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CAPÍTULO 8. Condicionantes econômicos e o desenvolvimento universitário 
 

8.1 Os condicionantes econômicos e o desenvolvimento universitário no Brasil 

 
 A partir da abordagem de alguns pontos importantes da evolução da economia 

brasileira, tenta-se observar alguns dos seus momentos marcantes que junto ao 

surgimento das universidades públicas, analisados através dos mapas, podem mostrar 

em história a relação entre ambos no que tange a influência de alguns indicadores 

econômicos na aparição e configuração destas instituições de nível superior no Brasil.  

 No entanto mesmo antes de entrar na questão histórica é importante destacar que 

o fator econômico é um dos mais importantes na compreensão do contexto educacional 

de um país e vice-versa, sobretudo porque dadas as condições financeiras e todo o 

aparato de elementos que envolvem esta instância, a economia é uma via que condiciona 

e também sofre influência da questão educacional e neste sentido Castel - Branco (2011, 

p.1), coloca mais diretamente em que ponto esta mútua compatibilidade: 

 
Portanto, o aumento do capital humano, por via da educação, permite aos 
indivíduos e à sociedade promover o seu progresso econômico pelo impacto que a 
acumulação de capital humano tem na produtividade e no rendimento. Esta 
análise modificou os argumentos sobre a importância da educação, tendo 
aparentemente introduzido um fator econômico (a taxa de retorno no capital 
humano acrescido). Portanto, a educação deixou de ser discutida a partir do seu 
propósito cultural e moral, social (coesão e identidade) e político (direito humano, 
cidadania), para se concentrar na noção de ser um meio pelo qual indivíduos 
adquirem ativos para promover o seu próprio progresso econômico. De uma 
perspectiva de construção nacional e social, a educação passou a ser um 
instrumento de valorização racional dos indivíduos e da melhoria das suas 
condições competitivas no mercado. 

 

Na passagem, o autor coloca primeiramente o favorecimento do fator humano 

sobre o econômico onde a educação de um modo geral promove o crescimento da 

economia e por outro lado uma vez acrescido das condições que o permite investir em si 

mesmo o indivíduo passa a representar um elemento de competição a nível de mercado. 

Esta é uma ótica de análise da educação enquanto instância onde mais do que 

nunca é preciso conhecer os índices econômicos a fim de entender seus desígnios e 

ações. Um outro aspecto importante pode ser aqui averiguado quanto a educação 

superior, que é o foco de estudo deste trabalho promulgado por Katz (2010, p.3), que faz 

a seguinte colocação: 

 
Las universidades aparecen como un actor central del Sistema Innovativo de toda 
economía. Ellas cumplen al menos tres funciones básicas: Se encargan, por un 
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lado, de formar recursos humanos calificados en una extensa  variedad de 
disciplinas y campos del saber. Por otro lado, realizan esfuerzos de I&D científico-
tecnológico explorando las fronteras del conocimiento humano y, por último, 
producen un conjunto de bienes y servicios públicos – de consumo individual o 
colectivo - relacionados con la cultura, la salud y el envejecimiento de la población, 
el cambio climático, el avance de la desertificación, la preservación del medio 
ambiente, entre otros. Tal como decíamos previamente, se trata de organizaciones 
complejas que, en parte, responden a reglas de mercado, pero en parte también a 
nociones mas difíciles de definir como “misión” (o creación de identidad nacional), 
aspectos mas etéreos que no siempre responden a la metáfora convencional de 
los precios. 

  

Nesta passagem as instituições de ensino superior, são importantes atores do 

desenvolvimento econômico uma vez que produzem o material humano especializado 

que conduz ao desenvolvimento científico e fornece uma gama de serviços a fim de 

atender as demandas sociais e por conseguinte o mercado. 

A universidade é então um dos principais agentes do desenvolvimento territorial 

uma vez que ao participar diretamente das atividades funcionais da sociedade, está 

atrelada as suas condições financeiras e delas se expande na configuração de novos 

rumos que vão conduzir o funcionamento dos aparelhos do estado. 

A importância da universidade como agente de desenvolvimento territorial é notório 

e neste sentido a história mostra que ela vem como um mecanismo de transformação e 

produtora de bens e serviços, além de se constituir na principal fonte do conhecimento 

mola propulsora do funcionamento da sociedade. 

Uma outra abordagem que se pode colocar sobre o assunto está em Lima & 

Teixeira (2001, p.136), quando eles falam que as universidades tendem a assumir um 

papel bem definido no contexto econômico:  

 
O papel das universidades na dinâmica inovativa das sociedades 
tecnologicamente avançadas parece estar em transformação. Etzkowitz (1993) 
considera que “a atual participação da universidade no desenvolvimento 
econômico, incorporando-o como função acadêmica, junto com o ensino e a 
pesquisa, constitui a Segunda Revolução Acadêmica, cuja palavra-chave é 
‘capitalização do conhecimento’. A Primeira Revolução, ocorrida no final do século 
XIX, tornou a pesquisa uma função universitária, ao lado da tarefa tradicional do 
ensino”. 

 

 Os autores falam no termo “capitalismo do conhecimento” que é exatamente o 

ensino superior voltado ao mundo do sistema econômico vigente; onde a função 

acadêmica da universidade fica cada vez mais voltada ou influenciada por seus 

parâmetros e exigências. 

Na prática, em um mundo globalizado e ao mesmo tempo tão recheado de 

discrepâncias econômicas e sociais, esta relação economia-universidade, pode ser vista 
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acontecendo de diferentes formas é o caso da América Latina, onde a relação das 

universidades com a questão econômica pode ser ainda caracterizada por Larrea (2006, 

p.20), da seguinte forma: 

 
La importancia de la producción de conocimiento y la innovación tecnológica en el 
desarrollo social y económico ha aumentado em las últimas décadas, como 
resultado del cambio tecnológico acelerado de la economia mundial, la apertura 
comercial y la globalización. Aunque este hecho ha sido ampliamente reconocido, 
las estrategias de desarrollo vigentes, de inspiración neo-liberal, no le han 
asignado la prioridad requerida a la formación de capital humano. En general, tres 
puntos particularmente débiles de las políticas educativas implementadas en 
América Latina han sido: a) la concentración de la inversión en los niveles primario 
y secundario, en  desmedro de la instrucción superior, b) el escaso reconocimiento 
del desarrollo em ciencia y tecnología como una responsabilidad central de las 
estrategias de desarrollo económico y social, c) el fracaso de las políticas 
encaminadas a mejorar la deficiente calidad del sistema educativo. 

 

Em meio a globalização onde a educação superior é motivada, mediante o 

intercâmbio tecnológico e o consequente desenvolvimento social e econômico, a América 

Latina se contextualiza em três aspectos: investe muito mais no ensino primário e 

secundário do que no superior, pouco investe em ciência e tecnologia e possui fracas 

políticas de melhoria da qualidade do ensino.  

Se ver no caso do Brasil que situação assim se modela historicamente, ou seja, 

esta atrelada aos fatos econômicos e políticos que foram sendo descritos no 

desenvolvimento econômico do país e é claro, das investidas que o poder administrativo 

teve em relação a educação no território. 

Deste modo a economia brasileira no século XVI e até por volta de 1930, pode ser 

caracterizada, de uma maneira geral, por atividades agrário-exportadoras, isto é, 

concentrada em produções no setor agrícola para fazer face as necessidades do mercado 

internacional, sobretudo o europeu; segue-se durante muito tempo o modelo primário-

exportador, ou de desenvolvimento para fora, então pode ver que aqui o setor primário é o 

forte sustento de uma economia que anda por muito tempo voltada a atender um mercado 

externo crescente, exigente e por vezes oscilante. 

No século  XVIII, marcado pela chamada economia mineira, ou mais precisamente, 

da extração de outro principalmente no estado de Minas Gerias, dar ao país uma nova 

roupagem e economia nacional a medida em que cria um mercado proporcionalmente 

elevado em relação a cultivo de produtos agrários como o açúcar – uma das primeiras 

atividades geradoras de riquezas ao território nacional. 

 O século XIX foi um período marcado pela transição de uma economia nacional 

baseada na cultura da monocultura, onde a agricultura marcada pelo plantio de algumas 
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culturas tipo exportação (café, algodão, cacau e outros) ou visando especificamente o 

mercado exterior, vai cedendo lugar, paulatinamente a implantação de uma indústria 

emergente, que provoca não só a transformação das antigas tendências de produção e 

de comércio, mas a implantação de um ambiente físico-estrutural que pudesse propiciar 

esta nova fase. 

Neste contexto as poucas instituições de ensino estão bastante desvinculadas do 

setor produtivo do país, que serve a um mercado interno onde também o conhecimento e 

as especialidades são também importadas, mesmo que já obsoletas nos seus países de 

origem. 

Em resumo é possível então destacar por anos, conforme se observa na tabela da 

Figura 8.1 a seguir, dentro deste contexto, alguns dos principais momentos que marcaram 

a vida econômica do país até o ano de 1950, já no século XX, a partir do qual se dar de 

fato, o estudo aqui predito sobre as universidades públicas e por ser aquele onde a 

educação como um todo assume um papel de maior importância no país. 

 

Alguns dos primeiros momentos em destaque na História Econômica do Brasil  
Períodos Acontecimentos 

1500 a 1530 
Formação econômica ditada pelo contexto internacional; 
Extração do pau-brasil; 
Primeiras ocupações sob influência das condições físicas. 

1530 a 1640 Primeiros indícios de povoamento territorial efetivo; 
Agricultura, escravidão, latifúndio e a monocultura voltada ao mercado externo; 

1640 a 1770 

Estruturas administrativas determinadas por Portugal; 
Economia ainda de caráter externo agora com início da mineração; 
Ocupação da região amazônica; 
Desenvolvimento da pecuária nordestina; 

1770 a 1808 Grande apogeu da colônia Brasil e já expansão da revolução industrial na Inglaterra; Regiões 
mineradoras como Minas Gerais (por exemplo) se voltam às atividades agrícolas e pecuárias; 

1808 a 1856 
Estado soberano e aberto ao mercado da livre concorrência; 
O apogeu do café favoreceu o desenvolvimento econômico do país com a instalação das 
manufaturas, estradas de ferro, mecanização do campo e outros; 

1870 a 1880 
Fim da escravidão e início da imigração; 
Grande acúmulo de capital advindo da atividade agrícola que muito favoreceu novos 
negócios; 

1889 a 1930 País como grande produtor de matérias-primas diversificadas; 
Grande fluxo de capital externo para a economia local; 

1950 

A inversão (aplicação para fins lucrativos) de capital na economia não é compensável pelo 
obtido através dos royalties e lucros; 
Pesquisa e conhecimento científico ainda atrelado a conhecimento externo; 
A criação da Petrobrás e da Companhia Siderúrgica Nacional pelo estado tem papel 
determinante na estruturação econômica; 

 

Figura 8.1. Alguns dos primeiros momentos em destaque na História Econômica do Brasil. Elaborado por 
Marialda Brito, baseado em História Econômica do Brasil (resumo) de Caio Prado Júnior.  
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 Assim é no final deste processo ou mais precisamente a partir de 1930, é que o 

Brasil começa a experimentar um avanço, embora ainda tímido, de industrialização 

fazendo com que o país voltasse mais sua economia para o mercado interno e para tanto 

movimenta toda uma infraestrutura de vias de comunicação, energia, e a própria 

construção da sua sede administrativa - Brasília no planalto central, para o país, já que o 

período anterior, marcado pela economia agrária exportadora, fez com que suas 

atividades nesta área ficassem concentradas ao nível da sua faixa litorânea.  

 Neste período há uma mudança da chamada sociedade oligárquica1, conservadora 

e dominadora, onde se opera aos poucos a difícil mudança de uma estrutura econômica 

baseada na produção agropecuária frente ao predomínio do meio rural sobre o urbano 

para uma economia industrial com características bastante diferenciadas, portanto, a 

educação, de um modo geral, acaba tendo seu espaço de importância a começar pela 

criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, órgão que vem a dar visibilidade a 

estas duas importantes áreas sociais que desde então passam a contar com uma 

estrutura de apoio importante para os seus possíveis avanços. 

Também é ainda neste período que em meio a diversos cursos de nível superior 

espalhados pelo país, muitas vezes instaladas em ambientes não genuinamente voltadas 

a questão, o governo passa a unificar alguns cursos em prol da criação da estrutura 

chamada universidade dando assim o pontapé inicial para o surgimento desta estrutura 

de ensino superior no país. 

Em seguida e ainda dentro do mesmo momento histórico o governo cria o chamado 

sistema nacional de educação, cujo objetivo é a criação de padrões e normas para a 

educação como um todo em todos os seus níveis e assim regulamentar o campo da 

educação no território nacional.  

É notório dizer que foi na Constituição de 1934, que foi criado o primeiro Plano de 

Nacional de Educação com visíveis normas voltadas não só a regulamentação do ensino 

nos níveis fundamental, médio e superior, mas também das cotas de financiamento e 

competências do ensino nas esferas, municipal, estadual e federal, ou seja, as 

responsabilidades de cada instância administrativa no que tange ao oferecimento e 

administração do nível educacional sob sua responsabilidade, o que significa gerir verbas 

públicas de aplicação em cada um deles; outro dado importante é este mesmo documento 

traz itens que obriga as indústrias e os sindicatos a criarem cursos profissionalizantes 

para aos filhos dos seus empregados e associados.  

                                                           
1 Termo aplicado a sociedade dirigida por um pequeno número de pessoas ora podendo ser representadas pela 
nobreza, pessoas com laços familiares, poder militar e outros. 
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Com relação ao ano de 1950, em Baldini & Borgonhoni (2007, p.4) encontra-se: 

 
Na década de 50, porém, houve um esforço para relacionar a pesquisa científica 
então produzida nas universidades com as reais necessidades das empresas 
brasileiras, como ressalta Maia (2005), através da criação de uma política de C&T, 
e do apoio da comunidade científica e do governo. Isso criou uma base 
institucional para assegurar as pesquisas, além de capacitar as universidades e 
qualificar parceiros para a indústria. Houve, nessa época, a criação do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ‘órgãos’ vinculados 
ao governo federal que investem na capacitação dos recursos humanos de 
maneira vinculada à pesquisa tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, 
empresas estatais passaram a demandar e a investir em pesquisas. 

