Sobre isso Lopes (2002) comenta que: 

 

O ensino superior destaca-se em Vitória da Conquista graças à ação 
polarizadora deste município na região Sudoeste da Bahia e à presença de 
uma universidade pública nova e emergente, a UESB. Estes elementos 
favorecem a formação de uma aglomeração especializada em ensino superior 
neste município. A ação polarizadora decorre, principalmente, da sua 
posição geográfica. Como já lembramos, Vitória da Conquista é o centro de 
serviços de uma região que abriga uma população em torno de 2 milhões de 
habitantes. (LOPES, 2002, p.31). 
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O ensino superior no Estado da Bahia era oferecido, até o início da década de 1970, 

por duas universidades: a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Católica 

de Salvador (UCSAL). Havia a centralização do ensino superior na capital do Estado que 

abarcava a população da metrópole e das cidades do interior. De acordo com Costa (1991), na 

década de 1980, a rede de ensino superior na Bahia contava com instituições isoladas 

mantidas pelo Estado e por entidades particulares, absorvendo apenas 4,1 alunos para cada 

1.000 habitantes. 

O fato de, na Bahia, existir apenas uma universidade pública federal impeliu o 
governo estadual a fomentar uma intensa política de ensino superior, conforme salienta 
Tomasoni (2002): 

 

A expansão do ensino superior se deu timidamente a partir da década de 70 
com a intervenção do Estado, o qual assumiu a educação superior neste 
território, fato que não ocorreu com outras unidades federativas, que 
contaram com a iniciativa e ação do sistema federal e de empresas privadas. 
A partir da década de 80, as ações de implementação do ensino superior 
intensificaram-se, caracterizando-se numa interiorização. (TOMASONI, 
2002, p.23). 

 

A necessidade do aumento das vagas em virtude do crescimento populacional, a 

necessidade de melhorar os níveis de escolaridade e de qualificação profissional, além da 

centralização do ensino superior na capital do Estado foram fatores que motivaram a 

ampliação da oferta de vagas. A base da política de descentralização do ensino superior foi 

inspirada em uma das diretrizes do Programa de Ação Governamental, que definia como meta 

a interiorização do desenvolvimento das regiões e pelo fortalecimento das políticas e 

programas. (op. cit., 2002). Outro fator foi a crescente expansão da rede pública estadual de 

ensino de 1º e 2º graus que exigia a fixação, no interior, de pessoal qualificado para o 

exercício do magistério, o incentivo da pesquisa científica e a difusão de uma cultura 

universitária. 

Durante a expansão do ensino superior no Estado baiano foi criada a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), uma instituição pública de ensino superior, de 

natureza autárquica, regida pelos princípios do direito público e vinculada à Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia. A presença da UESB colaborou para a criação de Instituições 

Privadas denominadas Faculdades de Ensino Superior, que oferecem cursos diversos e 

atendem à uma fatia considerável da população da região. Assim sendo; 
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Nesta região, a presença de uma universidade pública forte é condição 
necessária para o surgimento e consolidação das IES privadas. Isto ocorre, 
dentre outros motivos, porque as IES privadas aproveitam-se da proximidade 
para compartilhar recursos (como capital humano, por exemplo) com a 
universidade pública. (LOPES, 2002, p.31) 
 
 

O ensino superior que tem seus objetivos finais atrelados à inovação, 

profissionalização e à formação intelectual das pessoas, se constitui num gerador de fixos e 

fluxos espaciais. Dessa maneira, a participação das Instituições de Ensino Superior vincula-se 

não somente à produção do conhecimento, tão necessária à sociedade, mas, também na 

produção do espaço urbano e regional.  

 

2.3 SISTEMAS DE OBJETOS, SISTEMAS DE AÇÕES E O ENSINO 
SUPERIOR EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA. 
 

A localização dos fixos, podendo ser também denominados de objetos geográficos tais 

como casas, firmas, instituições, redes de transporte, lojas e outros do gênero, resulta na forma 

espacial da cidade. Esta forma remete à realidade percebida e vivida e liga as pessoas às suas 

práticas cotidianas, gerando sistemas complexos. No entanto, a materialidade dos fixos pode 

remeter não apenas ao real, mas à subjetividade que se pode perceber de formas diferenciadas 

ganhando papel simbólico e funcional. Para Santos (2004); 

 

O enfoque geográfico supõe a existência dos objetos como sistemas e não 
apenas como coleções: sua utilidade atual, passada, ou futura vem, 
exatamente, do seu uso combinado pelos grupos humanos que os criaram ou 
que os herdaram das gerações anteriores. Seu papel pode ser apenas 
simbólico, mas, geralmente, é também funcional. (SANTOS, 2004, p.73). 

    

Partindo desse pressuposto pode-se afirmar que cada fixo espacial ou objeto faz parte 

de um grande sistema, mais amplo, denominado sistema de objetos. Assim, não só o uso 

combinado, mas as atividades dele decorrentes compõem modelos estruturais que se arranjam 

e se complementam de acordo com sua funcionalidade. Santos (2004) afirma que: 

 

Cada objeto é, em si mesmo, um sistema, funcionando sistemicamente. Um 
grande supermercado ou shopping Center seriam incapazes de existir se não 
fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, 
sistemas de transporte públicos com horários regulares e conhecidos e, se, no 
seu próprio interior, as atividades não estivessem subordinadas a uma 
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Figura 18 - Relação entre a implantação/ampliação da oferta de ensino superior em Vitória da 
Conquista e a geração de novos sistemas de objetos. 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 

Surgimento 
de empresas 
para atender 

às 
demandas 
geradas 

pelo ensino 
superior 

Atores:Atores:Atores:Atores:    

• Agente de Turismo 
• Arquiteto 
• Corretor de Imóveis 
• Livreiro 
• Proprietário de 

Construtora 
• Proprietário de 

Restaurante 
• Proprietário de Escola 

Implantação de Instituições de Ensino Superior em Vitória da Conquista 

Resultados: 
• Construção, aluguel e 

venda de imóveis. 
• Novos cursinhos de pré-

vestibular. 
• Cursos de especialização.  
• Agências de turismo. 
• Restaurantes. 
• Pensionatos. 
• Livraria. 
• Escolas. 
 

• Maior contingente de pessoas como palestrantes, professores e alunos que viajam para 
Vitória da Conquista e para fora da cidade.  

• A exigência por pacotes de viagens, atendendo a um público diferenciado. 
• Oferta de mão-de-obra qualificada. 
• Demanda por projetos arquitetônicos de prédios de apartamentos com até dois quartos, 

villages e casa do estudante. 
• Aumento na locação de imóveis para alunos e professores. 
• Aumento no valor da venda e do aluguel. 
• Demanda por livros especializados e maior dinâmica nas vendas. 
• Novos alunos e novas famílias chegam ao município para buscar o serviço das IES.  
• Melhoria de acesso às IES acabaram beneficiando áreas da cidade. 
• Maior fluxo no consumo. 
• Atração do alunado residente nas cidades do Sudoeste da Bahia, além do próprio estudante 

da cidade, que necessita de uma melhor formação secundarista para enfrentar o vestibular e 
ingressar nas universidades desejadas. 

• Construção de vias de acesso nas proximidades das unidades escolares. 

coordenação. Esse é o caso dos grandes edifícios, dos armazéns, dos silos, 
etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária 
são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. (SANTOS, 2004, p. 219). 

 

A implantação das IES, em Vitória da Conquista, produziu novos fixos espaciais, isto 

é, construiu um sistema de objetos vinculados, principalmente, aos setores imobiliários e da 

construção civil tais como prédios de residências e estabelecimentos comerciais. (Figura 18). 
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É importante lembrar que, nem todos são participantes, uniformemente, deste sistema. 

Muitas vezes, de acordo com os símbolos que emana, um objeto pode ser um fator de 

exclusão ou de desagregação visto a restrição de acesso, gerando rupturas espaciais. O aspecto 

físico pode ser uma barreira social, lembrando aí a diferenciação entre as classes que fazem 

uso dos serviços e que constroem suas próprias subjetividades. 

A implantação de IES em Vitória da Conquista também resultou no incremento do 

sistema de objetos, sobretudo aqueles relacionados ao ensino superior assim como no 

surgimento e potencialização de fluxos e/ou sistemas de ação correlatos. A infra-estrutura 

participante (asfaltamento de vias de acesso às IES, surgimento e ampliação de linhas de 

transporte coletivo e serviços de urbanização) do sistema beneficiou algumas empresas que 

foram instaladas nas proximidades das IES. 

Remetendo a discussão aos fixos e fluxos espaciais originados por Vitória da 

Conquista e, provenientes do ensino superior, pode-se pontuar as próprias IES que estão 

edificadas em bairros como: Universidade, Candeias, Recreio, Centro e Zabelê. (Figura 19). 

Os bairros Candeias e Recreio são os de maior incidência das IES da cidade e 

concentram a maior intensidade de urbanização. Nessas áreas estão localizados os maiores 

investimentos em prédios residenciais de todos os padrões, escolas públicas e privadas de 

todos os níveis de ensino, cursinhos, serviços básicos, supermercados, academias, 

restaurantes, padarias, bares, clínicas, consultórios médicos e outros equipamentos que 

oferecem comodidade aos moradores. Nesses bairros são praticados os mais altos valores em 

termos de aluguéis e venda de imóveis e lotes de terrenos.4 

O setor educacional de ensino superior, além das IES, tem sido responsabilizado por 

avanços em diferentes ramos de atividades comerciais como: livrarias, restaurantes, 

imobiliário, da construção civil e na propulsão das vendas de roupas, cosméticos e calçados, 

que se constituem em fixos. Além disso, os serviços bancários e de saúde têm sido 

fomentados.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Informações obtidas junto à agente imobiliário da cidade. 
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O consumo de determinados produtos e serviços revela que existe um incremento nas 

vendas e na circulação de capital no comércio local, afirmando a influência da presença deste 

público em Vitória da Conquista, sejam eles moradores ou não. (Figura 20). 

