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RESUMO
Este trabalho corresponde à dissertação de mestrado com o titulo: EDUCAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA: um estudo de caso do Campus Serrinha /UNEB e
faz parte do requisito para a obtenção do grau de mestre em Educação e Contemporaneidade
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da
Universidade do Estado da Bahia (PPGEduC/UNEB). A dissertação, em tela, tem como
objetivo geral analisar as contradições entre Educação e Desenvolvimento Capitalista. A
escolha do tema do trabalho demandou a estruturação de um sistema de conceitos centrais
capazes de amparar as discussões inerentes ao processo da pesquisa. Objetivando tornar mais
nítidas essas discussões, a proposta foi de trabalhar com as questões de universidade,
desenvolvimento capitalista e educação como mercadoria especial como teorias basilares da
dissertação. A pesquisa se restringiu a um determinado tempo e espaço, caracterizando,
portanto, um estudo de caso em suas peculiaridades e tem como locos de investigação o
Campus Serrinha da UNEB e a cidade de Serrinha/Ba, local de sua implantação no ano de
1988, em uma perspectiva da relação entre educação e desenvolvimento capitalista dentro de
uma perspectiva marxista. Como referencia teórico-metodológica foi adotada a definição
conceitual de espaço geográfico como sistemas de objetos/sistemas de ações da Nova
Geografia. Esta pesquisa ancora-se nos procedimentos metodológico do materialismo
histórico e dialético. Os dados coletados foram apurados e trabalhados estatisticamente
resultando em gráficos, mapas e fotos. Foram realizadas entrevistas, conversas informais que
serviram de exemplos para a teoria estudada. Depreende-se, pois, ancorada na teoria de K
Marx, que é a educação se apresenta como a essência da mercadoria no sistema capitalista.
Relaciona a educação como uma mercadoria especial que é à força de trabalho como
produtora da mais valia motor principal da reprodução do capital. Assim busca reforçar a
teoria marxista que a educação ao diminuir os custos do capital concentra renda e por isso não
diminui as desigualdades sociais, ao contrário, aumenta. Assim, a educação não é a
responsável por mudanças revolucionárias na relação de exploração do trabalho pelo capital.
A educação é colaboradora direta e indispensável do desenvolvimento do capitalismo. Não
pertence à lógica do sistema capitalista fomentar aquilo que não lhe traz lucro. A educação
como um rio é um bem em si para toda a humanidade. Mas, assim como as cidades a
educação também é poluída pelo capitalismo.
Palavras- chave: Desenvolvimento Capitalista. Educação. Mercadoria. Universidade.

ABSTRACT

This work represents a dissertation titled: EDUCATION AND CAPITALIST
DEVELOPMENT: A Case Study of Campus Serrinha / UNEB and is part of the requirement
to obtain a master's degree in Education and Contemporary Society Program in the
Graduate Contemporary Education and the University of Bahia (PPGEduC / UNEB). The
paper, on canvas, is aimed at analyzing the contradictions between Education and Capitalist
Development. The theme of the work required the structuring of a system capable of
supporting concepts central to discussions related to the research process. Aiming to sharpen
these discussions, the proposal was to work with issues of university, capitalist development
and special education as a commodity as basic theories of the dissertation. The survey was
restricted to a particular time and space, thus characterizing a case study in its peculiarities
and its loci of the research campus and the city Serrinha the UNEB Serrinha, Bahia area of the
project in 1988, in a perspective of the relationship between capitalist development and
education within a Marxist perspective. As a reference theoretical and methodological
adopted the definition of geographical space as conceptual object systems / systems of shares
of the New Geography. This research is founded on the methodological procedures of
historical and dialectical materialism. The collected data were statistically calculated and
worked resulting in graphs, maps and photos. Interviews were conducted informal
conversations that served as examples to the theory studied. It appears therefore anchored in
the theory of Marx K, which is education presents itself as the essence of the commodity in
the capitalist system.Relates to special education as a commodity which is the workforce as a
producer of surplus value, main engine of capital reproduction. Thus seeks to strengthen the
Marxist theory that education to reduce the cost of capital income is concentrated and
therefore does not reduce social inequalities, by contrast, increases. Thus, education is not
responsible for revolutionary changes in the relation of exploitation of labor by
capital. Education is essential and direct contributor to the development of capitalism.It does
not belong to the logic of the capitalist system to promote what does not bring
profit. Education as a river is a good in itself for all mankind.But like cities education is also
polluted by capitalism.
Keywords: Capitalist Development. Education.Merchandise.University
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INTRODUÇÃO
Estudos Preliminares
Já não se afirmou que o pobre pode melhorar sua situação através do esforço
individual, da iniciativa pessoal ou da educação? É dessa maneira que se alimenta a
esperança da mobilidade ascendente, justificando, ao mesmo tempo, a sociedade
competitiva. Assim, a pobreza é considerada apenas como uma situação transitória,
um estágio necessário na mobilidade social.
(SANTOS, 1978, p. 12).
Esta tremenda desigualdade social entre os povos divide economicamente o mundo
em dois mundos diferentes: o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, […]. Este
fosso econômico divide hoje a humanidade em dois grupos que se entendem com
dificuldade: o grupo dos que não comem, […], e o grupo dos que não dormem, […],
e que já não dormem, com receio da revolta dos que não comem.
(CASTRO, 2003, p. 129-130).

Esta introdução é resultado de estudos e esforços sobre a temática escolhida. O
interesse pela questão da educação acompanha-me desde os cursos de graduação em geografia
e pedagogia ela é histórica e motivadora de muitas angustiosas buscas.
As pesquisas, estudos e debates sobre o processo educativo formal e o sistema
capitalista suscitaram duas correntes antagônicas a primeira defendia a educação burguesa
como principio da meritocracia e da mobilidade social e a segunda como reprodutora das
relações sociais. O embate se dava através das ideias liberais e marxistas respectivamente.
Como amenizar ou mesmo erradicar a pobreza, hoje endêmica no mundo, sempre fez
parte do debate entre as posições liberais e marxistas. Na contemporaneidade, a coabitação da
riqueza com a miséria, a fome e a pobreza se naturalizaram. Viver em cidades com as
contradições do sistema desigual, produzido pelo capital, é inerente a todas as partes do
mundo. O meio técnico cientifico informacional produz ao mesmo tempo em diferentes
lugares e em diferentes condições de qualidade e quantidade a riqueza e a pobreza. Vivemos
um mundo povoado de abundância e de pobreza em varias formas e modalidades.
As citações da epígrafe escritas pelo Geógrafo Milton Santos, em 1978, e pelo grande
pesquisador sobre pobreza no Brasil e no mundo Josué de Castro, em 1964, ilustram bem a
preocupação com a pobreza e as desigualdades produzidas. As suas possíveis saídas tanto
individualmente, regionalmente, nacionalmente ou mundialmente produziram inúmeras
teorias e soluções, desde as mais radicais até as pontuais.
As pesquisas que tem como foco a educação formal (escolarização) e sua relação com
o sistema capitalista para a supressão ou melhoria das desigualdades segue vertentes
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contraditórias, às vezes complementares, às vezes ambíguas, por exemplo, podemos citar os
escritos de Cunha (1977); Frigotto (1984); Gadotti (2007); Lopes (2003); Marx e Engels
(1988); Mészáros (2005); Midlej (2004); Nunes (2007); Pimenta (2002); Ponce (1996);
Santos (2005); Saviani (1991); Schultz (1973); Silva (2006); Tomasoni (2000); Fialho (2006);
Levin (org. et al) (1984) e outros. Estas contribuições com diferentes abordagens trabalham a
questão da educação formal dentro do capitalismo, tentando responder a diversas questões
como: para que serve a educação formal na sociedade de classes? A escolarização traria
melhoria a vida, ao espaço geográfico, as pessoas dentro do modo de produção burguês?
Amenizaria as desigualdades sociais, espaciais e econômicas entre os indivíduos? Diferentes
respostas foram dadas, através de intensas pesquisas, possibilitando diferentes interpretações
do fenômeno educar que é extremamente polissêmico.
Primeiramente, se deve pontuar brevemente que educação é mais amplo que a
educação formal, a escolarização. A escola nasce com a separação entre trabalho e educação
na sociedade do comunismo primitivo. Todos trabalhavam para o bem comum da sociedade e
no ato de trabalhar se educava, não tinha um professor especifico para cada assunto, todos
eram professores e alunos. Com a separação de classes entre os que trabalhavam e os que não
trabalhavam, e viviam as custas dos que trabalhavam, se cria tempo ocioso. Essas pessoas
com tempo livre vão se educar na escola (SAVIANI, 2007). A partir desse momento a
educação formal sempre permeou as sociedades humanas com objetivos e funções distintas.
Na sociedade burguesa temos duas tendências teóricas sobre o papel da educação formal que
são marcantes, nessa questão: a liberal e a marxista. Resumiremos abaixo as duas,
respectivamente.
Na abordagem liberal Cunha (1977), em seu livro Educação e desenvolvimento social
no Brasil, expõem as principais ideologias liberais que envolvem a questão da educação
formal e a sociedade de classes. Em um critica aos pressupostos liberais e as políticas para a
educação formal defendida no Brasil no período do militarismo, Cunha (1977, p.21, grifo do
autor) pontua que:

A educação é tratada pelo Estado, [...], como [...] capaz de iluminar toda uma imensa
‘região’ [...] deixada sombria pelo desenvolvimento 'econômico'. É como se o
desenvolvimento 'econômico' não tivesse as repercussões 'sociais' esperadas como
resultado automático (CUNHA, 1977, p.21, grifo do autor).

As ideias liberais de educação vão se cristalizar e influenciar as definições da Teoria
de Capital Humano. Esta teoria surge para explicar a diferenciação ocasionada após a segunda
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guerra mundial entre diferentes países. A questão era explicar por que países como o Japão, a
Alemanha, a França e outros principalmente da Europa Ocidental, obtiveram rápida
reconstrução econômica em detrimento de outros países que obtiveram a mesma ajuda dos
EUA e permaneceram com dividas e atrasos sociais e econômicos. A explicação, dada através
de pesquisas, vinculava o sucesso ao potencial de capital humano contido nestes países, em
detrimento dos outros que tinham baixo estoque de capital humano. Com a Teoria de Capital
Humano a educação formal se torna explicativo para o desenvolvimento econômico desigual
entre países, regiões, cidades e indivíduos.
Ao contrario das preposições formuladas pela Teoria de Capital Humano a realidade
dos países que apresentavam os melhores e maiores índices de desenvolvimento econômico e
de escolarização, e que deveriam ter erradicado, ou pelo menos amenizado, a pobreza e a
miséria revelavam ao contrário, índices significativos de desigualdade social, espacial e
econômica, nos anos de 1960 e 1970. No artigo: A miséria na abundância: a fome nos
Estados Unidos da América publicado em 1971 no Jornal Le Monde da França, Josué de
Castro (2003, p.97) expõe a fome nos domínios territoriais da maior potência capitalista:

Hoje, nos Estados Unidos, a civilização da abundância caminha ao lado da
civilização da miséria. A presença de famintos no território do país mais rico do
mundo, apresentando até hoje como modelo a ser imitado, justifica a contestação e a
revolta que se propalaram no mundo contra a civilização da tecnologia, chamada
pós-industrial, e na qual são criadas cada vez mais novas necessidades artificiais
pela publicidade posta a serviço dos interesses da produção (CASTRO, 2003, p.97).

Com as constatações e contestações sociais da realidade pensadores franceses como
Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Louis Althusser, Claude Baudelot e Roger Establet
resgataram nas décadas de 1960 e 1970 as ideias e os pressupostos marxistas, formuladas no
século XIX, sobre a educação formal na sociedade burguesa. O essencial, para esses
pensadores, era um desnudamento da relação existente entre o sistema educacional burguês, a
sociedade e o sistema capitalista. Os teóricos supracitados pretenderam explicitar como estava
intimamente ligados, a educação formal e o sistema burguês de classes sociais. O objetivo
central destes teóricos estava voltado, apenas, para estudar as estruturas do sistema
educacional. A função da escola seria de perpetuar as diferenças de classes e de não criar
possibilidades de reverter este quadro, ou seja, reprodutora das relações de exploração da
produção capitalista, formando seus executores que irão perpetuar o binômio exploradoresexplorados.
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Apesar desses escritos marxistas, a partir dos anos de 1980 e 1990, a ideologia
neoliberal, com nova roupagem do liberalismo, toma novamente força nas políticas públicas
na ideia da educação formal, calcados nos pressupostos da Teoria do Capital Humano, como
caminho para o desenvolvimento social e econômico. Repercutindo a teoria de Capital
Humano e criando o marco ideológico para os investimentos das políticas públicas dos países
membros das Organizações das Nações Unidas (ONU) e nos órgãos supranacionais, como
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é organizada em Jomtien, na Tailândia, a
Conferência Mundial de Educação para Todos (1990). O preâmbulo do documento final diz
que: “[...] a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio,
mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso
social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional”.
Por outro lado, e corroborando as premissas dos pesquisadores marxistas franceses,
pesquisas detalhadas sobre trabalho, miséria, pobreza, violência como a feita por Vasapollo
(2007) – apoiado em dados e nos pressupostos teóricos marxistas –, comprovam um aumento
exponencial da desigualdade nos países ditos de primeiro mundo e que demonstram em seus
índices altos níveis de escolarização. O autor relata sobre as novas condições da relação
trabalho-capital e da precarização do trabalho na Europa, especificamente na Itália, e nos
Estados Unidos da América, e pontua que a pobreza está intimamente ligada ao trabalho
precarizado, afirmando que: “De fato, aumenta o número de trabalhadores que não
conseguem garantir condições de vida minimamente dignas para si e para sua família”
(VASAPOLLO, 2007, p.145). E que, por conta deste trabalho precarizado produzido e
reproduzido pelo sistema capitalista em seu processo atual de acumulação ampliada que
ocasiona uma intensificação da pobreza e da miséria em escala planetária, Vasapollo (2007)
afirma no Capitulo 3 intitulado Pobre Europa das novas pobrezas que: “A globalização
neoliberal e a internacionalização dos processos produtivos trazem consigo a realidade de
centenas e centenas de milhões de trabalhadores desempregados e trabalhadores precarizados
em todo o mundo” (VASAPOLLO, 2007, p.151).
Essas novas relações de trabalho, explicitadas por Vasapollo (2007), inerentes ao
processo produtivo flexível pós fordismo/taylorismo – a partir da década de 1980 –,
repercutem na dinâmica e na falsa ideia reformista da necessidade de educação para todos
como premissa do desenvolvimento social mais igualitário. Essa dinâmica esconde o novo
modo de acumulação ampliada do capital (HARVEY, 2005) baseado no desemprego
estrutural, contratos de trabalhos flexíveis, capital virtual, empregos informais e a produção
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terceirizada em diferentes lugares, regiões e nações que impede uma luta conjunta dos
trabalhadores (VASAPOLLO, 2007).
Mészáros (2004 p. 45), relatando as ideias reformistas do capitalismo afirma que as
soluções educacionais para a sociedade nunca se darão por completo porque, “podem ser
completamente invertidas, desde que a lógica do capital permaneça intacta como quadro de
referências orientador da sociedade”. Portanto, se estivermos considerando a educação como
provedora do desenvolvimento capitalista veremos que ela além de inculcar valores burgueses
a toda a uma sociedade dividida em classes sociais com cultura, pedagogia e visões de mundo
antagônicas e conflitantes, também (re)produz trabalhadores necessários ao processo de
acumulação de capital com diferentes especificidades. Nas palavras de Mészáros (2004, p.35):
“A educação institucionalizada, [...], serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer os
conhecimentos e o pessoal necessário à maquina [...] em expansão do sistema capitalista,
como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes”.
Neste debate, a universidade como materialidade na contemporaneidade da educação
formal e representante, do sistema educacional burguês foi chamada a ser protagonista dessa
reforma do sistema capitalista levando promessas de equidade social, espacial e econômica.
Essa universidade, no dizer de Chauí (2001), que está ‘voltada para dentro de si’, para a
‘competição do mercado’ e ‘administrada como uma montadora de veículos’ agora é
cooptada, pelo capital para resolver as desigualdades socioespaciais, e 'humanizar' o modo de
produção capitalista trazendo equidade social para uma dada localidade e sua região de
influência.
A universidade, portanto, é vista como o lugar e a paisagem de novos horizontes para
a mobilidade social vertical via formação e, geradora de empregos, de desenvolvimento de
Ciência e Tecnologia. A universidade encurralada pela pressão social e pelo capital, em suas
especificidades e na busca individualizada para trazer desenvolvimento com justiça social e
qualidade de vida para a comunidade definha em crises, como a sociedade que a construiu.
Reprodutora da lógica do sistema capitalista, apesar das contradições internas como o próprio
sistema capitalista, a universidade, ao contrário, está preocupada em vencer e se desenvolver
internamente para poder competir com as suas, supostas, iguais. Como, essa instituição social
transformada em organização, nas palavras de Chauí (2001), pode reverter e reformar o
sistema capitalista e torná-lo mais igualitário e ‘humano’? Ao ponto de representar uma força
de transformação social do próprio sistema capitalista? Fialho (2000) alicerçada nas
definições da nova geografia questiona e responde sobre essa problemática:
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A universidade multicampi participa de um processo de interiorização da educação
superior e, consequentemente, ela participa, também – não só – do processo de
produção das desigualdades sociais. Perguntar-se-ia: a interiorização produz a
desigualdade? Ou a reduz? [...]. Esclareça-se, portanto, que não é nunca o espaço
quem produz a desigualdade, antes, o espaço é produto desse processo. (FIALHO,
2000, p.186).

Nesse debate se entende que o espaço geográfico como produto das condições sociais
e históricas da sociedade é reproduzido, no processo dialético, pelas condições de acumulação
do capital refletindo o desenvolvimento particular e total do sistema capitalista. Por isso, o
espaço geográfico produzido pelo processo histórico das relações de produção e de trabalho é
reproduzido pelo capital de forma geograficamente expansiva através da divisão internacional
do trabalho. O espaço geográfico, além disso, produzido, produz as condições de reprodução
das relações de trabalho e de produção. Portanto, o homem quando produz o espaço
geográfico produz as condições de sua reprodução (CARLOS, 1994).
A questão então seria, dialeticamente, como modificar o sistema capitalista, mantendo
suas estruturas, que necessariamente produz riqueza e pobreza quando se desenvolve (MARX,
1996). Seria isso possível? A educação formal produzida dentro das entranhas do sistema
capitalista não seria também capitalista? A educação burguesa não seguiria, portanto, as
determinações de uma mercadoria? Ou seja, não podemos afirmar, como Rodrigues (2007),
que a educação burguesa é uma mercadoria vendida e/ou incorporada pelos homens?

Questões Iniciais

As perguntas iniciais foram muitas, selecionei àquelas que considerei de maior
perturbação.
1. Qual seria o objetivo de se instalar uma universidade pública em uma dada região?
2. -O objetivo é concentrar renda ou distribuir? Talvez o objetivo implícito seria
beneficiar o capital em seu processo de (re)produção. Onde, a mão de obra
qualificada as expensas publica também estariam colaborando com os próprios
setores privados que carecem deste produto.
3.

Será se a instalação de universidade pública amenizaria os indicadores de
concentração de renda de uma região ou cidade em que está localizada?

4.

Se houve desenvolvimento porque aumentou a pobreza na cidade do Campus XI?

Aliada a estas questões está presente àquela formulada por Fialho (2000, p.345), em
sua tese de doutorado: “Quais são as principais mediações que se estabelecem na relação
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campus universitário e cidade, no sentido do desenvolvimento de um e de outro?” A partir dai
fiz a pergunta de partida da pesquisa.

Pergunta de Partida

A questão de partida foi formulada após os estudos que visavam responder as questões
iniciais, ela será exposta no último capitulo com esforço de uma síntese.
A relação capital-trabalho implica contradições. Considerando a priori a Educação
burguesa como uma mercadoria e o desenvolvimento capitalista como produtor de
desigualdades. Indagamos: qual a relação capitalista entre o Campus XI e a cidade de
Serrinha?
A partir da formulação desta pergunta outras surgiram e tive de abandonar alguns
pontos de vista iniciais; reduzir a temática e circunscrever o objeto da pesquisa que antes
questionava sobre a relação da educação forma do sistema capitalista com a desigualdade e o
desenvolvimento, agora a preocupação é sobre as contradições entre educação formal e
desenvolvimento capitalista na perspectiva da relação do Campus XI com a cidade de
Serrinha.
A negatividade inicial é de caráter racionalista e é um ponto de partida, pois a dúvida é
sempre metódica e ela começa pela negação. Neguei o desenvolvimento a partir da
implantação de uma universidade numa cidade pequena do interior baiano, depois neguei que
esta implantação fosse apenas cheia de benefícios1, via até malefícios. Cheguei a negar sua
importância para a região, evidenciada pelo aumento da pobreza e não da sua diminuição, por
exemplo. Não compreendia por que não existiam perguntas sobre essas contradições nos
escritos oficiais?
Minhas dúvidas eram grandes e perguntava será se a educação formal é uma realidade
sem contradição? É positividade pura? Ou a negação é vista como traição? É um ser sem seu
contrario? Por que a Educação se constitui um mito e um tabu que não levanta suspeita? Eram
questões universais e minha unidade de pesquisa era o sistema educacional, particularmente, a
Universidade do Estado da Bahia/Campus XI – e seu lugar de localização físico-geográfico, a
cidade de Serrinha.
Estas perguntas brotaram evidentemente dos estudos que fiz aqui na academia. Foi na
academia, que aprendi que nada deve escapar à investigação e ao curioso olhar da ciência.
1

Como encontramos nos Plano Nacional de Educação (PNE); Plano de Educação Estadual da Bahia (PEE);
Planejamento Estratégico da Universidade do Estado Bahia (PE/UNEB) e outros
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Estas questões estiveram o tempo todo na pesquisa em confronto com a realidade que de fato
vivi e ensinei que é a realidade do Campus XI.
Organizei então os argumentos de defesa e os argumentos de refutação com base nas
teorias de Marx, quando então passei a trabalhar; embora tenha mantido nesta dissertação
todos os estudos que fiz para chegar a eles.

Argumentos de Defesa

- Se a força de trabalho é a essência da mais valia e a educação formal no sistema
capitalista potencializa a força de trabalho através de novas técnicas de produção,
então a escolarização burguesa potencializa a mais-valia relativa.
- Se a educação formal potencializa a mais valia relativa ela diminui os custos do
capital e concentra renda.
- A educação burguesa, então, colabora diretamente com o desenvolvimento do
capitalismo.