 

Então é a partir de 1950 que se dar o início de fato de uma política mais dirigida a 

relação da universidade com o setor produtivo do país através de uma política efetiva de 

incremento da ciência e tecnologia, criando-se para tais órgãos importantes de incentivo e 

fomento a pesquisa e também a empresas passam paulatinamente a exercerem este 

papel. 

Também se pode comentar que a educação vai ocupando o seu espaço não tão 

somente físico com a criação das escolas e também universidades, mas de leis e projetos 

que regulamentam sua administração e desenvolvimento refletindo diretamente as 

mudanças econômicas experimentadas no país e fazendo mediante a formação 

profissionalizante com vistas a atender a demanda de uma sociedade industrial, uma vez 

que na história econômica do país enquanto colônia e até aqui a mão de obra e os 

conhecimentos de base ainda eram herdados de uma economia regulada e dependente 

do mercado internacional. 

 As características da economia nacional vão a partir de então assumindo e 

somando características específicas das décadas subsequentes e entre guerras de 

repercussão internacional, mudanças governamentais, crises e outros novos horizontes, a 

seguinte passagem de Furtado (2005, p.229), retrata de forma geral, um destes instantes, 

a saber: 
Numa segunda etapa do desenvolvimento, reduz-se progressivamente o papel do 
comércio exterior como fator determinante do nível da renda mas, 
concomitantemente, aumenta sua importância como elemento estratégico no 
processo de formação de capital. Com efeito, numa economia agrícola extensiva o 
aumento da capacidade produtiva é, em grande parte, simples decorrência da 
incorporação de mão de obra e recursos naturais. O desflorestamento, a extensão 
das plantações, a abertura de estradas, o aumento dos rebanhos, a edificação 
rural são todas formas de capitalização baseadas numa utilização extensiva de 
mão de obra e recursos naturais. Entretanto, ao começar a transformação 
estrutural do sistema, com aumento relativo das inversões no setor industrial e 
serviços conexos, cresce rapidamente a procura de equipamentos mecânicos. O 
sistema entra, por conseguinte, numa etapa de intensa assimilação de processos 
tecnológicos mais complexos, aos quais tem acesso através do intercâmbio 
externo. 
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 Um importante e marcante momento do complexo desenvolvimento econômico 

nacional, é que ao ir rompendo paulatinamente com a sua estrutura antes genuinamente 

agrária e agora buscar o desenvolvimento da indústria dentro do país, por sua vez 

atrelado aos outros setores da economia, necessidades associadas a produção que 

envolve o conhecimento tecnológico parece ser o tom do futuro de um país que procura 

entrar no círculo do desenvolvimento industrial. 

Outra questão é a busca da tecnologia, que antes era vinculada as relações 

econômicas com o exterior e paulatinamente vai ser produzida no país condicionada 

pelas questões educacionais ou mais precisamente pela estrutura do ensino que vai 

procurando lentamente atender as demandas da indústria nascente através das escolas e 

cursos de nível superior – estes se tornam na maioria das vezes preparatórios para esta 

nova etapa da economia nacional. 

Obviamente que não se trata de uma mudança rápida, mas que levou décadas 

para acontecer, em meio a um ambiente impregnado a acontecimentos e fatos que 

levaram a substituição de uma economia dependente submetida aos interesses do capital 

externo, a uma economia mais independente ou mesma voltada a geração de capital 

interno a partir da capacidade da sua produção, conforme se pode observar na citação de 

Alcofarado (2005, p.130). 
...seria a  indústria  o principal  determinador  do nível  de  atividade,  do que 
resultou o “deslocamento do centro dinâmico” da economia nacional. Pode-se 
afirmar que a industrialização brasileira foi uma das mais bem-sucedidas do 
mundo, sendo hoje o país um dos  dez  maiores  sistemas  industriais  do planeta.  
Tomou-se por base  o princípio de  que  o essencial é apoiar-se no mercado 
interno potencial. 

 
Neste sentido a industrialização brasileira conferiu a sua economia toda a dinâmica 

que a transformou e impulsionou para novos rumos, uma vez que ai também se inicia a 

cultura da valorização e exploração dos bens internos que vem a sustentar este processo 

e dar ao país uma nova roupagem no mercado mundial e internamente criando sue 

caráter próprio através de um dos elementos fundamentais para isto que foi o preparo da 

mão de obra proporcionada pelo avanço do setor educacional. 

Neste sentido na publicação do Ministério da Fazenda: Economia em Perspectiva, 

na seção Emprego e Renda (2012, p.51) há a seguinte declaração sobre o assunto: 
 

O aumento dos níveis de escolaridade da população empregada abre espaço para 
o aumento da produtividade, redução de custos de produção, aumento dos 
salários e lucratividade das empresas. Em 2003, a população ocupada com 11 ou 
mais anos de estudo respondia por 46,7% do total; em 2011, esse percentual 
subiu para 60,7%. 
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 Seguida do seguinte gráfico exposto na Figura 8.2: 

 

 
Figura 8.2. População Ocupada por Nível Educacional (% do total). Em: Economia Brasileira em 
Perspectiva. Seção espacial: economia verde. 15ª Edição, abril, 2012, pag.51. 
 
 Este esquema mostra que já é cada vez mais certo que a população ocupada do 

país está sendo preparada, ou seja, o nível de escolaridade tem crescido dentro dela, 

mostrando que a mão de obra tem se especializado e isto vem a ter um reflexo positivo na 

produção econômica e libera o país do seu antigo estágio de dependência econômica e 

intelectual. 

O aumento do nível educacional da população não só garante o seu preparo no 

mercado de trabalho e na lucratividade das empresas, mas a condição do acesso e do 

envolvimento das pessoas ao ensino, conforme coloca Dias Sobrinho & F. de Brito (2008, 

p.2): 

 
Como otros países latinoamericanos, sobre todo a partir de los años de 1990, 
Brasil viene experimentando diversos cambios en su sistema de educación 
superior, a nivel de grado. Dos desafíos principales ofrecen las motivaciones para 
esas mutaciones: aumentar la competitividad de la economía en el mundo 
globalizado a través de un incremento en la formación de profesionales y, por otro 
lado, fortalecimiento de los valores democráticos, en especial de la equidad, a 
través de la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia y el 
fortalecimiento de valores adecuados a la formación ciudadana. Todos los intentos 
de cambios y transformaciones han enfrentado la difícil realidad de escasez de 
recursos financieros en un cuadro de creciente demanda de cupos y de la 
exigencia de responder a los viejos y nuevos papeles económicos de la educación 
superior en el mundo de economía globalizada. 

 

 Esta é uma realidade que se instala e afirma no país trazendo transformações 

importantes que vão culminar na promoção da igualdade e valorização do indivíduo 
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através da educação que em essência promove este estado de ser, além da sua 

valorização e da sua condição de cidadão dentro da sociedade. Este é o estado que se 

ver na educação do Brasil nas últimas décadas, apesar das dificuldades econômicas, dos 

persistes índices de analfabetismo que se sustentam em algumas regiões e das grandes 

disparidades econômicas que desfavorecem muitas pessoas ao acesso a educação. 

Todavia no panorama da economia para se detectar qual indicador ou indicadores 

são mais utilizados e importantes no estudo do desenvolvimento econômico mundial e 

nacional é o PIB (Produto Interno Bruto), que segundo o Glossário de Termos 

Econômicos e Financeiros, Nunes (2008, p.87), pode ser assim definido: 

 
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO.  Refere-se ao valor agregado de  todos  os  
bens produzidos  e  serviços  prestados  dentro do território econômico do país, 
independente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras desses 
bens e serviços. Exclui as transações intermediárias, é medido a preços de 
mercado e pode ser calculado sob três aspectos.  Pela ótica da produção, o PIB 
corresponde à soma dos valores agregados líquidos  dos  setores  primário,  
secundário  e terciário  da  economia,  mais  os  impostos indiretos,  mais  a  
depreciação  do  capital, menos  os  subsídios  governamentais.  Pela ótica da 
renda, é calculado a partir das remunerações pagas dentro do território econômico 
do país, sob a forma  de  salários, juros,  aluguéis  e  lucros  distribuídos;  somam-
se a isso os lucros não distribuídos, os impostos indiretos  e  a  depreciação  do  
capital  e, finalmente,  subtraem-se  os  subsídios.  Pela ótica do dispêndio, resulta 
da soma dos dispêndios em consumo das unidades familiares e do governo, mais 
as variações de estoques, menos  as   importações   de mercadorias e  serviços  e  
mais as  exportações. Sob essa ótica, o PIB também se denomina Despesa 
Interna Bruta. 

 

Desta forma trata-se de um índice ligado as várias produções, rendas, lucros e 

outros que são geradas no país e deste modo apresenta uma complexidade bastante 

significativa a ponto de ser utilizado como uma importante fonte de conhecimento do 

desenvolvimento econômico local. 

Na sequência ainda se pode observar no mapa da Figura 8.3, a situação do Brasil 

mediante outras nações que fazem parte do G20 2  com respeito aos índices do Pib 

segundo a publicação do Ministério da Fazenda: Economia em Perspectiva, na seção 

Panorama Internacional: 

 

                                                           
2 Grupo dos 20 ( formado por 19 países: África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Arábia Saudita, França, 
Itália, Indonésia, Austrália, Coréia do Sul, Japão, Turquia, Índia, Brasil, Alemanha, Reino Unido, México, Rússia e 
China), , criado no final dos anos 90, composto pelos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos 
países industrializados ou emergentes aqui representados no mapa, não tem uma administração permanente ela é 
modificada constantemente e nos fóruns são discutidas questões que possam promover o crescimento e o 
desenvolvimento mundial. O Brasil entrou para este grupo em 2008. 
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Figura 8.3. Crescimento dos países do G20 em 2011 e perspectivas para 2012. Em: Economia Brasileira 
em Perspectiva. Seção espacial: economia verde. 15ª Edição, abril, 2012, pag.123 

 

O Brasil sustenta uma das economias importantes do globo e está entre os 

chamados países industrializados e ou emergentes, isto é, cuja economia, vem 

experimentando um avanço tal que se pode identificar características de país 

desenvolvimento, uma delas é o próprio Produto Interno Bruto em alta, como se pode ver 

no mapa da Figura 8.3, sendo um dos que mais cresce dentre todos. 

O Pib pode ser tomado também a partir de setores chaves da economia, o que no 

contexto  mostra também qual é a contribuição que eles dão ao país ou mais 

precisamente a produção nacional, segundo pode se visto na seguinte passagem de 

Meneguin & Vera, (s/data, p.1), abaixo: 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador da riqueza de um país, 
representando a soma dos bens e serviços produzidos por uma nação. Essa 
medida leva em conta três grupos principais de atividades:  
•  Agropecuária, formada por Agricultura, Extrativismo Vegetal e Pecuária;  
• Indústria, que engloba Extrativismo Mineral, Transformação, Serviços Industriais 
de Utilidade Pública e Construção Civil;  
•  Serviços, que incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviços da  
Administração Pública e outros serviços.   

 

  Então segundo o autor, o PIB pode assumir algumas modalidades, voltadas as 

áreas da produção, e aqui será possível avaliar: Pib da Agropecuária (valor adicionado), 
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Pib da Indústria (valor adicionado), Pib dos serviços (valor adicionado), que representam 

o quanto cada setor contribui em termos de produção no país para o PIB. 

 Como O Pib é um elemento que é destinado aos vários setores da sociedade e 

dentre eles a educação, o quadro da Figura 8.4, mostra como o Brasil pode ser visto 

dentro de um contexto mais geral sob esta expectativa: 

 
Figura 8.4. Inversión em Ciência y Tecnología como porcentaje del Pib. Fonte: Educación Superior en 
Iberoamérica Informe 2010. El rol de las universidades em el desarrollo científico y tecnológico. Bernarbé 
Santellis – organizador. 
 

 O que se pode perceber aqui é que o país tem apresentado um crescimento 

considerável do Pib conforme o observado no mapa da Figura 8.3, e no seu investimento 

em ciência e tecnologia em 2007 está consideravelmente superior a maioria dos países 

latinos, perdendo apenas para a Venezuela, mas fica abaixo de países europeus como 

Portugal e Espanha. Então se configura e um contexto internacional como um país que 

apresenta uma situação mediana em relação ao investimento em C&T, o que de certa 

forma pode representar um benefício que se verifica para o desenvolvimento das 

universidades como um todo, já que estas são genuínas instituições de fomento a C&T. 

Então tendo o  Pib sempre como aquele indicativo principal para se avaliar o 

avanço econômico de um país, para o estudo aqui proposto, este indicador será 
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observado durante o período de 1950 a 2010 ao mesmo tempo do surgimento das 

universidades . 

 Um outro indicativo aqui a ser observado será o de pessoas ocupadas nos 

principais setores da economia: primário, secundário e terciário e neles serão agrupadas 

as principais ocupações promulgadas pela CNAE (Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas) órgão governamental que padroniza e codifica para efeito de identificação 

as áreas produtivas do país a fim de facilitar o seu registro na administração pública, 

principalmente na área tributária. 

Deste modo, as principais áreas identificadas pelo Cnae3, são: 

a) Aquelas referentes ao Setor Primário: 

� Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; 

b) As referentes ao Setor Secundário: 

� Indústrias extrativas; 

� Indústrias de transformação; 

c) As atividades que condizem com o Setor Terciário: 

� Eletricidade e gás; 

� Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação; 

� Construção; 

� Comércio: reparação de veículos automotivos e motocicletas; 

� Transporte, armazenagem e correio; 

� Alojamento e alimentação; 

� Informação e comunicação; 

� Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados; 

� Atividades imobiliárias; 

� Atividades profissionais, científicas e técnicas; 

� Atividades administrativas e serviços complementares; 

� Administração pública, defesa e seguridade social; 

� Educação 

� Saúde humana e serviços sociais; 

� Artes, cultura, esporte e recreação; 

� Outras atividades de serviços; 

� Serviços domésticos; 

                                                           
3 Dista do rol da estrutura principal de atividades do CNAE divulgada no site: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp em 166/02/2013 
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� Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

Como os anos onde serão verificadas estas atividades se refere a um longo 

período que vai de 1950 a 2010, então nem todas estas denominações se aplicam aos 

mesmos, pois suas variações são modificadas e no caso tem-se as mais recentes 

atividades apregoadas pelo Cnae. 