 

Figura 19: Vitória da Conquista – BA: Localização das IES na malha urbana. 
Fonte: Plano Urbano de Vitória da Conquista – BA 
Dados organizados pela autora. 
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Figura 20: Produtos e serviços mais consumidos em Vitória da Conquista-
BA: pelos alunos pesquisados e provenientes de outros municípios. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços de alimentação ilustram a situação pois, do total de entrevistados, 35,7% 

fazem suas refeições diárias em lanchonetes e 24,3% em restaurantes do comércio local, 

totalizando 60% da amostra contra 32,9% que fazem suas refeições em casa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Os gastos realizados mensalmente no comércio (Figura 22), também podem ser 

ilustrativos da influência financeira que o alunado do ensino superior, proveniente das cidades 

pesquisadas, pode realizar em Vitória da Conquista.  

 

Figura 21:  Local de alimentação dos alunos pesquisados. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 
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A oferta de transporte público coletivo com destino às IES se constitui em 46 linhas e 

registra um aumento médio de 567,09% na oferta desse serviço, ao longo dos últimos oito 

anos. (Tabela 05). No entanto, ainda que essa modalidade de transporte seja considerada 

suficiente para o atendimento dos alunos, existem veículos alternativos que também atendem 

à essa clientela, como as vans, ônibus e carros menores, que trazem e levam diariamente, os 

alunos provenientes dos municípios circunvizinhos. O quantitativo de alunos cadastrados no 

setor de transportes da Prefeitura de Vitória da Conquista tem relação direta com o número de 

matriculados no ensino superior.  

 

TABELA 05: VITÓRIA DA CONQUISTA – BA:  DADOS DO TRANSPORTE VINCULADO 
ENSINO SUPERIOR  

Parâmetros UESB UFBA IFBA FJT FAINOR FTC TOTAL 
Transporte público partindo do 

centro comercial. 
SIM SIM SIM Centro SIM SIM - 

Linhas de transporte público a 
serviço dos alunos de IES. 

14 14 07 - 07 04 46 

Vias asfaltadas em função do 
ensino superior (Km) 

7,90  6,30 4,80 0,70 4,10 2,30 26,10 
KM 

Aumento médio no percentual de 
linhas de transporte público a 
serviço do ensino superior nos 

últimos oito anos. 

940% 940% 241,7% - 650% 500% 567,09% 

Presença de veículos alternativos a 
serviço do ensino superior. 

SIM SIM SIM Sim SIM SIM - 

Alunos (cadastrados) da cidade e 
de outros municípios que fazem 

uso de transporte municipal 
vinculado ao ensino superior em 

Vitória da Conquista - BA 

4.072 281 731 226 1.850 1.960 9.120 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 – Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA 

Figura 22 : Gasto médio mensal no comércio de Vitória da Conquista – BA 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008 
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O aumento na oferta de infra-estrutura de transportes não está relacionado diretamente 

à qualidade e ao valor pago pelos estudantes. No entanto, muitas empresas e setores 

diferenciados da economia local são beneficiados por esse sistema, refletindo em aumento no 

fluxo de consumidores, assim como maior circulação de pessoas e mercadorias. 

A comunidade residente em Vitória da Conquista, representada pela amostragem 

utilizada na pesquisa, reconhece a cidade como pólo educacional de ensino superior (95% dos 

entrevistados). Também vale destacar que a totalidade dos entrevistados reconhece que a 

cidade tem se desenvolvido em decorrência da implantação e/ou ampliação da oferta de 

ensino superior em Vitória da Conquista – BA, relacionando à isso, o aumento na setor de 

construção civil, do comércio, dos serviços, nas oportunidades de inserção em empregos 

melhores, na cultura e nos fluxos migratórios. Em contrapartida, um pequeno percentual dos 

entrevistados (5%) faz uma importante ressalva quanto ao custo de vida que tem sido elevado 

ao longo dos anos em função do crescimento apontado, assim como remetem à questão da 

especulação imobiliária. 

Os benefícios realizados pelo poder público, visando atender à determinado fim, 

acabam sendo consumidos coletivamente e se colocando à serviço também do capital privado, 

atraindo investimentos em determinadas áreas. Este é o caso do asfaltamento de vias, da 

ampliação do serviço de transporte público e da implantação de escolas e universidades 

públicas.  

Esse movimento envolve fixos e fluxos que geram crescimento econômico mas, por 

outro lado, resulta na especulação imobiliária, na favelização e na exclusão de muitos. 

De acordo com Santos; 

 
No território como um todo, nas cidades e, sobretudo, na grande cidade 
capitalista (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e tantas outras), o número avultado e a extensão de 
movimentos diários se “organizam” na anarquia da produção capitalista, 
segundo a qual a localização de fixos de ordem econômica e social está 
subordinada à lei do lucro, muito mais que à eficiência social. A distância 
entre a moradia dos pobres e seu lugar de trabalho tem a mesma explicação e 
o mesmo resultado, do mesmo modo que a localização de certas áreas, para o 
melhor êxito da especulação, para a maior anarquia das localizações e dos 
fluxos, para o empobrecimento cumulativo das populações. Ao 
empobrecimento pela economia, isto é, pelo mercado, junta-se o 
empobrecimento pela má organização do território pelo poder político.  
(SANTOS, 2007, p.143) 

 

A afirmativa do autor é percebida quando se observa o padrão de construções nas 

proximidades da UESB, UFBA, FAINOR, FTC e da FJT. (Figuras 23 a 30).  São edificações 
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de pequeno, médio e grande porte, porém direcionadas à locação e venda que atendem um 

público com padrão de renda superior a cinco salários mínimos.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
5 Dado fornecido por gestor de imobiliária em Vitória da Conquista - BA 

Figura 25: Vitória da Conquista- BA: Aglomeração de prédios construídos no Bairro 
Candeias nos últimos 4 anos. Proximidades da UESB, UFBA e FAINOR 
Fonte: Trabalho de Campo, 2008 
 

 

Figura 23: Vitória da Conquista-BA: Av. Luís 
Eduardo Magalhães / Acesso à FAINOR. 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 

 

Figura 24: Vitória da Conquista-BA: Bairro 
Candeias - Construções nas proximidades da 
FAINOR 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 
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Figura 26: Vitória da Conquista – BA: 
Bairro Candeias. Village destinado à 
estudantes. Proximidades da FAINOR 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 

Figura 27: Vitória da Conquista –BA: 
Av. Olívia Flores – Bairro Candeias 
Via de acesso à UESB 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 

 

Figura 28: Vitória da Conquista-BA: Vista 
de construções / Bairro Candeias 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 

 

Figura 29: Vitória da Conquista – BA: Padrão 
Típico de Edificações – Bairro Candeias 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 

Figura 30: Vitória da Conquista – BA: Obras nas imediações da FAINOR, iniciadas após a 
instalação da mesma em 2001. 
Av. Luís Eduardo Magalhães – Bairro Candeias – Vitória da Conquista – BA 
Fonte: http://www.skyscraperlife.com/brazil/10193-Figuras-de-vitoria-da-conquista-ba.html 

Complexo da 

Fainor 
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Figura 31: Tipo de moradia utilizada em Vitória da Conquista – BA 
pelos alunos de ensino superior provenientes de outros municípios. 
Fonte: Pesquisa de Campo, junho, 2008. 

Apesar do crescimento no setor imobiliário ser justificado pela implantação de 

universidades, é possível verificar certa contradição quando se analisa a resposta dada pelos 

alunos do ensino superior provenientes de outros municípios. Da amostra pesquisada, 55,7% 

dos alunos não residem em Vitória da Conquista enquanto 44,3% são residentes. Em termos 

quantitativos, observa-se que existe um significativo movimento pendular de pessoas que 

utilizam o serviço de ensino superior na cidade, quando comparado aos residentes. No 

entanto, a presença de alunos de outros municípios, que ingressam nas universidades e 

faculdades instaladas em Vitória da Conquista, residentes ou não nesta cidade, tem 

justificado, na opinião de empresários e profissionais liberais, novos investimentos no setor 

imobiliário e no comércio.6 

O tipo de moradia escolhida reforça o depoimento dos empresários e profissionais 

liberais visto que 26,5% dos alunos têm feito a opção por residir em casas e 11,4% em 

apartamentos totalizando 37,9% da amostra pesquisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro dado relevante para a análise refere-se ao gasto médio mensal com moradia dos 

alunos pesquisados. Observa-se que 57,1% dos estudantes residem em casa própria, muitas 

vezes de familiares que, em algum momento investiram neste setor, porém não relacionam a 

aquisição do imóvel diretamente ao ensino superior. No entanto, os alunos que moram de 

aluguel, totalizam 42,9% da amostra, e o fazem para estudar. 

O gasto mensal com moradia de 19,3% dos alunos oscila entre R$210,00 e R$300,00 

embora este não seja o preço de aluguel praticado nos bairros Recreio e Candeias, onde se 

                                                             
6 Informações colhidas nas entrevistas realizadas com agentes imobiliários, construtoras, comerciantes e 
arquiteto em Vitória da Conquista - BA./Julho 2008. 
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Figura 32: Gasto mensal dos alunos com moradia em Vitória da Conquista – BA  
Fonte: Pesquisa de Campo, junho, 2008. 