Argumentos de Refutação

- A educação formal traz justiça social, equidade, e distribuição de renda.
- Aumentando os índices de escolarização diminuí a pobreza.

A validade dos argumentos de defesa implica a afirmação dos argumentos de
refutação. Ambos não podem ser verdadeiros e falsos ao mesmo tempo.

Relevância do Tema

A crise na qual a UNEB Campus XI se encontra não se dissocia da crise do atual
processo de modelos de controle e sociabilidade. Pressionada pelo Estado, pelo capital e pela
sociedade, a universidade pública se encontra diante de uma realidade em que a pressa se
impõe como necessidade na produção capitalista do espaço. Evidentemente, pesquisar a
implantação do Campus XI através do aprofundamento exploratório do desenvolvimento
capitalista e da relação entre este Campus e a cidade de Serrinha é tentar identificar a
dimensão geográfica da inserção da universidade pública em um espaço geográfico marcado
pela desigualdade social, espacial e econômica.
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A pesquisa sobre um campus universitário de uma universidade multicampi, em uma
dada localidade, requer rigor cientifico em perceber que aquele objeto a ser pesquisado se
articula com outros em uma dimensão espacial. Muitas vezes, devido à natureza da pesquisa,
a dimensão espacial de multicampia, impossibilita um trabalho que englobe sua totalidade. A
diversidade de espaços geográficos em que cada objeto, campus, esta inserido, por outro lado,
delimita ao mesmo tempo um aprofundamento particularizado. Essas multiplicidades de
localidades em que os diferentes campi se inserem determinam explorações de suas
dimensões de espaço-tempo de existência. Os espaços urbanos, e até os municípios, nessa
questão, com suas peculiaridades, são poucos estudados.
Tendo isso como perspectiva, Fialho (2005), por sua vez, discute a configuração das
universidades que adotam a multicampia, suprindo uma importante lacuna no mundo
acadêmico marcado pela criação de universidades a partir da reunião de faculdades isoladas e
dispersas. Como reconhece essa autora “[...] a universidade multicampi é, assim, um território
pouco explorado num campo de farta produção [...]” (FIALHO, 2005, p.19). E ainda:

A inserção da universidade num dado espaço físico-geográfico, como qualquer outro
[...] equipamento urbano, não pode ser compreendida senão na sua relação com o
processo de urbanização e de industrialização que se efetivou no País. Por sua vez,
as diferenças intra-estaduais manifestarão, com relação aos diversos campi
universitários, os efeitos desses mesmos processos, considerando-se o
desenvolvimento dos seus específicos indicadores econômicos e sociais, [...]. Essas
constatações estão a indicar muitos canais de investigação ainda a serem trilhados e
merecerem, dos pesquisadores, sobretudo nas áreas da geografia e da administração,
além da própria área da educação, estudos específicos (FIALHO, 2000, p.127).

Conforme Fialho (2000; 2005), foram verificadas através de levantamentos
preliminares que, enquanto a produção científica e tecnológica se avoluma, poucos dados têm
sido levantados, poucas reflexões tem sido feitas, especialmente, no âmbito da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), fundada em base multicampi, sobre os seus diversos campi e
suas bases físico-geográfico do interior baiano. Caso particular dessa dissertação que se
configura como uma das pioneiras em pesquisar a cidade de Serrinha e o Campus XI/UNEB.
Portanto, esta pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade, tem como relevância principal pesquisar a base físico-geográfica e o
Campus XI da UNEB no tempo e no espaço e contribuir para futuras pesquisas sobre essa
temática.
A relevância social, dessa pesquisa, por outro lado, situa-se a partir da tentativa de
articular, frente à esfera das instituições e da comunidade, estratégias de uma melhor inserção
do Campus XI frente à sociedade local. Divulgar os resultados da pesquisa, portanto, frente

23

aos circuitos acadêmicos e sociais, será considerada como uma estratégia para a consolidação
dos propósitos objetivados. Por isso mesmo, a intenção principal é auxiliar os debates sobre a
sociedade capitalista, os seus entraves sociais e o papel da educação na construção desigual.

Objetivos

Objetivo Geral

Analisar as contribuições da UNEB Campus XI para a produção e reprodução do
capital na cidade de Serrinha, apoiadas na concepção marxiana da educação burguesa como
mercadoria.

Objetivos Específicos

- Compreender as relações entre educação formal e desenvolvimento capitalista na
cidade de Serrinha;
- Identificar os aspectos históricos/geográficos da instalação do Campus XI na
relação capitalista com a cidade de Serrinha;
- Analisar o Campus XI e a cidade de Serrinha dentro da relação capital-trabalho.

Estrutura

Esta dissertação está composta de cinco capítulos, além da Introdução e Considerações
Finais, as referências e os anexos que ilustram e auxiliam as analises. Minha intenção é que o
texto diga também o não dito e possa contribuir com outras motivações para pesquisas dentro
desta temática.
Na introdução são expostos os estudos preliminares conjuntamente com as questões
iniciais e a pergunta que suscitou essa pesquisa. São traçados os argumentos de defesa e de
refutação da pesquisa bem como a relevância, os objetivos e a estrutura onde é exposto,
resumidamente, o que escrevi no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto capítulos e nas
considerações finais.
No primeiro Capítulo, aparece a metodologia, os passos da realização da pesquisa e o
contexto da pesquisa; embora seja o primeiro a ser escrito, de fato foi o último a ser
concluído, pois o caminho somente teve seu fim com a redação final.
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O segundo Capitulo é o referencial teórico, onde foi realizado uma intensa pesquisa,
com diferentes abordagens teóricas sobre a temática Universidade e Desenvolvimento como
referencias basilares e desigualdade, cidade, educação, trabalho como referencias secundárias.
O terceiro Capitulo representa o esforço teórico para compreender, através da leitura
profunda sobre O Capital de K. Marx no primeiro vol. 1 capitulo 1 a definição marxiana da
mercadoria. Este estudo me fez despertar para a importância da explicação de Marx sobre a
força de trabalho e a educação como mercadoria especial que gera mais valia. O capitulo trás
a compreensão, enfim, da educação burguesa como potência da força de trabalho e
necessidade do capital para a concentração de renda.
No Capitulo IV se aborda o contexto histórico/geográfico da cidade de Serrinha. Nesse
capitulo foi dada ênfase a leitura sobre desenvolvimento capitalista na (re)produção do espaço
urbano da cidade em questão e a relação com a implantação do Campus XI.
No capitulo V a ênfase se volta para a pesquisa do Campus XI e a relação com o
desenvolvimento capitalista e a produção da desigualdade socioespacial da cidade de
Serrinha.
Finalmente nas considerações finais se pontua a síntese e as respostas obtidas com a
pesquisa. As questões abertas, presentes no fechamento do trabalho, são explicitadas como
uma forma de demonstrar que a pesquisa não se conclui pois, abre para futuros trabalhos de
investigações cientificas sobre a temática dessa dissertação.
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CAPITULO I
A Navegação Noturna Rotas e Direções
Navegar é preciso
Viver não é preciso
Fernando Pessoa

Aspectos Metodológicos

As direções divergentes, porem contínuas, estiveram presentes o tempo todo na
pesquisa. Ao tempo que viajava para Serrinha, onde leciono como professor visitante e
voltava para Jequié onde resido, tinha de frequentar em Salvador o curso de mestrado na
UNEB. Portanto, meu trabalho nesta dissertação foi uma navegação noturna no mar aberto da
educação e do desenvolvimento capitalista. Guiado pelas estrelas das teorias e pela bússola do
pensamento marxiano, muitas vezes, sofri calmarias pela ausência de ventos que me levasse
quando não sabia ao certo para onde ir, ou as direções divergentes de minha vida faziam-me
construir outras rotas. De fato a pesquisa é fruto de uma atividade que nos afeta e requer
dedicação, motivação, espírito de aceitar o novo e a contradição.
A ciência moderna trabalha com uma representação dos fenômenos através da ideia.
Cada ciência acadêmica em sua busca pela verdade produz a ideia do que seja o fenômeno.
Esta busca é instrumentalizada no método (caminho em grego), que cada ciência adota, para
estruturar as pesquisas na investigação.
Como se dá essa busca? Através do lado sensível e inteligível que os seres humanos
possuem para apreender o fenômeno a ser conhecido. O lado sensível (os sentidos: audição,
visão, tato etc.) corresponde à apreensão que fazemos da coisa a ser pesquisada. O lado
inteligível corresponde ao pensamento e aos conceitos que carregamos. Esses dois lados o
teórico e o prático sintetizam e formulam novos conceitos, novas verdades. Este procedimento
acontece sem necessariamente chamarmos de pesquisa cientifica.
Para a realização de um trabalho de pesquisa científico, é necessário um recorte
teórico-metodológico através de um rigor no planejamento e execução, com o intuito de
apreender o fenômeno estudado.
O planejamento é o primeiro passo na aproximação do fenômeno a ser estudado.
Através dele definimos os encaminhamentos, os passos a serem seguidos. A fase da
exploração do tema a ser estudado requer uma leitura pertinente e densa. À medida que esses
estudos, observações, depoimentos, descrição se desenvolvem ocasiona reformulações ou
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abandono das questões iniciais ou até da própria pesquisa. A sistematização tem inicio com o
recorte do espaço, do tempo e do referencial teórico-metodológico da pesquisa. Define-se,
também, qual o tipo de pesquisa é adotado, quais os métodos de pesquisa, as técnicas de
coleta e analise dos dados, bem como a forma que os dados serão agrupados (gráficos, mapas,
tabelas, quadros, figuras). Dessa forma, são delimitados os passos para a realização do
trabalho de campo com a coleta seletiva dos dados.
O segundo passo, a ser seguido é a pesquisa em si.
O ultimo passo da pesquisa é a analise dos dados e o relatório final. A analise dos
dados deve seguir um rigor do método adotado. Para seguir nos parâmetros da pesquisa
cientifica são necessários a analise a partir de categorias pré estabelecidas. As categorias de
analise, por outro lado, devem refletir o referencial teórico adotado com o intuito de responder
ao problema suscitado pela pesquisa. A decodificação e codificação dos dados devem seguir
estritamente as categorias elaboradas para não se perder a cientificidade do trabalho. O
relatório final deverá confrontar os dados sistematizados com a teoria empregada buscando
responder as questões formuladas pelo problema alcançando os objetivos que foram propostos
inicialmente.
Conforme o exposto acima e a necessidade da pesquisa adquirir uma cientificidade e
uma didática inteligível, descrevemos os fundamentos teórico-metodológico e o método de
pesquisa em um tópico e posteriormente os passos da pesquisa na coleta e analise de dados
adotados na realização do trabalho e finalizamos com o contexto em que a pesquisa se deu.

Fundamentos Teóricos Metodológicos

Etimologicamente a palavra espaço tem várias expressões que são utilizadas pelos
mais diferentes ramos das ciências para designar diferentes significados. Neste trabalho
adotamos o significado de espaço geográfico elaborado pelos estudos da nova geografia.
Entendemos, também, que a dimensão espacial possui capacidade explicativa na leitura da
sociedade.
Partimos, então, da premissa que o espaço geográfico é mais que um reflexo social,
um palco das atividades humanas. O espaço geográfico é condição de produção e reprodução
da própria sociedade (SANTOS, 1996, 2004; MOREIRA, 2007; CORREIA, 2006). Santos
(2004, p.63) esclarece que “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações não considerados
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Portanto, “O espaço
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geográfico é um dado social” (SANTOS, 2004, p.75) e como tal condiciona e é condicionante
da sociedade.
Os pressupostos acima reforçam a ideia que para pesquisar o espaço geográfico,
enquanto instância objetiva é necessária uma arqueologia dos sistemas de objetos e sistemas
de ações a partir do presente. “O geógrafo se interessa pelo conjunto de condições
características de varias épocas, mas a partir do presente, indo frequentemente, deste para o
passado” (SANTOS, 2004, p.73) em um processo diacrônico. Essa ida ao passado a partir do
olhar no presente se dá na leitura dos sistemas de objetos do presente. O objeto concreto no
presente revela a ação do passado. “Esses objetos e essas ações são reunidos numa lógica que
é, ao mesmo tempo, a lógica da história passada (sua datação, sua realidade material, sua
causa-ação original) e a lógica da atualidade (seu funcionamento e sua significação presente)”
(SANTOS, 2004, p.75).
Compreender o espaço geográfico, portanto, requer um esforço no método da
diacronia e sincronia. Lembrando que o passado coabita com o presente no espaço geográfico
através da coexistência em sucessões de tempos diacrônicos e sincrônicos. Nesta senda,
Santos (2004, p.159) afirma: “O entendimento dos lugares em sua situação atual e em sua
evolução, depende da consideração do eixo das sucessões e do eixo das coexistências”. Ou
seja, para entender a lógica de determinado espaço geográfico são necessário duas vertentes
na pesquisa: a evolução diacrônica dos objetos e ações e a sincronia dos objetos e ações em
“sua existência comum, num dado momento” (SANTOS, 2004, p. 159).
Nesta perspectiva teórico-metodológica de espaço geográfico de sistemas de
objetos/sistemas de ações em uma relação espaço-temporal, esta pesquisa se alicerça nos
procedimentos metodológico do materialismo histórico e dialético através do estudo de caso
com intuito de tentar responder ao problema suscitado pela pesquisa.

Procedimentos Metodológicos

Primeiro, compreendemos que: “O estudo de caso reúne o maior numero de
informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de
apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto”
(GOLDENBERG, 2005, p.33-34). A partir disso, definimos que essa pesquisa se restringe a
um determinado tempo e espaço, caracterizando, portanto um estudo de caso em suas
peculiaridades.
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A complexidade da pesquisa demandou uma abordagem que leve em conta uma:
“combinação de metodologias diversas [...], na descrição, explicação e compreensão do objeto
estudado. [...]. Os métodos qualitativos e quantitativos, nesta perspectiva, deixam de ser
percebidos como opostos para serem vistos como complementares” (GOLDENBERG, 2005,
p.63) na busca das respostas do problema suscitado pela pesquisa. Por isso, o preparo,
diagnóstico

e

interpretação

dos

dados

foram

organizados

quantitativamente

e

qualitativamente, observando a natureza dos dados e as multiplas finalidades estabelecidas.
Dessa maneira serão seguidos a tabulação estatistica e a análise de conteúdo.
O método da pesquisa possibilitou analisar as contradições do sistema capitalista,
dentro do contexto histórico, visando à superação através de uma nova síntese que esclareça o
problema suscitado na pergunta de partida.

O Método do Materialismo Histórico e Dialético

No século XIX, com a efetivação e consolidação da sociedade burguesa e a
implantação do capitalismo industrial, surge um novo modelo de sociedade, que desde o seu
surgimento já é criticada pelas suas contradições internas e principalmente pelas
desigualdades sociais que traz consigo. Na linha destas críticas e do estudo da sociedade
capitalista destacam-se dois pensadores: Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos elaboram uma
nova concepção filosófica do mundo, o “materialismo histórico e dialético”, e ao fazerem a
crítica da sociedade em que viviam apresentam propostas para sua transformação: o
socialismo científico. Seu método de explicação da sociedade, aplicado à história é o
“materialismo histórico e dialético”.
As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas. Adquirindo
novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de produção, a maneira de ganhar
a vida, modifica todas as relações sociais. Afirmam, também, que o modo pelo qual a
produção material de uma sociedade é realizada constitui o fator determinante da organização
política e das representações intelectuais de uma época.
Assim, a base material ou econômica constitui a "infraestrutura" da sociedade, que
exerce influência direta na "superestrutura", ou seja, nas instituições jurídicas, políticas (as
leis, o Estado) e ideológicas (as artes, a religião, a moral, a educação) da época. Segundo
Marx, a base material é formada por forças produtivas (que são as ferramentas, as máquinas,
as técnicas, tudo aquilo que permite a produção) e por relações de produção (relações entre os
que são proprietários dos meios de produção, as terras, as matérias primas, as máquinas e
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aqueles que possuem apenas a força de trabalho). A dialética marxista postula que as leis do
pensamento correspondem às leis da realidade. A dialética não é só pensamento: é
pensamento e realidade a um só tempo. A contradição dialética não é apenas contradição
externa, mas unidade das contradições, identidade. Ou seja, a contradição é inerente ao ser.
A dialética mostra como as contradições podem ser concretamente idênticas, como
passam uma na outra, mostrando também porque a razão não deve tomar essas contradições
como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma contra a outra
através de sua luta. Os momentos contraditórios são situados na história com sua parcela de
verdade, mas também de erro; não se misturam, mas o conteúdo, considerado como unilateral
é elevado a nível superior.
A formula TESE – ANTITESE – SÍNTESE, expressa a contundência deste
ensinamento, afirmando que tudo é fruto da luta de ideias e forças. Na oposição é gerado uma
SINTESE. A nova TESE.
Trabalhar com o método materialista histórico dialético exige que sejam respeitadas as
categorizações que o amparam. Nesse trabalho essas categorizações aparecerão com o
objetivo de explicar o próprio método e as estratégias adotadas pelo autor para responder ao
problema levantado na pesquisa. Essas categorias são:
1.

Ação recíproca, unidade polar ou “tudo se relaciona”;

2. Mudança dialética ou negação da negação;
3. Passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa;
4. Interpenetração dos contrários.
Na ação recíproca, unidade polar ou “tudo se relaciona”, a cidade de Serrinha foi
tomada como um espaço em processo de transformação continuo dentro da luta entre capitaltrabalho. A inserção do Campus XI, em 1988, nesse contexto, aparece como o principal
evento desencadeador de mudanças na cidade de Serrinha, repercutindo em ações recíprocas
que, por sua vez, também, desencadeiam outras e outras ações.
Além de evidenciar que o fim de uma ação implica sempre no início de outra ação –
daí o sentido da reciprocidade –, ao adotarmos como metodologia de abordagem a ação
recíproca, unidade polar ou “tudo se relaciona”, também pretendemos explicar por quê a
inserção do Campus XI, se configura como um evento relacionado e interdependente de
outros eventos. Suas ligações com a economia-mundo, para tanto, foram explicitadas. Para tal
intento iniciaremos avaliando as ligações da cidade de Serrinha, com as especificidades do
modo de produção capitalista em seu espaço tempo histórico e as ações para a criação do
Campus XI.

30

Em síntese, na ação recíproca, unidade polar ou “tudo se relaciona”, construímos uma
argumentação amparada no uso de documentação indireta (pesquisa bibliográfica,
cartográfica e documental), documentação direta (pesquisa de campo) e entrevistas
desestruturadas, que mostram a relação da cidade de Serrinha, o Campus XI e o
desenvolvimento capitalista, mostrando que se relacionam e se prendem por laços necessários
e recíprocos.
Na mudança dialética, negação da negação ou “tudo se relaciona”, as contradições do
projeto de implantação do Campus XI foram expostas. O objetivo dessa exposição é mostrar
que todo o movimento de transformação ou desenvolvimento da cidade de Serrinha e do
Campus XI opera por meio dessas contradições ou mediante a negação das mesmas e que
serve em suma ao capital em sua reprodução.
A antítese deriva justamente da necessidade de negar a proposição positiva que a tese
apresenta. A partir do confronto entre tese e antítese será construída a síntese, isto é, a
proposição positiva superior que reforça a tese de que a educação formal potencializa a mais
valia relativa. Para realizar a síntese, recorremos novamente a uma analise criteriosa da
pesquisa em si e da base teórica alicerçado nos pressupostos do pensamento de Marx.
A passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa se deu mediante a
aplicação dos instrumentos e técnicas de pesquisa. Após a coleta, os dados foram classificados
de forma sistemática. Essa sistematização exigiu a realização de novas verificações críticas –
principalmente, novas incursões de campo e revisões de aporte teórico –, a fim de detectar, e,
consequentemente, eliminar as inconsistências que persistirem. Na codificação, os dados
foram categorizados e transformados em símbolos (alfa-numéricos), sendo, os números
tabelados e armazenados na matriz computacional microsoft excel e os dados das entrevistas,
transcritos e organizados no editor de textos word for windows. Por fim, os dados foram
tabulados e dispostos em tabelas, quadros, gráficos e mapas, para possibilitar a verificação, a
identificação e as inter-relações do Campus XI e a cidade de Serrinha dentro do
desenvolvimento capitalista.
Após a passagem da quantidade à qualidade, submeteremos o objeto de estudo, a
interpenetração dos contrários. Tal atitude tem o objetivo de apontar os erros e os acertos da
própria pesquisa. Tomando-os, então, como princípio de desenvolvimento, pretendemos
mostrar que todo processo de transformação da cidade de Serrinha implica em movimento e
que não há movimento que não se dê em consequência de uma luta entre contrários, não
bastando, portanto, constatar o caráter interno da contradição da implantação do Campus XI.
É necessário, ainda, frisar que essa contradição exprime a luta entre o velho e o novo.
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Os Passos da Pesquisa

De inicio foi dividido o campo de pesquisa em dois setores: dados da cidade e dados
da universidade do Campus XI. A separação dos dados da cidade e os dados internos do
Campus XI não objetivaram estabelecer uma dicotomia, mas apenas uma sistematização da
coleta. Pensei que primeiro trabalharia na pesquisa urbana com coleta de dados que
envolveriam fotos, arquivos de fotos antigas, setores da administração municipal, entrevistas,
visitas aos locais, conversas com moradores antigos, documentos e arquivos pessoais. Depois,
desse momento, partiria para a pesquisa do Campus XI, já com os dados da cidade; entendia,
primeiramente, que para compreender o Campus precisava entender a cidade. Mas de fato
transitei nos dois campos do inicio ao fim da pesquisa.
O levantamento dos dados de fato não teve também um começo e um fim estive
sempre levantando novos dados e modificando outros ou mesmo atualizando-os. As
entrevistas semi-estruturadas e conversas com professores e funcionários e elementos da
comunidade seguiram a sistematização da seleção por antiguidade. Ou seja, os entrevistados
foram escolhidos, respectivamente, pelo tempo que estão trabalhando no Campus XI e de
moradia na cidade de Serrinha. Devido ao numero dos dados coletados a seleção e
organização seguiu o critério de responder as questões formuladas e aos objetivos propostos.
Por isso, alguns dados foram descartados na tabulação. Então, por ultimo, os dados
quantitativos foram transformados em qualitativos para serem apresentados através de
quadros, tabelas e figuras que irão ilustrar a dissertação.
Em relação ao numero de entrevistas semi-estruturadas foram realizadas duas com
professores (Professor A e B), que adentraram no corpo docente no ano de 1990, e uma com
uma funcionária, que participou da fundação da universidade. Nas conversas informais o
numero foi variado entre professores e funcionários. Com relação aos moradores da cidade, as
entrevistas se deram de forma informal em bares, lojas, ruas devido, nas primeiras
abordagens, à rejeição das entrevistas formais, e por possibilitar, por outro lado, uma
aproximação espontânea aos relatos. As conversas tanto com professores e funcionários como
com os moradores, que foram sistematizadas no momento oportuno se utilizando a memória,
teve o intuito de conhecer as particularidades da cidade e do Campus.
As participações em reuniões de departamento e colegiado foram aproveitadas como
forma de reunir dados sobre a relação da universidade com a cidade. Bem como, a
catalogação de pautas de reuniões, também, serviu para demonstrar a realidade da relação
Campus-cidade por parte do corpo docente.