Um outro indicador a ser utilizado aqui se refere ao surgimento ou fundação de 

empresas no país, o que significa também as primeiras iniciativas empreendedoras que 

veio como fruto da industrialização e assim pode ser brevemente vista através da 

seguinte citação de Machado (2010, p.19): 

 
Iniciada nos anos 30 do século XX, a industrialização brasileira e seus pioneiros 
merecem alguma qualificação. Em virtude do vínculo da industrialização com a 
lavoura cafeeira, à época principal fonte de receita do país, alguns pesquisadores 
buscaram identificar vínculos mais profundos em relação à origem dos 
empresários e dos capitais que deram origem às indústrias nesta época. 

 

Então a atividade empreendedorista no Brasil vem mesmo de tempos longínquos e 

aqui surge em meio ao favorecimento das instalações das indústrias que vai criando 

paulatinamente um ambiente comercial e empresarial cada vez mais significante para a 

economia nacional. 

No entanto os dados que demonstram o surgimento de empresas brasileiras para o 

estudo aqui são encontrados em períodos que datam de até 1966, de 1967 a 1970, de 

1971 a 1980, de 1981 a 1990, de 1996 a 2000 e até 2010, que juntamente com o 

aparecimento de universidades públicas se observará a influência deste indicador para 

esta última. 
 
 

8.1.1 Pib a Preços Constantes e as universidades públicas no Brasil 

 

O PIB a preços constantes é tido a partir dos preços de um determinado ano tomado 

como base. Aqui ele vem a ser representado através dos mapas 8.5 a 8.11 que faz um 

paralelo da evolução deste indicador desde 1950 até 2010 em conjunto com o surgimento 

das universidades públicas nacionais para os mesmos anos. 
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Figura 8.5. Pib a preços constantes em 1950 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.6. Pib a preços constantes em 1960 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.7. Pib a preços constantes em 1970 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.8. Pib a preços constantes em 1980 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.9. Pib a preços constantes em 1991 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.10. Pib a preços constantes em 2000 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.11. Pib a preços constantes em 2010 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: Ibge e  Ipea. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP RJ

MG
ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
PIB a Preços Constantes e Universidades Sedes Públicas em 2010

Universidades Sedes

Sigla

Pib a preços constantes:

55.040 - 1.632.197

1.632.197 - 6.998.246

6.998.246 - 8.207.563

8.207.563 - 14.786.164

14.786.164 - 523.649.890



397 
 

  O Produto Interno Bruto a preços constantes ou Pib real,  leva em consideração os 

valores dos produtos quando na sua origem sem influência inflacionária, portanto é o mais 

utilizado para análises. 

Para o presente dado em 1950, no mapa da Figura 8.5, observa-se que o Pib a 

preços constantes não se encontra disponível para cinco dos estados brasileiros: 

Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul e Tocantins e naqueles onde se 

apresenta, é menos representativo nos estados que ocupam o interior do país e nordeste, 

tornando-se mais importante na região sudeste. Deste modo os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro mantém os maiores valores em Pib seguidos por Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e em terceiro lugar por alguns estados do Sul e Nordeste brasileiros; mas 

são naqueles primeiros que está a maior concentração de universidades do país, onde o 

Pib se apresenta superiormente maior em relação aos demais, porém se verifica, em meio 

a este fato, que ocorrem universidades, embora em menor número, naqueles onde o Pib 

comparativamente ainda é modesto.  

Em 1960, observando-se o mapa da Figura 8.6, o Pib já começa a elevar-se em 

estados do interior, mas o sudeste  ainda permanece supremo nesta modalidade, e  as  

universidades, ainda concentradas nesta região, começam a ocorrerem também do litoral 

nordestino e sul do país. 

Já em 1970, pelo mapa da Figura 8.7, o Pib a preços constantes torna-se ainda 

mais significativa no sul e sudeste do país, sendo que a maioria dos seus estados já 

concentram os índices de Pib mais elevados do território nacional  e neste contexto a 

concentração de universidades continua, inclusive já ocorrendo mais no centro-oeste do 

país. Na região nordeste os valores de  Pib se apresenta multivariado pelos estados e o 

surgimento de universidades se dar bem ao nível do litoral. 

Em 1980, através do mapa da Figura 8.8, o Pib se mostra mais elevado não só nas 

regiões sul e sudeste do país, mas também no nordeste, incluindo a Bahia e Pernambuco 

que começam a experimentar o crescimento do seu produto interno bruto, e neste cenário 

as universidades passam a surgirem em número significativo no Brasil mas mantendo sua 

influência no sudeste e centro-oeste e em poucos estados do litoral nordestino. 

Em 1991 no mapa da Figura 8.9, o Pib cresce significativamente pela região 

nordeste e agora também na região norte do país e o crescimento das universidades 

continua ao longo do litoral do país e também em alguns locais do interior. 

Já no ano de 2000, pelo mapa da Figura 8.10, se observa que em meio ao 

crescimento do Pib na maioria dos estados brasileiros, as universidades se apresentam 

aqui em vários locais desde a porção litoral até regiões mais interioranas. 
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Em 2010, no mapa da Figura 8.11, todo o país já apresenta um Pib mais uniforme, 

ou seja, quase todos os estados já ocupam o mesmo patamar ou valores mais 

aproximados entre si de produto interno bruto, paralelamente o surgimento de 

universidades se dar mais ao sul e agora também ao norte das regiões brasileiras, locais 

onde antes esta índice econômico já era significativo ou mesmo estava em franco 

desenvolvimento. 

Deste modo o que se observa, nos anos em estudo, é que nas regiões onde o Pib 

se apresentava mais elevado ou em crescimento as universidades sempre estiveram 

presentes quantitativamente, mas também foram ocupando espaço, embora em menor 

número naqueles estados onde este indicador econômico não se fez tão ou mais 

importante.  

Assim, pode-se dizer que tendencialmente o Pib tem uma relação importante no 

surgimento das universidades porque estas estiveram mais numericamente presentes no 

estados de Pib mais elevado, mas estas também não deixaram totalmente de surgir em 

áreas menos representadas por ele, contudo nota-se  que o Pib direto ou indiretamente 

impulsionou o surgimento de universidades, sobretudo ao ver que a medida em que ele 

avança em crescimento pelos estados, junto estão as universidades supostamente 

favorecidas por esta condição econômica. 

   

8.1.2 Pib da Agropecuária (Valor Adicionado) a preços básicos e as universidades 

públicas no Brasil 

 

O Pib da agropecuária conforme o nome diz, refere-se a produção e ou 

contribuição que o setor primário no país, representado sobremaneira pelas atividades 

agrícolas e criação de animais representa para o produto interno bruto geral; aqui também 

há uma visualização do comportamento deste indicador de 1950 até 2010 em 

comparação com o surgimento das universidades públicas no país através dos mapas 

8.12 a 8.18 abaixo: 
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Figura 8.12. Pib da agropecuária – valor adicionado em 1950 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.13. Pib da agropecuária – valor adicionado em 1960 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.14. Pib da agropecuária – valor adicionado em 1970 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.15. Pib da agropecuária – valor adicionado em 1980 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.16. Pib da agropecuária – valor adicionado em 1991 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.17. Pib da agropecuária – valor adicionado em 2000 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.18. Pib da agropecuária – valor adicionado em 2010 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. 
de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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O Pib da agropecuária ou da contribuição que este setor tem a economia do país 

varia consideravelmente ao longo dos anos estudados, tal como o Pib em valores 

constantes, avaliado anteriormente. 

Deste modo em 1950, observando-se o mapa da Figura 8.12, também aqui tal 

dado não se encontra disponível para cinco dos estados nacionais: Amapá, Roraima, 

Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. As maiores concentrações deste tipo de Pib, 

estão nos estados do sudeste com destaque para São Paulo, seguido de Minas Gerais; 

os outros estados ocupam posições medianas em valores quantitativos. 

As universidades concentradas no sudeste do país estão obviamente na região 

com maior Pib no setor agropecuário do pais no ano de referência, o que notadamente 

pode ter uma intrínseca relação entre si. 

Em 1960, com o mapa da Figura 8.13, os mesmos estados anteriormente sem 

dados disponíveis ainda permanecem nesta condição, mas o valor do Pib agropecuário 

acaba se alastrando em maior significância pelos estados do sul e também o nordeste 

acaba assumindo mais importância neste setor, aqui representados pela Bahia e 

Pernambuco. 

Já as universidades, apesar de ainda concentradas na região sudeste, acabam 

aparecendo também nas cidades litorâneas, do sul e nordeste brasileiros, onde o Pib 

também já começa a crescer em relação ao ano de referência anteriormente estudado. 

No ano de 1970, no mapa da Figura 8.14, os estados que anteriormente não 

disponibilizavam tais dados agora já estão neste rol e somente o Mato Grosso e 

Tocantins, ainda permanecem sem dados. Também O Pib agropecuário passa a marcar 

forte presença no Rio Grande do Sul, no mesmo patamar de São Paulo e nos outros 

estados cresce paulatinamente em vários locais do país ao nível do litoral e interior do 

território.  

As universidades, neste ano estudado, começam se mostrando mais presentes em 

direção também ao interior brasileiro, e em alguns estados nordestinos, mas não 

perdendo o foco da sua concentração nas regiões sul e sudeste. Elas estão ocupando 

áreas de maior Pib no sul e sudeste, mas também marcam presença, embora em estados 

nordestinos com Pib agropecuário comparativamente menos significativo. 

Em 1980, como se observa o mapa da Figura 8.15, O Pib agropecuário já ocupa 

uma posição de crescimento significativa em todo o pais, mostrando tendencialmente sua 

marca de maior significância naquelas áreas ora antes já computadas como as regiões 

sul, sudeste e nordeste brasileiros.  
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As universidades ocupam aqui estados de Pib mais elevado e de valores que 

crescem em relação ao mesmo, o que significa que elas também já começam a se 

direcionar para os estados que estão localizados no interior do país. 

Em 1991, pelo mapa da Figura 8.16, os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Minas Gerais e Pará, são os de Pib agropecuário mais elevados do pais, demonstrando 

que este setor “quebra” um pouco a tendência de crescimento anterior e passa a ser 

sobressalente em áreas anteriormente abaixo da média nacional, que é a região Norte. 

Se observa aqui que as universidades surgem nos mais variados estados brasileiros, e de 

chamando a atenção para a região Norte que apresenta um número mais elevado de 

universidade já que nos anos anteriores isto não acontecia; então aqui o Pib não parece 

ser diretamente um elemento influenciador, pois as instituições de ensino superior se dão 

mesmo em estados que variam do mais baixo ao mais alto Pib agropecuário observado. 

No ano de 2000, pelo mapa da Figura 8.17, as universidades brasileiras assumem 

posição de crescimento e agora aparecem em vários estados do interior do território, 

como na região centro-oeste e norte do país, mas não deixam de ocorrem também 

naquelas regiões que historicamente se apresentam como concentradoras destes valores 

que as regiões sul e sudeste. O Pib agropecuário, deixa a sua marca significativa de 

maior relevância na maior parte dos estados das regiões sul e sudeste e ocupa 

secundariamente estados do norte e nordeste brasileiros. 

Através do mapa da Figura 8.18, para o ano de 2009/2010, o Pib agropecuário já 

avançado em todo o pais, se mostra mais predominantemente consolidado em todos os 

estados da região sul  e nos estados de São Paulo e Minas Gerais na região sudeste e 

secundariamente mantém sua supremacia na Bahia e Pernambuco no nordeste brasileiro 

e agora nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. As 

universidades neste momento se mostram concentradas mais ao sul do país, onde o Pib 

agropecuário é elevado, mas também não deixam de aparecer ao longo dos estado do 

norte e nordeste brasileiros. 

Deste modo o Pib agropecuário, sensivelmente apresenta uma tendência em se 

concentrar inicialmente na região sul e sudeste e de pais e se expande para alguns 

estados das outras regiões do pais e paulatinamente o surgimento das universidades 

acontecem mais fortemente onde numericamente o Pib se mostra mais comparativamente 

superior o que em tese mostra que ele tem uma relação direta com esta projeção das 

instituições de ensino superior pelo território nacional. 

8.1.2 Pib da Indústria (Valor Adicionado) a preços básicos e as universidades públicas 

no Brasil 
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De mesmo feito que o da agropecuária, aqui o Pib da Indústria mostra a valor da 

produção industrial. Neste sentido segue a contribuição que este indicador do setor 

secundário tem para o surgimento de universidades no período de 1950 a 2010, conforme 

se pode observar através dos mapas expostos nas Figuras de 8.19 a 8.25, a seguir: 

Figura 8.19. Pib da indústria – valor adicionado em 1950 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.20. Pib da indústria – valor adicionado em 1960 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP

RJ

MG ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
PIB da Indústria (Valor Adicionado) a preços básicos e 

Universidades Sedes Públicas em 1960

Universidades Sedes

Sigla

Pib da Indústria:

3.550 - 125.212

125.212 - 510.032

510.032 - 1.273.922

1.273.922 - 3424.336

3.424.336 - 147.490.407

Dados Indisponíveis



410 
 

 

 

 

Figura 8.21. Pib da indústria – valor adicionado em 1970 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.22. Pib da indústria – valor adicionado em 1980 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.23. Pib da indústria – valor adicionado em 1991 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.24. Pib da indústria – valor adicionado em 2000 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.25. Pib da indústria – valor adicionado em 2010 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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O Pib da indústria apresenta-se em crescente evolução no país para os anos 

estudados e deste modo como em outros estudos sobre o Pib também aqui ele não se 

encontra disponível para cinco dos estados brasileiros: Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, 

Mato Grosso do sul e Tocantins. 

Em 1950, no mapa analisado da Figura 8.19, o valor mais concentrado do mesmo 

ocorre no estado de São Paulo, em seguida no Rio de Janeiro, seguido em terceiro lugar 

por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o estado de Pernambuco. Os outros estados ficam 

em valores mais modestos a baixo. 

No caso as universidades, uma vez concentradas no sudeste do país, se 

apresentam então em maior número nos estados onde o Pib da indústria se mostra 

também mais representativo. 

Em 1960, através do mapa da Figura 8.20, o Pib da indústria já começa a ser 

expandir para outros estados das regiões sul e sudeste e então o Rio de Janeiro já ocupa 

o mesmo patamar de São Paulo e Minas Gerais e Rio Grande do sul ficam em segundo 

lugar, ficam os outros estados em posições mais aproximadas destas. 

As universidades neste contexto ocupam pontualmente alguns estados das regiões 

sul e sudeste e também se expandem para estados litorâneos do nordeste 

principalmente, e neste caso, o Pib da indústria não é um dos mais significativos. 