 

percebe o maior crescimento imobiliário e cujo preço varia entre R$310,00 e R$900,007. O 

grupo de alunos que faz uso desse padrão de moradia totaliza 12,9% da amostra pesquisada. 

(Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O panorama urbano apresentado na atualidade em Vitória da Conquista – BA indica 

que o ensino superior tem gerado fixos conectados em um sistema de objetos que por sua vez 

não podem ser dissociados da geração de fluxos e sistemas de ação que representam o 

movimento humano, da técnica e da informação resultantes e intrinsecamente ligados aos 

fixos, assim como cada tipo de fluxo corresponde a um tipo de fixo ou a um conjunto de 

fixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
  Informação obtida junto às imobiliárias/ julho 2008. 
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3 REGIÃO E A FORMAÇÃO DE REDES COM BASE NO ENSINO 

SUPERIOR. 

 

Ao se delinear os resultados dos fluxos espaciais, as redes geográficas emergem como 

um poderoso conceito para explicação de questões contemporâneas sediadas nos mais 

diversos lugares e, também para o mapeamento e compreensão das formas de relacionamento 

entre atores centrais dos sistemas de ação, grupos e organizações institucionais de uma região. 

Nesse sentido torna-se mister considerar a configuração regional e as redes 

constituídas com base no ensino superior em Vitória da Conquista – BA. 

  

3.1 REGIÃO, REDES E AS IES DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA. 

 

A complexidade do mundo atual nos faz crer que a região deve ser entendida e 

discutida, conforme Santos (1985, p.66) como “o resultado das possibilidades ligadas a certa 

presença, nela, de capitais fixos exercendo determinado papel ou determinadas funções 

técnicas”. Vale dizer que no lugar acontecem, na atualidade, múltiplas relações e se 

estabelecem funções variadas que, muitas vezes, entram em conflito para produzir e 

reproduzir parcelas do espaço, mudando o relacionamento entre as áreas. A especialização de 

funções acaba por traduzir-se em formas especiais e diferenciadas de uso da região que deve 

ser entendida hoje pelo viés sócio-econômico, com recorte espacial diferenciado dos modelos 

que têm como base as características naturais, a homogeneização e a contigüidade. Deve-se 

considerar as transformações humanas, sociais, políticas, econômicas e culturais que 

promovem a reconsideração do conceito de região, sob um novo olhar. Dito isso, fica evidente 

que a região não se cria por decretos administrativos ou em gabinetes oficiais de governos e 

institutos. A região, se configura pois, como resultado das relações diversas que se 

estabelecem entre pessoas e lugares, conferindo coesão e identidade. 

Um novo sentido de região deve ser tratado sob a ótica das transformações pelas quais 

vem passando o mundo moderno, pelos processos intrínsecos da reestruturação produtiva do 

capital e pela configuração das redes que se definem em função de determinados objetivos e 

serviços prestados por determinado lugar. 

Apesar das controvérsias, entende-se que a região não perde força nem desaparece, mas torna-

se, assim, uma escala de análise decisiva para a Geografia, visto que seus conteúdos tornam-

se mutáveis e intensamente acelerados. Conforme Lencioni, 
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[...] a escala regional, como escala intermediária de análise, como mediação 
entre o singular e o universal, pode permitir revelar a espacialidade 
particular dos processos sociais globais. Nesse sentido, o regional pode se 
reabilitar frente ao global, como particularidade da globalização e, assim, a 
própria noção de região também se reabilita. (LENCIONI, 2003, p.194). 

 

 

De acordo com Santos (1994, p.46), “compreender uma região passa pelo 

entendimento do funcionamento da economia ao nível mundial e seu rebatimento no território 

de um país” [...]. Significa ingressar num emaranhado de relações, formas, funções, 

organizações, estruturas etc., com seus mais distintos níveis de interação e contradição. Nesse 

sentido, torna-se ainda mais importante instigar o conhecimento das particularidades e 

potencializar a singularidade dos lugares tendo como ponto de partida o estudo da região. 

O espaço geográfico tem apresentado diferenciações regionais herdadas do passado e 

em evolução, até porque o desenvolvimento não tem se propagado de forma difusa, mas se 

concentrado em certos pontos. Alguns deles vêm se projetando nesta ordem do mundo em 

focos dinâmicos ou de competitividade articulados à economia global. Isso é resultado da 

capacidade de inovar, da produção do conhecimento e da elevada densidade técnica 

implementada. Outros espaços apresentam-se com reduzida e, em alguns casos, nenhuma 

condição de competitividade, dada a fragilidade da difusão das potencialidades citadas, sendo 

necessário repensar a análise regional com base nessas diferenciações. 

Assim, surge a necessidade de redimensionar os estudos regionais incorporando a 

estes, novos elementos que dão suporte ao conhecimento do espaço pelo geógrafo e pelas 

populações de maneira geral devido à velocidade de transformações técnicas e conceituais 

impostas ao longo dos tempos pelos movimentos não só da globalização, mas da própria 

evolução da sociedade, visto que: 

 

[...] a fluidez do espaço é tão antiga quanto agora. Em termos modernos, 
nasce com a acumulação primitiva que desterritorializa e expulsa do campo 
para a cidade o campesinato e por meio da qual o capital começa sua 
vitoriosa trajetória de rearrumar geograficamente o planeta em seu proveito. 
Tem continuidade com as transmigrações de plantas e animais que 
acompanham as grandes navegações e a divisão do mundo em colônias de 
Portugal e Espanha, embaralhando o mapa natural dos ecossistemas. Ganha 
aceleração com a industrialização em níveis mundiais. E culmina com a 
globalização dos meios de transferência que vão levar a superfície terrestre 
a organizar-se não mais em regiões, mas num espaço integrado em rede. E o 
marco de tempo é a década de 1950, quando a era técnica da segunda 
revolução industrial se generaliza por todos os espaços. (MOREIRA, 2007, 
p.19). 
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Segundo Dias, a palavra rede é proveniente do latim retis e aparece no século XII para 

designar um conjunto de fios entrelaçados, linhas e nós. Ao longo dos anos, mais 

precisamente até o século XVIII, a noção de rede esteve sempre ligada à idéia de 

entrelaçamento de fios, como um tecido organizado por linhas que se entrecruzam e se 

complementam para formar uma malha ou ainda à idéia de organismo vivo, como um corpo 

humano milimetricamente estruturado para funcionar. Na segunda metade do referido século, 

ocorre o rompimento com essa concepção de rede como corpo e surge a matematização da 

rede, introduzindo aí a noção de matriz técnica, descrita por Santos como matriz material, já 

citada anteriormente. No século XIX, surge o conceito moderno de rede, na filosofia de Saint-

Simon, baseado nas discussões sobre a passagem do sistema feudal para o sistema industrial, 

defendendo, principalmente, a idéia de circulação de dinheiro como forma de ativar o “corpo” 

que estaria paralisado pela “ausência de circulação do sangue” devendo, assim, o Estado 

promover toda forma de fluidez (comunicação, transporte, tecnologia) para abarcar benefícios 

para as localidades. (DIAS, 2007, p. 14-16).  

Na atualidade, as idéias de Castells (2007, p. 11-18) promovem a discussão do 

conceito de rede sob a égide da explosão das técnicas reticulares, principalmente sob o 

comando do computador e da internet, se expandindo e interpenetrando espaços, 

configurando-se como um organismo planetário, sendo o reflexo do modelo social do qual os 

indivíduos e grupos fazem parte.  

Para Raffestin (1980, p.148-156), as ações humanas são planejadas e executadas no 

espaço e se materializam segundo as intenções dos atores, sendo a rede o resultado da 

articulação dos pontos relacionados à ação do homem sobre o espaço. Esses pontos seriam 

manipulados, por assim dizer, conforme os objetivos e interesses dos atores
8, definindo como 

imagens territoriais
9
 as diversas tessituras resultantes desse trabalho.  

Com efeito, é possível afirmar que não existem modelos de rede definitivos. No 

entanto, é importante considerar que os elementos participantes e as estruturas (visível ou 

                                                             
8 Atores aqui correspondem à definição dada por Raffestin àqueles que detém o poder de decisão, aqueles que 
podem prejudicar ou ajudar, aqueles que têm acesso ou não a tal recurso etc. 
 
9 Para Raffestin, a imagem territorial é a forma assumida pela estrutura manipulada por um sistema de objetivos 
intencionais e de ações.  
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subjetiva), explicados ora por uma base concreta ora pela interpretação extraída de uma 

análise, podem revelar os efeitos produzidos pelas relações e processos intrínsecos à uma rede 

que apresente apenas um, ou mesmo, vários e múltiplos nós. Assim sendo: 

 

As definições e conceituações se multiplicam, mas pode-se admitir que se 
enquadram em duas grandes matrizes: a que apenas considera o seu aspecto, 
a sua realidade material, e uma outra, onde é também levado em conta o 
dado social (SANTOS, 2004, p.262). 
 

 
A matriz material diz respeito ao suporte técnico, infra-estrutural que se põe a serviço 

do funcionamento e caracterização das redes, enquanto o dado social ao qual Santos se refere 

está relacionado às pessoas, mensagens, valores e abstração que compõem o sistema de 

relações que dão vida e significado às redes geográficas. 

O autor afirma ainda que para se analisar uma rede é necessário levar em consideração 

os diferentes enfoques: um genético e outro atual. O enfoque genético prevê a análise das 

instalações e dos objetos colocados ao longo do tempo, se permanentes ou substituídos 

enquanto que o enfoque atual considera a descrição do que está posto, a condição material e 

relacional dos elementos que compõem a rede na atualidade. O espaço das redes se consolida 

então pela constituição de malhas diversas, com suporte técnico baseado nos movimentos 

aprimorados pelas revoluções tecnológica, científica e informacional. Essas redes da 

atualidade disseminam os objetivos, processos e imposições da globalização (SANTOS, 2004, 

p. 263-66). 