32

Foram feitas, também, incursões de carro e moto por diferentes bairros da cidade com
intuito de fotografar e conversar com os moradores da cidade de Serrinha.
Os dados e documentos coletados na pesquisa tiveram como fonte básica, os
seguintes:
1. Livro: Tasso Franco (2008) Serrinha: a colonização portuguesa numa cidade
do sertão da Bahia.
2. Sites: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Superintendência
de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI); Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR); Secretaria de Planejamento,
Ciência e Tecnologia (SEPLANTEC); Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE); Ministério da Educação (MEC); Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS).
3. Documento: Plano Diretor Urbano de Serrinha (2000).
4. Instancias administrativas do Campus XI: Secretária Acadêmica; Setor
Financeiro; Biblioteca; Secretária da Direção do Departamento e dos
Colegiados de Administração, Pedagogia e Geografia.
5. Instancias administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha.

Contexto da Pesquisa
A UNEB2 uma das quatro universidades estaduais da Bahia com atuação
principalmente, no interior do Estado tem sua fundação na lei nº 66 de 1º de julho de 1983 e
reconhecimento na Portaria Ministerial nº 909, de 31 de julho de 1995. (UNIVERSIDADE
DO ESTADO DA BAHIA, 2008; BRASIL, 1999).
A implantação da UNEB na estrutura multicampi teve como grande idealizador, o
Profº Dr. Edivaldo Boaventura, Secretario de Educação na gestão do Governador João Durval
Carneiro. Acerca da idéia originária de criação da UNEB, Fialho (2000, p.220), coloca que a
criação da UNEB amparou-se na “[...] organização regionalizada, com campi autônomos,
capazes de se desenvolverem progressivamente segundo etapas até se constituírem como
universidades, promovendo [...] a interiorização da educação superior”.

2

Os campi de Salvador (Campus I), Alagoinhas (Campus II), Juazeiro (Campus III), Jacobina (Campus IV),
Santo Antonio de Jesus (Campus V), Caetité (Campus VI) e do Senhor do Bonfim (Campus VII), se constituíam
em faculdades isoladas que foram integrados dando origem a UNEB.
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A UNEB, em uma trajetória de mais de 25 anos de existência, incorporou à sua
estrutura um total de 24 campi e 29 departamentos. Sua sede se localiza no Campus I, capital
do Estado da Bahia. No Campus I se concentra a estrutura superior administrativa e
financeira. Em outros municípios do interior baiano estão localizados os diversos campi,
sendo que o último a ser criado foi o Campus XXIV3 em Xique-Xique (2003).
A fundação das faculdades do interior baiano tinha, conforme Ferreira (1997), Midlej
(2004) e Tomasoni (2000), a perspectiva de formar professores, abrir vagas para o nível
superior em cidades distantes da capital com o intuito de suprir as demandas de profissionais
para o mercado de trabalho em expansão e potencializar o desenvolvimento socioeconômico
das regiões. Era a política econômica do capital investido em educação burguesa como forma
de concentrar e expandir o desenvolvimento capitalista.
No ano de 1988 o governo do Estado burguês da Bahia, atendendo a política de
interiorização do ensino superior e expansão e concentração de capital, através do convenio
com a UNEB, implanta a Faculdade de Educação de Serrinha abrindo o primeiro vestibular na
área de Licenciatura Plena em Pedagogia. A primeira turma se forma em 1991.2.
O Campus XI, em 2010, aglutina três cursos presenciais de nível superior, a saber:
Licenciatura Plena em Geografia com 167 alunos; Licenciatura Plena em Pedagogia, com 379
alunos; e Administração com 215 alunos matriculados4. Além de outros cursos de educação a
distância.
A estrutura física do Campus XI conta com duas áreas. A mais antiga se localiza no
centro da cidade. Com 883,50m2 de área construída. Com salas de aula, quadra de esportes,
cantina, auditório, salas administrativas, laboratório de informática. A outra área se localiza
no bairro da Rodoviária. Com área construída total de 1.552,14m2. Contem três pavimentos
com salas de aulas, salas administrativas, laboratórios de informática e geografia, biblioteca,
auditório, cantina. Em bens móveis o Campus XI, conforme inventário geral da Pró-Reitoria
de Administração da UNEB (2007) possui, computadores, ar condicionados, mesas, cadeiras,
armários, etc5. No acervo da biblioteca setorial do o Campus XI existem, conforme estatística

3

Os outros campi são respectivamente: Campus VIII, Paulo Afonso; Campus IX, Barreiras; Campus X, Teixeira
de Freitas; Campus XI, Serrinha; Campus XII, Guanambi; Campus XIII, Itaberaba; Campus XIV, Conceição do
Coité; Campus XV, Valença; Campus XV, Irecê; Campus XVII, Bom Jesus da Lapa; Campus XVIII, Eunápolis;
Campus XIX, Camaçari; Campus XX, Brumado; Campus XX, Ipiaú; Campus XXII, Euclides da Cunha e
Campus XXIII em Seabra.
4
Dados pesquisados na Secretária Acadêmica do Campus XI, 2009
5
Dado pesquisado no Setor Financeiro do Campus XI, 2009
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geral em 15 de outubro de 2008 pelo Sistema Integrado de Bibliotecas, 4.323 títulos e 13.228
exemplares6.
Mapa 1. Localização geográfica do município de Serrinha, 2010

Serrinha

Fonte: IBGE
Elaboração: William Cabral Miranda
Marcelo Torreão Sá

A sede do Campus XI se localiza no município de Serrinha que está localizada
(MAPA 1) na mesorregião nordeste do Estado da Bahia, a 180 Km de Salvador. Pela sua
importância na região é classificada como Centro Regional de 2º nível constituído uma micro6

Dado pesquisado na Biblioteca do Campus XI, 2008
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região7. Devido a sua importância política e econômica é sede da 12ª Diretoria Regional de
Educação, a 12ª Diretoria Regional de Saúde e outros órgãos da esfera estadual e federal.
Com população na casa dos 77.285 mil habitantes8 em uma área de 659 Km2 o município de
Serrinha se caracteriza principalmente por uma população jovem com maior concentração na
área urbana. O Produto Interno Bruto9 (PIB) está concentrado principalmente no setor de
serviços. Com uma proporção de pobreza em 63%10 da população. Serrinha, portanto, se
caracteriza como um município pobre.
A organização do espaço urbano, em 1715, se deu através do português Bernado da
Silva, comandante de uma expedição da colonização portuguesa. Neste tempo servia de
pousada aos visitantes e comerciantes abastecendo os tropeiros que se destinavam ao Rio São
Francisco. Pela Lei n.º 1.069 de 13 de junho de 1876, foi o Arraial de Serrinha elevado á
categoria de Vila e criado o Município de Serrinha, com território desmembrado do município
de Purificação dos Campos, atual Irará. Alguns fatos, posteriormente, levaram Serrinha a um
crescimento. Entre eles a inauguração da linha de trem ligando Salvador a Serrinha em 1880 e
a construção da BR -116 (Rio – Bahia) em 1969 que interligou Serrinha a Salvador e ao
Centro-Sul. Com a chegada da antiga empresa pública Vale do Rio Doce, no ano de 1984, no
antigo distrito de Teofilândia, hoje município emancipado de Serrinha, com o objetivo de
exploração mineral, incentivos públicos e privados ocasionaram um crescimento econômico
na região e trouxeram a necessidade de qualificação para seus funcionários e os serviços que
prosperavam.
O Campus XI da UNEB, localizado em Serrinha, integra-se a essa paisagem. Tendo
como um dos objetivos, conforme Estatuto (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA,
2008) e Plano Estratégico (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, 2009), o
desenvolvimento e melhoria social de sua área de influência. Ferreira (1997), em sua
dissertação de mestrado, relata que as primeiras faculdades do interior baiano tiveram suas
fundações calcadas em discursos desenvolvimentistas.
Partindo destas premissas Tomasoni (2000, p.59) parte para uma investigação, em seu
mestrado em Geografia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), dos diversos campi da
UNEB e o impacto no desenvolvimento regional e conclui que: “os campi foram implantados,
em sua grande maioria, de forma desordenada, gerando uma interiorização dispersa, que não
7

Com influência nos municípios de Araci, Santa Luz, Valente, São Domingos, Retirolândia, Conceição do Coité,
Teofilândia, Barrocas, Biritinga, Riachão de Jacúipe, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ichu, Candeal,
Lamarão e Pé de Serra.
8
Fonte IBGE, 2010
9
Fonte IBGE, 2007
10
Fonte IBGE, 2000
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obedece a critérios de regionalização nem atende a um política educacional de expansão”.
Ainda sobre o assunto Tomasoni (2000, p.58) relata que as implantações dos campi no
interior seguem aos “[...] interesses políticos do poder público, do que pelo planejamento
educacional [...]”.
Nessa perspectiva, e analisando a pesquisa de doutorado de Almeida (2005, p.60), que
expande o debate quando afirma que: “A interferência ou a desconsideração dos interesses da
comunidade em ter este ou aquele curso não ocorreu apenas no momento da sondagem no
plano dos municípios, mas também, na instância do Conselho Superior Universitário”. Por
fim, Almeida (2005, p.69) retrata que a questão da implantação de cursos/unidade novas pela
UNEB “[...], ocorreu sem considerar devidamente os legítimos anseios das populações [...]
sem obedecer a vocação socioeconômica e político cultural, desses municípios e das regiões
onde se situam, [...].
Entendemos, a partir das pesquisas de doutorado de Almeida (2005) e de mestrado de
Tomasoni (2000), que o Campus XI foi implantado tendo como suporte uma determinação
política; mas, se entende, também, nessa pesquisa, que a determinação foi econômica pois,
não dissociamos política de economia. Nesse intento, esse trabalho de mestrado tem como
prerrogativa o estudo de algumas variáveis desse contexto.
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CAPITULO II
Das Estrelas e das Iluminações
Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que
ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do
processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na
imaginação do trabalhador, e portanto idealmente (MARX, 1996, 298)

A escolha do tema do trabalho demandou a estruturação de um sistema de conceito
central capaz de amparar as discussões inerentes ao processo da pesquisa. Objetivando tornar
mais nítidas essas discussões, a proposta é a de trabalhar com as questões de universidade e
desenvolvimento capitalista neste capitulo e definir no capitulo III a educação como
mercadoria especial. É importante deixar claro, no entanto, que as considerações a serem
produzidas não se encerram no debate desses conceitos, admitindo-se o exame de outras
definições consideradas transversais à temática principal. Por isso, o intuito foi acolher em
todo o trabalho discussões sobre cidade, espaço urbano, escala geográfica, espaço geográfico,
teoria de capital humano, educação e desigualdade.

Educação e a Cidade na História. A Invenção da Universidade na Europa do
Século XII
A universidade é uma instituição social. Isso significa que ela realiza e
exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é
uma realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada
de uma sociedade determinada (CHAUÍ, 2001, p.35, grifo da autora)

A epígrafe de Chauí (2001) remete ao entendimento que para compreender a
universidade devemos contextualizá-la historicamente, pois as universidades são reflexos da
sociedade e não um objeto solto no espaço. Para isso, analisar historicamente como surgem os
princípios da escolarização em suas funções para os diversos espaços geográficos é entender a
sociedade atual em suas especificidades e particularidades educativas.
Para inicio se deve entender como se separou a educação do trabalho e como desse
processo de desenvolvimento do sistema educativo entrelaçado com a cidade surge a
universidade na Europa Medieval. O trabalho, por ser essencialmente uma especificidade
humana é ontológico. O trabalho nasce da necessidade do homem com o espaço que o cerca.
As dificuldades impostas pela natureza, em seu estado embrionário, impulsionaram o ser
humano a inventar, a produzir o espaço, e consequentemente a ser produzido por ele. O ser
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humano produz o espaço, e o espaço geográfico produz o homem; “os seres humanos criam e
recriam, pela ação consciente do trabalho, a sua própria existência” (FRIGOTTO, 2008, p.01).
Neste processo, ou seja no modo de produção do comunismo primitivo, o ser humano
trabalhava e se educava ao mesmo tempo. Não havia dicotomia entre trabalho e educação,
eles formavam um par dialético e indissociável. Trabalhava-se e no ato deste trabalho se
produzia conhecimento. “Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de
produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. [...], relacionando-se uns com os outros,
os homens educavam-se e educavam as novas gerações” (SAVIANI, 2007, p. 154).
As estruturas de trabalho e educação, descritas acima, são paulatinamente suplantadas
com o advento do excedente na produção, fruto do trabalho coletivo da sociedade do
comunismo primitivo. “O excedente libera parte da população para o exercício de atividades
não agrícolas e introduz a divisão social do trabalho. Nasce a cidade”11 (MOREIRA, 2007, p.
44). Ou seja, com o excedente, parte da população, nas sociedades primitiva, é liberada para o
ócio. Esta parte da população irá estabelecer o principio da propriedade privada em
detrimento da propriedade coletiva. Os que trabalham no campo e os que comandam na
cidade. Com a propriedade privada, forma-se as classes dos proprietários e dos não
proprietários. Os proprietários que se tornam senhores escravocratas através da submissão
religiosa e/ou da força se apropriam do trabalho alheio para conseguir seu sustento. Surge o
modo de produção escravocrata baseado, principalmente, na força de trabalho escrava que
pertencia diretamente aos meios de produção. Ou seja, os corpos escravizados pertenciam
diretamente aos proprietários dos meios de produção, eram ferramentas de trabalho, que eram
utilizadas e descartadas apenas quando mortas em serviço ou pela vontade do senhor de
escravos e fuga.
Saviani (2007, p.155) resume assim as consequências da divisão da sociedade em
classes no modo de produção escravista para a relação trabalho – educação:

Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na
educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada
plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo
passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a
classe proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a
classe não proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais. A
primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios

11

Mumford (1998, p. 44, grifo do autor) resume assim o nascimento da cidade: “[...], a 'pequena cidade', ou
cidadela, alteou-se acima da aldeia e dominou seus humildes hábitos. Não bastariam ampliações apenas das suas
partes para transformar a aldeia, dando-lhe a nova imagem urbana; na verdade, a cidade era um novo mundo
simbólico, representando não apenas um povo, mas todo um cosmo e seus deuses”
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físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de
trabalho (SAVIANI, 2007, p. 155).

Com a especialização e a divisão do trabalho e o surgimento das cidades, organizadas
a partir do trabalho escravo, surgem as instituições sociais. “A invenção de formas tais como
o registro escrito, a biblioteca, o arquivo, a escola e as universidades, constitui um dos feitos
mais antigos e mais característicos da cidade” (MUMFORD,1998, p. 39). A educação, dentro
deste mundo urbano, é vinculado ao processo de escolarização institucionalizado. Nas
palavras de Saviani (2007, p.155) a escola:

[...] deriva do grego [...] e significa, etimologicamente, o lugar do ócio, tempo livre.
Era, pois, o lugar para onde iam os que dispunham de tempo livre. Desenvolveu-se,
a partir daí, uma forma específica de educação, em contraposição àquela inerente ao
processo produtivo. Pela sua especificidade, essa nova forma de educação passou a
ser identificada com a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre
educação e trabalho (SAVIANI, 2007, p. 155).

Com o surgimento da educação formal cada sociedade irá organizar os conteúdos, os
métodos, as didáticas e as teorias que irão ser impregnados no processo de
ensino/aprendizagem, com o intuito de satisfazer as necessidades religiosas, de produção,
formação e reprodução social. A escola, em seu inicio, estava restrita a classe detentora dos
meios de produção. A separação entre trabalho e educação vai sendo aprimorada com o tempo
e, essa separação, acentua-se nas civilizações antigas da Grécia e de Roma. O processo
educativo é agora associado à escola. O lugar da educação é destinado a elite e o lugar do
trabalho fica destinado a plebe. Manacorda (1989, p.41) nos conta as duas formas de educação
no período clássico da Grécia:

Para as classes governantes uma escola, isto é, um processo de educação separado,
visando preparar para as tarefas do poder, que são ‘pensar’ ou o falar (Isto é, a
política) e o fazer a esta inerente (isto é, as armas); para os produtores governados
nenhuma escola inicialmente, mas só um treinamento no trabalho [...].
(MANACORDA, 1989, p.41, grifo do autor)

Portanto, na Grécia antiga, foi estabelecida a escolarização em que, cada homem tinha
sua sina dentro do sistema escolar para (re)produzir as relações sociais de produção. Uma
outra forma particular da Grécia antiga é o surgimento, em grande escala, do professor
(Sofista), destinado ao ensinamento por dinheiro, e dos espaços físicos das escolas que serão
reproduzidos pelos romanos. A função da educação formal na Antiguidade se destinava a
ensinar a arte da guerra, da oratória, da engenharia, astronomia, medicina, filosofia para a

40

formação da classe dominante na preservação e reprodução do poder. Os ensinamentos se
davam com restrições dos saberes especulativos aos escravos e trabalhadores livres que eram
incutidos no misticismo e no ensinamento prático.
A queda do modo de produção escravista na Europa, a decadência das cidades
romanas12, que perdem pouco a pouco sua função de controle e gestão da sociedade para as
fortalezas feudais e a ascensão do modo de produção feudal, baseados na produção para o
consumo, ocasionou o surgimento das cidades medievais que se encastelaram com restritas
funções, população e comercio.
A dispersão geográfica dos feudos em vastas áreas da Europa impossibilitava um
comercio forte e ativo. As trocas se davam entre pequenos agricultores nas imediações dos
feudos. As vias romanas foram abandonadas. O comercio fluvial no mediterrâneo foi restrito a
pequenas trocas entre as cidades litorâneas. A educação formal, restrita as igrejas, tinham
como objetivo principal a reprodução dos ensinamentos bíblicos. Enclausurados nos
monastérios os católicos deram continuidade a escolarização com restrições de ensinamento e
especulações filosóficas. “Foi no mosteiro que os livros da literatura clássica foram
transferidos de papiros em decomposição para o resistente pergaminho; […]; foi ali, […], que
as práticas adiantadas da agricultura romana e da medicina grega foram conservadas, […]”
(MUMFORD,1998, p. 271).
Nessa cidade medieval enclausurada por muros e portas pertencer a alguma
corporação, associação era essencial. Mumford (1998, p. 294) escreve assim sobre a vida
nessas cidades: “Para viver, era preciso pertencer a uma associação – uma casa, uma mansão,
um mosteiro, uma guilda. Não havia segurança senão na proteção do grupo, […]. Vivia-se e
morria-se conforme o estilo identificável da classe e da corporação a que se pertencia”. A
guilda, primeiramente como associação religiosa, se incumbia de atos sociais dentro das
cidades medievais, dentre eles a saúde e a educação formal. Essas corporações prosperaram
com o renascimento das cidades no século XI.
Os intelectuais vagabundos que nasce com o renascimento das cidades (Le Goff,
1973) se apoiavam nestas guidas. Esse intelectual que perambulava pelas cidades na
mendicância e nos ensinamentos e que contestava o poder da igreja e da sociedade medieval
era salvaguardado pelas corporações localizadas nos grandes centros citadinos. Um desses
centros de efervescência era Paris que era, no século XII, “[…] para alguns a cidade-farol, a
12

“[…] a população que nelas existia se reduziu; suas atividades tornaram-se restritas; suas vidas ficaram cada
vez mais sujeitas a invasões, contra as quais já não se podiam proteger; […]. Com um exercito invasor, um
viaduto quebrado, uma série de fracas colheitas locais, a população restante fugia para as colinas. Tudo isso
prenunciava o fim do urbanismo romano, […]” (MUMFORD, 1998, p. 269).
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fonte de toda a vida intelectual, para outros o antro do diabo […], arrebatados pela depravação
filosófica […] (Le Goff, 1973, p. 28). Nesse embate estava a luta entre “[…] a escola da
solidão à escola do barulho, a escola do claustro à escola da cidade, a escola de cristo à escola
de Aristóteles e de Hipócrates” (Le Goff, 1973, p. 28).
Na efervescência da Europa medieval do Século XII, portanto, as universidades são
criadas nas cidades de maior crescimento político econômico e social. Bolonha 1100, Paris
1150, Cambridge 1229. As guidas formaram nessas cidades as instituições que conhecemos
como universidade que tinham como objetivo principal “[…] preparar para a prática de uma
vocação e regular as condições sob as quais seus membros desempenhavam seu trabalho”
(MUMFORD, 1998, p. 300).

A Universidade e o Modo de Produção Capitalista

No inicio do capitalismo, os espaços geográficos se dividiram basicamente entre o
modo de produção feudal, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista e o
modo de produção do comunismo primitivo, que Moreira (2007, p.47) resume assim:

Nos espaços mantidos nos antigos modos de produção comunitários, permanece a
paisagem da aldeia com seus gêneros de vida circundados pelos campos. Nos do
modo asiático, forma-se a paisagem das comunidades de aldeia encimadas pelo
poder sobreposto da comunidade superior, num domínio territorial marcado pela
presença destacada da cidade central. Nos do modo escravista, aparece a paisagem
recortada por latifúndios da classe senhorial, dividindo o território em grandes
propriedades privadas ao tempo que, através do domínio da cidade, a elite exerce o
seu poder absoluto sobre a totalidade do espaço. Nas do modo feudal, por fim,
surge a paisagem atomizada territorialmente em feudos internamente arrumados em
anéis concêntricos, cada anel diferenciando-se do outro por sua atividade de
produção específica […], compondo o domínio territorial inconteste do senhor.
(MOREIRA, 2007, p.47).