Em 1970, ver-se no mapa da Figura 8.21, que as universidades brasileiras 

assumem maior número de expansão até então visto, porém registrando mais uma vez 

concentração nas regiões sul e sudeste do país, onde também o Pib da indústria, 

assumidamente, é o maior em comparação as demais regiões. A região nordeste continua 

com aparecimento de novas universidades, porém em menor número concentradas ao 

longo do litoral e em estados que não são os mais representativos neste tipo de indicador. 

Em 1980, no mapa da Figura 8.22, o Pib da indústria já assume um papel 

preponderante no território nacional e a grande parte dos estados ao longo do litoral 

brasileiro já ocupa supremacia em valores altos de Pib, incluindo agora alguns estados da 

região norte e com significativo avanço nos demais. 

Neste contexto do ano de 1980, as universidades se espalham por alguns estados 

que estão localizados na faixa litorânea e em porções do interior do território nacional  

como nas regiões norte e centro-oeste e, elas ocorrem aqui, na sua maioria, nas áreas de 

mais alto valor de produto interno bruto. 

Seguidamente em 1991, observando-se o mapa da Figura 8.23, o Pib da indústria 

já se afirma na grande parte dos estados brasileiros em volumes mais altos, ficando 

apenas estados como o Tocantins e Roraima com valores mais baixos comparativamente. 
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As universidades, em 1991, estão bem espalhadas no território nacional e em 

pequena quantidade, ainda tendencialmente em áreas litorâneas, mas agora aparecendo 

sensivelmente também no interior do país, inclusive na região norte, ora desprovida 

destas unidades de ensino superior, mas se localizam pontualmente naquelas áreas que 

já assumem predominantemente um alto Pib em relação as demais. 

Em 2000, pelo que se ver no mapa da Figura 8.24, as universidades brasileiras 

estão em alguns estados que ocupam porções do interior do país, tais como as regiões 

norte e centro-oeste e naquelas onde se verifica os maiores valores do Pib da indústria, 

também geograficamente ainda ocorrem mais nas regiões sul e sudeste. 

Em 2010, pelo visto no mapa da Figura 8.25, o Pib da indústria já assume valores 

comparativamente altos em quase todos os estados brasileiros, somente com exceção 

para os estados do Acre, Roraima e Amapá, sendo que as universidades afirmam seu 

predomínio na região sul e sudeste em pontos mais do interior destes regiões, mas 

também continuam a marcarem presença nas regiões nordeste e mais recentemente 

norte do território nacional. 

Neste contexto do Pib da indústria o que se percebe é que tal como o Pib de outros 

setores da economia, ele avança vertiginosamente no Brasil, inicialmente nos estados das 

regiões sul e sudeste e depois pelo nordeste e em seguida pelo norte e centro-oeste. 

As universidades, por sua vez, seguem este cenário de expansão do Pib da 

indústria pois vão se concretizando geograficamente e numericamente  nas áreas onde 

este indicador se apresenta de forma mais avançada dentro do conjunto, mas também 

não deixam de aparecerem em áreas menos representativas pelo indicador. 

Deste modo, pode-se avaliar que as áreas que mais recebem instituições de nível 

superior são aqueles com valores de Pid da indústria maiores comparativamente dentre 

os estados brasileiros, o que leva a crer que este patamar econômico pode ter criado um 

favorecimento  às mesmas direto ou indiretamente. 

 
8.1.4 Pib dos Serviços ( Valor Adicionado) a preços básicos e as universidades públicas 

no Brasil 

O produto interno bruto dos serviços, este representante do setor terciário no país, tem 

também, por sua vez, o efeito de mostrar a contribuição que este setor tem para o Pib 

geral e aqui vem sendo traçado juntamente com o surgimento das universidades públicas 

de 1950 até o ano de 2010,o que pode ser visualizado através dos mapas das Figuras de 

8.26 a 8.8.32 a seguir: 
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Figura 8.26. Pib dos serviços – valor adicionado em 1950 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.27. Pib dos serviços – valor adicionado em 1960 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.18. Pib dos serviços – valor adicionado em 1970 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.29. Pib dos serviços – valor adicionado em 1980 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP

RJ

MG
ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR
AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
PIB dos Serviços (Valor Adicionado) a preços básicos e 

Universidades Sedes Públicas em 1980

Pib dos Serviços:

44.811 - 723.122

723.122 - 1.464.136

1.464.136 - 3.199.362

3.1993.62 - 10.222.795

10.222.795 - 305.169.052

Universidades Sedes

Sigla



421 
 

 

 

 

Figura 8.30. Pib dos serviços – valor adicionado em 1991 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.31. Pib dos serviços – valor adicionado em 2000 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.32. Pib dos serviços – valor adicionado em 2010 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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O Pib oriundo dos serviços tal como os demais varia de forma significativa ao longo 

dos anos estudados e aqui no ano de 1950, através do mapa da Figura 8.26,  em primeira 

instância, se observa que o mesmo está ausente nos mesmos estados verificados 

anteriormente: Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, e Mato Grosso do Sul, e se 

verifica em maior significância no estado de São Paulo e em segundo plano no estado do 

Rio de Janeiro, para depois se espalhar pelos vários estados tomando em relevância 

algumas partes do sul e nordeste brasileiros. 

Neste cenário do ano de 1950 é quando se observam as universidades nacionais 

surgindo em maior número nas regiões sudeste e sul, quando ainda se verifica que elas 

também ocorrem na região nordeste e somente uma ocorrência no estado do Amazonas. 

Neste contexto tais instituições se concentram mais nas áreas de maior Pib relacionado 

aos serviços. 

Seguidamente no ano de 1960 e observado o mapa da Figura 8.27, o Pib dos 

serviços se expande pelos outros estados das regiões sul e sudeste onde inicialmente ele 

desponta, atingindo outras áreas como o nordeste brasileiro em número mais significativo 

comparativamente, mas os seis estados desprovidos de dados continuam sustentando 

esta situação ainda neste ano. 

As universidades começam paulatinamente a se espalharem por outros estados do 

litoral brasileiro, sobretudo no nordeste e já partes do norte, como também já ocorrem em 

pequeno número em algumas localidades interiores; e se pode ver também que elas 

acompanham em alguns casos ou mesmo estão em áreas que já começam a se 

despontarem no Pib de serviços, mesmo sendo aquelas não anteriormente destaques 

neste indicador. 

Em 1970, no mapa da Figura 8.28, quando Pib dos serviços já se mostra bastante 

expandido no pais, exceto para os estados do Mato Grosso e Tocantins, onde inexistem 

os dados, de todo modo ele já se apresenta numericamente elevado a começar pelas  

regiões sudeste e sul e seguidamente  pelo nordeste e norte do pais. 

Neste momento as universidades se apresentam numericamente representativas 

em relação aos anos anteriormente estudados, e preponderantemente ocorrentes nas 

regiões sudeste e sul, mas já ocupando espaços na centro-oeste e continuando a 

surgirem nas cidades litorâneas do nordeste brasileiro, e mais uma vez, em maior número 

nas regiões de valores de Pib dos serviços mais avançados. 

Em 1980, através do mapa da Figura 8.29, o Pib dos serviços já se mostra bem 

avançado em todo o pais, mas não deixando de exibir a sua supremacia nas regiões 

sudeste e sul, onde vem marcando presença importante deste o início dos anos 
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observados; porém agora o centro-oeste e norte do pais também já se mostram 

importantes neste indicador, assim como o nordeste que antes acompanhava mais de 

perto este crescimento também confirma a sua importância na região. 

As universidades embora em menor número de ocorrência que no passado, ainda 

partem das regiões sul e sudeste, mas assim se expandem também no interior das 

regiões nordeste, centro-oeste e alguns ponto do litoral em todo o país, sempre em áreas 

de maior Pib dos serviços. 

Em 1991, pelo mapa da Figura 8.30, também não há muita ocorrência de 

universidades em um país que mostra um Pib de serviços avançado em relação aos anos 

anteriormente estudados e também a tendência de ocorrência das mesmas segue o 

mesmo perfil dos anos estudados até então, ou seja, se projetando para as regiões 

interioranas, mas não deixando de ocorrerem nas suas áreas de origem histórica: sul e 

sudeste. 

Em 2000, pelo mapa da Figura 8.31, em um cenário do Pib dos serviços  já  bem 

concretizado nas regiões sudeste, sul e parcialmente no nordeste com os valores mais 

altos comparativamente, seguido pelas outras regiões que agora também já ocupam 

lugares de importância neste indicador e já não aparecem regiões de baixo valor de Pib, 

as universidades nacionais se interiorizam mais como ocorrendo, embora, em baixa 

quantidade, em todas as regiões do pais e agora como elas já estão com Produtos 

Internos Bruto mais elevados tais instituições já se afirmam em territórios de ótimo a bom 

indicador de Pib de serviços. 

Finalmente em 2010, no mapa da Figura 8.32, é uma afirmativa da tendência de 

crescimento avantajado do Pib de serviços, agora tomando praticamente todos os 

estados nos valores mais superiores observados para o pais, observa-se que aparece um 

volume considerável de universidades no interior da região sul e depois vem ocorrências 

na região sudeste, nordeste e norte sempre mais interiorizadas. A expansão das 

instituições de ensino superior neste ano se afirma mais para as áreas do interior 

brasileiro e como o Pib já está em alta em todas elas, as instituições consequentemente 

vão aparecendo paulatinamente onde o indicador em questão já se expandiu bastante.  

Como nos outros indicativos o  Pib,de serviços evoluiu significativamente pelo país, 

ao longo dos anos observados e comparativamente as universidades se mostraram mais 

numericamente  presentes onde este indicador se mostrava mais alto, embora houveram 

também ocorrências pequenas em áreas mais modestas em Pib, mas que depois 

cresceram neste indicador. 
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De um modo geral, no caso do Brasil, o que se assistiu nos últimos anos foi uma 

evolução significativa do Pib  nos últimos anos segundo retrata a seguinte passagem da 

FEE( Fundação de Economia e Estatística) (2012, p. 2) que diz: 
 

No contexto brasileiro, os dados consolidados das Contas Regionais, divulgados 
pelo IBGE em 23.11.2012, revelam que o PIB encerrou o ano de  2010 com alta 
de 7,5%, ante uma queda de 0,3% no ano anterior. Individualmente, o setor 
industrial foi o grande responsável pela retomada da atividade econômica, com 
destaque para a indústria  de transformação e para a construção civil, que 
cresceram 10,1% e 11,6% respectivamente. Nesta última, salienta-se a expansão 
de 31,1%, em termos nominais, do crédito do sistema financeiro direcionado para 
o setor. A agropecuária, por sua vez, registrou safra recorde de cereais, 
leguminosas e oleaginosas em 2010 (149,5 milhões de toneladas), com destaque 
para os produtos soja (20,2%), trigo (20,1%) e café (17,6%). Os serviços também 
apresentaram crescimento, baseado no desempenho das atividades de 
intermediação financeira, seguros e previdência complementar (10,0%) e serviços 
relacionados e de comércio (10,9%). Cabe destacar que o desempenho do setor 
comércio está ligado diretamente aos aumentos da renda real e da expansão do 
crédito verificados em 2010. 

 

A relação do Pib com o surgimento e ou implantação de universidades no país 

pode aqui também ser analisado diretamente através do investimento e ou percentual do 

Pib destinado a educação superior que o estado faz no país. De acordo o INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o investimento em 

educação pelo Pib pode ser visualizada na tabela da Figura 8.33 abaixo, referente ao 

período de 2000 a 2010: 

  
Figura 8.33. Percentual do Investimento Público em relação ao Pib. Fonte: Inep. Disponível em 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/estatisticas-gastoseducacao-indicadores_financeiros-p.t.i._nivel_ensino.htm Acesso em: 
fev.2013 
 

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB (%) 

Todos os Níveis de 
Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

 Educação 
Superior  De 1ª a 4ª  séries ou anos 

iniciais 
De 5ª a 8ª  séries ou 

anos finais 
                

2000 4,7 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,8 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,8 3,8 0,4 1,7 1,3 0,5 1,0 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,3 0,5 0,8 

2005 4,5 3,7 0,4 1,5 1,3 0,5 0,9 

2006 5,0 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,1 4,3 0,4 1,6 1,5 0,7 0,8 

2008 5,5 4,6 0,4 1,7 1,7 0,8 0,9 

2009 5,7 4,8 0,4 1,9 1,8 0,8 0,9 

2010 5,8 4,9 0,4 1,8 1,7 0,9 0,9 
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Deste modo o que se pode cogitar é que a influência do Pib no surgimento e ou 

proliferação as universidades tem uma relação íntima, pois os investimentos para a sua 

proliferação está ligada a este indicador.  

O que se pode perceber pela tabela do Inep é que o investimento em educação no 

país ainda é baixo, pois segundo a OCDE 4  (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), este índice está abaixo do que usualmente se utiliza que é 

em torno de 7%. 

Com relação ao ensino superior este índice se apresenta mais baixo ainda, quando 

se averigua que somente 0,9% do total de 5,8% do Pib destinado a educação no país, 

está voltado as universidades para o ano de 2010 ( os dados só se encontram disponíveis 

até  este ano até o momento, pelo referido órgão). 

Neste sentido, a relação do Pib com as universidades é marcada pelo crescimento 

do primeiro que por sua vez, a mercê das administrações públicas vigentes, vai ter um 

percentual destinado a este importante investimento de preparação e disseminação de 

mão de obra especializada para o mercado. 

O marco econômico do Pib como principal indicador econômico utilizado para se 

analisar o desenvolvimento de um país, é também por sua vez uma indicador de 

investimento em vários setores da sociedade, e um deles é a educação; entretanto está 

por trás desta escala de influência as políticas públicas que podem delegar mais ou 

menos importância a este percentual. 

O fato é que historicamente no país, o surgimento das universidades mostrou estar 

atrelado ao crescimento do Pib, de acordo o volume que o mesmo assumiu dentro das 

regiões, modelando por sua vez, a configuração espacial destas instituições de nível 

superior no território. 