Dias (2007, p.11) também defende a idéia de que os fluxos caracterizados pelos 

movimentos de pessoas, mercadorias, informações e capitais e transbordados além fronteiras 

são os responsáveis pela implementação de uma nova ordem de sistemas reticulares cada vez 

mais ampliados e livres do controle do território, fazendo com que diferentes tipos de áreas 

integrem novas malhas e tornem mais complexa a realidade e interação entre os pontos de 

articulação das redes.  

A compreensão das mudanças espaciais promovidas pela atuação das Instituições de 

Ensino Superior (IES) em uma determinada área torna-se o eixo para a análise regional 

partindo das redes geográficas construídas e que se configuram como meio necessário e 

indispensável para promover o acesso ao conhecimento a qualquer sociedade em 

desenvolvimento ou que deseje garantir a sua sobrevivência no mundo competitivo da 

atualidade.  Uma sociedade baseada na valorização da educação não se limita apenas à 

produção de bens materiais, ela depende da informação e do conhecimento para agregar valor 
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aos bens e serviços que produz e para diversificar sua oferta, confirmando o paradigma da 

terceira revolução industrial.  

 Dessa maneira, a inovação e a formação intelectual das pessoas têm a sua necessidade 

reconhecida em todos os campos, visto o intenso crescimento da oferta de Instituições de 

Ensino Superior e centros de pesquisas que surgiram nos últimos tempos nas diversas cidades 

pelo mundo afora. 

Além da pesquisa e do ensino, o papel das IES para a comunidade é inquestionável, 

visto o quantitativo de transferência de tecnologia, suporte técnico e prestação de serviços de 

toda ordem, elas estão em uma posição chave para cooperar neste processo, contribuindo, no 

limite, para a constituição de ambientes inovadores (milieux innovateurs), sendo um 

importante meio para captação de recursos para a região visto que muitos projetos são 

consolidados pelos pesquisadores promovendo expansão e diversificação da economia 

regional. 

As IES constituem-se, portanto, em importante tópico para a análise regional 

considerando-se a transparente potencialidade que apresentam para promover transformações 

criando instrumentos sociais indispensáveis para a implantação de fixos e também de novos 

fluxos econômicos, sociais e culturais na região, configurando-se assim, novos espaços. Esse 

espaço então é visto sob uma dimensão da “realidade produzida e reproduzida 

permanentemente pelas relações sociais” (SANTOS, 1994, p.67).  

As modificações que a sociedade produz em seu espaço são cada vez mais intensas e à 

medida que se modificam os instrumentos de trabalho, a sociedade também percebe estas 

mudanças no modo de pensar, de se relacionar, de viver e produzir, desenhando espaços 

específicos para cada sociedade. 
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3.2 LINHAS QUE LIGAM PONTOS: ENSINO SUPERIOR E A 
CONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES ESPACIAIS ESTABELECIDAS NA 
REGIÃO SUDOESTE. 

 

A Região Sudoeste pertence à Grande Área do Semi-Árido baiano e, como o nome já 

indica, situa-se na porção sudoeste da Bahia. (Figura 17). Limita-se ao Sul com o Estado de 

Minas Gerais e com seis Regiões Econômicas baianas: Extremo Sul, a sudeste; Litoral Sul, a 

leste; Paraguaçu e Recôncavo Sul, ao norte; e, a oeste, faz fronteira com municípios da Serra 

Geral e da Chapada Diamantina. (SEI, 2008) 

O Sudoeste Baiano apresenta um conjunto de 39 municípios (SEI, 2008) tem uma 

população estimada em 1.144.138 (IBGE, 2007) o que equivale a aproximadamente 8,12% da 

população do Estado da Bahia. (Tabela 06). Com 42.389 km² (quinta maior Região Econômica 

do Estado em área), o Sudoeste apresentou, no ano de 2007, a sexta maior densidade (26,99% 

hab./km²), superior à da média estadual (23,16 hab/km²). (op. cit.). 

Segundo estudos apresentados no PDRS do Sudoeste Baiano, a economia regional 

desenvolve-se com base em atividades relacionadas aos três setores da economia. No entanto, 

vale ressaltar que a Região, eminentemente agrícola, sofreu uma mudança significativa a 

partir dos anos 1970, com a implantação do pólo cafeeiro que resultou, inclusive, no aumento 

populacional de algumas cidades, principalmente, de Vitória da Conquista. 

As principais atividades agrícolas da Região são a fruticultura, o cultivo de 

leguminosas, do café, da mandioca e da mamona. As culturas alimentares são exploradas por 

pequenos produtores tradicionais, caracterizando basicamente pelo uso de mão-de-obra 

familiar e baixo uso de tecnologia. (CAR, 1999) 

 A pecuária bovina do Sudoeste encontra-se espalhada por toda a Região, nas formas 

de pecuária de corte e de leite. A suinocultura aparece como a segunda atividade na pecuária 

regional e a avicultura passa a se destacar a partir do uso de tecnologias e da semi-integração 

com a agroindústria. Entretanto, a produção não atende o mercado interno regional, que é 

suprido em parte pela produção do Centro-Sul do País. (op. cit.). 

A criação de caprinos e ovinos aparece de forma isolada em alguns municípios da 

Região, mas, necessita de estruturação para atrair maiores investimentos. 

Vale apontar ainda a existência das práticas de apicultura e piscicultura que incrementam a 

setor primário na Região. (op. cit.) 
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TABELA 06: REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA- POPULAÇÃO E DISTÂNCIA ENTRE 
MUNICÍPIOS E A CAPITAL 

 
MUNICÍPIO POPULAÇÃO DISTÂNCIA DE SALVADOR (km) 

ANAGÉ 25.716 560  

BARRA DO CHOÇA 32.489 537 

BELO CAMPO 15.262 567 

BOA NOVA 16.007 438 

BOM JESUS DA SERRA 10.295 395 

CAATIBA 10.367 607 

CAETANOS 12.133 593 

CÂNDIDO SALES 26.727 595 

CARAÍBAS 10.541 585 

CRAVOLÂNDIA 5.427 310 

ENCRUZILHADA 22.525 645 

FIRMINO ALVES 5.577 519 

IBICUÍ 15.777 535 

IGUAÍ 27.489 497 

IRAJUBA 7.215 299 

ITAMBÉ 33.687 566 

ITAPETINGA 63.243 571 

ITAQUARA 7.564 300 

ITARANTIM 17.615 654 

ITIRUÇU 15.764 329 

ITORORÓ 20.165 541 

JAGUAQUARA 46.641 328 

JEQUIÉ 145.964 358 

LAFAIETE COUTINHO 3.526 355 

LAGEDO DO TABOCAL 8.591 340 

MACARANI 16.046 619 

MAIQUINIQUE 8.324 626 

MANOEL VITORINO 14.262 395 

MARACÁS 34.221 367 

MIRANTE 9.174 471 

NOVA CANAÃ 18.829 490 

PLANALTINO 8.472 327 

PLANALTO 21.486 463 

POÇÕES 44.759 444 

POTIRAGUÁ 10.350 681 

RIBEIRÃO DO LARGO 14.297 600 

SANTA INÊS 10.564 302 

TREMEDAL 18.483 588 

VITÓRIA DA CONQUISTA 308.204 509 

Fontes: IBGE, 2007 /  SEI, 2009 
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A Região Sudoeste da Bahia conta com quatro distritos industriais implantados nos 

municípios de Itapetinga (calçados e reciclagem); Itororó (calçados e minerais não metálicos); 

Jequié (alimentos, madeireiro, vestuário, coureiro, materiais plásticos e de serviços) e de 

Vitória da Conquista (metalúrgico, de minerais não metálicos, moveleiro, químico, plástico, 

alimentos, bebidas).  

O setor de serviços é representativo na Região, mas concentra-se em Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga. Nessas cidades se concentram serviços como: educação, 

saúde, assessoria e serviços técnicos, nos demais municípios tanto os serviços quanto o 

comercio visam atender as demandas mais básicas. O setor terciário tem como destque o 

comércio atacadista de combustíveis e alimentos; o comércio varejista e serviços nas áreas de 

saúde e educação. 

Os municípios da Região Sudoeste apresentam disparidade, tanto no porte quanto no 

tamanho da área que ocupam. O município de Vitória da Conquista ocupa a maior área na 

região (3.204 km2), e a menor pertence ao município de Firmino Alves (159 km2). (op. cit.). 

No que se refere à população constatou-se, no último censo realizado pelo IBGE, que 

65,3% dos habitantes reside em áreas urbanas, enquanto 34,7% se encontra na zona rural. Isso 

se for levado em conta o conjunto populacional. Entretanto, analisando os municípios de 

forma isolada percebe-se a predominância de população rural em 40% dos municípios do 

Sudoeste. Existem disparidades visto que o contingente populacional oscila entre 308.204 

habitantes, em Vitória da Conquista, e 3.526 habitantes em Lafaiete Coutinho. (op. cit.).  

Dos municípios da Região Sudoeste, cinco apresentam um uso mais expressivo e 

constante das vagas de ensino superior oferecidas em Vitória da Conquista – BA, sendo eles: 

Jequié, Poções, Barra do Choça, Itambé e Itapetinga.   