Com a derrocada do modo feudal, baseado na servidão, que têm inicio com o
renascimento humanista, as grandes navegações, o modo de produção mercantilista, as ideias
iluministas, a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos da América
conjuntamente com as contestações ao poder dominante da Igreja Católica são alicerçadas as
bases para a revolução industrial do século XVIII e o surgimento do modo de produção
capitalista industrial e a ascensão da classe burguesa ao poder que irá modificar a face do
Planeta Terra. A unificação dos diversos espaços geográficos com seus diferentes modos de
produção em um único modo, o modo capitalista, possibilitará a expansão e domínio da
cidade capitalista, com suas particularidades, que irá Impor aos diferentes povos e culturas o
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modo de educar e (re)produzir socialmente as relações sócias de produção e de trabalho
burguês.
Com a expropriação do trabalhador dos meios de produção de subsistência a nascente
burguesia joga os trabalhadores do campo nas periferias da cidade engrossando a mão de obra
necessária para o processo de industrialização. Esses fatos irão ocasionar grandes mudanças
nas especificidades do processo educativo formal para o nascente modo de produção
capitalista. As ideias do liberalismo Francês disseminarão a necessidade de escolarização de
toda a população como fato inegável da igualdade de oportunidades para todos.
Para Cunha (1977) a doutrina liberal se alicerça em cinco princípios básicos –
individualismo, liberdade, propriedade, democracia e igualdade. A igualdade, no entanto, não
está vinculada a condição material, pois se chocaria com o fundamento da individualidade e
da diferença inerente a todos os indivíduos. A cada um a igualdade de oportunidade conforme
sua capacidade. A igualdade se daria perante a lei, aos direitos civis, a vida, a liberdade
(CUNHA, 1977). A ideia liberal propagava a educação formal universal com a função de
capacitar os indivíduos para lidar com as maquinas e as novas funções burocráticas da
sociedade capitalista. Grandes pensadores, como João Comênio com seu celebre livro
“Didática Magma” (1657) e John Locke com os pressupostos do realismo pedagógico se
preocupam com os processos inerentes a educação formal e impulsionam a revolução da
escolarização como principio democrático e humanista (MANACORDA, 1989).
A revolução da escolarização, calcada nas ideias liberal, tem seu marco inicial na
Alemanha, em 1717, com a obrigatoriedade do ensino fornecido pela escola pública burguesa
e na revolução francesa, no fim do século XVIII, fundada na redenção e equalização social
através da educação formal (MANACORDA, 1989). A escola propaga entre os indivíduos a
ideia de igualdade de oportunidade e mobilidade social e os estados nacionais, por conta de
pressões populares, principalmente na Europa Ocidental, implantam e difundem a educação
burguesa em seus territórios.
Nesta época, a ideia de universidade vivia o embate entre as concepções clássica,
alemã e francesa. Na concepção clássica:

A universidade seria, [...], a zeladora do ato de conhecer como um envolvimento
pessoal completo do conhecedor com o conhecido, embasado num conceito de
educação que significava formação da alma por meio do ambiente cultural
(MENEZES, 2006, p.54).
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A universidade clássica, restrita aos grandes centros renascentista da Europa Medieval,
se interessava em responder e especular sobre as grandes questões universais. A ideia de
universidade desinteressada, fruto das concepções da educação especulativa dos gregos présocráticos, que nascem no inicio do século XII, é tomada de assalto pelos franceses que viam
na universidade como o lugar da formação profissional dos quadros do nascente Estado
Nacional burguês. As universidades do território Francês, com isso, são estatizadas, retiradas
da autonomia das guildas, sendo agora sustentadas e vinculadas aos interesses do Estado em
seu processo de desenvolvimento dentro da ótica burguesa.
O modelo napoleônico de universidade foi contraposto pelas idéias de Wilhem
Humboldt, filósofo alemão, no fim do século XIX, que via a universidade como uma junção
do ensino e pesquisa em um processo de autonomia. Nas palavras de Menezes (2006, p.60):

[…], associação entre ensino e pesquisa, formação de uma elite preparada
espiritualmente para servir à nação, tudo isso coordenado por uma ideia de
universidade, cuja guardiã somente poderia ser a universidade (MENEZES, 2006,
p.60).

Ou seja, a universidade, apesar de sustentada pelo estado-sociedade, teria um papel de
autonomia em suas pesquisas e nos processos pedagógicos de ensino.
Com o inicio do século XX o crescimento, disseminação e complexificação dos
estados nação começa há ocorrer a burocratização da técnica e do processo da educação
formal. São criadas, para tanto, funções especializadas que atuarão dentro do sistema
educacional com o intuito de racionalizar o processo de ensino-aprendizagem e torná-lo mais
eficiente. As ações do sistema escolar passam a ser dirigidas por coordenadores, planejadores,
especialistas. A educação burguesa passa a ser uma questão de Estado. O objetivo é propagar
a função de tornar eficiente o aluno para o processo produtivo da sociedade. Ou seja, formar
cidadãos para o desenvolvimento produtivo do sistema capitalista.
Nesse ínterim, a ideia de universidade para o desenvolvimento toma corpo com as
necessidades de incremento da ciência e tecnologia ao processo produtivo capitalista e, com
isso, de uma formação educacional mais especializada e funcional. Nessa questão, Menezes
(2006,p.62) relata que a universidade se tornou: “[...], provedora de mão de obra profissional,
indispensável para o desenvolvimento do Estado nacional e sua competitividade interestatal”.
E, complementa que: “A ideia de universidade missionária, mãe e fonte da ciência, reguladora
crítica e autônoma, centro enciclopédico do saber, […] […] deixou de ser ‘sujeito’ das duas
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operações modernas clássica: a investigação instrumental e a investigação especulativa”.
(MENEZES, 2006, p.62, grifo do autor). E, finaliza afirmando que:

Não é simplesmente um paradigma filosófico que está sendo trocado, substituído,
mas trata-se de um reordenamento das instituições que dão suporte de significado e
suporte técnico à sua mantenedora, Isto é, à sociedade, para a qual, agora, não mais
importa o esmero no vernáculo, ou ir além do cálculo eficiente para saber como esse
mesmo cálculo pode interpretar o cosmos, [...]. a reorientação das carências da
sociedade pede que os processo pedagógicos realinhem-se em vista de outras
determinações cujas necessidades remetem a um quadro hegemônico que não mais
necessita da universidade erudita. (MENEZES, 2006, p.63)

Resumidamente pode se concluir que a universidade surgida com o renascimento das
cidades medievais segue em sua trajetória a consolidação do desejo da classe burguesa que a
sufoca e a direciona para os seus princípios – apesar das resistências que são poucas e cada
vez mais sufocadas pelo capital – que podem ser retiradas das determinações pontuadas por
Ponce (1996, p.36) sobre a função da educação formal para a classe dominante:

Para ser eficaz, toda educação imposta pelas classes proprietárias deve cumprir as
três finalidades essenciais seguintes: 1o. destruir os vestígios de qualquer tradição
inimiga , 2o. consolidar e ampliar a sua própria situação de classe dominante, e 3o
prevenir uma possível rebelião das classes dominadas (PONCE,1996, p.36).

A Função da Universidade para o Capital

Marx (2004) assinala que o trabalho é a essência do homem, é através dele que se
exerce e expande suas forças sobre a natureza e sobre os outros homens. Assim tudo que é
humano nasce do trabalho. Para Marx (2004) a educação é feita no trabalho. Então a
universidade pública nunca foi uma instituição central de produção e disseminação do
conhecimento, ela sempre foi um aparelho do estado para autorizar o conhecimento que é
produzido justamente pelo trabalho fora da universidade. Na realidade a universidade é o
lugar onde se transforma conhecimento em paradigma, transforma investigação em
metodologia e pensamento em regras e leis, o que foge a regra é a exceção. Pensar ao
contrario das normas instituídas não é permitido, e quando é, é execrado e combatido como
sem cientificidade ou utópico.
O objetivo principal da universidade é, sim, portanto, perpetuar os valores, as normas
e os conhecimento produzidos e entulhados, e repassar através da formação (de)formativa aos
futuros reprodutores da desigualdade social. Os futuros formandos são encaixotados em
conhecimentos estaques e que serve, principalmente, ao capital e não a sociedade como um
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todo. Esse conhecimento, produzido e reproduzido nas mentes dos alunos, possibilitará que o
capital desenvolva ciência e tecnologia na obtenção de mais valia relativa. Os alunos, em
última instância, são preparados como força de trabalho para o desenvolvimento capitalista.
Portanto:

Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de sentido,
densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do
novo, anula toda a pretensão de transformação histórica como ação consciente dos
seres humanos (CHAUÍ, 2001, p.193)

A universidade, por isso, é avaliada:

[…] pela sua eficiência em atender às demandas do mercado, ao modelo de
produção e de transferência de conhecimentos para a estrutura econômica.
Entretanto, a universidade, ainda um locos de resistência, é local de confronto
ideológico e disputa política (Silva, 2006, p.235)

Deste modo, e apesar disso, a universidade reflete a sociedade na qual está inserida
permitindo o transbordamento de ideias contrarias a sua função de reprodutora do capital,
como um abrir de comportas de uma represa em época de cheia.
Apesar das contradições expostas acima se entende nesse trabalho que a universidade
como ideia de instituição social foi suplantada pela universidade como uma organização
prestadora de serviços, voltada para dentro de si e para a competição do mercado,
administrada como uma montadora de veículos com a função primordial de competir com
suas supostas iguais (CHAUÍ, 2001). Na definição de Chauí (2001, p. 190) “[…] a
universidade operacional, por ser uma organização está voltada para si mesma como estrutura
de gestão e de arbitragem de contratos”. Sendo, então:

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada
para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégicas e
programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade
dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente
alheios ao conhecimento e à formação intelectual. A heteronomia da universidade
autônoma é visível a olho nu: o aumento insano de horas-aula, a diminuição do
tempo para os mestrados e o doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações,
colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios etc. Virada para
seu próprio umbigo, mas sem saber onde se encontra, a universidade operacional
opera e por isso mesmo não age. Não surpreende, então, que esse operar coopere
para sua continua desmoralização pública e degradação interna (CHAUÍ, 2001, p.
190).
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A universidade organizacional, portanto, instituída pelas ideias neoliberais no Brasil a
partir, principalmente, da década de 1990, tem em sua concepção13 o desenvolvimento como
base regimental. E o que seria o desenvolvimento para uma região ou país, dentro da
sociedade capitalista?

Desenvolvimento Capitalista e Educação. O Fetiche da Superação das
Desigualdades

Na etimologia da palavra desenvolvimento significa mudar, fazer crescer, progredir. O
conceito de desenvolvimento em suas variadas vertentes, conforme Cunha (1977, p.15), se
origina “na linguagem biologia. [...]. Dá-se, então, o nome de desenvolvimento às
transformações que um organismo sofre, fazendo-o passar de uma fase para à outra. Cada
espécie tem suas próprias fases e, por isso, as transformações são previsíveis”
Dentro desta concepção o conceito de desenvolvimento sofre junções com os
conceitos de sustentável, sócio-espacial, social, econômico e conceitos de escala geográfica
como local, regional, global, endógeno, exógeno que em suma preceituam saídas, dentro do
sistema capitalista, para o bem estar social. Mas, antes de tentarmos buscar autores que
definam esses conceitos conjugados de desenvolvimento, achamos melhor entender porque
esse conceito de desenvolvimento foi adotado como saída para suplantar a desigualdade.
Primeiramente, o conceito de desenvolvimento adotado pelos planejadores seguiu o
preceito biológico que acarretou toda uma gama de pressupostos, principalmente, pós
Segunda Guerra Mundial em que na escala global, regional e local a desigualdade econômica,
social e espacial deveriam ser estudadas e combatidas, através da ciência. A ideologia que se
passava era que cada espaço geográfico se encontra em determinada etapa histórica e precisa
adotar receitas para progredir e se desenvolver. A defesa das ideias de desenvolvimento tinha
receitas de bolo que cada país, região ou lugar deveriam seguir a risca. Os organismos
internacionais, com isso, ditavam as especificidades que deveriam ser cumpridas para
ocasionar o mesmo efeito dos países considerados desenvolvidos. Resumidamente, pode se
dizer que:

13

A UNEB trás em seu Regimento Geral no Art. 3º a seguinte definição: “Através de suas atividades
indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, têm [...], por objetivo, a formação do homem como ser integral e o
desenvolvimento socioeconômico, político e cultural da região e do país [...]”. (UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA, 2008, p. 6).
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El concepto de desarrollo es una herencia de la posguerra, surge cuando Europa trata
de recuperarse de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Se
difunde por el mundo, gracias a las Naciones Unidas que lo incorpora en sus
diferentes programas e instituciones. El origen del desarrollo a nivel conceptual se
ubica en la economía neo-clásica, que prioriza las teorías de la distribución de la
riqueza. (ARGUETA, 2007, p. 45)

Portanto, a concepção de desenvolvimento utilizada pela ciência, através do
planejamento científico, calcados nas ideias etapistas e historicistas, serviram de base
ideológica e foram adotadas pelos Estados Nações, região ou lugar em seus discursos que
tinham o objetivo as políticas públicas.

A serviço do planejamento a economia perdeu seu status científico e se tornou
simples ideologia, cujo fito é persuadir Estados e povos das vantagens daquilo que
passou a ser chamado de desenvolvimento: a venda da ideologia do crescimento aos
Estados, […] (SANTOS, 2003, p.15).

Enfocando os preceitos do planejamento, termos foram criados, como: Terceiro
Mundo, subdesenvolvimento, “A fim de realizar com sucesso a aventura da dominação
econômica que de fato o planejamento representa, [...]” (SANTOS, 2003, p.15).
Nesta questão a geografia, como ciência do espaço, foi utilizada com maestria no
planejamento fornecendo teorias14 e saídas para as desigualdades. Reformas e investimentos
públicos, principalmente em infraestrutura, regionalismos, eram as armas para incentivar a
entrada do capital em regiões ainda não exploradas.
Santos (2003) escreve que existiram três etapas históricas de incursão do capital em
regiões dependentes e que essa entrada se deu pelo planejamento. A primeira pela força e as
duas seguintes pelas ideologias do desenvolvimento. Na primeira e segunda fase a reprodução
do capital se deu em tempos históricos diferentes nos continentes e países. Sendo, a ideia de
levar progresso e evolução, baseado no positivismo científico e na expansão da produção, o
planejamento da primeira fase. A segunda etapa começa com a necessidade, a partir de 1940,
dos monopólios ampliarem seu mercado consumidor. A acumulação do capital, com isso se
alicerça não mais “na produção apenas, como na primeira fase, mas também no consumo”
(SANTOS, 2003, p.29). Por ultimo, a atual fase:

[…], ao contrário das outras duas, espalha-se praticamente sem lapsos cronológicos
[…]. De ora em diante, dever-se-á dar aos pobres a impressão, e não somente a
esperança, de que estão emergindo da pobreza. Elas passarão portanto a testemunhar
um aumento em termos absolutos de sua renda, isto é, de seu consumo de bens e
14

As Teorias dos Lugares Centrais de Walter Christaller de 1933 e de Polos de Crescimento de François Perroux
são exemplos que influenciaram os planejadores em sua política de desenvolvimento.
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serviços. Mas como está fora de questão reduzir as taxas de acumulação e de
desigualdade, o que significaria a morte do sistema, a pobreza não será eliminada,
apenas mascarada. Esta nova fase no processo de modernização capitalista conduzirá
a uma nova forma de pobreza, a pobreza planejada (SANTOS, 2003, p.29).

Nesta senda, a lei geral da acumulação capitalista de Karl Marx (1996) afirma que no
“[…] sistema capitalista, [...]; todos os meios para desenvolver a produção redundam em
meios de dominar e explorar”. E que irá, portanto, “Determina[r] uma acumulação de miséria
correspondente à acumulação de capital”. (Marx, 1996,p.749).
Portanto, o sistema capitalista é um sistema que sobrevive produzindo desigualdade
social, espacial e econômica. O desenvolvimento do sistema capitalista, e a universidade é
marca deste desenvolvimento, reproduz suas contradições, também. Ou seja, o
desenvolvimento das relações de produção estando em contradição com o desenvolvimento
das forças produtivas gera outra contradição; ao se desenvolver o capitalismo gera pobreza e
concentração de capital. Nas palavras de Marx a “Acumulação de riqueza num polo é, ao
mesmo tempo, acumulação de miséria, de trabalho atormentante, de escravatura, ignorância,
brutalização e degradação moral, no polo oposto, [..]” (MARX, 1996, p.749). Visto essas
contradições podemos dizer que o desenvolvimento capitalista aumenta a riqueza e também a
pobreza e não que o primeiro seja remédio para o segundo.
Entendemos, a luz das abordagens de Marx, que dentro do sistema capitalista o
desenvolvimento se dá de forma desigual e combinado, sendo que “A desigualdade do
desenvolvimento

precede

qualquer

combinação

de

fatores

desproporcionalmente

desenvolvidos” (NOVACK, 2008, p.19) e, que “O desenvolvimento desigual é, no mínimo, a
expressão geográfica das contradições do capital” (SMITH, 1988, p.217). Ou seja, a
expressão geográfica dessa desigualdade “é altamente visível na paisagem do capitalismo, tal
como a diferença entre espaços desenvolvido e subdesenvolvidos em diferentes escalas [...]”
(SMITH, 1988, p.221).
Voltando ao debate inicial sobre as definições dos conceitos de desenvolvimento
atrelados aos substantivos sustentável, socioespacial, social, econômico, local, regional,
global, endógeno, exógeno e outros para entender, que nesse trabalho, não será necessário
defini-los, pois servem simplesmente ao mesmo principio, a saber: são utilizados como
fetiche, como ideologias, para ludibriar e dar esperança a população carente com o simples
intuito de esconder e escamotear as especificidades do sistema capitalista em sua acumulação
de capital ou simplesmente fortalecer o capital criando uma nova vertente de acumulação. Ou
seja, o desenvolvimento do capitalismo trás em seu bojo riqueza e pobreza como principio
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inexorável da lei geral da acumulação capitalista. E qualquer tentativa de desenvolver uma
dada região ou país, dentro da lógica do sistema capitalista, levará inexoravelmente a pobreza
e a riqueza como irmãs siamesas. Não suplantar a desigualdade, como apregoa seus
defensores, e sim aumentar é a razão da especificidade do sistema capitalista; o objetivo é
concentrar renda.
De maneira singular Lisboa e Conceição (2007, p. 131) no artigo Desenvolvimento
local como simulacro do envolvimento vem apoiar nossa premissa da falácia das conjunções
de desenvolvimento e seus variados substantivos quando escrevem sobre a nova ideologia do
desenvolvimento local como uma estratégica política escrevendo que o discurso do:

[...] desenvolvimento local se constitui apenas um fetiche, [...] atrativo e artificioso e
o seu caráter falaz faz com que os governos responsáveis pela espacialização de
políticas públicas, o utilize, de maneira a tornar suas propostas consensuais,
sobremodo, entre as populações carentes.

E finaliza, afirmando que:

O discurso do desenvolvimento local com justiça social ignora a lógica da
competição e do lucro sempre crescente. Ao assumir esta leitura, observa-se que a
produção do lucro pela apropriação dos lugares é a forma da produção da pobreza,
confirmando a tese de que o domínio do espaço se realiza de forma perversamente
desigual e combinadamente contraditória, o que inviabiliza a possibilidade de um
modelo de desenvolvimento mais justo (LISBOA; CONCEIÇÃO, 2007, p. 131).

As Políticas de Desenvolvimento Capitalista e a Teoria de Capital Humano

Primeiramente, devemos entender que o planejamento estatal no Brasil esteve atrelado
as estruturas da economia-mundo, mesmo antes do planejamento centralizado do Governo de
Getúlio Vargas (BECKER & EGLER, 2003).
Tendo o exposto acima como premissa, se define historicamente que as bases da
política de planejamento centralizado que visavam o desenvolvimento capitalista no Brasil
têm inicio com a Revolução de 30 do Governo de Getúlio Vargas. Com a Modernização do
aparelho estatal, a criação dos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, além do grande
número de órgãos de regulamentação controle e fomento o governo passou a editar planos e
metas de desenvolvimento de abrangência nacional. A centralização das políticas públicas que
visavam o desenvolvimento industrial se contrapõe as ações anteriores que tinha caráter
descentralizador e agrário-exportador.
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O planejamento econômico do Estado brasileiro foi um dos marcos na política
nacional nessa época. Dois órgãos têm função primordial. Em 1933 o Conselho Nacional de
Geografia foi criado com a missão de padronizar o país de um sistema cartográfico; pesquisar
sobre características geográficas regionais e locais; demarcação de terras; censos. No ano
posterior, em 1934, o Instituto Nacional de Estatística foi criado tendo o intuito de coletar
estatísticas com objetivos de aplicar as políticas públicas de intervenção e planejamento de
desenvolvimento. No ano de 1942 os dois órgãos são unidos e formam o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Através das políticas publicas nacionais o poder central
teceu a coesão do território brasileiro.
A visão de investir na infraestrutura interna do país e desafogar os gargalos em energia
e transportes foi efetivada com grandes obras nessa área. A fundação das indústrias e
complexos industriais de base como: Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do
Rio Doce, USIMINAS, PETROBRAS, ELETROBRAS visavam a um fortalecimento da
economia nacional frente aos concorrentes locais e mundiais, o importante era desenvolver o
capital no território nacional. Para isso, leis trabalhistas foram formuladas e implantadas e
escolas de treinamento de mão de obra foram criadas, principalmente no eixo Rio-SãoPaulo.
As iniciativas de Vargas, primeiramente, e depois dos demais governos brasileiros centrou
nos discursos e nas ações do planejamento das infraestruturas para extinguir as desigualdades
local/regional. O objetivo era transformar o Brasil em uma potencia regional na economiamundo (BECKER & EGLER, 2003).
Podemos caracterizar o planejamento estatal, que teve o foco na infraestrutura, para o
desenvolvimento capitalista no Brasil em três fases todas tendo o foco, principalmente, o eixo
Rio-São Paulo: a primeira entre os anos de 1933-1955, conhecido mais como um período
nacional populista, teve fundamental importância para a consolidação da burguesia industrial
implantando parte da infraestrutura para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil; depois
no plano de metas do governo Kubitschek entre 1956-1960 caracterizado por “uma política de
industrialização favorável ao capital monopolista privado, um capitalismo orientado
politicamente chamado desenvolvimentismo” (BECKER & EGLER, 2003, p. 82); e,
posteriormente, na ditadura militar se fundamenta o planejamento estatal regional que ira
“reforçar o papel da urbanização como base da industrialização, favorecendo novamente a
concentração econômica no sudeste. […]. A maioria dos investimentos governamentais […]
foi para o sudeste devido ao compromisso assumidos com os interesses desses Estados”
(BECKER & EGLER, 2003, p. 86-87).
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As consequências do planejamento alicerçados na infraestrutura e consolidação do
capital foram a favelização das grandes cidades, o subemprego informal e formal, a ciranda
financeira, violência urbana e rural em contraposição a ascensão do Brasil à 8ª economia
mundial, a potencia regional na economia-mundo, e a uma burguesia nacional em ascensão e
consolidação financeira. A discrepância que ocasiona o desenvolvimento do capitalismo –
pobreza e riqueza – foi o resultado do desenvolvimento do capitalismo no território nacional.
As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do território nacional, calcado
em investimento na infraestrutura, principalmente, não surtiam os efeitos esperados e as
desigualdades sociais no Brasil se acentuaram. No governo de transição democrática (1985 –
1989) a hiperinflação se instala, as mazelas urbanas explodem e as elites necessitavam de um
novo discurso, uma nova teoria, que pudesse ser implantada e divulgada como a salvadora das
mazelas do sistema capitalista. A hora era de culpar a falta de investimento em educação em
detrimento da falta de investimento em infraestrutura como fora anteriormente. Volta com
força a Teoria do Capital Humano no Brasil com discurso salvador das mazelas do
capitalismo.
Apesar da Teoria do Capital Humano15 ganhar espaço no Brasil, a partir da década de
1960, ela estava muito restrita a política educacional formal como revela Frigotto (1984, p.27)
“Toda a política educacional, desenhada especialmente após a segunda metade da década de
60, tem nos postulados da teoria do capital humano seu suporte básico”. A Teoria de Capital
Humano entra com força nas políticas públicas no Brasil nos anos de 1990 no Governo
Collor, atraindo a atenção da grande mídia e dos intelectuais, que afirmavam a urgência na
revolução educacional formal para o país competir no mercado internacional e diminuir a
pobreza no Brasil. Portanto, como revela Silva, (2006, p.211) “é um retorno à Teoria do
Capital Humano como fundamento das propostas e ações, implicando um retrocesso ao
economicismo dos anos 60 e 70, tão criticado pelos estudiosos da Educação”.
Nessa questão, Frigotto (1995, p. 93) crítica a política pública calcada na teoria de
Capital Humano

Por ser uma formulação que olha a relação capitalista de dentro e o sistema como
um dado resultante da perspectiva liberal e neoclássica de compreensão da realidade
social, não leva em conta as relações de poder, as relações de força, os interesses
15

A Teoria de Capital Humano postula que o ‘capital humano’ é o capital incorporado aos seres humanos,
especialmente na forma de saúde e educação. Portanto, ele é explicativo do desenvolvimento econômico
desigual entre países, regiões e cidades (SCHULTZ, 1973). As nações subdesenvolvidas foram incentivadas a
investir em capital humano para que entrassem em desenvolvimento. Os indivíduos, por outro lado, que
investissem em educação e treinamento, poderia ascender socialmente. Com a Teoria de Capital Humano a
educação se torna explicativo para o desenvolvimento econômico desigual entre países, regiões e cidades.
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antagônicos e conflitantes e, portanto, as relações de classe. A debilidade da tese de
Capital Humano de gerar política e socialmente o que prometia em termos de nações
e dos indivíduos resulta, pois, da forma invertida de apreender a materialidade
histórica das relações econômicas, que são relações de poder e de força e não uma
relação matemática (FRIGOTTO, 1995, p. 93).