 

8.1.5 Fundação de empresas e as universidades públicas no Brasil 

                                                           
4 Sigla em português, mas trata-se de uma organização de tratado e cooperação mútua da qual faz 
parte 34 países: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic,, Denmark,  Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israël, Italy, Japan, Korea, 
Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 
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A fundação das empresas brasileiras aqui está representada por anos e períodos 

disponibilizados pelo IBGE, em comparação com o surgimento de universidades públicas 

através dos mapas representados pelas Figuras de 8.34 a 8.38: 

Figura 8.34. Fundação das empresas em 1966 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.35. Fundação das empresas de 1967 a 1970 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.36. Fundação das empresas de 1971 a 1980 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.37. Fundação das empresas de 1996 a 2000 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.38. Fundação das empresas em 2010 no Brasil. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Pelos dados aqui representados e então disponíveis o surgimento de empresas é 

computado até 1966, Figura 8.34, em todo o país, obviamente, só que em números 

bastante díspares, ou seja, é na faixa dos estados litorâneos onde se concentram uma 

grande quantidade delas em especial e em destaque para São Paulo, em segundo lugar 

para Rio de Janeiro, seguido depois por Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, todas 

nas regiões sudeste e sul do país; a região nordeste demonstra também uma situação um 

pouco superior ao centro-oeste e norte do país em número de empresas, para alguns 

estados. 

Neste cenário é possível ver que, assim como outros elementos do cenário 

econômico, as universidades também se concentram nas áreas onde as empresas 

surgem em maior número no período estudado, ou seja, nas regiões sudeste e sul. No 

nordeste estas instituições se expandem pelo litoral, e no centro-oeste e norte elas se 

tornam muito rarefeitas. 

No período seguinte, visualizando o mapa da Figura 8.35, ou seja, de 1967 a 1960, 

onde a expansão de empresas se torna mais fortemente importante nas regiões sudeste e 

sul do país, e depois significativamente no nordeste e alguns estados do norte, as 

universidades se fazem mais presentes no primeiro caso inclusive se direcionando um 

pouco para o interior e no segundo caso, ou seja, no nordeste, elas permanecem mais 

caracteristicamente ao longo dos estados litorâneos. Também aqui por se tratar de um 

período mais longo observado, de fato, tem-se ai o acúmulo de instituições de ensino 

superior que surgiram em mais de uma década.   

Já no período de 1971 a 1980, pelo mapa da Figura 8.36, o cenário muda tanto em 

relação ao volume de empresas que se afirmam mais ainda nas regiões sudeste e sul do 

país e agora se expandindo para o nordeste.  

O volume de empresas se mostra mais importante exatamente nas áreas onde 

também as universidades se expandem mais em número, mostrando não só a antiga 

tendência de se mostrarem ao longo do litoral mas também nos interiores das regiões em 

franca expansão no surgimento destas estruturas econômicas. 

No mapa da Figura 8.37, do período de 1996 a 2000, o número de empresas 

aumenta significativamente no país, e este é tomado pois é aquele onde se verificam as 

instituições que surgem até 1991 e daí em diante. De um modo geral se observa que as 

universidades se espalham por todo o país, exatamente como ocorre com a proliferação 

das empresas, ou seja, elas crescem por toda parte e paralelamente as universidades 

também aparecem em vários estados do território nacional. 
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 Já em 2010, pelo mapa da Figura 8.38, uma vez já consolidada a expansão das 

empresas pelo país, então se observa que as universidades públicas se espalham 

principalmente pelo sul, sudeste, e ao longo da faixa norte do território nacional, na sua 

maioria, nas áreas aonde os valores de empresas vem subindo ao longo dos anos. 

Neste sentido o que se pode concluir é que o surgimento de empresas esteve em 

consonância com o surgimento das universidades, o que significa que este elemento 

econômico teve uma influência visível para novas outras estruturas viessem a se 

estabelecer onde elas foram se formando, e aqui, em especial, se verifica o caso das 

instituições de ensino superior público no país. 

A relação das empresas com as universidades é um fato veemente na sociedade, 

uma vez que estas ocupam um papel cada vez mais importante na demanda por 

formação de mão de obra especializada para atender as demandas da classe empresarial 

e isto fica explícita na seguinte citação de Delgado (s/data, p.14), que diz: 

 
Muitas das demandas advindas do mundo do trabalho soam incompatíveis 
com a função  social  tradicional  da  universidade  (ensino,  pesquisa  e  
extensão).  Um  exemplo nítido  deste  tipo  de  demanda  é  o  da  
certificação  das  competências,  através  da implantação  de  um  sistema  
específico  na  universidade  (colegiado  técnico-consultivo, integrado  por  
especialistas,  professores  e  representantes  dos  trabalhadores  e 
empregadores)  que  dê  conta  de  avaliar  e  reconhecer  competências  
profissionais adquiridas  nos  “diferentes  locus  de  aprendizagem  e  na  
experiência  do  trabalho”  (CNI,2004,  p.33).   

 

Desta feita, a universidade deixa de executar apenas o papel de agência de 

fomento ao ensino, pesquisa e extensão, para atender também as novas demandas do 

trabalho, sendo dirigida a também atender a formação de profissionais a mercê da 

conjuntura econômica vigente. 

Então empresa e universidade foi vista aqui como uma relação que se afina 

paulatinamente e historicamente também foi possível visualizar que geograficamente elas 

estiveram sempre próximas, justamente fazendo face a esta afirmativa. 

 

8.1.6 Pessoal ocupado segundo os setores das atividades econômicas e as atividades 
do Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e as universidades 
públicas no Brasil 

 
Este item diz respeito a quantidade de pessoal ocupado pelos setores das 

atividades econômicas a partir das atividades ocupacionais do Cnae, juntamente com o 
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surgimento das universidades para os anos de 1950 a 2010, de acordo os mapas das 

Figuras 8.39 a 8.45 a seguir: 

 
Figura 8.39. Pessoal ocupado no Brasil em 1950. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.40. Pessoal ocupado no Brasil em 1960. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.41. Pessoal ocupado no Brasil em 1970. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.42. Pessoal ocupado no Brasil em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 8.43. Pessoal ocupado no Brasil em 1991. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.44. Pessoal ocupado no Brasil em 2000. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.45. Pessoal ocupado no Brasil em 2010. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Primeiramente, deve-se esclarecer que de 1950 a 1991, o dado encontrado dos 

censos, para efeito comparativo no período, na temática em questão, diz respeito as 

pessoas com 10 anos e mais de idade ocupadas pelos ramos das atividades econômicas. 

Já a partir do censo de 2000, o dado muda e passa a ser, dentre outras variáveis o 

relativo a faixa de pessoal ocupado nas empresas segundo os setores das atividades 

econômicas, também dentre outras variáveis. Portanto aqui não é possível um 

seguimento linear dos dados para o longo período de 1950 a 2010, mas é possível fazer 

usar dados que demonstrem um conhecimento da temática que é pessoas ocupadas 

pelos setores das atividades econômicas no país. 

Inicialmente, em 1950, pelo mapa da Figura 8.39, o pessoal ocupado com 10 anos 

e mais, no setor primário está em alta, vindo em segundo lugar o setor terciário e em 

último o secundário.  Como historicamente o país se encontra em uma fase de economia 

caracteristicamente saindo da condição agrária exportadora para a industrial, conforme já 

foi visto no início deste capítulo, é notável que a atividade agrícola e associados ainda 

sejam as de maior evidência no território. Neste ano se verifica que a maior parte das 

universidades se concentra na região sudeste, para logo depois aparecerem muito 

pontualmente na região nordeste, sul e norte. No sudeste onde elas estão em maior 

número é exatamente onde também existem os maiores valores dos setores econômicos 

em questão, inclusive da indústria. 

 Em 1960, pelo mapa da Figura 8.40, o que se nota é um sensível crescimento de 

pessoal ocupado com 10 anos e mais nos setores das atividades em relação ao ano 

estudado anteriormente, mas não modificando muito a situação onde o setor primário é 

ainda o predominante em praticamente todas as regiões do país, com exceção para os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro na região sudoeste onde a quantidade de pessoas 

ocupadas nos setores secundário e terciário já começa a superar o primário. Neste 

contexto universidades continuam a surgirem em maior número na região sudeste, mas 

também em mais cidades do nordeste, norte e também centro-oeste já começam a 

apresentarem pontualmente estas instituições, além da região sul. 

Em 1970, de acordo o mapa da Figura 8.41 a situação já se apresenta bastante 

diferenciada no estado de São Paulo na região sudeste, onde o número de pessoas 

ocupadas com 10 anos e mais nos setores secundário e terciário já supera imensamente 

o do setor primário, no estado do Rio de Janeiro está mudança se dar de forma mais 

tímida, mas no restante do país, apesar dos setores secundário e terciário crescerem 

mais em relação ao ano estudado anteriormente, ainda é o setor primário o predominante. 
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Neste cenário várias universidades surgem nas regiões sul, sudeste, nordeste e em 

alguns pontos do centro-oeste, sendo que como já foi dito, quantitativamente todos os 

setores cresceram nestas áreas comparativamente.  

Já em 1980, pelo mapa da Figura 8.42, todos os setores da economia sofrem uma 

alta bastante considerável em número de pessoas ocupadas com 10 anos e mais, 

sobretudo nas regiões sul, sudeste e nordeste do país, além do mais os setores 

secundário e terciário crescem vertiginosamente nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, agora também superando o primário em outros estados.  

Neste ano de 1980, se verificam universidades no litoral das regiões sudeste, 

nordeste e interior do centro-oeste, em áreas onde a quantidade de pessoas ocupadas 

nos setores da economia cresce e em alguns casos, como o estado de São Paulo, eles se 

apresentam ainda maiores comparativamente, inclusive mantendo o crescimento deste 

número nos setores secundário e terciário. 

Já em 1991, no mapa da Figura 8.43, o número de pessoas ocupadas com 10 anos 

e mais, em todos os setores da economia já é consideravelmente alto em relação aos 

anos anteriores, inclusive de um modo geral o setor primário já é superado em todos os 

estados brasileiros, primeiramente pelo número de pessoas no setor terciário e depois 

pelo setor secundário, assim um novo panorama se instala no país em relação esta 

temática, ou seja, já se pode dizer que existem mais pessoas envolvidas em atividades do 

setor terciário, em seguida no secundário e por último no primário. 

No ano de 1991, a presença de universidades é pequena, mas marca presença em 

todas as regiões do país, portanto de forma mais pulverizada e em locais onde o pessoal 

ocupado nos setores das atividades econômicas está em franco crescimento. 

Posteriormente no ano de 2000, de acordo o mapa da Figura 8.44, o número de 

pessoas ocupadas em empresas no setor primário já é bastante inferior em relação ao 

número das que estão envolvidas nos setores secundário e terciário, onde, aliás, este 

último cresce bastante, em destaque, mais uma vez, para o estado de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais na região sudeste.  

Neste ano, onde as universidades se espalham pelo país, inclusive mostrando uma 

interiorização bem mais evidente do que outros anos observados, na parte sul, sudeste e 

centro-oeste é onde se observa suas maiores ocorrências e neste caso nos estados onde 

o pessoal ocupado por setores das atividades está em desenvolvimento em todas as 

modalidades presentes. 

Já em 2010, no mapa da Figura 8.45, a faixa de pessoal ocupado em empresas 

cresce bastante no setor terciário, ou seja, ele supera em basicamente todos os estados 
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os setores secundário e primário em um cenário onde as universidades surgem em 

número importante no sul do país e também ao longo das cidades do litoral da região 

norte, principalmente, as modalidades pertinentes aos setores das atividades econômicas 

se mantêm próximas as de 1991, mas agora com algumas poucas diferenças; se percebe 

que há ums equivalência em volume delas em quase todos os estados, exceto onde 

sobressaem mais universidades no território nacional. 

Aqui se observa que historicamente o país este com um quantitativo de pessoas 

ocupadas no setor agropecuário, porém e especialmente a partir do ano de 2000, esta 

realidade vai mudando, e este setor deixa de ser o mais importante para vir a dar espaço 

para outros, sobretudo aqueles ligados as indústrias e serviços. 

No cenário de desenvolvimento das universidades, o que se ver é que elas estão 

especificamente voltadas a aparecerem em áreas onde os setores das atividades 

crescem como um todo, mas se verifica também que no decorrer dos anos estudados, o 

setor primário antes atrelado a uma economia historicamente agrária do país, vai dando 

lugar ao crescimento do setor secundário em função do processo de industrialização e 

consequentemente o setor terciário aumenta também, e assim são regiões onde se dar 

grandes concentrações de universidades, como é o caso o grande destaque que se 

verifica para o estado de São Paulo na região sudeste.  

Como cada setor de atividade econômica está atrelado a várias atividades do 

Cnae, conforme já verificado, ou às várias atividades das quais se ocupam as pessoa; 

estes setores crescem em volume de pessoas ao longo dos anos estudados e também as 

universidades tendem a aparecerem ou se concentrarem mais naqueles estados onde 

estes números aumentam historicamente, a relação aqui é direta. 

O que se pode verificar é que a quantidade de atividades envolvidas em cada 

setor: primário, secundário, terciário, está exatamente associadas as profissões e ou 

espacialidades e como a universidade é um ambiente de fomento a aprendizagem e a 

pesquisa conforme já visto até aqui e portanto uma exímia preparadora de mão de obra 

especializada, é notável que ela esta envolvida diretamente com este processo, pois 

conforme Delgado (s/data), o fato é: 

 
Quanto aos cursos, a CNI5  aponta  a  necessidade  de  deslocar  a  criação  de  
destes nas  áreas  tecnológicas,  voltados  para  as  profissões  “emergentes”,  as  
quais  são  fruto  da constante  inovação.  A flexibilidade de currículos, de 

                                                           
5 A CNI é a representante da indústria brasileira, setor econômico que responde por um quarto da economia nacional, 
emprega um em cada quatro trabalhadores com carteira assinada e é responsável por um terço dos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento do país. Disponível em: 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/2012/03/1,1739/conheca-a-cni.html Acesso em:  mar.2013 
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conteúdos e da própria gestão  da IES6  passa  a  ser  condição  considerada  vital  
pela  Indústria.  Talvez uma das prescrições mais  categóricas  e  fortes  seja  a  
que  se  apresenta  assim:  “As  Instituições  de  Educação Superior precisam  de 
um  choque de gestão para que melhor possam cumprir sua missão de  forma  
eficiente  e  eficaz”  (CNI,  2004,  p.30).  A flexibilidade, neste contexto, é 
apresentada de  forma  idêntica  àquela  realizada  pelas  empresas  frente  a  
novos  cenários estratégicos. Neste sentido é preciso se adaptar e, se possível, 
antecipar-se às mudanças. Sendo assim o desejo é  que  a  educação,  entendida  
como  itinerário  de  formação  pessoal ,seja  tão  volátil  quanto  as  próprias  
tecnologias,  quanto  os  ajustes  dinâmicos  intrínsecos do modelo 
schumpeteriano7. 