 Os municípios que mais fazem uso das vagas apresentam população que varia entre 

32.489 residentes em Barra do Choça e 145.964 pessoas em Jequié; assim como apresentam 

economia compatível ao perfil regional apresentado. Vale salientar que Jequié e Itapetinga 

possuem campus da UESB que tem sede em Vitória da Conquista. Os demais municípios: 

Barra do Choça, Poções e Itambé não possuem campus de universidades públicas. 
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Figura 33- Área de influência do ensino superior instalado em Vitória da Conquista – BA 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 

3.3 OS USUÁRIOS DO ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

 

A presença de Instituições de Ensino Superior em Vitória da Conquista tem 

promovido a consolidação de uma área de influência relacionada à prestação desse serviço. 

Segundo levantamentos prévios já realizados junto às universidades e faculdades, a área de 

influência de Vitória da Conquista – BA, relativa ao uso de vagas de ensino superior, chega a 

alcançar mais de 100 municípios, o que confirma a hipótese do município ser considerado um 

pólo educacional regional. (Figura 33). 
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Alunos de um grande número de municípios baianos, de todas as regiões, têm se 

deslocado em busca da formação de graduação oferecida pelas universidades e faculdades 

conquistenses, destacando-se os procedentes de Jequié, Poções, Barra do Choça, Itambé e 

Itapetinga. (Figura 34). 

 

 

Figura 34 : Região Sudoeste da Bahia: Principal fluxo de alunos para Vitória da Conquista – BA: 
Fonte: Trabalho de campo, 2008. 
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Figura 36 - Motivos que levaram o aluno a optar pelo estudo de graduação em 
Vitória da Conquista – BA 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) de Vitória da Conquista – BA agregam um 

total 9.527 alunos matriculados10. Desse número, 736 alunos, ou seja, 7,7%, têm sua origem 

nos municípios selecionados para a pesquisa: Jequié, Poções, Barra do Choça, Itambé e 

Itapetinga. (Figura 35). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

                     
 

Os alunos entrevistados justificam a escolha pelo estudo em Vitória da Conquista 

principalmente pelo fato de encontrarem nas IES dessa cidade o curso de graduação que 

escolheram como suporte às profissões que pretendem desempenhar. Além disso, surge o fato 

da cidade estar próxima daquela de sua origem. Motivos como parentesco, oportunidade de 

trabalho e outras aparecem de forma esparsa e em número reduzido. (Figura 36). 

  

  

 

 

 

 

 

 

            
  

                                                             
10

 Dados coletados junto às IES em novembro de 2008. 

Figura 35: Percentual de alunos matriculados nas IES de Vitória da 
Conquista – BA. 
Fonte: Trabalho de campo, 2008.                             
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Mais da metade da amostra (53,6%) não trabalha em sua cidade de origem. (Figura 

37). Os alunos que possuem atividade remunerada são aqueles que residem mais próximo de 

Vitória da Conquista e que se deslocam diariamente para estudar.  

As principais atividades ocupacionais estão vinculadas à área de educação e ao serviço 

público. Do percentual de alunos que têm ocupação remunerada, a maior parte (53,6%) se 

encontram na faixa entre 1 e 4 salários mínimos. Dessa maneira, dois fatores corroboram para 

que os alunos optem por retornar diariamente aos seus municípios de origem: o vínculo 

empregatício e o teto de remuneração. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

 

 

  

 

Figura 37- Percentual de alunos que trabalham em suas cidades de origem. 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 

Figura 38- Renda mensal dos alunos pesquisados 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 



86 

 

Os alunos que trabalham residem em locais mais próximos e realizam movimento 

pendular (distâncias até 100 km). Por esse motivo, fazem uso de diferentes meios de 

transporte, com custos e modalidades variadas, porém com uso concentrado em ônibus e vans 

fretados que são, em parte, pagos pela Prefeitura Municipal ou Associações de estudantes. 

Aos alunos, cabe uma contrapartida que corresponde, em média, à 30% do custo total, 

oscilando entre R$50,00 e R$100,00 por mês. Com isso surgem novas empresas de transporte 

e novas colocações no mercado de trabalho como motoristas, mecânicos e outros 

correlacionados. O setor educacional gera novas ocupações e consolida outras, gerando renda 

fixa para um número considerável de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

Figura 39 - Meio de transporte utilizado para chegar à Vitória da Conquista - BA 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 

 

 

Figura 40 - Gasto mensal com transporte utilizado para chegar à Vitória da 
Conquista - BA 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
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 O número de viagens mensais realizadas pelos alunos oscila ente 40 e 5211 por mês 

(71,5%), haja vista a necessidade de deslocamento diário daqueles que trabalham em seus 

municípios de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

  

O tempo gasto na viagem também é outro fator a ser considerado. Um percentual de 

41,4% dos alunos gasta, em média, 1 a 2 horas de viagem (ida e volta) do seu município de 

origem e 35% entre 2h e 10 minutos e 3 horas. A distância máxima para deslocamento diário 

está entre 80 a 100 km, o que é confirmando pelo alto percentual de alunos fazem o trajeto 

diariamente. 

Um percentual menor, de 12,9 % dos alunos, gastam de 4h e 10 minutos a 5 horas para 

ir e voltar de seus municípios de origem e, 10,7 % precisam, em média de 3h e 10 minutos a 5 

h para ir e voltar. No entanto, esses alunos não realizam as viagens diariamente e moram em 

Vitória da Conquista durante o período de realização do curso.  

Os gastos com o deslocamento, diário ou não, a alimentação, os custos de serviços e 

materiais diversos, as mensalidades nas faculdades particulares, assim como os valores 

necessários para suprir as necessidades pessoais e a manutenção na faculdade/universidade 

geram um gasto mensal que, colabora para nutrir a rede de estabelecimentos comerciais de 

Vitória da Conquista. (Figura 42). 

 

                                                             
11

 Esse número refere-se à viagens de ida e volta/ mês considerando aulas de segunda à sábado. 

 

 

Figura 41 - Quantidade de viagens realizadas pelos alunos pesquisados 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
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Mesmo circulando, convivendo e estudando em Vitória da Conquista, 50% dos alunos 

entrevistados afirmam que pretendem atuar em seus municípios de origem após a conclusão 

do curso de graduação, demonstrando também interesse em colaborar para melhorias diversas 

e na ascensão social, econômica e política desses lugares. Entretanto, 30% dizem que 

pretendem atuar em outros municípios, enquanto 18,6% querem permanecer em Vitória da 

Conquista e 1,4% ainda não decidiu o seu destino de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

  

 

 

 

 

Figura 43- Onde os alunos pesquisados pretendem atuar após conclusão do curso 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
 

Figura 42 - Gasto mensal com o estudo em Vitória da Conquista - BA 
Fonte: Trabalho de campo, 2008 
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Assim sendo, essa rede de fixos e fluxos alimenta o sistema de informação, 

conhecimento, culturas e negócios, transportados nos movimentos pendulares ou em 

migrações sazonais definitivas, promovendo a construção de um ideário acerca da oferta de 

ensino superior em Vitória da Conquista. 

Dirigentes de Instituições de Ensino Superior se dividem ao classificar o município 

como pólo educacional regional12. Parte deles afirma que sim, outros, ainda não atribuem esse 

status à Vitória da Conquista e garantem que as IES ainda não trabalham numa conjunção de 

forças, pois são desconexas entre si, não comungando de objetivos comuns. No entanto, são 

categóricos em defender o desenvolvimento regional pelo viés da educação superior, assim 

como o fazem empresários, alunos, professores e outros elementos da comunidade. 

 

3.4 SOCIEDADE E ENSINO SUPERIOR NO SUDOESTE DA BAHIA. 
BENEFÍCIOS PARA QUEM? 

 

O ensino superior tem como meta atender às demandas sociais, culturais e do mercado 

e enfrentar desafios concernentes aos seus propósitos, entre eles a necessidade de estabelecer 

relações efetivas entre o conhecimento científico, a sociedade e a produção. Além disso, vale 

destacar o potencial das Instituições de Ensino Superior em formar redes regionais em torno 

da sua atuação, visto que o estabelecimento de laços entre grupos, indivíduos e setores da 

economia, tornou-se evidente. 

A integração entre atores com interesses comuns promove a consolidação de um 

movimento coordenado, nem sempre programado, que é resultado da dinâmica instituída pelo 

compartilhamento de ações, finalidades, informações e potencialidades que se revelam de 

maneira diferenciada porém, convergentes à produção de novas práticas e, acima de tudo, 

novos espaços. 

Os grupos, indivíduos e empresas mantém interações frequentes entre si e estabelecem 

novas formas de pensar e agir, produzindo e re-produzindo ações, lugares e formas de 

organização que resultam, entre outras coisas, em novos arranjos espaciais. 

Nesse item é importante retomar a discussão sobre espaço geográfico. Santos (2004) 

propõe pensar o espaço como uma categoria histórica, cujo substrato é dado pela dinâmica 

forma-conteúdo, ou seja, o espaço é pensado como um conjunto de sistemas de objetos e de 

sistemas de ações ou, respectivamente, de fixos e de fluxos, pensado não mais como um meio 

                                                             
12 Informações coletadas em entrevista aplicada aos dirigentes de IES de Vitória da Conquista – BA, 2008. 
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geográfico, mas como um meio técnico-científico-informacional, correspondente ao período 

histórico de mesmo nome13.  