No inicio da década de 1980 Frigotto (1984), também, já tecia criticas ásperas a Teoria
de Capital Humano:

Ao lado de uma política econômica que velozmente se associa ao capital
internacional, cujo escopo é a exacerbação da concentração da renda e da
centralização do capital, toma-se a ‘democratização’ do acesso à escola –
particularmente à universidade – como sendo o instrumento básico de mobilidade,
equalização e ‘justiça’ social. (FRIGOTTO, 1984, p.27).
[...] enfatiza-se a crença de que a aquisição de capital humano via escolarização e
acesso aos graus mais elevados de ensino, se constitui em garantia de ascensão a
um trabalho qualificado e, consequentemente, a níveis de renda cada vez mais
elevados (FRIGOTTO, 1984, p.27).

E conclui que:

[...] o que se verifica concretamente é que, ao contrário da distribuição de renda, a
concentração se acentuou; e, ao contrário de mais empregos para egressos do
ensino superior, temos cada vez mais um exercito de ‘ilustrados’ desempregados ou
subempregados. (FRIGOTTO, p.27).16

Finalizando, os estudos de Silva (2006, p.212) tecem criticas a relação estabelecida
pelos organismos internacionais entre educação formal, desenvolvimento e desigualdade.

A relação que a mencionada Teoria faz entre educação, desenvolvimento e
superação das desigualdades explica a proposta da OIT de remediar a
vulnerabilidade através da educação e da formação profissional. Assim, a educação
não só é vista como determinante, mas também é capaz de explicar as diferenças de
renda entre os indivíduos, o seu lugar na sociedade e a posição das nações no plano
internacional, em termos de desenvolvimento (SILVA, 2006, p.212)

Portanto, “Este é o fundamento da ideologia meritocrática, a qual escamoteia as raízes
das questões sociais e responsabiliza os próprios indivíduos pelos seus problemas e pela
resolução dos mesmos, tirando do Estado a responsabilidade de resolvê-los, [...]” (Silva,

16

Como podemos comprovar pela noticia publicada no dia 22/10/2009 pela Folha de S.Paulo a realidade
explicada por Frigotto em 1984 é uma realidade, bastante evidente, nos dias de hoje: Concurso para garis atrai
22 mestres e 45 doutores no Rio de Janeiro. Com inscrições abertas desde o dia 7, o concurso público para a
seleção de 1.400 garis para a cidade do Rio já atraiu 45 candidatos com doutorado, 22 com mestrado, 1.026
com nível superior completo e 3.180 com superior incompleto, segundo a Comlurb (Companhia Municipal de
Limpeza Urbana). Para participar do concurso, basta ter concluído a quarta série do ensino fundamental.
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2006, p.225). Então, a desigualdade tem solução? É uma especificidade da sociedade
humana? Ou foi agravada pela sociedade capitalista?

Desenvolvimento Capitalista e a as Desigualdades

Rousseau (1999) adverte que existem duas desigualdades: uma de ordem natural e a
outra de ordem moral ou política. Rousseau (1999) trabalha na perspectiva de criar uma
comparação entre o homem social e o homem da natureza. O autor separa, então, a história da
natureza, a lei social da lei natural, sendo que, a primeira é responsabilidade do homem, tanto
em sua aplicação como de sua criação, e a segunda apenas se aplica ao homem. Para
Rousseau (1999) a desigualdade aparece com as primeiras invenções, as primeiras técnicas,
que dão superioridade dos homens sobre a natureza, mas como pontua, não entre os homens.
Em seus escritos, Rousseau (1999), culpa os entretenimentos e as artes pelo surgimento dos
sentimentos e das tramas que originariam as desigualdades entre os homens. “Aquele que
cantava ou dançava melhor; o mais belo, o mais forte, o mais hábil ou mais eloquente passou
a ser considerado, e foi esse o primeiro passo para a desigualdade (1999, p.187)”. A vaidade,
o orgulho, a inveja e os sentimentos vis são, conforme Rousseau (1999), as bases para
engendrar a desigualdade entre os homens, para que o ente seja mais importante que o ser.
Rousseau (1999) trabalha na perspectiva de descrever a degradação da sociedade em
uma abordagem histórica. Caminha lentamente, em um esforço bibliográfico e documental,
em um processo sincrônico, do passado pré-histórico até o presente, para responder, e não
justificar, o progresso da desigualdade entre os homens. Rousseau (1999) diz que não está na
propriedade o fundamento da desigualdade entre os homens. Para Rousseau (1999) a
propriedade e a riqueza são o outro lado da moeda, o lado institucionalizado, legal, dos
sentimentos. Os ricos “deixariam de ser felizes, se o povo deixasse de ser miserável” (1999, p.
207). Rousseau, diz que: “a desigualdade, sendo quase nula no estado de natureza, extraí sua
força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades e dos progressos do espírito
humano e torna-se enfim estável e legitima pelo estabelecimento da propriedade e das leis”
(1999, p.243).
Karl Marx e Friedrich Engels (1988), por outro lado, fundamentam a desigualdade na
diferenciação de classes. Os autores definem que na história das sociedades humanas a base
da desigualdade foi estabelecida pela relação entre os desiguais sociais.
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Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e
companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm
vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que
terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária, da sociedade inteira, ou
pela destruição das duas classes em luta (MARX & ENGELS, 1988, p.77).

Para Marx e Engels a base da desigualdade na sociedade capitalista, entre os homens,
esta fundamentada na propriedade. Para os autores só a “abolição da propriedade privada”
(1988, p. 89) traria a igualdade entre os homens.
A grande ênfase que os autores deixam claro na questão da luta de classe se estrutura
quando da subida ao poder da burguesia. A diferenciação e as relações de classe a partir do
governo capitalista são exacerbadas. A desigualdade é exaltada. Conforme Marx e Engels
(1988, p.12) “A diferenciação e as relações de classe a partir do governo capitalista são
exacerbadas e a desigualdade é exaltada como fundamento da capacidade dos mais aptos”.
Canclini no livro Diferentes, desiguais e desconectados (2007), por outro lado, amplia
as questões da desigualdade do capital fixo (propriedade da terra, casa, meios de produção),
para as questões dos diferentes e dos desconectados.
Canclini (2007, p.92, grifo do autor) afirma que as questões da desigualdade e da
diferença são, “[...] agora [...], vistas como componentes ‘normais’ para a reprodução do
capitalismo”. E completa:

As diferenças e as desigualdades deixam de ser fraturas a superar, [...]. A relativa
unificação globalizada dos mercados não se sente perturbada pela existência de
diferentes e desiguais: uma prova é o enfraquecimento destes termos e sua
substituição por estes outros, inclusão ou exclusão. [...]. Os incluídos são os que
estão conectados; os outros são os excluídos, os que veem rompidos seus vínculos
ao ficar sem trabalho, sem casa, sem conexão. [...]. No ‘mundo de conexões’ parece
diluir-se a condição de explorado, que antes se definia no âmbito do trabalho. [...].
Agora, o mundo apresenta-se dividido entre os que têm domicílio fixo, documentos
de identidade, cartão de crédito, acesso à informação e dinheiro, e, por outro lado, os
que carecem de tais conexões (CANCLINI, 2007, p.92, grifo do autor).

Canclini (2007) estabelece, então, sua terceira ponte da leitura da sociedade atual com
as questões dos desconectados quando afirma que:

Nas relações clássicas de exploração, obtinha-se o poder graças à repartição desigual
dos bens estáveis, fixados territorialmente [...]. Agora, o capital que produz a
diferença e a desigualdade é a capacidade ou a oportunidade de mover-se, manter
redes interconectadas. As hierarquias no trabalho e no prestígio estão associadas não
só a posse de bens localizados, mas também ao domínio de recursos para conectar-se
(CANCLINI, 2007, p.95).
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Por outro lado, Santos (2001, p.61) pontua que existe uma “ampliação das
desigualdades de todo gênero: interpessoais, de classes, regionais, internacionais”. Portanto, a
desigualdade é entendida aqui como ‘a pobreza estrutural’ definida por Milton Santos no
livro Por uma outra globalização (2001, p.69) como sendo: “Estrutural e não mais local, nem
mesmo nacional; torna-se globalizada, presente em todo o mundo. Há uma disseminação
planetária e uma produção globalizada da pobreza, [...]”.
Finalizando, Santos (2001, p. 72-73) revela a produção da desigualdade no modo de
produção capitalista quando afirma que:

A divisão do trabalho era até recentemente, algo mais ou menos espontâneo. Agora
não. Hoje, ela obedece a cânones científicos – por isso a consideramos uma divisão
do trabalho administrada – e é movida por um mecanismo que traz consigo a
produção das dividas sociais e a disseminação da pobreza numa escala global.
Saímos de uma pobreza para entrar em outra. Deixa-se de ser pobre em um lugar
para ser pobre em outro. Nas condições atuais, é uma pobreza quase sem remédio,
trazida não apenas pela expansão do desemprego, como também, pela redução do
valor do trabalho (SANTOS, 2001, p. 72-73).

Por outro lado, e apesar de Milton Santos definir a desigualdade a partir da
espacialização da pobreza dos sistemas de objetos e sistemas de ações, das horizontalidades e
verticalidades, se entende que a desigualdade, ao contrário, se define a partir da luta de classes
(MARX, 1988). No sistema capitalista a luta entre capital-trabalho produz e reproduz a
geografia do desenvolvimento desigual em diferentes escalas (SMITH, 1988). Com isso, o
próprio desenvolvimento do sistema capitalista produz e reproduz de forma ampliada a
desigualdade geográfica de forma contraditória e combinada (NOVACK, 2008).
Portanto, na vitrine das teorias expostas, sobre universidade e desenvolvimento, se
entende que o capitalismo gera ao mesmo tempo riqueza e pobreza. Sendo essa dicotomia
inerente ao modo de produção capitalista.
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CAPITULO III
Estudo da Mercadoria em O Capital de Marx

A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção
de mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias, comércio,
são os pressupostos históricos sob os quais ele surge. Comércio
mundial e mercado mundial inauguram no século XVI a moderna
história da vida do capital.
(MARX, 1996, p.267).

Este é o capitulo de esforço teórico e implica a leitura do O Capital em seu capitulo I
do livro primeiro que explica o fetiche da mercadoria, seu valor de uso e valor de troca. O
intuito do capitulo será de fundamentar o debate sobre o desenvolvimento do capitalismo na
relação com a educação como mercadoria especial nos capítulos IV, V e as considerações
finais da dissertação.
Para Marx, a riqueza na sociedade capitalista apresenta-se como uma “imensa coleção
de mercadorias” (1996, p.165), a mercadoria é, portanto, a forma elementar da sociedade
burguesa moderna. Por isso, a investigação de Marx, em O Capital começa pela mercadoria.
Marx explica no primeiro capítulo do Capital volume I, que a mercadoria possui duplo
fator, a saber: Valor de uso e Valor (ou substância do valor, grandeza do valor). E, antes de
tudo, ela é um objeto externo, uma coisa. Ademais, pelas suas propriedades satisfaz
necessidades humanas de qualquer espécie, seja do estômago ou da fantasia, são valores de
uso, possuem utilidade, compreender isto é fundamental e “Descobrir esses diversos aspectos
e, portanto, os múltiplos modos de usar as coisas é um ato histórico” (MARX, 1996, p.165).
O exame dos valores de uso pressupõe segundo Marx, sempre sua determinação
quantitativa. O que interessa, para Marx, é a utilidade desses elementos, pois, é “A utilidade
de uma coisa que faz dela um valor de uso” (MARX, 1996, p.166), que se realiza no uso ou
no consumo humano mesmo que seja para uso da fantasia.
Importante compreender que o valor de uso é a riqueza material, a produção social, em
uma dada sociedade. Desde que o homem passou a transformar a natureza, a partir da sua
ação consciente, se produz valor de uso e valor de troca. A sociedade mais primitiva, na
medida em que os seus habitantes, conscientemente trabalhavam, produziam valor de uso e
valor de troca, tais como: machados, flechas, etc. Que eram produzidos no próprio processo
de trabalho para amenizar ou dominar a natureza pelo conjunto dos trabalhadores. Essa
peculiaridade só é quebrada na sociedade burguesa que, ao contrário, aliena o trabalhador no
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seu fazer. O trabalhador perde a totalidade de seu trabalho através da divisão da produção.
Para Marx (1996, p.166) “O valor de troca aparece, de início, como a relação quantitativa, a
proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam contra valores de uso de outra
espécie, uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço”. Ademais, Marx
(1996, p.167) adverte que “como valores de uso as mercadorias são, antes de mais nada, de
diferente qualidade, como valores de troca só podem ser de quantidade diferente”.
As mercadorias são produtos do trabalho humano, 'dispêndio de cérebro, nervos, mãos
e sentidos do homem'. Neste sentido força de trabalho é apenas um conceito e por trás deste
conceito o que há de fato é o gasto de músculos nervos e sangue transferido para um produto,
ou melhor, alienado para uma mercadoria. Marx (1996, p.168) relata o fato da transformação
do trabalho humano concreto em trabalho humano abstrato:

Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos
trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas
concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se
em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato. (MARX,
1996, p.168)

Portanto, o valor contido nas mercadorias é 'trabalho humano abstrato' e é medida pelo
'quantum de trabalho', que é a 'substância constituidora de valor'. Portanto, o que gera valor é
tão somente o trabalho. Marx aqui opera algo magistral, que o diferencia dos economistas
burgueses, a saber: a descoberta do trabalho como fundamento da forma valor:

É, portanto, apenas o quantum de trabalho socialmente necessário ou o tempo de
trabalho socialmente necessário para produção de um valor de uso o que determina a
grandeza de seu valor (MARX, 1996, p.169, grifo do autor).

Neste sentido, “O valor de uma mercadoria está para o valor de cada uma das outras
mercadorias assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o
tempo de trabalho necessário para a produção de outra”.(MARX, 1996, p. 169). Ou seja, o
valor de uma mercadoria está na força social de trabalho necessário para produzi-la e se
manteria constante se não houvesse mudança na 'força produtiva de trabalho'. Para Marx
(1996, p. 169):

A força produtiva do trabalho é determinada por meio de circunstâncias diversas,
entre outras pelo grau médio de habilidade dos trabalhadores, o nível de
desenvolvimento da ciência e sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social do
processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições
naturais (MARX, 1996, p.169).
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Resumidamente, o valor da mercadoria depende de duas variáveis que se relacionam
dialeticamente, quais sejam: o desenvolvimento da forças produtivas e o tempo de trabalho
necessário para produzir determinada mercadoria. Ou seja: “quanto maior a força produtiva
do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho exigido para a produção de um artigo, tanto
menor a massa de trabalho nele cristalizada, tanto menor o seu valor”. Ou “Inversamente,
quanto menor a força produtiva do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para a
produção de um artigo, tanto maior o seu valor” (MARX, 1996, p. 170). Marx (1996, p. 170)
finaliza definido o que é mercadoria:

Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser mercadoria. Quem
com seu produto satisfaz sua própria necessidade cria valor de uso mas não
mercadoria. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir apenas valor de uso,
mas valor de uso para outros, valor de uso social. […] Para tornar-se mercadoria, é
preciso que o produto seja transferido a quem vai servir como valor de uso por meio
da troca (MARX, 1996, p.170).

Portanto, as mercadorias, como explica Marx, apresentam-se de maneira dúplice,
como valor de uso e valor de troca. O que produz os valores de uso na sociedade capitalista, o
conteúdo material da riqueza social, é, portanto, o trabalho (a substância do valor), sendo a
medida de grandeza do valor o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a
mercadoria.

A Educação como Mercadoria Especial
A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como qualquer
outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, então parte dos
trabalhadores cai na miséria ou na fome. Assim a existência do trabalhador torna-se
reduzida às mesmas condições que a existência de qualquer outra mercadoria. O
trabalhador transformou-se numa mercadoria e terá muita sorte se puder encontrar
um comprador. (MARX, 2004, p.66)

A mercadoria que é definida por Marx (1996) como uma coisa que tem valor de uso e
valor de troca e que deve ser socialmente útil, tem seu valor estabelecido pelo quantum –
tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria – e se o homem é
mercadoria, como nos explica Marx na epígrafe acima, qual é o tempo de trabalho para
produzir o homem como mercadoria? Toda a produção do homem como mercadoria é igual?
Existem diferenças na produção desse homem como mercadoria? O que diferencia essa
produção? Qual o valor da força de trabalho?
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Primeiramente vamos estabelecer as seguintes premissas, baseados em Marx (1996).
Entende-se que o homem não se vende em sua totalidade para o capitalista e sim sua força de
trabalho por um determinado tempo. Se houve-se a venda da totalidade do tempo, o homem se
tornava um escravo. A troca é dada entre o capitalista que necessita comprar força de trabalho
e o trabalhador que necessita vender sua força de trabalho. Essa troca ocorre no mercado e
seguem a lei da oferta e procura. Como qualquer outra mercadoria a força de trabalho tem que
ser útil para quem compra. Se entende, também, que o homem é uma mercadoria que se
deteriora e para encontrá-lo no mercado para a venda, se exige a sua reprodução.
Tendo o exposto acima como base se questiona novamente qual é o valor da força de
trabalho? “Como o de toda outra mercadoria, esse valor se determina pela quantidade de
trabalho necessário para produzi-la” (MARX, 1996, p.99). Para Marx e Engels (1978, p. 167)
“Determinadas indústrias não exigem qualquer aprendizagem; basta que o trabalhador exista
fisicamente”. Portanto, as despesas da produção desse trabalhador se darão com o mínimo
necessário para a sobrevivência – alimentação, vestimenta, moradia – que deve ser o mínimo
gasto pelo capitalista, que seria o salário pago ao trabalhador pela venda da força de trabalho.
Esse gasto do capitalista, na verdade, é retirado do tempo de trabalho do trabalhador.
O capitalista obtém dois tempos de trabalho da força de trabalho. O tempo necessário para a
produção do valor do salário do trabalhador, e a mais-valia. A mais-valia, o lucro, é o
excedente de tempo de trabalho gasto pela força de trabalho para produzir uma mercadoria.
“Mediante a atividade da força de trabalho, reproduz-se, portanto, não só seu próprio valor,
mas produz-se também valor excedente” (MARX, 1996, p.325). “O trabalhador trabalhou,
portanto, metade da jornada para si mesmo e a outra para o capitalista” (MARX, 1996, p.333)
É o sobretrabalho, trabalho extra, trabalho não-pago.
Por isso, o capitalista obtém seu lucro do trabalho alheio; do tempo extra do
trabalhador; do roubo.

Uma parte do trabalho incluído na mercadoria é trabalho remunerado; a outra parte,
trabalho não remunerado. Logo, quando o capitalista vende a mercadoria pelo seu
valor, isto é, como cristalização da quantidade total de trabalho nela invertido, o
capitalista deve forçosamente vendê-la com lucro. Vende não só o que lhe custou
um equivalente, como também o que não lhe custou nada, embora haja custado o
trabalho do seu operário (MARX, 1996, p.104).