 

Deste modo, o que o autor coloca é que as universidades e ou precisamente as 

instituições tem que estarem próximas, acompanhando o desenrolar das necessidades 

emergentes da indústria, ou ainda melhor antecipar as suas necessidades a fim de 

preparar pessoal especializado que corresponda a sua demanda. 

Então, a universidade aqui se afina na sua relação com a empresa, a medida em 

que tem a missão de formar cidadãos preparados para o mercado e juntos contribuíram 

para o setor produtivo promovendo assim o crescimento econômico. 

Parece ser uma matemática simples, mas dado o rol de necessidades das 

empresas e a realidade quantitativa e qualitativa do ensino superior nacional, muitos 

desafios estão pra serem superados e um deles reside exatamente na questão do 

investimento na educação superior que para ser eficiente de fato precisa de apoio e 

incentivo. 

Neste caso específico aqui estudado, em todos os estados os três setores 

fundamentais da economia: primário, secundário e terciário e dentro deles o quantitativo 

de gente trabalhando mediante diversas especialidades mais o surgimento de 

universidades no território, faz ver que positivamente os cursos destas instituições de 

ensino superior, podem estar, em pelo menos uma pequena parte voltados a atenderem 

estes setores da economia nas suas mais variadas modalidades, e é isto que promove o 

crescimento de pessoas ocupadas dentro deles e por outro lado faz com que possa surgir 

mais universidades  mediante a demanda pela especialidade da mão de obra.  

 

 

 

 

                                                           
6 Instituições de Educação Superior. 
7 Originado de um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX Joseph Shumpeter, que 
apregoava a teoria do circulo econômico no qual, para que a economia se desenvolva é preciso que ela sai do seu 
estágio de equilíbrio a partir de alguma inovação. 
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8.2 Os condicionantes econômicos e o desenvolvimento universitário na Bahia 

 

Na Bahia o desenvolvimento da economia segue de perto os mesmos caminhos 

dos acontecimentos do país, isto é, algumas poucas variações que servem também para 

explicar as diferenças regionais que também foram criadas dentro deste amplo processo, 

quando que resumidamente se pode colocar alguns acontecimentos importantes que 

marcam esta historia econômica, segundo tabela da Figura 8.46 abaixo: 

 

ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DA ECONOMIA BAIANA 

Períodos Acontecimentos 

Século XVIII 

� Extrativismo vegetal; 

� Exportação de produtos primários; 

� Atividade mineradora; 

� Base da mão de obra escrava 

Na década de 

1800 
(séc XIX) 

� Produção de produtos agrícolas para exportação; 

� Lento processo de industrialização que se torna mais acirrado a partir da 

primeira metade do século; 

� Comércio como principal atividade econômica;  

Na década de 

1900 
(sec. XX) 

� As atividades econômicas sofrem estagnação com o declínio de alguns 

produtos, tipo exportação, produzidos no estado até 1950; 

� A criação da Petrobrás – companhia de extração de petróleo e da 

SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), 

provocou um forte impacto positivo na indústria estadual; 

� Desenvolvimento do turismo planejado. 

 
Figura 8.46. Alguns aspectos históricos da economia Baiana. Elaborado por Marialda Brito. Lab. De 
Geoprocesamento. DG/Uesb. Baseado em dados disponíveis em: 
http://www.visiteabahia.com.br/visite/historiadabahia/detalhes.php?id=9 Acesso em: mar. 2013 

 

Neste sentido, também a Bahia se caracterizou no século XVIII genuinamente por 

uma economia agrária- exportadora, tendo nos produtos tais como: açúcar, café, cacau 

algodão e outros alguns dos seus principais produtos de exportação e geração de renda, 

além do extrativismo vegetal, tendo o pau-brasil o seu principal produto, dentro de um 

cenário onde a mão de obra escrava foi uma das principais estruturas sustentadora da 

economia do século.  

Já no século XIX este cenário começa vigorosamente a se modificar, pois, mesmo 

mantendo-se caracteristicamente dentro de um comportamento de economia baseada na 
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produção e exportação de produtos primários para atender ao mercado externo, como 

acontecia em todo o país, a Bahia também começa a experimentar um leve, mas presente 

processo de industrialização com o advento de algumas indústrias e já um comércio 

bastante significativo. 

Mas com o passar dos anos, as atividades de exportação de produtos primários 

foram caindo paulatinamente em decadência em função de diversos fatores oriundos da 

própria instabilidade do comércio exterior e mesmo ainda persistindo em manter esta 

atividade no século XIX, a Bahia experimenta uma período de estagnação econômica 

sem avanços significativos até metade do século. 

Porém a partir de 1950 importantes sinais de avanço industrial motivado 

principalmente pela criação da companhia de extração de petróleo a Petrobrás e de um 

dos principais órgãos de promoção do desenvolvimento regional – a SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) se despontam na Bahia. 

A partir da década de 70 o estado baiano começa a se deslanchar 

economicamente, em função também da industrialização nacional, mas se trata de um 

desenvolvimento concentrado onde a RMS8 (Região Metropolitana de Salvador) é que 

recebe a maior quantidade de indústrias e passa a responder por cerca de 70% delas em 

relação a todo o estado. A produção industrial se volta mais para os chamados bens 

intermediários e atividades extrativistas e químicas. 

Neste sentido é possível também verificar esta afirmativa de acordo a seguinte 

passagem em Pessoti & Sampaio (2009, p.40): 

 
A evolução econômica da Bahia sempre apresentou um perfil de pouca 
diversificação, o que resultou numa relação de extrema dependência das 
oscilações de poucas mercadorias no cenário internacional. A distribuição espacial 
das esferas produtivas baianas ocorreu no entorno da cidade de Salvador e 
espalhou-se pelo Recôncavo e pela zona costeira em direção ao sul do estado. O 
crescimento e a consequente expansão da cultura cacaueira deslocaram os 
vetores de crescimento econômico de Salvador e sua hinterlândia para a região de 
Ilhéus e Itabuna, no transcurso da primeira metade do século XX. Essa mudança 
resultou em um cenário dinâmico diverso do que havia predominado até aquele 
momento na organização espacial da estrutura produtiva. Os reflexos dessa 
transformação, contudo, não alteraram o cerne do modelo econômico vigente, que 
era traduzido em pouca diversificação econômica e excessiva centralização 
territorial das riquezas. 

 

                                                           
8 Classificação geoeconômica da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia) que compõe um dos 
seus 26 Territórios de Identidade, composta pelos municípios: Dias D’Ávila, Camaçari, Candeias, Madre de Deus, 
Itaparica, Simões Filho, Lauro de Freitas, Vera Cruz, Salinas da Margarida e Salvador. 
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Este comentário diz respeito a uma economia que se desenvolveu para atender um 

mercado externo vulnerável, interiormente concentrada do ponto de vista territorial, 

características ainda assumidas na economia do estado. 

O processo de industrialização tardia se caracteriza por sua vez por uma 

particularidade específica que pode ser assim definida por Alcofarado (2005, p.26): 

 
A industrialização processada no Estado da Bahia se realizou na década de 1970 
com base nos fundamentos do taylorismo9  e  do  fordismo10,  isto  é,  com  o uso 
de  plantas  industriais baseadas  na  produção  padronizada  em massa e  na 
economia  de escala.  Como a quase total idade dos recursos era voltada  para as  
indústrias  químicas,  petroquímicas  e metalúrgicas de grande porte, o incentivo a 
empreendimentos industriais em outras áreas e de menor  porte que 
contemplassem a participação de micro, pequenas e médias empresas foi 
relegado a segundo plano. 

 

Esta situação se justifica no panorama que assume a economia no estado baiano, 

em face a um processo de industrialização concentrador e voltado a produção para 

atender o mercado externo.  

Mas como o desenvolvimento econômico baiano está dentro do contexto nacional e 

dele sofre muita influência a seguinte passagem de Sampaio (Bahia Análise &Dados, 

2012, p.87) que diz: 

 
A economia baiana, dentro desse contexto, assumiu um papel periférico. A 
concepção, entretanto, de que o caminho para mudar a situação era por meio da 
industrialização se consolidava, e as transformações sociais que a sociedade 
brasileira vivenciava aos poucos atingiam a Bahia. O processo de industrialização, 
contudo, não poderia ser o mesmo do Sudeste, que se deu por meio do incentivo 
à produção de bens de consumo, principalmente duráveis. Somnte para se ter 
uma ideia do atraso no desenvolvimento do setor secundário na Bahia, no decurso 
da década de 1950, o segmento industrial baiano era bastante deficiente, 
representando apenas 2,5% da produção industrial nacional (SPINOLA, 2003, p. 
111). 

 

Deste modo localizando a economia baiana dentro do desenvolvimento da 

nacional, obviamente ela teve influência sim, mas de forma diferenciada de outras regiões 

como, por exemplo, do sul do país, onde o incentivo a produção de bens duráveis foi a 

tona enquanto que na Bahia se operava a produção e importação de bens de consumo, 

portanto estabelece-se neste momento diferenças importantes que vão culminar com as 

                                                           
9 Trata-se de um modelo administrativo promulgado pelo engenheiro americano Frederiky Taylor (1956-1915) onde a 
otimização operacional é obtida através da ênfase dada às tarefas.  
10 Termo criado pelo filósofo Antonio Gramsci (1922), e diz respeito as inovações técnicas e organizacionais se 
articulam perfeitamente a fim de possibilitarem a produção e o consumo em massa; inspirado no grande empresário 
da indústria automobilística americana Henry Ford (1863-1947) 
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discrepâncias sócio-econômicas que as regiões vão assumir dentro do país ao longo da 

sua história.  

Então a história econômica do Brasil reproduz internamente as desigualdades 

espaciais, em função dos interesses do capital advindo da industrialização que acontecem 

a níveis internacionais, ou seja, a partir das suas relações econômicas com outros países, 

e da dependência que cria em relação aos mesmos. 

Na publicação da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia) – Bahia Análise & Dados (2012, p.89), é exposto que um novo cenário parece se 

apresentar para a economia baiana, a saber: 

O governo estadual, no decurso da última década do século XX e início do século 
XXI, adotou medidas estratégicas visando mitigar esse quadro de expressiva 
concentração espacial da estrutura produtiva baiana. Por meio da utilização de 
políticas de isenção fiscal, procurou atrair empresas de diversos setores para 
regiões diferentes, buscando, concomitantemente, amenizar o problema da 
centralização espacial, bem como da reduzida diversificação de sua economia. 

 
A ideia é promover um estado de desenvolvimento rompendo com a antiga 

configuração espacial das indústrias e assim promover a implantação delas em várias 

partes do território, além de incentivar a implantação de indústrias mais diversificadas no 

território baiano. 

Com respeito a educação superior vista até aqui como um dos fatores 

fundamentais do desenvolvimento econômico mundial e brasileiro, na Bahia é possível 

localizar este fato ao se observar a seguinte passagem de Costa & Miranda (2011, p.6): 
 

O processo de expansão do ensino superior na Bahia ganha nova dinâmica a 
partir das transformações estruturais ocorridas no Brasil na década de 60, que 
possibilitaram a autorização de faculdades isoladas pelo interior dos estados 
(MIDLEJ, 2004). De acordo com Lima (2008), a gênese da educação pública no 
âmbito estadual tem como marco o ano de 1967, quando o governo Luiz Viana 
Filho instituiu um Departamento de Educação Superior (Lei nº 2.454/67), 
coadunando-se com o cenário nacional desenvolvimentista de fomento à formação 
de quadros para o novo cenário nacional. A citada lei previa a realização de 
estudos para o desenvolvimento da educação superior como mote para o 
crescimento econômico do estado. Alia-se, pois, a educação superior ao 
desenvolvimento econômico, o que, para Lima, fere a autonomia da universidade 
estadual nascente. 

 

Então o desenvolvimento da educação superior na Bahia também segue de perto 

as mudanças político-administrativas que culminam com a criação de leis de fomento ao 

setor no Brasil, e que no caso traz o propósito do desenvolvimento econômico para o 

estado baiano.  

No início do século XIX, ou mais precisamente em 1808, a educação superior 

pública na Bahia pode ser apenas representada pela UFBA (Universidade Federal da 
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Bahia), tida inclusive como das primeiras instituições do país, e esta situação perdurou 

por um bom tempo concomitantemente com a estagnação econômica pela qual passava o 

estado e somente após meados do século XX, é que o estado resolve promover a 

expansão do ensino superior no território investindo no surgimento de algumas 

instituições públicas conforme colocam Oliveira & Aragão (s/data, p.8): 

 
A crescente participação do Estado da Bahia no ensino superior, a partir dos 
meados da década de 1980, com a criação e implantação de quatro universidades 
estaduais, sendo duas multicampi, com o objetivo da interiorização do ensino 
superior no Estado, não foi acompanhada de alocação de recursos orçamentários 
necessários para a garantia do ensino de qualidade. As sucessivas greves e a 
indignação da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, divulgadas pela 
imprensa, indicam tal situação. 

 

Já começa aqui uma realidade posta para a educação pública baiana, que além de 

aparecerem poucas instituições ao longo da sua história, os investimentos públicos são 

bastante fracos, o que passa a ser um débil incentivo para que o setor educacional venha 

estabelecer deste então uma relação de custo-benefício com a economia baiana. 

No contexto nacional onde se verificou que a política de promoção de C&T no país 

existe de fato e tem contribuído ora para o surgimento de universidades ou mesmo estas 

em suas existências passam a serem instâncias de fomento, embora ainda timidamente; 

na Bahia a situação não é de todo positiva, pois embora efetivamente se levantam 

políticas voltadas ao tema, na prática pouco se tem feito de fato para que a relação 

empresa-universidade no estado seja de fato relevante na promoção do seu 

desenvolvimento econômico. 

Na breve história da economia baiana aqui relatada, foi visto que a o estado teve 

um desenvolvimento econômico tanto diferenciado quanto inferior ao restante do país e 

isto obviamente está envolvido com outros setores que tem uma relação próxima com a 

economia de um modo geral, no caso aqui – a educação e em especial o ensino superior 

por estar diretamente envolvido com ações no campo da pesquisa e por historicamente 

fazer parte da conjuntura econômica do território.  