O espaço geográfico acaba por adaptar-se à nova Era, adotando os conteúdos 

característicos dessa época, suscetível às forças que produzem as mudanças e as 

transformações do velho em novo, resultando no surgimento de formas espaciais e processos 

socioeconômicos, engendrados pelas práticas dos diversos atores hegemônicos. Nesse sentido, 

considerando o processo permanente de (re)construção do espaço, o meio técnico-científico-

informacional é a resultante espacial do processo de modernização, é o efeito desta 

modernização sobre o território, ou melhor, é a materialização do tempo no espaço – é a 

resposta geográfica ao processo de globalização, visto que a inserção de conteúdos próprios 

da modernidade implica um rearranjo espacial e pressupõe novas dinâmicas territoriais. Nas 

palavras de Santos (1999, p.8), “[...] tais conteúdos de ciência, técnica e informação 

constituem a nova variável motora que permite reconhecer um novo sistema temporal, com a 

organização de um novo espaço”. 

Esse novo espaço que surge, é mutável e tende a se articular com outros espaços das 

mais variadas formas. É o caso específico de Vitória da Conquista que tem sido maleável às 

transformações resultantes da implantação e expansão do ensino superior visto que surgiram 

fixos e fluxos justificados pelo processo de construção de um meio técnico – científico – 

informacional requerido pelas novas imposições do capital. Esses fixos e fluxos garantiram a 

criação de um novo espaço de circulação e um novo status ao referido município 

possibilitando a expansão do setor imobiliário e de prestação de serviços. 

Em conjunto com a instalação de fixos e o desenvolvimento de atividades diversas, 

surgem os fluxos de pessoas, materiais, capital e informação. Esses fluxos passam a se 

constituir em sistemas de ações que promovem a construção e reconstrução do espaço 

geográfico. 

 Trata-se, na verdade, de um novo meio geográfico, definido a partir da crescente 

interação da ciência com a técnica e a informação, e também em razão dos objetos técnicos, 

que podem ser pensados como redes, concebidas para assegurar a fluidez do território, o que 

denota maior densidade do meio técnico-científico-informacional no lugar. 

                                                             
13 Os processos de remodelação do espaço são tão significativos que o meio geográfico ganha novas 
características, definidas por um conteúdo científico-tecnológico-informacional, transformando-se em meio 
técnico-científico-informacional, visto que, para Santos (2004, p.238), «[...] a ciência e a tecnologia, junto com a 
informação, estão na própria base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir 
o seu substrato... sendo que ...o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório,de sistemas de objetos e sistemas de ações» (SANTOS, 2004, p.63). 
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Em se tratando de redes, é importante lembrar que as relações reticulares, 

estabelecidas pelo ensino superior na Região Sudoeste da Bahia, são compostas por estruturas 

dinâmicas e complexas formadas por pessoas com objetivos comuns atrelados à formação 

acadêmica, busca de conhecimentos técnicos e científicos e à qualificação profissional. 

Os elos dessa rede social apresentam proporções diferenciadas visto que 

desempenham funções diferentes ou grau de conectividade em maior ou menor escala de 

intensidade, promovendo, assim, a centralização de pontos. 

A localização estratégica do município de Vitória da Conquista (Ver Figura 17 no 

Capítulo 2) favorece a busca por serviço de ensino superior pelos moradores dos municípios 

circunvizinhos da Região Sudoeste da Bahia atribuindo status de ponto de influência ao 

município citado. Sobre este assunto Castells (2007) afirma que estar localizado em um ponto 

estratégico da rede é, muitas vezes, mais importante que estar localizado em algum 

determinado nível hierárquico, mesmo que superior. 

Nessa perspectiva, pode-se estabelecer a existência de uma rede socioeconômica com 

base no ensino superior instalado em Vitória da Conquista e que tem se polarizado para a 

Região Sudoeste de forma positiva, porém com benefícios dispersos em pontos isolados. A 

figura 44 ilustra o modelo reticular que se configurou após análise dos dados coletados na 

pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44 - Relação reticular dos envolvidos no ensino superior 
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo, 2008.  
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Os pontos distribuídos de forma aleatória na figura representam os atores participantes 

na rede estruturada pelo ensino superior localizado no ponto a, também reconhecido como nó 

da rede. O ponto a refere-se ao ensino superior instalado em Vitória da Conquista, como 

função desempenhada pelo município diante dos demais municípios participantes. Os pontos 

b representam os municípios da Região Sudoeste da Bahia que mais fazem uso das vagas de 

graduação na modalidade presencial em Vitória da Conquista: Poções, Jequié, Itambé, 

Itapetinga e Barra do Choça. Os pontos c são referência de outros municípios da Região 

Sudoeste participantes da rede. Os pontos d, mais distantes do nó principal (a), representam 

centros urbanos de disseminação de cultura e formação intelectual emissores de mão-de-obra 

à serviço do ensino superior em Vitória da Conquista como Salvador-BA, Aracaju – SE, São 

Paulo – SP e Belo Horizonte - MG. 

Os pontos da rede instituída não apresentam ligação entre si, apenas com o ponto a. 

Existem relações sociais, econômicas e culturais entre os atores da rede e o nó central porém, 

não existe interligação comprovada entre os pontos b-c-d. Há entre esses pontos uma relação 

potencial, esporádica e não intencional promovida pelos encontros de interesses, mas não 

definida pelo uso do serviço de ensino superior. 

Cada ponto da rede apresentada exerce uma função específica. O ponto a exerce a 

função de oferta do serviço de ensino superior com suporte nas IES instaladas. As IES 

privadas foram favorecidas pela existência de IES públicas, beneficiando-se da qualificação 

profissional e da estrutura universitária com base em ensino, pesquisa e extensão. 

Aparentemente as IES prestam seus serviços de forma dissociada e interdependente mesmo 

que existam formas de relacionamento veladas. 

Os pontos b e c relacionam-se com a quando reconhecem a importância da oferta do 

serviço de ensino superior como meio de qualificação profissional e realização pessoal por 

não encontrarem os cursos de graduação escolhidos, em seus municípios. Os atores desses 

pontos colaboram para o crescimento e desenvolvimento do ponto a, movimentando o setor 

de comércio, imobiliário, serviços, além de reconhecerem que seus municípios de origem são 

diretamente beneficiados pela oferta de mão-de-obra qualificada com a formação nos cursos 

de graduação que realizam nas IES de Vitória da Conquista visto que a maior parte dos 

munícipes (50%) retorna às suas cidades de origem após a conclusão dos estudos. 

Os pontos d, cujo cerne da existência está concentrada na oferta de cursos de pós-

graduação (mestrado e doutorado) oferecem instrumental aos atores do ponto a, na medida em 

que participam na qualificação docente e na oferta de mão de obra qualificada para as IES 

locais. 
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Vale ressaltar que os atores participantes da rede estruturada são professores, alunos, 

agentes imobiliários, comerciantes, prestadores de serviços, prefeituras municipais, dirigentes 

políticos e das IES que, de forma direta ou indireta fornecem subsídios teórico, conceitual, 

político e prático para que a relação reticular torne-se real. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contribuição que a formação universitária pode oferecer à sociedade é incontestável.  

No entanto, ao longo dos anos, a demanda pelo ensino superior tem aumentado, em razão da 

nova ordem estabelecida pelas organizações e empresas que conferem à diplomação, o status 

de pressuposto básico para a entrada e/ou permanência no mercado de trabalho que se tornou 

competitivo e seletivo.  

A pressão por qualificação profissional, exercida pelos diferentes setores da economia 

brasileira gerou a necessidade de ampliação das vagas no ensino superior e levou à expansão 

da oferta dessa modalidade educacional. Com a Reforma Educacional de 1968, o atendimento 

à essa demanda tomou fôlego e resultou em investimentos públicos mas, sobretudo, privados. 

A ampliação da oferta de vagas no ensino superior vem sendo incrementada ano após 

ano e de forma acentuada no setor privado. Essa expansão tem procurado atender às 

demandas do mercado por novos cursos, ao mesmo tempo em que reduziu a efervescência do 

movimento estudantil, contemplando, ainda que parcialmente, as pretensões da classe média. 

Por fim, trouxe reflexos preocupantes frente ao número de candidatos ao ingresso nas 

instituições e o quantitativo de vagas ociosas. 

Além de impor uma dinâmica essencial à implantação de processos de inovação 

tecnológica, de produção e difusão da cultura e dos saberes científicos, as Instituições de 

Ensino Superior passaram a desempenhar também a função articuladora do contexto regional 

em que estão inseridas atuando como objeto transformador do cenário socioespacial em que 

se encontram. 

Coube também às IES ocupar posição de destaque graças à multiplicidade de suas 

funções, principalmente, quanto à articulação entre saber científico e realidade que se 

materializa através do empreendedorismo, da criação de fixos, da geração de novas frentes de 

trabalho e da especialização, nutrindo realidades particulares e coletivas na busca pela 

melhoria das experiências sociais e dos fluxos que se intensificam a cada dia. 

Considerando a organização espacial que se configurou em Vitória da Conquista nos 

últimos dez anos pode-se verificar que novas dinâmicas sociais e econômicas surgiram, 

permitindo afirmar que os setores imobiliário e de serviços encontram-se em pleno 

desenvolvimento e que a criação desses fixos e fluxos coincide, temporalmente, com a oferta 

e expansão do ensino superior na cidade em questão. Assim, as IES instaladas em Vitória da 

Conquista ocupam uma posição fundamental no que se refere às mudanças espaciais.  
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Como já foi dito, no ramo imobiliário é possível constatar a valorização de lotes no 

entorno das Instituições de Ensino Superior, o investimento em edificações destinadas à 

estudantes e o aumento do valor agregado aos imóveis já existentes ou em construção, que 

tendem também a apresentar novos contornos, assim como status diferenciado pela função 

que podem assumir, como atendimento aos alunos e profissionais do ensino superior. 