O trabalhador, por outro lado, com seu salário, sustenta primeiramente sua
sobrevivência como corpo físico, e secundariamente sua produção como qualidade útil de
mercadoria. Outros gastos do trabalhador são seus filhos, quando os têm, que devem ser
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sustentados primeiramente na sobrevivência física e depois em sua produção como qualidade
útil de mercadoria para ser vendida como força de trabalho. Nas palavras de Marx e Engels
(1978, p. 168):

Além da quantidade de meios de subsistência necessária à sua própria manutenção,
precisa de uma certa quantidade para educar um determinado numero de filhos
destinados a substituí-lo no mercado de trabalho e a perpetuar a raça de
trabalhadores. Finalmente, para formar a sua força de trabalho e adquirir uma certa
aptidão, dispensará uma outra quantidade de valores (MARX & ENGELS, 1978,
p.168).

A educação formal do sistema capitalista entra, nessa questão, como custo da
produção do trabalhador. A educação formal significa o principal fator na diferenciação do
valor da produção da força de trabalho. “Lembramos que, quanto mais simples e fácil de
aprender é o trabalho, mais reduzidas são as despesas de produção que a sua aprendizagem
necessita, e mais baixo é o salário, porque é determinado, como qualquer mercadoria, pelas
despesas de produção” (MARX; ENGELS, 1978, p. 168). De outra forma pode se dizer que:

Para modificar a natureza humana geral de tal modo que ela alcance habilidade e
destreza em determinado ramo de trabalho, tornando-se força de trabalho
desenvolvida e específica, é preciso determinada formação ou educação, que, por
sua vez, custa uma soma maior ou menor de equivalentes mercantis. Conforme o
caráter mais ou menos mediato da força de trabalho, os seus custos de formação são
diferentes. Esses custos de aprendizagem, ínfimos para a força de trabalho comum,
entram portanto no âmbito dos valores gastos para a sua produção (MARX;
ENGELS, 1978, p. 168)

Resumidamente, temos que a mercadoria força de trabalho é produzida pelo próprio
salário do trabalhador ou seus familiares em sua totalidade; sendo que, uma parte ou
totalidade pode advir das expensas públicas, filantrópicas. O capitalista, naturalmente, compra
essa força de trabalho como mercadoria conforme sua utilidade em sua produção de outras
mercadorias. Quanto mais tempo gasto na produção desse homem como mercadoria maior o
seu valor como mercadoria; maior poderá ser vendida sua força de trabalho. “O preço do seu
trabalho é determinado pelo valor da sua força de trabalho, ou seja, pelos custos de produção
desta” (MARX; ENGELS, 1978, p. 169). Essa variação vai depender de variados fatores
como a oferta e a procura. Por exemplo, se em determinado lugar há uma necessidade de
engenheiros civis e existem no mercado poucas mercadorias de engenheiro civis a venda seu
preço será alto devido a concorrência entre os capitalistas na procura dessa mercadoria. O
inverso ocasiona o barateamento dessa mercadoria. Sabemos, também, que nuca um lixeiro
irá ganhar o mesmo que um juiz, pois:
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Dentro do sistema do salariado, o valor da força de trabalho se fixa como o de outra
mercadoria qualquer; e, como distintas espécies de força de trabalho possuem
distintos valores ou exigem para a sua produção distintas quantidades de trabalho,
necessariamente têm que ter preços distintos no mercado de trabalho. Pedir uma
retribuição igual ou simplesmente uma retribuição justa, na base do sistema do
salariado, é o mesmo que pedir liberdade na base do sistema da escravatura (MARX;
ENGELS, 1978, p. 169).

A escolarização burguesa, se comporta como variável na produção do valor da
mercadoria força de trabalho. Nessa questão a escolarização formal, também, não seria uma
mercadoria procurada pelo homem como incremento no valor de sua força de trabalho?
Rodrigues (2007, p.5) afirma que sim e que “Existem duas formas básicas […]: educaçãomercadoria ou mercadoria-educação. […], [e que] são formas sob as quais a mercadoria se
materializa no campo da formação humana”. Conforme Rodrigues (2007, p.6), portanto, a
educação-mercadoria estaria vinculada a venda direta da educação “como uma mercadoria
cujo fim é ser vendida no mercado educacional”, seja como curso de graduação,
especialização, etc. Já a educação, como afirma Rodrigues (2007, p.6), como mercadoriaeducação seria os “insumos [incorporados ao trabalhador] necessários a produção de outras
mercadorias”.
Mas, se a educação formal como mercadoria significa melhoria, ascensão social para
os trabalhadores, como apregoam os neoliberais, e gasto extra para o capital, então educação
burguesa traria prejuízo ao capitalista que teria que desembolsar extras para contratar pessoas
qualificadas para o trabalho, pois a força de trabalho incorporada de mais educação formal
custaria sempre mais ao capital.
Ao contrario, para Marx e Engels (1978), a educação burguesa é um dos fatores
importante no desenvolvimento capitalista, pois via de regra, a educação formal do sistema
capitalista: aumenta a concorrência entre os trabalhadores, ao formar quantidades excedentes
na mesma função, e, por conseguinte, o barateamento do valor do salário médio pago a um
profissional especializado em determinada área e, também, potencializa as habilidades da
força de trabalho possibilitando que um trabalhador execute múltiplas funções ou 'trabalho
não-pago', mais valia. Ou seja, educação formal para todos ocasiona a baixa geral, com raras
exceções, do valor pago pela força de trabalho especializado e o aumento do trabalho nãopago.
Outro fator importante abordado por Marx (1996) na generalização da educação
burguesa, e, portanto de conhecimento, é a criação de novos maquinários, através da ciência e
tecnologia, poupadoras de quantum, que são produtores de mais valia relativa. Que significa a
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característica principal do ganho do capital sobre o trabalhador. A mais valia relativa diferente
da mais valia absoluta17 origina-se do acúmulo das inovações da ciência através de novas
técnicas de produção. A mudança na produção social através do incremento de ciência e
tecnologia sem alterar a jornada de trabalho necessária ocasionando o sobretrabalho e,
portanto mais lucro para o capitalista. Por conseguinte, a elevação da produção dos bens de
consumo, obtido com novos conhecimentos de produção, possibilitará seguidamente e em
cadeia: a diminuição do valor do produto como mercadoria; a diminuição do valor da força de
trabalho; e a diminuição do valor necessário para a produção do trabalhador. Por ultimo, a
inovação em ciência e tecnologia, possibilitada pela educação formal, redundará em
desemprego.
Todos esses fatores ocasionam o desenvolvimento das forças produtivas que barateia a
mercadoria e, portanto, o capital necessário para produzi-la, que poderá ser investido na
produção de outras mercadorias ou no desenvolvimento da produção da primeira. Portanto,

O conhecimento toma centralidade na forma de mercadoria a ser consumida, no
sentido de agregar valor à mercadoria força de trabalho – tal qual a matéria-prima,
capaz de gerar uma quantidade maior de valor, ou seja, constitui-se em fonte de
lucro. Enquanto fonte de lucro possui duas outras vertentes, além da capacidade de
agregar valor à força de trabalho: como incremento da mais-valia, através do
investimento em tecnologia, e fonte direta de lucro, ao ser vendida no mercado
educacional (SILVA, 2006, p.217)

Por outro lado o homem, no sistema capitalista, como afirma Marx (2004, p.66), é
uma mercadoria que se vende apenas pela sua força de trabalho e está sujeita as leis do
mercado, as demandas e ofertas, então a busca pela educação como mercadoria se torna
apenas uma forma subjetiva de se valorizar ou se adequar a novas ofertas de trabalho. A
primeira mercadoria, o homem (força de trabalho), com o acréscimo de outra mercadoria, a
educação formal, tenta se diferenciar na competição do mercado comprando qualidades
subjetivas. Atualmente, infelizmente, essa busca por uma melhor qualificação se torna
basicamente ideológica, pois o desemprego na sociedade contemporânea é estrutural.
“Iludidos pela centralidade que a educação toma nos discursos, os trabalhadores buscam
condições para se tornarem capazes e empregáveis na sociedade do desemprego, ou seja,
tentam comprar qualidades subjetivas para a empregabilidade” (Silva, 2006, p.216).

17

Que tem a seguinte definição por Marx (1996): o planejamento do capitalista na intenção de obter uma
quantidade maior de mais-valia pelo prolongamento do tempo de trabalho excedente ou criação de outras tarefas,
conservando, o trabalho necessário, o salário.
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CAPITULO IV
Desenvolvimento Capitalista de Serrinha e os Espaços Geográficos
[...] o lugar não seria definido apenas pela escala mas como parte integrante de uma
totalidade espacial fundamentada na divisão espacial do trabalho [...]; portanto não é
uma forma autônoma dotada de vida própria, uma vez que sua reprodução se acha
vinculada ao caráter social e histórico da produção do espaço geográfico global.
(CARLOS, 1996, p. 33).

Pesquisar o espaço geográfico requer, primeiramente, a definição da escala. A escala
geográfica se diferencia da escala cartográfica, pois não definimos escala geográfica apenas
pelo tamanho como faz a cartografia. O lugar, a região, o mundo são exemplos de escalas
utilizadas pela ciência geográfica para a compreensão e apreensão do real, da representação
do real. A geografia, portanto, utiliza a escala como “a escolha de uma forma de dividir o
espaço, definindo uma realidade [...], um conjunto de representações coerentes e lógicas que
substituem o espaço observado” (CASTRO, 2006, p.136). Por isso, os mapas, nesse trabalho,
são definidos como a representação do real; e a representação administrativa do espaço
urbano de Serrinha como forma de entender a dinâmica evolutiva do desenvolvimento
capitalista em uma perspectiva da economia-mundo.
Não pretendemos entrar aqui em um debate mais profundo sobre o conceito de escala.
Nosso objetivo é simplesmente explicar que, na medida em que definimos a pesquisa a partir
da escala do espaço urbano de Serrinha entendemos que esse espaço, de forma dialética e
contraditória se articula com outras escalas. Ou seja, se entende, nesse trabalho, a partir de
Smith (1988, 197), que “[...] por mais fixas que as escalas se apresentem, elas estão sujeitas à
mudança e é através da contínua determinação e diferenciação interna da escala espacial que o
desenvolvimento capitalista do espaço é organizado”. Portanto, para efetivamente pesquisar o
espaço geográfico da cidade de Serrinha na dinâmica do desenvolvimento capitalista leva-se
em conta além da epígrafe, à afirmativa de que:

A idade das variáveis presentes em cada lugar acaba sendo medida com referência a
fatores internos e externos, sobretudo nos países subdesenvolvidos, onde a historia
da produção é intimamente ligada à criação, nos países do centro, de novas formas
de produzir (SANTOS, 2004, p.59).

Para isso, apresentamos aspectos das transformações e das permanências no contexto
geohistórico do espaço urbano de Serrinha, dentro de uma ótica de entrelaçamento do capital
com a divisão espacial do trabalho em uma escala mundo. Nosso propósito é, pois enfatizar os
diferentes meios de trabalho nas épocas e a necessidade da educação formal da força de
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trabalho para produzir os diferentes mecanismos de circulação de mercadoria no espaço
geográfico em tela. Como diz Marx (1996, p.299) “Não é o que se faz, mas como, com que
meios de trabalho se faz, é o que distingue as épocas”.
O objetivo deste capítulo, também é compreender como a cidade de Serrinha se
estabelece como centro microrregional e como a instalação da UNEB, em 1988, impacta a
organização do espaço urbano, em seu processo de desenvolvimento, criando espaços para a
reprodução do capital. Para tal intento, dividimos o capítulo em quatro tópicos que
representam os momentos da inserção de diferentes técnicas, sejam elas “técnicas agrícolas,
industriais, de transportes, comercio [...]. incluindo as técnicas da vida” (SANTOS, 2004,
p.58), que irão abalar e modificar a estrutura pretérita. Essa divisão segue a lógica das
intervenções no espaço geográfico pela sociedade com seus sistemas de objetos e sistemas de
ações que vão repercutir no presente. É um olhar no passado a partir do presente. Ou seja,
problematizamos como o trabalho morto, petrificado no espaço geográfico, a partir de ações
internas e externas, produziu o espaço urbano atual de Serrinha tendo como foco o
desenvolvimento capitalista e a educação burguesa.

Produção Capitalista e Relações de Produção Não-Capitalistas. Expropriação e
Violência
Na história real, como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio para roubar,
em suma, a violência, desempenham o principal papel (MARX, 1988, p. 340).

Para entender a formação espacial de uma cidade do sertão baiano é preciso antes de
qualquer coisa entender o contexto em que esse espaço urbano se insere na dinâmica da
economia-mundo. Sem prescindir do apoio da história, lançamo-nos num rápido olhar sobre o
passado, precisamente a Europa do século XVI. Como escreve Marx na epígrafe sobre a
Europa do século XVI, a acumulação primitiva ocorreu à base da expropriação, da violência.
A acumulação primitiva se realizou, principalmente a partir da expropriação da terra e dos
meios de produção na Europa e se repetiu com maior intensidade e voracidade, no processo
de colonização que os europeus impetram ao resto do mundo.
Essa ação permitiu a acumulação de capital nas mãos da nascente burguesia européia e
sua efetiva expansão marítima. Conforme Moraes (2000, p.151, grifo do autor) as conquistas
de Portugal se deram a partir do século XV e, por isso:
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O avanço lusitano nos diferentes quadrantes da Terra esteve na vanguarda da
economia-mundo capitalista, desenhando pioneiramente um sistema de trocas
planetárias. Os barcos portugueses abriram ‘estradas oceânicas’, definindo rotas e
estabelecendo fluxos entre lugares antes não integrados nos circuitos europeus de
circulação (MORAES, 2000, p.151, grifo do autor).

Portugal conseguiu, com isso, estender seus domínios por diferentes partes do globo
terrestre. Essa ação portuguesa, que tinha a “demanda do ouro e dos cereais” (MORAES,
2000, p.151), obrigou as outras nações européias, principalmente à Espanha, a empreender à
corrida global por espaços geográficos e conquistar através da violência, extermínio e
escravidão pontos estratégicos com o intuito de pilhar, comercializar e colonizar. Em outras
palavras: a geopolítica do capitalismo nascente foi fundada no sangue e no fogo através da
conquista, da violência, da escravidão mercantil e do extermínio em massa dos povos
subjugados, tendo como objetivo último o imperialismo.
Foi desse emaranhado de articulações espaciais e perversidades sistêmicas que se
forjaram novos espaços dentro da economia-mundo. “A expansão européia [...] gera uma
circulação planetária, base da mundialização das relações humanas” (MORAES, 2000, p.52).
Portanto, “A circulação operada não é apenas de mercadorias, sobretudo se difundem novas
relações e uma sociabilidade mercantil que acabam por destruir ou transformar os sistemas
locais tradicionais na periferia e no centro” (MORAES, 2000, p.52).
Nessa questão, o Brasil foi conquistado pelos mercantilistas portugueses e seus
habitantes, primeiramente, em um processo de aldeamento e depois de caça, extermínio e
escravização, serviram ao propósito da demografia. Ou seja, os habitantes eram usados como
objeto de satisfação sexual, proteção contra invasão estrangeira, e, principalmente, na
tentativa como força de trabalho para a lavoura açucareira. A grande dificuldade, portanto, da
colonização portuguesa, no Brasil, foi a obtenção da força de trabalho para reproduzir o modo
de produção assalariada do protocapitalismo europeu (FURTADO, 2003). A escravidão foi à
saída. Karl Marx (1996 p. 386) já relatava esse fato: “o instinto de auto-expropriação da
humanidade trabalhadora em honra do capital existe tão pouco que a escravidão [...] é o único
fundamento naturalmente desenvolvido da riqueza colonial”.
De início essa escravidão se deu na caça aos índios com a “fome de braços das
plantações” (MORAES, 2000, p.304). A “interiorização dos colonos” (MORAES, 2000, p.30)
na captura dessa mão de obra, necessária para os engenhos no litoral, foi intensificada com a
pecuária, principalmente na Bahia e possibilitou a conquista e a expansão das áreas sob
domínio português, como relata Moraes (2000, p.316): “Com o gado a área de influência
baiana expandiu-se [...] para o norte e o noroeste, buscando o vale do São Francisco [...]. Tal
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expansão colonizou [...] [a] caatinga, num padrão de povoamento disperso e itinerante”.
Portanto, “O recrutamento de mão-de-obra para essas atividades baseou-se no elemento
indígena” (FURTADO, 2003, p.64).
Posteriormente, a escravidão no Brasil colônia se intensifica, com os negros
expatriados da África, pela crescente necessidade de trabalhadores nas lavouras de
exportação. Novack (2008. p.86) relata que a saída dos europeus para o problema da força de
trabalho nas colônias saiu da combinação da produção capitalista com relações de produção
não-capitalistas: “Esse modo de produção foi exportado [...] [ao] Novo Mundo como a forma
mais lucrativa e viável de mão-de-obra para cultivar produtos de consumo como açúcar,
tabaco [...], e para extrair metais preciosos”. E completa afirmando que: “Desde suas origens,
foi uma escravidão mercantilizada e aburguesada. O tráfico de escravos foi em si mesmo uma
das formas principais de empreendimento comercial” (NOVACK, 2008. p.87).
Os escravos índios, primeiramente, e negros18, posteriormente, foram, portanto, as
principais forças de trabalho que predominaram no espaço urbano baiano, e, por conseguinte,
na cidade de Serrinha desde que os exploradores portugueses do século XVIII, construíram
em seu espaço as primeiras ocupações no fim do século XIX. Franco (2008, p. 120) relata
assim a escravidão em Serrinha:

Em Serrinha, há inúmeros registros da compra e venda de escravos. A sociedade
patriarcal alicerçada na colonização portuguesa, em fase inicial de urbanização,
utilizava os negros escravos homens no trabalho pesado das fazendas – manejo do
gado, pastoreio, roçagem e destocagem da terra, etc –, as mulheres negras nos
trabalhos da casa – cozinha, limpeza, corte da lenha, etc –, e as crianças como
criados para afazeres menores (FRANCO, 2008, p. 120).

A consolidação das ocupações nas terras de Serrinha, especificamente, se deu através
do escravocrata, latifundiário e criador de gados Bernardo da Silva que comprou em 1723 da
família Guedes de Brito (Casa da Ponte19) as terras20 do sítio de Serrinha. O principal feito
desse escravocrata foi erguer a primeira capela na atual praça Luís Nogueira. A igreja
(FIGURA 1) que foi construída no lugar da capela foi finalizada em 1780 e constitui-se no
monumento arquitetônico mais antigo da cidade de Serrinha. É um marco na construção da
cidade de Serrinha.
18

Deve-se levar em conta que a criação de gado, como relata Furtado (2003), não necessitava de uma quantidade
grande de mão de obra. A imigração dessa mão de obra surgiu, principalmente, do declínio da produção de
açúcar do litoral, no século XVIII.
19
A Casa da Ponte e a Casa da Torre eram as principais famílias em disputas pelo roubo das terras na Bahia
Colônia. (FRANCO, 2008).
20
As terras, usurpadas pela família Guedes de Brito, seguiram a lógica da época e foram expropriadas dos
nativos através da violência e da escravidão (FRANCO, 2008).
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A construção, primeiramente da capela e depois da Igreja, possibilitou a consolidação
do espaço geográfico, para a sociedade da região, das primeiras trocas de mercadorias entre os
produtores locais. Portanto, a efetivação do lugarejo como lugar de encontros e comércio.

Figura 01 – Resquício histórico espacial do espaço urbano de
Serrinha: Igreja Matriz, 2010

Fonte: Serrinha, 2000

A construção da Igreja, representação do poder e da disciplina, é, também, o marco na
consolidação do povoado de Serrinha, com a estruturação da exploração urbana pelos
detentores da terra que fracionaram os lotes para a ocupação. Os lotes, perto da Igreja,
detinham a maior renda da terra urbana, pois, em seu entorno ocorreram as primeiras
intervenções urbanas, tais como, a construção da praça Luís Nogueira e casas de alto padrão.
A partir de 1780 o sítio se tornou arraial e em 1876 se desmembra de Irará e se torna vila se
constituindo em município de Serrinha. No ano seguinte é votado o primeiro Código de
Posturas pela Câmera: “[...], composto de 25 artigos. Estabeleceram-se normas para
construções, para a matança de gado e outros animais, disciplina no uso das águas dos tanques
e lagos, plantações, colheitas e funcionamento do comercio, entre outros” (FRANCO, 2008,
p.117), que irá regulamentar o processo de disciplinar a vida local e o processo de acumulação
do capital.
De 1723 a 1879, além da construção da Igreja Matriz, o início das obras em 1853 da
construção da ferrovia que ligaria Salvador a Juazeiro e passaria por Serrinha impulsionou o
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processo de urbanização. O núcleo urbano que na época se concentrava em uma pequena área,
conforme mostra o Mapa 2, se expande com achegada da ferrovia. Outro impacto em Serrinha
foi o processo21 da abolição da escravidão no Brasil, que apesar de só ter acontecido em 1888,
começou a afetar a força de trabalho local com a valorização da mercadoria escravo e a
mudança para o trabalho tipicamente capitalista, o trabalho assalariado.
Mapa 2. Evolução da mancha urbana de Serrinha até 1879

21

Com inicio em 1850 com a Lei Eusébio de Queirós que impetrou o fim do trafico internacional de escravos
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O sitio escolhido, como se pode observar no Mapa 2, era suprido por água. Como se
sabe a água é um bem raro no sertão baiano. Esse fato geográfico foi determinante para a
escolha do sítio como centro de troca de mercadoria naquela época, pois o principal meio de
transporte, animal, necessitava de pontos de apoio para se abastecer. Como o carro moderno
se serve de postos de gasolina para prosseguir sua viagem; os burros, cavalos, necessitam de
água constantemente para prosseguir as excursões. Por isso, Serrinha se dinamiza na região e
se destaca como entreposto no deslocamento de tropas de burros que abasteciam as fazendas
de gado do interior baiano e de gado que abasteciam as fazendas do litoral da Bahia. Serrinha,
sob essa perspectiva, acaba se tornando lugar de troca de mercadorias, possibilitando o
surgimento de um núcleo urbano rodeado por fazendas de gado e de uma agricultura de
subsistência.
Conforme pode se observar no Mapa 2, o primeiro núcleo habitacional de Serrinha se
restringia a uma pequena mancha urbana rodeada por fazendas. Essas fazendas correspondiam
à herança de Bernardo da Silva, que faleceu em 1750 e deixou 10 filhos (FRANCO, 2008).
100 anos depois essas terras se encontravam repartidas em propriedades menores que foram
dividas entre os diversos descendentes. Franco (2008) faz a historiografia da árvore
genealógica da família e revela como os casamentos e acordos entre descendentes de
Bernardo da Silva influenciaram na política e economia local e estadual. Fato bem marcante é
que a penúltima prefeita Tânia Lomes Mota22, é descendente dessa “elite política do
coronelismo do século XIX” e que teve seu avô como prefeito na gestão de “1912/1915 e de
1940/1943” e o pai na gestão de “1959/1963 e de 1967/1971” além dos cargos a família teve
muita influência na política e na economia local. (FRANCO, 2008, p.238-239).
Nesses 156 anos da primeira divisão do espaço urbano de Serrinha, mostrada pelo
Mapa 2, a força de trabalho estava restrita a analfabetos. A educação formal estava restrita as
elites que mandava seus filhos para as cidades grandes. Não se localizava em Serrinha
nenhuma escola, seja ela particular ou pública. Não era necessário educar o trabalhador para
exercer sua função e a retenção desses trabalhadores era feita, em sua maioria, pela coação
escravista. A principal atividade da região era a criação de gado para outras áreas e a
agricultura de subsistência. Dentro do perímetro urbano se achava no centro, pequenos
armazéns de troca de produtos e casas ricas, dos expropriadores e escravocratas em sua
maioria. Na periferia se encontravam algumas casas mais humildes de imigrantes e escravos

22

Parente da família Motta – um Motta casou com uma das filhas de Bernardo da Silva (FRANCO, 2008).
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libertos e as fazendas com suas casas e senzalas. “No recenseamento de 1872 [...] Serrinha
tinha 29.005” (FRANCO, 2008, p.252) habitantes com predominância no meio rural.
No período inicial de sua implantação, portanto, Serrinha se caracterizou pela
violência e a expropriação de terras nas paisagens, combinando uma produção capitalista
nascente da exportação de gado, mesclada com as relações de produção não-capitalistas – a
escravidão. Esse núcleo se desenvolveu e cresceu mantendo relações com o entorno próximo
servido de pasto para os engenhos do litoral e se articulando para entrar na economia-mundo
como lugar da produção de matéria prima.
A grande inovação tem origem com a chegada da ferrovia que interligará a cidade a
capital do Estado. A ferrovia já estava em construção desde 1853, em Salvador, e alcança as
pastagens urbanas de Serrinha em 1880. Esse fato possibilitou a dinamização da economia
local com a economia-mundo intensificando a produção agroexportadora da região. A Bahia,
por seu lado, perdia seu posto de centro dinâmico para o Rio de Janeiro e para São Paulo e se
caracterizava basicamente como uma economia “primário-exportadora” de açúcar, cacau e
outras mercadorias para a “Europa, África e Rio Grande do Sul e portos do Prata”
(ALCOFORADO, 2007, p.13).