Em Santos & Freitas (2010, p.90), embora mediante as barreiras enfrentadas pelo 

ensino superior no estado, de todo modo a relação dele com a economia não deixa de ser 

uma realidade  importante do desenvolvimento local, a saber:  

 
Ademais, o fortalecimento das universidades como polos difusores do 
conhecimento torna-se premente, quando o estado tem como objetivo a atração 
de novos setores produtivos que produzam maior valor agregado. Fica explícita, 
portanto, a relação positiva existente entre o conhecimento produzido nas 
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universidades e as externalidades geradas para o desenvolvimento regional do 
estado. 

 

Neste sentido, a contribuição do ensino superior baiano ao desenvolvimento do 

estado, embora ainda não dentro do ideal, consegue marcar presença importante na sua 

história a medida em que fortalece a necessidade que a economia da Bahia tem, assim 

como o restante do país, deste agente de fomento a ciência e tecnologia e por 

conseguinte da criação das especialidades que irão dar corpo e visibilidade  ao setor 

produtivo estatal. 

Deste modo o estudo aqui proposto visa efetivamente tentar observar o 

desenvolvimento desta economia mediante o surgimento de universidades públicas, 

utiliza-se os indicadores relacionados ao Pib (municipal, agropecuária, indústria e 

serviços), ao surgimento de empresas e pessoal ocupado nos setores das atividades 

econômicas: primário, secundário e terciário, cujas atividades pertencentes a cada um 

deles são promulgadas pelo Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas),  no 

intuito de se averiguar como este processo se deu para o caso da Bahia. 

A tentativa é de mostrar os mesmos indicadores de estudo de caso do Brasil, e de 

fato há uma certa condição, porém os anos para os quais foram encontrados os dados do 

estado baiano se diferenciam do restante do país, o que não pode ser considerado 

negativo, uma vez que a proposta de mostra uma evolução história dos indicadores junto 

ao surgimento das poucas universidades públicas baianas se torna possível. 

 

 

8.2.1 Pib Municipal e as universidades públicas na Bahia 
 
 
O estudo do Pib na Bahia, foi encontrado aqui referente aos anos de 1949, 1980, 

1985 e 2009, tanto para o municipal quanto os referentes a agropecuária, indústria e 

serviços, dentro de um margem onde foi possível também associar o surgimento das 

universidades públicas baianas, aqui representadas nos mapas das Figuras de 8.46 a 

8.49 que seguem: 
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Figura 8.47. Pib municipal e universidades na Bahia em 1949. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

O ESTADO DA BAHIA NO BRASIL

8º03'

10º00'

11º04'

13º02'

15º01'

16º05'

18º03'

37º00'38º03'40º01'41º05'43º04'45º02'47º00'

Fonte:Ipea/IBGE
Elaborado por Marialda Brito-Lab.Geo/Uesb/2012

0 80 160 240

Escala em Km

Pib Municipal e Universidades Públicas na Bahia  em 1949

Pib Municipal:

300 - 13.529

13.529 - 48.636

48.636 - 119.477

119.477 - 882.770

882.770 - 16.000.000

Dados Indisponíveis

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Sede Salvador



453 
 

 

 

 
Figura 8.48. Pib municipal e universidades na Bahia em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.49. Pib municipal e universidades na Bahia em 1985. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.50. Pib municipal e universidades na Bahia em 2009. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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O Pib municipal na Bahia, segundo o mapa da Figura 8.47, para o ano encontrado 

correspondente a 1949, é bastante pequeno em todo o estado, chamando a atenção que 

para uma grande parte dos municípios ele sequer é observado por falta de dados 

disponíveis e somente alguns municípios litorâneos o apresenta a um nível mais elevado 

em relação aos demais, é neste sentido que se observa a única universidade pública na 

cidade do Salvador onde está de fato o maior Pib do estado. 

Já no ano de 1980, através do mapa da Figura 8.48, e tomado aqui por ser aquele 

onde se agrega o aparecimento de universidades, o Pib municipal já se avoluma mais 

sobretudo na faixa litorânea em alguns municípios, com destaque para Ilhéus e a 

chamada região do Recôncavo Baiano11, onde fica exatamente a capital Salvador; nos 

demais municípios o Pib aumenta de forma significativa, mas ainda existem municípios 

onde este não se encontra disponível. As universidades que surgem no sudeste, 

recôncavo e litoral, embora poucas, estão todas dentro das áreas de Pib em maior 

crescimento de todo o estado. 

Em 1985, pelo mapa da Figura 8.49, o Pib municipal continua se apresentando em 

franco desenvolvimento pelos municípios, porém indisponível em muitos deles ainda e,  

várias extensões de uma única universidade se espalha pelo interior baiano, em áreas de  

Pib em crescimento e também onde ele não é mostrado. Neste contexto, há uma 

indefinição quanto a influência do Pib no desenvolvimento das universidades, mas se 

tratando da extensão de uma só instituição que nasce em um ambiente onde o PIB se 

apresenta como o mais elevado de todo o estado. 

Em todo o estado da Bahia, no ano de 2009, pelo mapa da Figura 8.50, o Pib 

municipal se afirma mais numericamente e está mais presente em quase todos os 

municípios. As universidades surgem aqui estão na área do recôncavo, onde o Pib já vem 

se mostrando significativo ao longo dos anos observados, e também em poucos pontos 

do norte, sudoeste e oeste do estado; já neste cenários as universidades acontecem nos 

municípios com Pib já bem desenvolvido e ou em desenvolvimento. 

O que se pode concluir aqui é que o Pib municipal para o caso do estado baiano se 

mostra evoluindo ao longo dos anos e as universidades surgem nos municípios que 

apresentam este índice econômico de forma mais significativa, na sua maioria, o que 

retrata que ele, em tese, tem uma influência sobre o surgimento destas instituições de 

ensino superior na Bahia.   
                                                           
11 Região geográfica no entorno da cidade de Salvador, composta pelos municípios de Santo Antonio de Jesus, 
Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo Amaro, Madre de Deus, Cachoeira, São Félix, Maragojipe e 
Cruz das Almas. É uma região rica em petróleo e produtora de frutos tropicais. 
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8.2.2 Pib da Agropecuária (Valor Adicionado) e as universidades públicas na Bahia 

Relativo a produção na área agrícola e pecuária, está representado aqui nos 

mapas juntamente com o surgimento das universidades públicas nas Figuras  8.51 a 8.54: 

Figura 8.51. Pib da agropecuária e universidades na Bahia em 1949. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.52. Pib da agropecuária e universidades na Bahia em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.53. Pib da agropecuária e universidades na Bahia em 1985. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 
 

 

O ESTADO DA BAHIA NO BRASIL

8º03'

10º00'

11º04'

13º02'

15º01'

16º05'

18º03'

37º00'38º03'40º01'41º05'43º04'45º02'47º00'

Fonte:Ipea/IBGE
Elaborado por Marialda Brito-Lab.Geo/Uesb/2012

0 80 160 240

Escala em Km

Pib da Agropecuária  (Valor Adicionado) e Universidades Públicas na Bahia  em 1985

Pib da Agropecuária:

100 - 3.670

3.670 - 7.903

7.903 - 13.155

13.155 - 27.920

27.920 - 320.000

Dados Indisponíveis

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Campus XV - Valença

Campus V - StºAnt.de Jesus
Sede - Salvador

Campus XIX - Camaçari

Campus II - Alagoinhas

Campus XI - Serrinha

Campus XIV - Conceição do Coité

Campus IV - Jacobina

Campus IX - Barreiras

Campus XXI - Ipiaú

Campus XX - Brumado

Campus XXIII - Seabra

Campus VI - Caetité

Campus XII - Guanambi

Campus XVII - B.Jesus da Lapa

Campus XVI - Irecê

Campus XXIV - Xique-Xique

Campus XVIII - Eunápolis

Campus X - Teixeira de Freitas

Campus XIII - Itaberaba

Campus XXII - Euclides da CunhaCampus VII - Senhor do Bonfim

Campus III - Juazeiro Campus VIII - Paulo Afonso



460 
 

 

 

Figura 8.54. Pib da agropecuária e universidades na Bahia em 2009. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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8.51, é de baixo a mediano em todo o estado, além do que a maioria deles não 

disponibiliza esta informação. Assim, este tipo de Pib, no ano estudado, está presente em 

uma boa parte dos municípios e se apresenta  de maneira bastante pulverizada  pelo 

estado,  sem que se possa dizer aqui que ele tenha preferencialmente uma área ou outra 

de  atuação mais veemente. Neste contexto a única universidade pública presente é a da 

cidade do Salvador. 

Seguidamente, já se verificando no ano de 1980, pelo mapa da Figura 8.52, nova 

realidade compõe o território baiano em termos de contribuição do Pib da agropecuária, 

pois ele não só aqui é informado para a maioria dos municípios, como também aparece 

bem mais volumoso pelos lugares e em especial nos municípios que norteiam o litoral sul 

e recôncavo baiano. As universidades surgem em porções do sudoeste, litoral e 

recôncavo da Bahia e agora já se pode ver que elas se agregam em ambientes onde o 

Pib da agropecuária se desenvolveu nos últimos anos. 

Em 1985, através do mapa da 8.53, a situação do Pib da agropecuária sofre 

algumas mudanças importantes ao se perceber que ao passo que alguns municípios se 

verifica uma alto do mesmo em outros o mesmo não acontece, ou até o valor chega a 

diminuir. Os municípios da faixa litorânea ou próximos a ela são os grandes 

concentradores deste indicador econômico, ao passo em quando se direciona para o 

interior a situação muda e inclusive ocorrem muitos lugares onde sequer ele está 

disponível. Neste ambiente tem-se o registro da proliferação de vários campi da Uneb, 

cuja sede está em Salvador, ou seja, uma única universidade que nasce em um local 

mais concentrador do índice em questão, e se espalha em vários pontos do estado, não 

preferencialmente em áreas onde o Pib agropecuário seja alto ou mesmo exista. 

Posteriormente em 2009, pelo visto no mapa 8.54, o Pib agropecuário tanto está 

representado em todos os municípios, como também apresenta uma alta em vários deles, 

chamando a atenção que sua faixa concentradora deixa de ser o litoral para ser agora a 

faixa de municípios do oeste do estado. No que tange as universidades, fica mesmo no 

recôncavo a área de mais concentração de universidades, com surgimento de algumas no 

sudoeste, norte e oeste da Bahia. O Pib da agropecuária parece influenciar o surgimento 

de universidades quando se percebe que elas acabam aparecendo mais onde o índice se 

desenvolve, mas também é possível ver algumas extensões de universidades onde este 

indicador é baixo ou mesmo não informado. 

 

8.2.3 Pib da Indústria (Valor Adicionado) e as universidades públicas na Bahia 
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Relativo a produção na área da indústria, está aqui representado juntamente com a 

espacialização das universidades nos mapas contido nas Figuras de 8.54 a 8.57: 

 

Figura 8.55. Pib da indústria e universidades na Bahia em 1949. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.56. Pib da indústria e universidades na Bahia em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.57. Pib da indústria e universidades na Bahia em 1985. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.58. Pib da indústria e universidades na Bahia em 2009. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Em se verificando o Pib da indústria (valor adicionado), ou contribuição que a 

indústria tem para a economia, neste caso, baiana,  seguindo o mesmo raciocínio do 

outro indicador anterior,  inicialmente em 1949, pelo visto na mapa da Figura 8.55, este 

indicador não se faz muito presente nos municípios baianos, e quando existe está em 

baixos valores comparativamente a capital Salvador que agrega sozinha o maior valor de 

Pib da indústria baiana para o ano de referência. 

É na capital Salvador, que se encontra a única instituição de ensino superior do 

estado para ano em questão, portanto, apesar de estar no local de maior Pib da indústria, 

também não se tem muito como designar este indicador como influente para a sua 

aparição. 

Já mais pra frente em 1980, observando o mapa da Figura 8.56, o Pib da indústria 

já está bem mais presente nos municípios baianos, além de ter aumento de valor se 

sobressai na área do recôncavo, alguns municípios do extremo sul e outros poucos 

interioranos. 

São nestes municípios onde o Pib da indústria se faz mais presente que surgem 

mais universidades na Bahia e, embora poucas, estão exatamente nas áreas de maior 

desenvolvimento deste indicador econômico. 

No ano de 1985, o Pib da indústria, pelo mapa da Figura 8.57, segue crescendo em 

alguns municípios baianos,  não se tendo como definir uma porção ou outra do território 

pois este fato de dar de forma muito pulverizada. 

O fato é que, assim como o observado no caso do Pib da agropecuária, aqui 

também as extensões da Uneb (Universidade do Estado da Bahia) que interioriza o 

ensino superior público dentro do estado, estas universidades se fazem presentes nos 

mais variados municípios independente do Pib em questão, mas a sua sede se origina em 

um local que preserva uma a maior taxa de Pib da indústria do estado. 

Finalmente em 2009, pelo mapa da Figura 8.58, o Pib da indústria  já é um fato em 

toda a Bahia, ou seja, já está presente em todo o estado e em valores mais altos em um 

cenário onde universidades surgem em maior número no recôncavo baiano e em alguns 

municípios do norte, sudoeste e norte do estado. 

Caracteristicamente as universidades estão nos locais de maior Pib da indústria ao 

longo dos anos observado na Bahia, ocorrendo poucos casos onde isto não se aplica de 

fato, mas é possível tomar este indicador como um provável elemento que veio a 

favorecer o surgimento das instituições de ensino superior públicas nos municípios 

baianos. 
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8.2.4 Pib  dos Serviços(Valor Adicionado) e as universidades públicas na Bahia 

Relativo a produção do setor de serviços, este está aqui representado juntamente 

com o surgimento de universidades através dos mapas das Figuras de 8.59 a 8.62: 

Figura 8.59. Pib dos serviços e universidades na Bahia em 1949. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.60. Pib dos serviços e universidades na Bahia em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.61. Pib dos serviços e universidades na Bahia em 1985. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.62. Pib dos serviços e universidades na Bahia em 2009. Elaborado por Marialda Brito. Lab. de 
Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Com respeito ao Pib dos serviços, este em 1949, pelo mapa da Figura 8.59, tal 

como os demais tipos de Pib até aqui verificados, está também pouco presente pelos 

municípios baianos, além dos baixos valores encontrados naqueles que o apresenta, 

exceto para a cidade de Salvador e pequenas porções do litoral. 

Neste cenário a única universidade pública baiana a Ufba (Universidade Federal da 

Bahia), está na cidade de Salvador, onde o Pib é o mais elevado do estado. Por ser uma 

baixa representatividade de instituição de nível superior, então o Pib aqui não pode ser 

ainda considerado um elemento importante para o surgimento desta instituição. 