Uma nova configuração geográfica foi estabelecida na Região Sudoeste da Bahia em 

função da oferta de ensino superior. Através dos depoimentos e investigações ficou 

comprovado que a instalação e expansão das IES têm alcançado uma região de influência de, 

aproximadamente 100 municípios baianos e têm, também, promovido fluxos sociais, 

culturais e econômicos, na referida região, considerados relevantes, resultando na 

necessidade de implantação de fixos o que promove um novo ordenamento espacial de partes 

da cidade. 

Quanto aos rebatimentos sociais e econômicos do ensino superior nos municípios 

com maior participação no uso das vagas oferecidas em cursos de graduação presenciais em 

Vitória da Conquista, também foi possível constatar que os participantes da rede reconhecem 

que os municípios de origem têm sido beneficiados pelo incremento na oferta de mão-de-

obra qualificada, pelas mudanças de cunho intelectual e de posicionamento político nos 

diversos setores em que os graduados atuam. Além disso, reconhecem que a oferta de ensino 

superior confere à Vitória da Conquista, a condição de pólo educacional regional. 

As mudanças proporcionadas pelo ensino superior também provocaram efeitos em 

outros setores da sociedade como a qualificação profissional, a ampliação dos serviços 

educacionais (níveis fundamental, médio e cursinhos), e de transportes, infra-estrutura urbana 

e geração de fluxos entre os municípios da Região Sudoeste que retroalimentam os fixos e 

conduzem à geração de sistemas de objetos e de ações.  

Quanto ao comércio e serviços de forma geral, vale ressaltar que não existem 

estabelecimentos nas proximidades das IES, mas que o surgimento e ampliação de muitos 

deles, no centro comercial ou em áreas de passagem são, em parte, justificados pela oferta do 

ensino superior. 

As IES têm gerado um conjunto complexo de relações espaciais, incrementando 

sistemas de objetos e de ações e a capacidade de produzir, mas, também, tem confirmado a 

diferença entre os grupos humanos que detém as condições intelectuais e econômicas para 

ingressar e permanecer num curso de graduação.  

Essa afirmativa está calcada na observação acerca da tipologia dos investimentos 

imobiliários localizados em áreas privilegiadas e valorizadas da cidade, ainda que justificados 
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como construções para atender aos alunos do ensino superior, dando evidências de que são 

destinados àqueles com melhores condições econômicas.  

Entretanto, outros fatores de exclusão podem ser observados, tendo em vista os altos 

custos para determinados grupos sociais manterem o estudo com viagens intra e 

intermunicipais, pela necessidade de deslocamento, de alimentação, de materiais, tendo o 

aluno, muitas vezes, que estudar e trabalhar de forma concomitante a fim de garantir sua 

permanência. 

Ainda assim, diante do que foi observado pode-se concluir que a expansão da oferta 

do ensino superior em Vitória da Conquista tem atendido à uma parcela significativa da 

comunidade regional, principalmente se a situação atual for comparada com a realidade 

apresentada até o final da década de 1990. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer 

quando se trata de igualdade de direitos e de acesso não só no setor educacional, mas em 

tantos outros.  

As transformações promovidas pelas IES são estabelecidas pelo conjunto de interesses 

econômicos, políticos, sociais e culturais que se espalham e conduzem à estruturação de novas 

relações e funções. Nesse movimento, emergem ações dos diversos setores da sociedade e que 

acabam por direcionar o seu desempenho diferenciado. 

Em linhas gerais vale destacar que, em aproximadamente dez anos, o ensino superior 

intensificou a sua contribuição para a reestruturação das relações entre os municípios que 

formam a Região Sudoeste da Bahia, fortalecendo as redes que, dia à dia, se tornam mais 

complexas, produzindo, também, mudanças na organização espacial da cidade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE  A – BRASIL: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - 1988-1998 

 

Categoria 
Administrativa 

Total 
Geral 

Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades  Faculdades 
Integradas 

Centro de 
Educação 

Tecnológica 

Federal 60 39 - 11 - 10 

Estadual 72 30 - 36 - 6 

Municipal 60 3 - 55 2 0 

Privada 905 83 39 711 72 - 

Total 1097 155 39 813 74 16 

Fonte: MEC/INEP /SEEC – Sinopses Estatísticas da Educação Superior - Graduação  

Disponível em: http://www.inep.gov.br/download/censo/1999/superior/miolo1_Sinopse_Superior99.pdf  
(Acesso em 27/03/2009) 
 
 
 
 
APÊNDICE B – BRASIL: PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

VESTIBULAR: CANDIDATOS / INGRESSOS / VAGAS NÃO PREENCHIDAS 
PÚBLICO E PRIVADO – 1988-1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Superior – 1980-1998. 
Disponível em:        
http://www.inep.gov.br/download/censo/1998/superior/evolucao_1980-1998.pdf 
Dados organizados pela autora. 
 

 
 

      

ANO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 
1988 931.136 990.742 131.175 313.946 18.618 49.932 

1989 909.955 908.078 125.003 318.164 23.627 60.946 

1990 881.561 1.023.937 126.139 347.775 28.870 66.766 

1991 1.015.247 970.578 142.857 354.157 19.649 70.456 

1992 1.044.861 791.998 149.726 363.799 21.322 102.615 

1993 1.134.899 894.624 153.689 377.051 17.938 90.939 

1994 1.292.369 944.654 159.786 396.682 17.667 93.228 

1995 1.399.090 1.254.763 158.012 432.210 20.133 79.845 

1996 1.384.643 1.163.434 166.494 450.723 17.019 103.375 

1997 1.425.782 1.285.994 181.859 505.377 11.962 113.336 

1998 1.591.283 1.266.733 196.365 570.306 9.360 115.318 

CANDIDATOS INGRESSOS VAGAS NÃO PREENCHIDAS 
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APÊNDICE C– BRASIL: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - 2009 

 
Categoria 

Administrativa 
Total 
Geral 

Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades  Faculdades 
Integradas 

Instituto 
Superior 

Centro de 
Educação 

Tecnológica 

Federal 93 56 5 3 - 27 2 

Estadual 67 49 - 6 - 12 - 

Municipal 61 8 5 42 4 2 - 

Privada 2243 86 163 1584 122 316 - 

Total 2492 199 173 1635 126 357 2 

Fonte: MEC/INEP/SEEC – Educação Superior – Cursos e Instituições - Cadastro das Instituições de Educação 
Superior. 
Disponível em: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_ies.asp.  
Acesso em 22/03/2009. 
Dados organizados pela autora 

 

 

 

 

APÊNDICE D –  NÚMERO DE MATRÍCULAS EM IES PÚBLICAS E PRIVADAS – 

1999 - 2009. 

 
   

 
 

PÚBLICAS 
 

PRIVADAS 
 

ANO 

832.022 1.537.923 1999 
887.026 1.807.219 2000 
939.225 2.091.529 2001 

1.051.655 2.428.258 2002 
1.136.370 2.750.652 2003 
1.178.328 2.985.405 2004 
1.192.189 3.260.967 2005 
1.209.304 3.467.342 2006 
1.240.968 3.639.413 2007 

Fonte: MEC/INEP /SEEC – Sinopses Estatísticas da Educação Superior - Graduação  

Disponível em: http://www.inep.gov.br/download/censo/1999/superior/miolo1_Sinopse_Superior99.pdf  
(Acesso em 27/03/2009) 

 

 
 
 
 
 

MATRÍCULAS 
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APÊNDICE E – BRASIL: PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 
PÚBLICO E PRIVADO 

CANDIDATOS– 1999-2007 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

ANO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

1999 1.806.208 1.538.065 210.473 533.551 8.116  142.250 

2000 2.178.918 1.860.992 233.083 664.474 12.549 306.181 

2001 2.224.125 2.036.136 244.621 545.071 23.415 606.923  

2002 2.627.200 2.357.209 280.491 924.649 14.863 553.084 

2003 2.367.447 2.532.576 267.081 995.873 14.132  725.647 

2004 2.431.388 2.622.604 287.242 1.015.868 21.250  996.061  

2005 2.306.630 2.754.326 288.681 1.108.600 24.811  1.014.019  

2006 2.350.184 2.831.515 297.407 1.151.102 33.698  1.147.391 

2007 2.290.490 2.901.270 298.491 1.183.464 30.769  1.311.218  Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Superior – 1999-2007. 
Disponível em:        
http://www.inep.gov.br/download/censo/1998/superior/evolucao_1999-2007.pdf 
Dados organizados pela autora. 

CANDIDATOS INGRESSOS VAGAS NÃO PREENCHIDAS 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO - ALUNOS 

 

                  Universidade Federal de Sergipe – UFS 
                  Curso de Pós-Graduação em Geografia - Nível de Mestrado 
                  Área de Concentração: Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional 
       Aluna: Adriana David Ferreira Gusmão    Entrada: 2007 
 
 

Pesquisa em Andamento: ESPAÇO REGIONAL E ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA - BA 

 
 
Formulário de Pesquisa: Alunos do Ensino Superior 
 
 
1.Universidade/ Faculdade: UESB FTC FAINOR  FJT CEFET UFBA                       
2.Curso:_______________________ 3.Semestre:_____________________ 
3.Cidade de Origem: _____________________4.Cidade onde reside:__________________ 
5.Porque escolheu estudar em Vitória da Conquista? 

 Proximidade da sua cidade de origem. 
 Tem o curso que escolhi. 
 Foi a opção mais fácil encontrada. 
 Foi a única opção 
Outro. 