As Novas Relações de Trabalho: A Ferrovia

Com a chegada da ferrovia em 1880, no núcleo urbano de Serrinha, produto do
capitalismo avançado da Europa industrial, a economia local se especializa e começa a servir
diretamente ao capital externo. Produto do investimento do Estado e do capital privado; o
objetivo da instalação desse equipamento em Serrinha era abrir novas frentes de circulação da
produção e do consumo. Ou seja, um novo mercado em que o capital superacumulado no
centro do capitalismo avançado pudesse se reproduzir.
Diferentemente do que ocorreu nos 156 anos iniciais de existência, quando a cidade
cresceu míseros quarteirões, a partir de sua implantação, o núcleo urbano sofre incríveis
mudanças estruturais devido à intensificação e facilidade da circulação. Com a chegada do
trem à ligação entre a capital do Estado da Bahia a economia-mundo e o sítio urbano “que
durava dias e necessitava de uma logística, comitiva, acampamentos, farnéis, passou a ser
feita em horas” (FRANCO, 2008, p.119) ficou mais fácil. A chegada da ferrovia também
possibilitou a implantação de infraestruturas, troca intensa de mercadorias, migrações e a
inserção de capital com o intuito de reprodução do sistema capitalista.
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O modo de produção, por outro lado, permaneceu estacionário por um século e meio,
evidenciando uma combinação contraditória de produção capitalista nascente, de exportação
de gado com as relações de produção não-capitalistas de escravidão. No entanto, com a
abolição da escravatura, em 1888 e com a chegada da ferrovia, oito anos antes, o núcleo
urbano passa a sofrer consideráveis transformações. As revoluções dos meios de produção e
das relações de produção impulsionaram o crescimento de forma a abarcar uma crescente
riqueza com uma crescente pobreza. Para entender a mudança provocada pela instalação da
ferrovia em Serrinha e o desenvolvimento capitalista em seu espaço urbano, se deve entender
que o sistema capitalista, conforme Harvey, (2005, p.50):

[...] fomenta a produção de formas baratas e rápidas de comunicação e transportes,
para que o produto direto possa ser realizado em mercados distantes e em grandes
quantidades, ao mesmo tempo em que novas esferas de realização para o trabalho,
impulsionadas pelo capital podem se abrir. Portanto, a redução nos custos de
realização e circulação ajuda a criar espaço novo para a acumulação do capital.
Reciprocamente, a acumulação de capital se destina a ser geograficamente
expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de comunicação e
transportes (HARVEY, 2005, p.50).

Esse fato, descrito por Harvey (2005) dá-se como desdobramento da concentração da
produção de mercadoria na Europa industrial que necessitava de uma expansão geográfica do
mercado consumidor, bem como de uma concentração geográfica da troca dessas
mercadorias. Cidades como Serrinha, sob esse ponto de vista, se colocam enquanto centros
nodais da configuração geográfica do desenvolvimento capitalista desigual.
A expansão e concentração geográfica são dois lados da mesma moeda do sistema
capitalista e que tem na cidade sua expressão maior, por isso: “a expansão geográfica e a
concentração geográfica são ambas consideradas produtos do mesmo esforço de criar novas
oportunidades para a acumulação de capital” (HARVEY, 2005, p.52-53). Conseqüentemente,
“parece que o imperativo da acumulação produz concentração da produção e do capital,
criando, ao mesmo tempo, uma ampliação do mercado para a realização” (HARVEY, 2005,
p.53) de novas oportunidades. Por isso, Harvey (2005, p.118) afirma que:

O desenvolvimento desimpedido do capitalismo em novas regiões é uma
necessidade absoluta para a sobrevivência do capitalismo. Essas novas regiões são
os lugares onde o excesso de capitais superacumulados podem mais facilmente ser
absorvidos, criando novos mercados e novas oportunidades para investimentos
rentáveis (HARVEY, 2005, p.118).
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Assim, se entende que a chegada da ferrovia no meio do sertão baiano é reflexo da
expansão e concentração do capital na Europa e que a urbanização de Serrinha, por outro
lado, se dá pela crescente necessidade da concentração e expansão da circulação do capital
naquela região. Toda essa engrenagem geográfica serve, portanto, a um único propósito: a
circulação da mercadoria e a acumulação de mercadoria no espaço geográfico, tanto na escala
local como na escala mundial. São essas as bases para o desenvolvimento capitalista na escala
de uma economia-mundo de acumulação de capital.
O impacto das revoluções nos meios de transportes e comunicação vai permitir um
intenso desenvolvimento capitalista no interior do Brasil e no mundo. Franco (2008, p.118)
escreve que: “Com a implantação da ferrovia a vila de Serrinha teve que ser dotada de uma
infraestrutura básica de serviços, até então inexistente, e presenciou mudanças expressivas em
sua malha urbana e nas relações comerciais, tornando-se um centro regional”. Ou seja, a
chegada da ferrovia possibilitou a concentração de sistemas de objetos e sistemas de ações
que permitiram, cada vez mais, a (re)produção do capital na região de Serrinha e a
consolidação e integralização com a economia-mundo.
Tendo em vista, portanto, promover a concentração de mais sistemas de objetos e
sistemas de ações Serrinha, como veremos adiante, sofre uma intensa intervenção do capital
público o que pode ser observado, via de regra, a partir da implantação de alguns
equipamentos de infraestrutura que serviram para beneficiar o capital privado em seu
processo de acumulação. Essas intervenções irão favorecer, sobremaneira, a (re)produção do
capital em uma escala cada vez maior. Paradoxalmente, no entanto, se pode dizer que os
investimentos na estrutura urbana da cidade não se configuram em totalidade, no sentido que
não articulam as partes com o todo. Harvey (2005, p.130) corroborando certifica que:

[...] sob o capitalismo, a fonte permanente de preocupação envolve a criação de
infra-estruturas sociais e físicas que sustentam a circulação do capital. Não significa
que [...] todos [são] rigorosamente funcionais em relação à circulação do capital.
Porém os sistemas legal, financeiro, educacional e da administração pública, além
dos sistemas ambientais não-naturais, urbanos e de transportes, para mencionar
algumas das organizações chave [...], precisarão ser desenvolvidos para sustentar a
circulação do capital [...] (HARVEY, 2005, p.130).

As colocações feitas acima, permitem afirmar que entre os anos 1880 até 1968, a
malha urbana se expande e se concentra no espaço geográfico (MAPA 3) com a finalidade de
reproduzir o capital.
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Mapa 3. Evolução da mancha urbana de Serrinha até 1968

Analisando o Mapa 3 observa-se que a expansão urbana mais concentrada se localiza
próximo à área de instalação da linha férrea. Nessa área surgem novas moradias dos
detentores do capital, bem como, paradoxalmente, se avoluma a favelização nas extensões de
terras

circunvizinhas,

pouco

valorizadas

e

mais

distantes

desse

equipamento.

Estabelecimentos comerciais e de serviços destinados a suprir a necessidade da circulação do
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trem e dos transeuntes se instalam próximas desse vetor de crescimento, impulsionando a
reprodução do capital. Hotéis, restaurantes, bares, cabarés, farmácias, lojas de ferragens e etc,
são alguns exemplos que se incorporam ao bairro da Estação e do Cruzeiro. Com a chegada
do trem, a cidade se espraia.
Para entender melhor a dinâmica da reprodução do capital nesse sítio e para
entendermos também, como esse forja o crescimento da cidade de Serrinha, é necessário
observarmos a origem do capital na construção de equipamentos urbanos básicos. Também se
faz mister, analisar como espaço geográfico de Serrinha se torna nodal para a circulação de
mercadorias na região sisaleira. O Quadro 1 possibilita visualizar as principais formas que
permaneceram fixas no espaço geográfico, desde os anos 1880 a 1968.

Quadro 1 – Origem do capital das principais construções urbana de Serrinha nos anos de 1880 a
1968
Ano

Construções

1880 Trem

Origem do capital
Privado/Estado

1929 Grupo Escolar Graciliano Ramos - fundamental

Estado

1931 Usina de força e Luz (movida a Lenha)

Estado

1936 Banco da Caixa Econômica

Estado

1937 Sericultura (Industria – Têxtil de seda)

Estado

1938 Interligação viária com Coité, Lamarão e Biritinga

Estado

1938 Obra viária Serrinha – Feira de Santana

Estado

1943 Banco do Brasil e Estação de passageiros de Trem

Estado

1950 Mercado municipal

Estado

1952 Colégio Estadual Rubem Nogueira – ensino médio

Estado

1960 Petrobrás - Prospecção de petróleo em Biritinga (distrito emancipado em 1962)

Estado

1962 Rede elétrica (vinda de Paulo Afonso)

Estado

1964 Colégio Comercial (particular – profissionalizante e ensino médio)

Privado

Fonte: FRANCO, 2008

Pelo Quadro 1 observa-se que as construções estão atreladas as necessidades da
consolidação da acumulação do capital, sendo o Estado23 o responsável direto da maioria
23

o Estado neoliberal é entendido aqui, nesse trabalho, como além do simples papel de “repressão-interdito” e
“ideologia-encobrimento” coordenado e aplicado pela classe burguesa. Entende-se que, enfim, “[...], é na
modificação mesma dos espaços [...] e da economia que se insere [...] o papel do Estado na acumulação e
reprodução do capital” (POULANTEZAS, 1980, p.191). Como diz Harvey (2005, p.92), apoiado nos escritos de
Marx, sobre as diferentes etapas históricas e definições do Estado Capitalista Burguês: “É bem possível que o
Estado tenha mudado suas funções com o crescimento e o amadurecimento do capitalismo. No entanto, a noção
de que o capitalismo alguma vez funcionou sem o envolvimento estrito e firme do Estado é um mito [...]”.
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absoluta dos investimentos que possibilitaram a circulação de mercadoria e, portanto, o
desenvolvimento do capitalismo em Serrinha. Investir na criação do sistema financeiro,
industrial, circulação e de educação formal foram os objetivos principais desse Estado, tendo
em vista promover a atração dos capitalistas e dos trabalhadores pois, capital-trabalho forma
um par dialético e indissociável dentro do sistema burguês. Ou seja,

[...] os capitalistas [...], evidentemente, preferem uma força de trabalho estável e
confiável, além da oferta cativa de mão-de-obra (com excedentes adequados de
força de trabalho, para assegurar o controle capitalista em relação tanto ao processo
laboral como aos índices salariais). Para isso, esses capitalistas talvez apóiem
ativamente processos básicos de reprodução social (educação, religião, saúde, [...]),
criados para produção e preservação da força de trabalho de determinada quantidade
e qualidade em determinado território (HARVEY, 2005, p.149).

Para que o capitalismo se consolidasse em Serrinha, portanto, o Estado tratou de
promover além das condições mínimas de sobrevivência para o trabalhador, a disseminação
da escola burguesa “por necessidades muito concretas de formação da força de trabalho”
(POULANTEZAS, 1980, p.67) em uma relação de “poder-saber”. Tudo isso para agenciar o
adestramento, a normalização, o controle do tempo e a sujeição do corpo do indivíduo a “uma
aptidão aumentada e uma dominação acentuada” (FOUCAULT, 2004, p.119), que ajudasse a
criar as possibilidades para a reprodução do capital. Assim, o que se classifica a primeira vista
como melhoria ou mesmo doação feita pelo Estado, em prol da educação formal do indivíduo
(cursos, treinamentos, capacitações, etc) tem por finalidade subjetivada a mitigação dos
conflitos de classe, que reverberam no consentimento posterior da exploração; na perpetuação
da pobreza, na exploração da força de trabalho pelo capital. Ao aceitar tais ‘doações’,
portanto, o trabalhador mascara a sua sujeição ao imobilismo social que o capitalista lhe
condena, e em particular, tem dificuldade de enxergar a escola como mais um aparelho
ideológico de Estado, tal como ela realmente é.
E de tal modo à escola se coloca como um imprescindível aparelho ideológico do
Estado, que não se pode negar o papel enquanto incentivador do surgimento de uma economia
urbana. Como relata Poulantezas, (1980, p.195):

Existe uma série de aparelhos de Estado que preenchem por excelência outras
funções que não a reprodução e a repressão da ideologia dominante. Os aparelhos
que têm um outro papel além da intervenção econômica detêm aliás, igualmente, um
papel econômico: por exemplo a administração, a magistratura, o exército, a escola,
a igreja, os mídias , etc (POULANTEZAS, 1980, p.195).
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A inserção das escolas conjuntamente com o discurso do emprego no espaço urbano
de Serrinha, outrossim, objetivava instigar populações circunvizinhas e de outros espaços
precarizados da região a migrarem em busca de melhores condições de vida. Ao contrário de
melhoria para todos, como foi prometida, a realidade demonstrou que tais movimentos
migratórios aumentaram o exército de reserva por um lado, e por outro deixou empregada boa
parte dos migrantes em trabalhos precários, aumentando a favelização na cidade de Serrinha.
Dados do Censo Demográfico de 1940 (IBGE), por exemplo, demonstram que existia um
contingente de 2.659 desempregados no município de Serrinha. Apesar disso, a atração da
mão de obra se intensifica como pode ser comprovado pelos dados que revelam um processo
de crescimento populacional, a partir da década de 1940 (TABELA 1). De 1940 a 1950 a
cidade duplicou o contingente populacional24 absorvendo o total de 3.837 pessoas em 10
anos. O acréscimo mais significativo, conforme dados do IBGE, corresponde à década de
1960.

Tabela 1 – População residente, total, sede e acréscimo populacional em Serrinha de 1940 a
1970
População Residente
Década

Total no município

Cidade (Sede)

Acréscimo populacional na sede por década

1940

45.842

2.765

-

1950

68.413

6.602

3.837

1960

1

56.750

10.284

3.682

1970

47.1722

16.187

5.903

Fonte: IBGE
Nota 1 Queda na população residente total pela emancipação do distrito de Araci em 1953
2 Queda na população residente total pela emancipação do distrito de Biritinga, Teofilândia e
Lamarão em 1962.

Esse acréscimo de quase 6.000 pessoas pode ser entendido também, a partir da análise
do Quadro 01 que mostra que na década de 1960, a cidade de Serrinha, foi literalmente
transformada com a chegada da Petrobrás no distrito de Biritinga. “Nessa época, [...] a
empresa instalou um [...] canteiro [...] de mão-de-obra e equipamentos, provocando um
grande impacto na economia local [...]” (FRANCO, 2008, p.187). Nesse período, também,
24

O acréscimo populacional obedece as seguintes variáveis: 1.crescimento vegetativo (relação da natalidade com
a mortalidade variando entre positivo, negativo ou nulo); 2.migrante (individuo que se movimenta dentro do
território do país de nascimento); e 3.imigrante (individuo que se movimenta para fora do país de nascimento).
Entenda-se, portanto, que na pesquisa o acréscimo populacional, em Serrinha, se deu, em sua grande maioria,
pela chegada do migrante. Ou seja, brasileiros que saíram de sua região e foram morar em Serrinha. A taxa de
imigrantes, por seu lado, é considerada baixa pela falta de atratividade para o trabalho e de investimento público,
como em São Paulo. Em relação ao crescimento vegetativo, devido às taxas de natalidade e mortalidade serem
muitas vezes equivalentes no ano, o acréscimo populacional dessa variável tende ao nulo na década.
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outros fatores impulsionaram o desenvolvimento capitalista em Serrinha. Entre eles, pode ser
destacado o aumento da produção agrária, facilitada pela possibilidade da circulação de
mercadoria, pelo trem, em escala capitalista. Esses fatos somados, dinamizaram a cidade e
transformaram Serrinha num espaço nodal para a armazenamento, estocagem e exportação de
produtos como o fumo e o algodão (FRANCO, 2008).
O sisal aliás, que teve grande expansão do plantio na região na década de 1940, se
constitui numa cultura importantíssima para explicar a pujança do desenvolvimento urbano de
Serrinha, não somente pelo fato do município ser um grande produtor do agave (sisal) mas,
pelo fato da cidade sediar “por longos anos a única agência do Banco do Brasil na região,
tornando-se, inclusive, base de armazenagem de safras adquiridas pelo BB dentro da política
de estoque e preços mínimos adotados pelo governo” (FRANCO, 2008, p.281).
Serrinha abrigava, também, nessa época, um contingente de nove pequenos
estabelecimentos industriais têxteis que compravam e beneficiavam tal matéria prima. Uma
dessas empresas ficava localizada no bairro do Cruzeiro, chegando a empregar 522 operários
(FRANCO, 2008, p.282). Esse pequeno ramo industrial irá impulsionar o crescimento urbano
da cidade favorecendo, principalmente, com a formação e localização de uma força de
trabalho industrial urbana.
Por todas as razões expostas, Serrinha se integra a economia-mundo porque
intensifica-se nesse espaço a divisão internacional do trabalho e o seu lugar na dinâmica
regional/local enquanto centro de produção, principalmente, de matéria-prima para
exportação. Esse fluxo será dinamizado ainda mais com a interligação viária com a região
Centro-Sul do Brasil que se encontrava em processo avançado de industrialização e
necessitava de matéria-prima, como o sisal. O enfraquecimento dos outros centros do país, em
detrimento de São Paulo, Rio de Janeiro e os Estados do Sul e Centro-Oeste – definido por
Santos e Silveira (2006) como a Região Concentrada –, fará com que as outras regiões – e a
Bahia se encaixam nessa dinâmica do capital – se concentrem basicamente como regiões
produtoras de uma agricultura de exportação até meados do século XX.
Com isso, investimento de grande monta, em infraestruturas, são disponibilizada, para
as demais regiões brasileiras, apenas a partir da década de 1950, e com maior intensidade na
década de 1970, quando o modelo agroexportador vigente se enfraquece definitivamente
(SANTOS; SILVEIRA, 2006). Por isso, o Estado da Bahia começa “o processo de
industrialização [...] em 1950 com a implantação da Refinaria de Mataripe”, graças à
descoberta de petróleo na região da Baía de Todos os Santos, fomentado pelo processo,
concomitante, de planejamento estatal (ALCOFORADO, 2007, p.16). Apesar de ter a cultura
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agrário-exportadora do cacau (produzido na região de Ilhéus-Itabuna) como principal produto
de exportação, até a década de 1980 o Estado da Bahia, a partir de 1970, tem o setor industrial
– caracterizado como complementar a Região Concentrada –, na região de Salvador, como o
setor mais dinâmico na Estrutura do Produto Interno Bruto do Estado. A industrialização da
região de Salvador irá influenciar as cidades próximas a capital do Estado (ALCOFORADO,
2007) e, por conseguinte, o desenvolvimento capitalista em Serrinha; como veremos nos
tópicos a seguir.