Em 1980, observando-se o mapa da Figura 8.60, o Pib dos serviços já se faz 

presente na maioria dos municípios baianos, além de ter crescido em valores mais 

significativos do que o observado no ano de referência já comentado. 

Neste contexto, universidades surgem em locais onde o Pib dos serviços se 

apresenta mais volumoso, assim sendo em municípios do sudoeste da Bahia, 

universidade do litoral sul e do recôncavo.  

Em 1985, pelo mapa da Figura 8.61, o Pib cresce em muitos estados baianos, 

notadamente naqueles que já apresentavam este índice, porque muitos ainda continuam 

não apresentando o indicador.  

Como neste ano se agrega o surgimento da Uneb (Universidade do Estado da 

Bahia) e suas extensões, então pode-se observar as instituições em vários municípios 

que ora apresentam alta nos índices do Pib dos serviços e ora sequer apresentam o 

indicador, sendo assim o que se pode notar e que elas estão, na sua maioria, nos 

municípios, que apresentam Pib dos serviços e que tiveram um certo crescimento no 

indicador econômico. 

Seguidamente, em 2009, em observação ao mapa da Figura 8.62, o Pib dos 

serviços já está bem representado pelos municípios baianos e inclusive com valores 

maiores do que os anos de referência estudados aqui, mas ainda conserva municípios 

que não o apresenta. 

O que se observa em relação as universidades, é que o recôncavo agrega o maior 

número de instituições, acompanhado por algumas outras unidades que surgem no norte, 

oeste e sudoeste do estado, porém todas em áreas onde o Pib dos serviços está bem 

mais desenvolvido do que antes. 

O que se pode concluir aqui, é que o Pib dos serviços, tal como as demais 

contribuições dos setores da economia para o Pib geral, até então observados, está 

também presente e em constante evolução nos municípios onde as universidades 
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públicas se instalam, retratando que ele, de alguma forma, contribui para este cenário 

histórico da educação superior na Bahia. 

Neste sentido pode-se averiguar que na Bahia este importante indicador de 

desenvolvimento econômico, segue seu dinamismo e dentro desta perspectiva a SEI 

(Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), publica em sua obra: A 

Bahia no Nordeste e no Brasil: indicativos econômicos comparados 2002-2009/Vol 3, o 

seguinte diagnóstico do Pib, no período de 2011 a 2015, para o estado que pode ser visto 

da tabela da Figura 8.63, abaixo: 

 

PROJEÇÕES DO PIB BAHIA BRASIL - 2011/2015 

Ano Agropecuária Indústria Serviços PIB Bahia PIB Brasil* 

2011 4,5 3,0 4,4 4,0 5,0 

2012 4,0 5,0 4,5 4,8 5,5 

2013 5,0 6,0 6,3 6,0 6,5 

2014 4,5 5,5 5,2 5,2 6,5 

2015 4,0 3,0 4,5 4,0 - 

Média 4,4 4,5 5,0 5,0 5,9 
Fonte:SEI,MF  
*Dados sujeitos e retificação 
 
Figura 8.63. Projeções do Pib Bahia Brasil – 2011/2015  Fonte:  A  Bahia  no Nordeste e no 
Brasil:indicativos econômicos comparados 2002-2009 /Vol 3, disponível em: 
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=110 Acesso em: fev. 
2013. Adaptado pro Marialda Brito, Lab. De Geoprocessamento/Uesb, 2013. 

 

 Deste modo o que se verifica é que todos os setores experimentam um certo 

crescimento em seus índices de Pib; a agropecuária é o que menos cresce nos anos 

mensurados ou mesmo pode-se dizer que isto acontece de forma muito tímida, a indústria 

cresce em termos relativos a mais que o setor agropecuário e o setor de serviços 

apresenta o maior crescimento dos três. Porém os setores em questão tem um 

decréscimo de crescimento previsto para o ano de 2015. 

 Também o que se pode observar na tabela da Figura 8.62 é que a Bahia em 

relação ao Brasil, sustenta índices de Pib bastante significativos, o que significa que a sua 

economia tem uma importância chamativa dentro do país. 

 Neste contexto pode-se dizer que as universidades, na Bahia assim como no 

restante do país, podem sim serem beneficiadas com o crescimento do Pib, uma vez que 

a sua aplicação neste nível educacional é sempre uma visibilidade positiva com o seu 

avanço. 
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8.2.5 Surgimento de empresas e as universidades públicas na Bahia 

O surgimento de empresas e universidades na Bahia está conjuntamente 

representadas aqui através dos mapas das Figuras 8.64 a 8.67, a seguir: 

Figura 8.64. Surgimento de empresas e universidades na Bahia em 1996. Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.65. Surgimento de empresas e universidades na Bahia de 1971 a 1980. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 

 

O ESTADO DA BAHIA NO BRASIL

8º03'

10º00'

11º04'

13º02'

15º01'

16º05'

18º03'

37º00'38º03'40º01'41º05'43º04'45º02'47º00'

Fonte:Ipea/IBGE
Elaborado por Marialda Brito-Lab.Geo/Uesb/2012

0 80 160 240

Escala em Km

Surgimento de Empresas e Universidades Públicas na Bahia  de 1971 a 1980

Cada ponto = 1 empresa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Sede Ilhéus

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Sede Feira de Santana

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Sede Vitória da Conquista

Campus Jequié

Campus Itapetinga



475 
 

 

 

Figura 8.66. Surgimento de empresas e universidades na Bahia de 1981 a 1990. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.67. Surgimento de empresas e universidades na Bahia em 2010. Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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 Inicialmente para o ano de disposição do dado – até 1966, através da Figura 8.64, 

basicamente não se percebe o surgimento de empresas em todo o estado baiano, exceto 

em alguns poucos municípios e em pequena quantidade, e com destaque para região do 

recôncavo baiano – em especial a cidade do Salvador que condensa uma quantidade de 

empresas superiormente maior do que o restante do território baiano. É neste cenário que 

se ver a única universidade baiana de todo o estado que fica exatamente na cidade do 

Salvador, onde também se tem a maior concentração de empresas até então vista em 

todo o estado. 

 No período que vai de 1971 a 1980, Figura 8.65, o número de empresas cresce em 

toda a Bahia e em volumes consideráveis, certo de que há focos de concentração que 

vão da metade do território do estado em direção ao litoral e ai se ver que a capital 

Salvador e municípios próximos – região do recôncavo mantém esta concentração, em 

segundo os municípios de Ilhéus no extremo sul e Vitória da Conquista no sudoeste. Nas 

áreas onde o número de empresas cresceu, dentre outras na Bahia, estão as 

universidades que surgiram dentro do período em observação, ou seja, tais instituições 

forma implantadas em áreas onde houve desenvolvimento de empresas. 

 No período subsequente, de 1980 a 1990, observando-se os mapas da Figura 

8.66, o volume de empresas se acentua mais, sobretudo naquelas áreas aonde elas já 

vem se concentrando, chamando a atenção que para a região do recôncavo baiano, elas 

são bem mais numerosas e Salvador continua a se destacar em supremacia em relação a 

todos os outros municípios baianos. Sendo um período, onde foi implantada a Uneb 

(Universidade do Estado da Bahia), suas várias extensões se espalham pelos mais 

variados cantos do território, se percebe que em todos os municípios onde elas se dão há 

um volume considerável de empresas, mas não são os que agregam os maiores valores 

destas instâncias da economia. 

 Já para 2010, segundo o mapa da Figura 8.67, grandes quantidades de empresas 

se espalham pelo território baiano, mas ainda são aqueles municípios que já vem 

preservando mais quantidades delas que acabam se mostrando mais representativos 

destas instituições econômicas. 

 As universidades, por sua vez, surgem mais no recôncavo, uma região que mais 

concentra empresas e nas áreas onde elas se desenvolveram ao longo dos períodos 

observados. Aqui que nos locais onde houveram implantações de empresas, houveram 

também aparecimento de instituições de nível superior.  

8.2.6 Pessoal ocupado segundo os setores da economia e as universidades públicas na 
Bahia 
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Aqui a representação de pessoal ocupado pelos setores da economia para os anos 

de1996 e 2010, de acordo os mapas das Figuras 8.68 e 8.69: 

Figura 8.68. Pessoal ocupado por setores das atividades econômicas e universidades na Bahia em 1996. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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Figura 8.69. Pessoal ocupado por setores das atividades econômicas e universidades na Bahia em 2010. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab. de Geoprocessamento/Uesb, 2012. Fonte: IBGE e IPEA. 
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em estudo, tem-se a representação do pessoal ocupado pelos setores da economia por 

quase todos os municípios baianos, assim como aquelas em análise no território nacional, 

havendo aqueles para os quais os dados não estão disponíveis ou mesmo para os quais 

nem todas as atividades são encontradas, segundo o mapa da Figura 8.68. 

O que se percebe no mapa, portanto, é que na região do recôncavo baiano, 

especialmente em Salvador, se agrega mais quantidade de pessoal ocupado pelos 

setores das atividades em questão, no restante do estado esta representação se torna 

mais rarefeita, ou melhor, nem todos os municípios mostram os dados completos, 

prejudicando um pouco o efeito comparativo. 

Também é possível verificar que na faixa dos municípios que se aproximam da 

região metropolitana de Salvador, o quantitativo de pessoal ocupado no setor secundário 

está em bom destaque para muitos municípios e esta ocorrência vai se pulverizando em 

outros municípios baianos e uma parte deles se ver também a presença marcante de 

pessoas ocupadas no setor primário. Mas é com bastante destaque que em quase todos 

os municípios baianos o setor de serviços é o que mais chama a atenção em número de 

pessoas trabalhando. 

Neste cenário se ver muitas universidades em todo o território baiano, sendo que 

elas estão localizadas mais nos municípios onde os setores terciário e secundário estão 

em alta, superando notadamente o setor primário. Então estas instituições de ensino 

superior estão aqui localizadas em áreas onde as indústrias e os serviços associados ao 

setor terciário estão em crescimento dentro do estado, o que quer dizer que esta 

configuração pode ter beneficiado o surgimento destas universidades. 

Seguidamente, no ano de 2010, através do mapa da Figura 8.69, onde infelizmente 

não é possível verificar o dado em quase todos os municípios baianos por conta da 

indisponibilidade do mesmo, mas para aqueles onde ele está disponível, se verifica então 

que tanto os setores das atividades cresceram quantitativamente em número de pessoas 

ocupadas entre os anos observados quanto qualitativamente se observa que mais uma 

vez os setores secundários e terciários são os dominantes, com destaque ainda maior 

para este último.  

Neste contexto as universidades, estão alojadas nos municípios onde os setores da 

economia estão representados e dentro desta configuração já mencionada, ou seja, em 

locais onde o número de pessoas ocupadas no setor secundário cresceu e o terciário se 

desenvolveu de forma significativa. 

Assim, o que pode concluir é que em meio ao contingente de pessoas que cresce 

pelos mais variados setores das atividades econômicas, vão surgindo também as 
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universidades públicas baianas que parecem se mostrarem mais neste favorável meio de 

atividade e prosperidade econômica no baiano. 

 Neste sentido é também de se mensurar que a relação das universidades com os 

vários setores da produção na Bahia, tem a mesma ligação direta com o que acontece no 

restante do país, ou seja, é possível verificar que os locais onde se concentram estas 

atividades econômicas ligadas as empresas responsáveis são também aqueles onde se 

concentram mais universidades. 

 Inserido neste contexto pode-se entender que a relação das universidades com o 

número de pessoas envolvidas nos setores econômicos: primário, secundário e terciário, 

ou mais precisamente com as empresas fornecedoras ou que disponibilizam estas 

atividades na Bahia é um fato histórico com o seu teor de particularidade ao ver que o 

processo se deu de forma mais tímida em relação ao território nacional e segundo Lima & 

Teixeira (2001, p.142), esta situação tem uma razão específica, a saber: 

 
Quanto às políticas públicas de C&T12, não se constata uma atitude proativa do 
governo estadual para com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Em toda a 
trajetória do sistema, um dos poucos momentos em que se refletiu mais 
detidamente sobre as perspectivas de avanço das estruturas de C&T por iniciativa 
do governo estadual foi por ocasião da edição do Plano de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico para o Estado da Bahia, na gestão do governador João 
Durval (Bahia, 1985). Fruto de estímulos do CNPq13 à consolidação dos Sistemas 
Estaduais de C&T (SECT)14, o plano demonstrou ambiciosa tentativa de elevar a 
qualificação das equipes técnicas, ampliar e atualizar equipamentos, expandir 
recursos bibliográficos, apoiar os órgãos de documentação e informação do 
SECT, apoiar as universidades, sobretudo a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), e elaborar programas setoriais específicos, contemplando inicialmente os 
setores de energia, química, agroindústria, materiais, eletromecânica, agrícola, 
mineral, saúde pública e ambiental. Desde então, a Secretaria de Planejamento, 
Ciência e Tecnologia tem apresentado poucas iniciativas neste sentido. 

 
 

O que é colocado aqui é que esta relação empresa-universidade está diretamente 

vinculada ao incentivo a ciência e tecnologia, que a primeira oferece e o feedback que as 

universidades oferecem em forma não só de pessoal especializado para trabalhar nos 

mais variados setores da economia, mas também das inovações que originam do trabalho 

que a universidade faz em benefício da ciência.  

                                                           
12 Termo utilizado no Brasil para expressar a relação Ciência e Tecnologia. 
13 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) no Brasil de fomento a pesquisa e a tecnologia, assim como da formação de pesquisadores. 
14 Secretaria de Estado de  Ciência e Tecnologia, acaba sendo uma instituição setorial ligada a um estado a fim de 
promover o conhecimento e as tecnologias advindas do mesmo. 
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Desta forma a Bahia, no contexto nacional, ainda não apresenta uma relação 

empresa-universidade a contento, ou mesmo ainda não contempla, em comparação ao 

restante do país, os caminhos a serem percorridos para isto e desta forma a economia 

local deve procurar exercer um papel mais preponderante na promoção e apoio as 

universidades, para que não haja comprometimento das suas expansões, fato que foi 

visto claramente aqui ao se perceber que poucas universidades públicas se formaram no 

estado ao longo dos anos estudados, mas ao mesmo tempo elas se voltaram mais 

geograficamente para os locais que apresentaram indicadores econômicos em avanço, o 

que traduz os benefícios que estes representam neste contexto. 