Especifique:___________________________________________________________ 
 
6. Trabalha em sua cidade de origem?  sim / Qual a sua ocupação?___________  não 
7. Renda Mensal: 

 Ainda não possui renda  Menos de 1 salário mínimo 
 De 1 a 2 salários mínimos   De 2 a 4 salários mínimos   De  4 a 6 salários mínimos  
De 6 a 8 salários mínimos  De 8 a 10 salários mínimos   Acima de 10 salários 

mínimos 
8. Gasto mensal com seu estudo em Vitória da Conquista:_________________________ 
9. Quem custeia seu estudo? 

 Recursos próprios   Família   Financiamento. Especifique______________________ 
 Convênios. Especifique______________________________  Outros:______________ 

___________________________________________________________________________ 
10.Existe alternância de município de residência:  Sim. Com que freqüência/periodicidade? 
________________________________ Não .  
11.Se reside em Vitória da Conquista: 
12.a. mora em: 

casa  apto  pensionato  hotel  república outro: _________________________ 
12.b. Se casa ou apto: 
 própria   alugada  com parentes outros:__________________________________ 
12.c. Bairro:_______________________________ 
12.d.Gasto mensal com moradia:_______________________________________________ 
12.e. Gasto mensal com alimentação:____________________________________________ 
12.f. Onde se alimenta: 
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restaurante universitário   restaurante no comércio  em casa  quentinha  marmita  
lanchonete 

13. Se reside em outra cidade: 
13.a. Por que estuda aqui e reside em outra cidade?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
13.b. Qual o meio de transporte utilizado para chegar à Vitória da Conquista? 

 ônibus de linha carro próprio    ônibus oferecido pela prefeitura   
 ônibus / van fretados pelos alunos van de transporte particular  outros 

13.c. Periodicidade de viagens: 
diárias semanais alternadas(dia sim dia não) quinzenais mensais 
outra:______________ 

 
13.d. Nº de viagens mensais:____________________________________________________ 
13.e. Tempo gasto no transporte (ida e volta): ______________________________________ 
13.f. Custo mensal do transporte:________________________________________________ 
 
14. Faz compras no comércio de Vitória da Conquista? 

 Sim  Não 
14.a. Gasto médio mensal no comércio (em VCTA-BA):____________________________ 
 
15. O que costuma comprar com freqüência? 

roupas  calçados  cosméticos e higiene pessoal  acessórios  eletrônicos  
eletrodomésticos medicamentos  alimentos  outros:___________________________ 
15.a. Gasto médio mensal no comércio(em VCTA-BA):____________________________ 
16. Além da educação, que outro tipo de serviço costuma utilizar em Vitória da Conquista? 

 lazer e entretenimento / especifique:___________________________________________ 
 saúde  / especifique:________________________________________________________ 
 informação /especifique:____________________________________________________ 
 bancário 

16.a. Gasto médio mensal com serviços (em VCTA-BA):_____________________________ 
17. Onde pretende atuar depois que concluir o seu curso? 

 em Vitória da Conquista – BA. Por quê?________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

 na sua cidade de origem    
 em outra cidade/especifique:_________________________________________________ 

18. Se for atuar na sua cidade de origem, que contribuições sua formação pode trazer para 
aquele município? 
 
19. Consegue identificar em seu município alguma mudança (social, econômica ou espacial) 
em função do acesso ao ensino superior? Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



106 

 

APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO - COMUNIDADE 

 

                   Universidade Federal de Sergipe – UFS 
                   Curso de Pós-Graduação em Geografia - Nível de Mestrado 
                   Área de Concentração: Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional 
         Aluna: Adriana David Ferreira Gusmão    Entrada: 2007 
 

Pesquisa em Andamento: ESPAÇO REGIONAL E ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA - BA 

               Formulário de Pesquisa : Comunidade de Vitória da Conquista - BA 
 
1. Bairro em que mora________________________ 
2. Escolaridade completa:  Ensino Fundamental  Ensino Médio Superior 
3. Condição da Moradia:  Casa Própria   Alugada   Financiada  Outros 
___________________ 
4. Reconhece a importância do ensino superior?  Sim  Não  Parcialmente 
5. Reconhece Vitória da Conquista como pólo educacional de ensino superior? 

 Sim   Não  Parcialmente 
6. Utiliza ou tem familiar (habitante da mesma residência) que faz uso de vaga no ensino 
superior em Vitória da Conquista - BA ?  

 Sim.  Quantas? ____   Já tive   Não 
7. Foi beneficiado por algum serviço relacionado ao ensino superior como: rede de transporte, 
moradia ou algum estabelecimento comercial? 

 Sim   Parcialmente  Não 
8. Você exerce alguma atividade remunerada? Sim Não 11.a. Se exerce, qual? 
___________________________________________________________________________ 
 
9a. Essa atividade tem relação com o ensino superior?  Sim       Não 

 
10. Mudanças espaciais na cidade onde vive e que estão relacionadas ao ensino superior: 
 

 Existem. Quais: 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Ainda não percebeu 
 Não existem 

 
14. A cidade tem se desenvolvido em decorrência da implantação do ensino superior ? 
a) ( ) Sim. Em que aspecto (s)?__________________________________________________ 

 Parcialmente 
 Não 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA – DIRIGENTES DE IES 

 
                     Universidade Federal de Sergipe – UFS 
                     Curso de Pós-Graduação em Geografia - Nível de Mestrado 
                     Área de Concentração: Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional          
Regional       Aluna: Adriana David Ferreira Gusmão    Entrada: 2007 
 
 

Pesquisa em Andamento: ESPAÇO REGIONAL E ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA - BA 

 
               Formulário de Pesquisa : Dirigentes de Instituições de Ensino Superior 

 
1. Cargo:___________________Universidade/Faculdade:____________________________ 

2. Setor:____________________________________________________________________ 

3.Por que Vitória da Conquista foi escolhida para a implantação da IES? 

4.A localização de Vitória da Conquista influenciou na decisão de implantação dessa IES? 

5.Que aspectos mais relevantes foram considerados para instalação dessa IES? 

6. Qual a importância da qualificação profissional via Ensino Superior? 

7. É possível reconhecer a relação estabelecida entre Vitória da Conquista – Ba e outros 

municípios em decorrência do ensino superior? Como? 

8. Nesse sentido, existe articulação regional entre as cidades que fazem uso das vagas de 

ensino superior em Vitória da Conquista – BA? Por quê? 

9. Existe algum incentivo ou tratamento diferenciado para os alunos de outros municípios que 

cursam ensino superior nessa instituição? 

10. É possível reconhecer Vitória da Conquista como pólo educacional quando se trata de 

ensino superior? Por quê? 

11. Que tipo de retorno os alunos que estão cursando ou que concluem o ensino superior 

podem oferecer aos municípios onde residem? 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA – EMPRESÁRIOS 

 

Universidade Federal de Sergipe – UFS 
Curso de Pós-Graduação em Geografia - Nível de Mestrado 

                        Área de Concentração: Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional 
             Aluna: Adriana David Ferreira Gusmão    Entrada: 2007 
 

Pesquisa em Andamento: ESPAÇO REGIONAL E ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA – BA 

               Formulário de Pesquisa : Empresários 
1. Tipo de empresa: __________________________________________________________ 

2. Setor: ___________________________________________________________________ 

3. Escolaridade completa:  Ensino Fundamental  Ensino Médio Superior 

4. O que o levou a investir nessa atividade econômica aqui em Vitória da Conquista? 

5. Sua empresa foi beneficiada com a oferta e/ou ampliação do ensino superior em Vitória da 

Conquista - BA? De que maneira? 

6. Que alterações no perfil econômico (empresarial principalmente) podem ser observadas a 

partir da oferta ampliada de Instituições de Ensino Superior em Vitória da Conquista – BA? 

7. É possível afirmar que surgiram empresas para atender às demandas vinculadas ao ensino 

superior? Por quê? Que tipo de empresas? 

8. Foram percebidas mudanças na infra-estrutura da cidade em função do ensino superior? 

(linhas de ônibus, pensionatos, cursinhos pré-vestibulares, melhoria em vias de acesso, 

construção de prédios). 

9. Sua empresa foi beneficiada por esta infra-estrutura? Como? 
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APÊNDICE J – ROTEIRO DE ENTREVISTA - DIRIGENTES POLÍTICOS 

 
                     Universidade Federal de Sergipe – UFS 
                     Curso de Pós-Graduação em Geografia - Nível de Mestrado 
                     Área de Concentração: Organização e Dinâmica dos Espaços Agrário e Regional 
          Aluna: Adriana David Ferreira Gusmão    Entrada: 2007 
 
 

Pesquisa em Andamento: ESPAÇO REGIONAL E ENSINO SUPERIOR EM VITÓRIA 
DA CONQUISTA – BA 

                 
Formulário de Pesquisa : Dirigentes Políticos 
 
1. Cargo:______________________________________________________________ 

2. Setor:_______________________________________________________________ 

3. Cidade em que reside:__________________________________________________ 

4. Escolaridade completa:  Ensino Fundamental  Ensino Médio Superior 

5. Qual a importância da qualificação profissional via Ensino Superior? 

___________________________________________________________________________ 

6. Houve alguma mudança social, econômica e política com a oferta de ensino superior em 

Vitória da Conquista - BA? Quais? 

7. É possível reconhecer a relação estabelecida Vitória da Conquista – Ba e outros 

municípios, por conta do ensino superior? Como? De que maneira? 

___________________________________________________________________________ 

8. Nesse sentido, existe articulação regional entre as cidades que fazem uso das vagas de 

ensino superior em Vitória da Conquista – BA? Por quê? 

9. É possível reconhecer Vitória da Conquista como pólo educacional quando se trata de 

ensino superior? Por quê? 

10. Existe alguma política de incentivo por parte do poder estatal para intensificar o acesso ao 

ensino superior em V/C ou em outro município? 
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