O Capital e Seu Novo Modo de Circulação. A Rodovia

Com o capital superacumulado em São Paulo e a necessidade da expansão geográfica
em busca de locais onde a organização sindical e o preço da terra facilitasse o processo de
acumulação ampliada do capital, na década de 1970, vários pólos industriais são abertos em
diferentes partes do Brasil (SANTOS; SILVEIRA, 2006). O processo de industrialização da
Região Metropolitana de Salvador, segue a lógica de expansão do capital paulista e, com
investimentos do Estado militarizado é criado em 1978, o Complexo Petroquímico de
Camaçari permitindo com isso, a virada de posição do Estado baiano e da Região
Metropolitana de Salvador em particular, que passa a partir da década de 1980, a ser
considerada também, área de produção industrial. O planejamento nacional, outrossim,
possibilita a integralização do litoral com o interior tendo como marca principal a construção
de Brasília, em 1955, no centro do Brasil e as aberturas de rodovias que interligam o Brasil de
Norte a Sul a partir de 1960.
A partir de 1970, as cidades próximas e que eram dependentes do fluxo do capital, que
escoava via BR 116 intensificam seu processo de urbanização. Entre essas cidades destaca-se
Feira de Santana, Vitória da Conquista e Jequié, com maior intensidade e Serrinha e outras
cidades em menor intensidade. Serrinha, paradoxalmente ganha com a chegada da BR116 e,
por um lado, também perde, devido a proximidade de apenas 70 km da estrada em relação a
Feira de Santana, principal cidade nodal que liga Salvador e o Centro-Sul do país. Esse fato,
irá ocasionar o estrangulamento do comércio e serviços em Serrinha em detrimento de Feira
de Santana.
Apesar da concorrência que Feira de Santana e Serrinha estabelecem – com perda
importante na dinâmica regional para a segunda urbe – com a conclusão da BR 116 em 1969,
Serrinha é outra vez ‘assediada’ pelo capital em seu processo de desenvolvimento capitalista.
Com a chegada da rodovia, o capitalismo avança no espaço urbano e estabelece as novas
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dinâmicas para a sua reprodução. O fortalecimento do mercado da terra urbana em Serrinha se
torna mais vibrante ao tempo em que ocorre o espraiamento da mancha urbana.
Carlos (1994, p. 169) sobre tal espraiamento esclarece que: “No urbano, a terra deixa
de ser um instrumento da produção imediata, um bem da natureza, como o é no campo” para
virar uma mercadoria que tem valor de uso e valor de troca. A terra, modificada pela ação do
trabalho humano, se diferencia no tempo histórico da reprodução do espaço urbano criando
valor como mercadoria conforme as especulações ou as construções (praças, ruas, sistema de
transporte e circulação, moradias, escolas, indústrias, infraestrutura básica, etc) que são
produzidas como capital fixo. Essas construções darão outro valor ao espaço geográfico e os
diferenciarão em hierarquias espaciais. Ou seja, a terra urbana será valorizada ou
desvalorizada e atuará como mercadoria pela dupla ação humana da construção ou da
especulação, no tempo histórico, portanto:

O desenvolvimento do processo de reprodução do urbano englobando terras até
então ociosas ou rurais dá-se através de um processo de integração que tende a
aumentar a demanda pela terra; nesse sentido, a terra passa a assumir suas
características de forma cada vez mais segregada, além daqueles de meio de
produção, para ser incorporada ao universo dos bens necessários à manutenção da
vida, através da moradia, áreas de lazer etc. Por outro lado, seu monopólio separado
das condições de meio de produção ou moradia, e a partir do desenvolvimento delas,
passa a ser fonte de renda na medida em que entra no circuito econômico como
realização (econômica) do processo de valorização que a propriedade privada
confere ao proprietário (CARLOS, 1994, p. 170).

Com a instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços destinados a suprir as
necessidades da nova forma de circulação bem às margens da BR 116, o vetor de crescimento
da cidade se modifica e acompanha a rodovia (MAPA 4), em detrimento da área da ferrovia,
valorizando novas terras e desvalorizando outras.
O espaço urbano, criado graças ao estímulo provocado pela instalação da ferrovia, que
anteriormente era muito valorizado, é relegado e a parcela da terra urbana se desvaloriza.
Evidentemente, a criação do espaço urbano da ferrovia não é estabelecido com a chegada da
ferrovia, em 1880, e findado em 1969, com a chegada da rodovia. O espaço urbano sofre
valorizações anteriores à chegada da ferrovia bem como sofre desvalorização antes da
chegada da rodovia, evidenciando-se toda uma anterior especulação da terra urbana e anterior
desvalorização. Toda essa engrenagem capitalista é posta em movimento com um único
objetivo, o lucro.
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Mapa 4. Evolução da mancha urbana de Serrinha até 1987

As modificações nas terras urbanas de Serrinha descritas acima, criarão áreas de
valorização, antes restritas ao centro. A ação, principalmente do Estado (como veremos no
QUADRO 2), possibilitará a entrada do capital comprando, parcelando e especulando terras
em Serrinha com intuito de obter renda da terra.
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O espraiamento da cidade vai ocasionar os primeiros impactos ambientais (ver o
MAPA 4). Os lugares que antes estavam preservados, por conterem reservas de água doce,
começam a ser ocupados pela parte pobre da população expulsa das áreas valorizadas. Ao
mesmo tempo, transformações urbanas ocasionadas pela chegada da rodovia, traz uma
mudança significativa no meio rural da região, que impacta fortemente a cidade de Serrinha.
Esse capital adentra nas pastagens de criação de gado e de sisal familiar para intensificar a
plantação desse produto (agave) com a inserção de ciência e tecnologia, principalmente, na
região dos municípios de Valente e Santa Luz. O objetivo era fornecer o sisal como matéria
prima para a nascente indústria sisaleira em Salvador:

A parti de 1970, as fibras começavam a serem tratadas e industrializadas na Bahia.
Em 1970, a empresa BAHIANA SISAL foi a primeira indústria sisaleira instalada
em Salvador [...]. Sucessivamente, surge a Stella Azurra, em 1974, subsidiária de
uma empresa italiana, seguida da COSIBRA – Companhia de Sisal do Brasil, da
FIBRASA – Fibras do Brasil S.A., da SISALANA, formada por um grupo baiano,
que implantou sua fabrica no CIA – Centro Industrial de Aratu, da
VALCOFRIBRA, no município de São Domingos e, finalmente, a CCB –
Companhia de Celulose da Bahia, que instalou suas usinas em Santa Luz e no
COPEC- Complexo Industrial de Camaçari (ANDRADE, 2002, p.76-77)

Com isso, Salvador em seu processo de industrialização, que tem início na década de
1950, começa a reproduzir o capital na dinâmica da região de Serrinha. Aliás a CCB, empresa
agroindustrial, que se instala em Santa Luz em 1976 e fecha suas portas em 1987 “[...]
provocou uma mudança significativa no quadro regional de uma área de agricultura
tradicional, aproveitando as possibilidades da monocultura do sisal” (SILVA, 2002, p. 83). A
C.C.B. “com um investimento total de 110 milhões de dólares [...], criando três mil e
quinhentos empregos diretos no setor agrícola e cerca de seiscentos no setor industrial”
(SILVA, 2002, p. 86) modifica, portanto, o processo de urbanização da região e de Serrinha,
em particular, por ser o maior centro urbano da região.
Outro fato marcante no processo de industrialização da região foi a chegada da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), em 1984. Com investimento inicial de 55 milhões de
dólares, a CVRD se fixou no município de Teofilândia, mas com área de mina abrangendo o
município de Serrinha. “A presença da CVRD em Serrinha causou um forte impacto na
economia do município, com a geração de dezenas de empregos diretos e indiretos, dinamizou
o comércio local e propiciou a criação de pequenas empresas prestadoras de serviço de apoio”
(FRANCO, 2008, p.214). As conseqüências, além da questão econômica pontuada por Franco
(2008) e Silvia (2002) pode ser percebido através do crescimento do antagonismo entre
riqueza e pobreza na cidade de Serrinha. Ou seja, quanto maior o desenvolvimento capitalista
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em uma região, maior a diferença entre os detentores de capital e os detentores da força de
trabalho.
Portanto, e pelo fato de ser a mais urbanizada (serviço, comércio, lazer, etc) na região,
até aquele momento, a cidade de Serrinha sofre um intenso fluxo populacional, como pode ser
constatado pela Tabela 2.

Tabela 2 – População residente, total, sede e acréscimo populacional em Serrinha de 1970 a
1991
População Residente
Década

Total no município

Cidade (Sede)

Acréscimo populacional na sede por década

1970

47.172

16.187

5.903

1980

57.467

23.920

7.733

1991

76.013

34.437

10.517

Fonte: IBGE

Analisando a Tabela 2, na década de 1970 e 1980, a cidade teve um acréscimo
populacional total, em 20 anos, de 18.250 indivíduos. Ou seja, em 1991 a população total da
cidade, registrada pelo IBGE, dobra em relação a 1970. Complementando os dados da Tabela
2 com a comparação do Mapa 3 com o Mapa 4 se observa que a mancha urbana, devido ao
acréscimo populacional se espraia em direção a periferia, intensificando a pobreza na cidade.
Com o crescimento populacional significativo o capital requisitou um reordenamento urbano
e a abertura de novas construções que possibilitasse a reprodução capitalista. Para isso, pode
se dizer, literalmente, que aconteceu a construção de outra cidade por cima da velha cidade.
Construções antigas foram derrubadas para dar lugar a novos sistemas de objetos e sistemas
de ações que contemplassem a reprodução do capital. A cidade, através do Estado,
principalmente, implantava: largas avenidas que foram abertas para facilitar a circulação de
automóveis e caminhões; sistemas de transbordo para o crescente fluxo de passageiros em
busca de serviços e de consumo; e bairros inteiros foram criados pelo planejamento capitalista
estatal.
As realizações em 1977 e 1982 dos Bairros da Cidade Nova e URBIS I,
respectivamente, possibilitaram o padrão classe média baixa na urbe. Os lotes destinados à
população com renda acima de 3 salários mínimos (SERRINHA, 2000), consolidaram o
surgimento de bairros reservados, como “guetos”, aos trabalhadores do serviço público e
privado com salários um pouco maior. O surgimento desse parcelamento urbano esticou a
cidade e criou os vazios urbanos, com objetivos claros de especulação das terras ociosas entre
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o centro e os novos bairros. Outra grande marca da época foi a construção da rodoviária da
cidade com capacidade de fluxo de 5.000 passageiros/dia – bem acima do fluxo normal – e a
criação de um novo bairro – o Bairro da Rodoviária (FRANCO, 2008). Esse fato, também,
criou um vazio urbano com intuito claros de especulação da terra e ordenamento e
planejamento da cidade.
Resumidamente, se pode perceber que nessa época, o estado capitalista começa a
planejar e ordenar o parcelamento da terra urbana, em Serrinha, com intento de favorecer o
capital de um lado e o trabalhador (se assim se pode escrever) por outro, criando a
possibilidade de moradias mais estruturadas. Apesar destes bairros novos serem loteados –
delimitação das parcelas – sem nenhum processo de urbanização, que só aconteceram em
meados do fim do século XX, marcaram a mancha urbana como o primeiro processo claro de
planejamento do solo da cidade com fins implícitos de valorização de terras rurais, agora
englobadas a região urbana.
Essas transformações urbanas em Serrinha foram executadas em um curto período,
menos de 20 anos (QUADRO 2). Como no Quaro 1 o Quadro 2 apresenta supressões sendo
apreciadas apenas algumas das maiores intervenções no espaço urbano pelo capital. Como
exemplos dessas supressões pode se citar: a ampliação da rede escolar, construção de açude e
poços; pavimentação e abertura de avenidas, hospitais. etc.

Quadro 2 – Origem do capital das principais construções urbana de Serrinha nos anos de
1969 a 1987
Ano

Construções

Origem do capital

1969

BR 116

Estado

1969

Água potável

Estado

1969

Parque de Vaquejada

Privado

1969

Rádio Difusora de Serrinha

Privado

1973

Delegacia Regional de Policia

Estado

1973

5º Distrito Regional do Detran

Estado

1973

Coordenadoria Regional de Educação

Estado

1973

5º Centro de Saúde

Estado

1973

Inspetoria de Renda

Estado

1977

Loteamento Cidade Nova

Estado

1980

Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Estado

1982

Loteamento URBIS I

Estado

1985

Rodoviária

Estado

Fonte: FRANCO, 2008
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Observando o Quadro 2 (em comparação ao QUADRO 1), novamente se constata que
o Estado é o grande mobilizador de capital na construção urbana de Serrinha. As construções,
outra vez, servem a dupla função de atrair e ordenar o desenvolvimento capitalista na cidade.
Nesse momento, para entender a dinâmica do desenvolvimento capitalista em
Serrinha, vamos explicar sucintamente, as repercussões desses novos investimentos na cidade
e o impacto, que isso vai ter na chegada da universidade.
Primeiramente a chegada da BR116, que já foi explicada, permitiu uma maior
circulação do capital no espaço urbano permitindo a chegada de grandes industrias como a
CCB em 1976 e a CVRD em 1984. A instalação de grandes indústrias nas regiões requisitou
em variados níveis uma maior qualificação da força de trabalho com objetivos claros de
baratear o custo dessa mão de obra especializada. Foram instaladas escolas especificas de
mineração e de aperfeiçoamento para os trabalhadores com intuito claro de criar um
contingente de força de trabalho de reserva. Ou seja, quanto mais gente educada em certa
aptidão maior a possibilidade de se negociar preços baixos para os salários. O comércio, em
seu processo de crescimento, também, requisitava uma força de trabalho com maiores
aptidões para lidar com diferentes estágios e obter sobretrabalho.
Outro grande impulsionador no processo da urbanização foi à regionalização dos
organismos do Estado baiano e federal em 1973. Os investimentos do Estado foram alocados
para a região com a finalidade de instalar as estruturas de controle e planejamento na região e
abrir as frentes para a reprodução do capital.
Todos esses fatores impulsionavam a necessidade, no processo de desenvolvimento
capitalista, de mais educação formal para todos e cada vez mais em níveis de especialização.
Nessa época, precisamente no ano de 1985, conforme entrevista com o Professor A da
UNEB Campus/Serrinha, o poder político-econômico local começa a pressionar e buscar
junto ao Estado da Bahia a implantação de uma faculdade pública na cidade. O discurso
apregoado é o desenvolvimento social da região. Ao contrario do que se discursava, o
desenvolvimento almejado era do capitalismo. A região necessitava, cada vez mais, de
educação elevada com intuito claro de diferenciar e criar localmente uma elite educada e
comprometida com o desenvolvimento do capital. Haja vista, que grande parte dos estudantes,
oriundos da classe media e abastada, migravam para Feira de Santana e Salvador para se
qualificar no nível superior e muitas vezes não retornavam. A implantação da faculdade,
conseqüentemente, possibilitaria que uma parte desse contingente ficasse na cidade se
qualificando e gerando renda local. E, lógico que, com a implantação da faculdade, um
montante de recursos do Estado fluiria para a cidade. Esses recursos, portanto, devido à
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dimensão, funcionamento, salários, serviços gerados pelo Campus, conforme os apologistas
do desenvolvimento local permitiriam um desenvolvimento econômico e social para a
sociedade de Serrinha e região25.
Nessa questão a elite local, conjuntamente com o planejamento do Estado da Bahia e
do grande capital, percebe que a cidade se transformava em uma mercadoria e pode ser
vendida de diferentes formas. A idéia da cidade como empreendimento incentivará os
próximos investimentos visando o ganho de capital em uma parceria público-privado. O
empreendedorismo urbano fará da cidade de Serrinha palco para investimentos que visem o
lucro. E, a universidade pública é vista nessa nova dinâmica para o desenvolvimento
capitalista da cidade de Serrinha.

O Planejamento da Pobreza e do Capital. A Cidade como Mercadoria

A cidade contemporânea, como produto da relação capital-trabalho, é vendida como
mercadoria. De diferentes formas o espaço urbano é parcelado. Esse parcelamento do solo
urbano é apropriado pelo capital como valor de uso e valor de troca. Para ter valor, a terra
urbana, passa pelo processo de legitimação (através da legislação ou do planejamento) pelo
Estado. Função essa, outorgada aos novos planejadores dos Planos Diretores Urbanos e outros
que representam bem o surgimento dessa nova fase do capital dentro do espaço urbano no
Brasil. O espaço geográfico da cidade de Serrinha, como mercadoria, sofre diferente vertente
de investimentos do capital no processo de reprodução urbana, como veremos a seguir.
Como uma coleção de propriedades privadas, seja particular ou pública26, a cidade
cresce como lugar da produção e reprodução do capital e do trabalho, sendo que cada um de
seus habitantes deve ocupar seu ‘quadrado’. Ou seja, para habitar, necessidade básica do
homem, o individuo deve morar debaixo da ponte (ou em qualquer buraco, viela, beco, banco
25

Para verificar dois pontos contraditórios sobre essa questão consultar e confrontar a pesquisa de base
economicista de Roberto Paulo Machado Lopes – Universidade pública e desenvolvimento local – que
demonstra que a instalação da Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) possibilitou o desenvolvimento local
da cidade e da região de Vitória da Conquista/Ba (LOPES, 2003); com a pesquisa geográfica de base marxista,
vinculada a dissertação de mestrado de Sócrates Oliveira Menezes – Para além do desemprego – que retrata, ao
contrário, um panorama crescente de desemprego em Vitória da Conquista (MENEZES, 2010).
26
Os lugares públicos – que tem um valor maior de uso que de troca – (praças, escolas, hospital, ruas) pertencem
ao Estado e este controla, normatiza e disciplina o uso, a troca e o acesso a esse espaço. Esses espaços urbanos se
caracterizam mais como espaços da reprodução social. Células do lazer, da educação, da administração, da
circulação, da repressão. Enfim, parcelas urbanas privatizadas em seu uso e acesso. Apesar de ter o discurso para
todos, essas células urbanas, são controladas em seus usos e acessos. Não se pode brincar em uma sala de aula; a
não ser se for de forma lúdica, para a aprendizagem, e em determinada hora. A repressão para o acesso, como no
caso das praças, pode ser direta ou subjetiva (Para um debate maior consultar o livro de Serpa O espaço público
na cidade contemporânea, 2007).
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de praça), em invasões (locais em que ocorrem as lutas de classe pela propriedade da terra
urbana) ou comprar uma parcela desse solo. Seja essa compra do proprietário individual, seja
do Estado capitalista. E, essa compra, se diferencia conforme a divisão de trabalho. Quem
ganha melhor compra uma parcela da terra urbana maior, localizada em pontos com maior
acessibilidade aos serviços e com uma melhor infraestrutura. As diferenciações dos espaços
habitados demonstram a desigualdade social da sociedade capitalista. Como relata Smith
(1988, p.200): “A célula básica constituinte do espaço urbano é o espaço absoluto individual
da propriedade privada e cada um desses espaços tem preço na forma de renda do solo”.
Nessa lógica, Carlos (1994, p.95) escreve que:

As contradições sociais emergem, na paisagem, em toda a sua plenitude, pois aqui
os contrastes e as desigualdades de renda afloram, já que o acesso a um pedaço de
terra, o tamanho, o tipo do material de construção vão espelhar mais nitidamente as
diferenças de classe. O acesso a habitação e aos meios de consumo coletivo serão
diferenciados segundo a camada social que se localizará e morará de modo
diferenciado na cidade (CARLOS,1994, p.95)

Dentro de nossa pesquisa investimos em percorrer o espaço urbano de Serrinha para
identificar as diferenças dos sistemas de objetos e sistemas de ações que caracterizam cada
célula básica. Células essas caracterizadas pelos espaços da miséria e da abundância. O Mapa
5 representa o espaço urbano atual de Serrinha. Dentro dessa delimitação percorremos
diferentes ruas, bairros, casas, lojas tirando fotografias que representasse as diferenças e as
desigualdades espaciais.
Comparando os Mapas 2, 3 e 4 com o 5 vemos o crescimento da cidade na evolução
de sua mancha urbana. Do núcleo primordial até os dias atuais, a cidade cresce de seu centro
para as periferias englobando as terras rurais através da implantação de infraestruturas,
serviços, habitações que dão valor de trabalho acumulado ou seja, capital. Então, voltamos a
máxima de Marx (1996) no volume 1 do livro 1 do Capital quando ele explica sobre
mercadoria: o que se compra é trabalho humano, é sangue, acumulado. As pessoas vão
comprando trabalho e esse trabalho é diferenciado pela quantidade de trabalho acumulado em
diferentes parcelas do espaço urbano.
Portanto, a cidade é consumida como uma mercadoria, na concepção marxista, em
parcelas (habitação) e em sua totalidade (água, luz, telefonia, esgoto, escolas, hospital). E, por
ser consumida em sua totalidade reproduz e produz o capital e a força de trabalho, em suas
particularidades espaciais. Visualizando os espaços a partir das fotografias e localizando elas
no Mapa 5 se pode perceber os diferentes espaços geográficos de Serrinha e como estes,
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espaços geográficos, estão organizados dentro da dinâmica da concentração de capital fixo,
pobreza, comercio, indústria no processo de reprodução do capital e trabalho.
Mapa 5. Evolução da mancha urbana de Serrinha até 2010

As fotos (FIGURA 2) se localizam, conforme se pode observar no Mapa 5, no bairro
do Ginásio, perto do centro. A área é caracterizada por ser: uma ocupação antiga; com
arborização; avenidas principais e secundárias calçadas e largas; infraestrutura urbana;
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serviços e comércios acessíveis; praças; espaços particulares para o lazer; alta valorização do
solo urbano; constantes remodelações e construções; diferentes funções e classes sociais. Na
região se encontram algumas casas de terrenos pequenos, autoconstruções, insalubres,
materiais de baixo acabamento que representam a classe trabalhadora antiga da cidade que
ainda não foi expulsa da área central. As casas em destaques, que não permitiram a entrada,
ao contrário, representam a classe abastarda herdeiros dos latifundiários e escravocratas da
região e, os novos proprietários detentores do poder político-econômico da região. Essas casas
têm as seguintes tipologias: grandes parcelas de terra; área de lazer interna; arborização;
material de construção de alto acabamento. Enfim, esse espaço da cidade representa o
mosaico das contradições históricas da sociedade capitalista de Serrinha.
Figura 2 – Concentração de capital fixo no bairro do Ginásio em Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto1a

Localização no Mapa 4 – Foto1c

Localização no Mapa 4 – Foto1b

Localização no Mapa 4 – Foto1d

Fonte: o autor, 2010

Outra área, o bairro da Vaquejada e o bairro novo, são novas áreas de expansão do
capital fixo representado pelas moradias de alto luxo e médio luxo, respectivamente, como se
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pode observar na Figura 3. Por estarem afastados do centro, esses bairros, de moradores de
alto e médio poder aquisitivo, da periferia urbana se caracterizam como uma segregação
espacial consentida. Uma segregação espacial que busca um diferencial dentro da cidade.

Figura 3 – Concentração de capital fixo: segregação espacial no bairro da vaquejada e bairro
novo em serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 2a

Localização no Mapa 4 – Foto 3a

Localização no Mapa 4 – Foto 2b

Localização no Mapa 4 – Foto 3b

Fonte: o autor, 2010

No bairro da vaquejada os lotes são grandes e arborizados não permitindo a construção
de casas de baixo poder aquisitivo. Apesar das ruas serem de terra batida, são largas e
perfeitas para a circulação de automóveis particulares. As casas, que por motivos outros não
permitiram ser adentradas, se caracterizam por alto padrão de acabamento, lazer interno e
arborização. No bairro novo, que permitiu a visita interna, as características principais, além
da segregação espacial, são: condomínio fechado; casas com bom acabamento interno e
externo; moradias com três quartos, sendo uma suíte; área na frente, atrás e dos lados com boa
ventilação entre as construções; lotes médios; áreas de lazer internas ao condomínio (piscinas,
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campo de futebol society, salão de festas); arborização; segurança. O condômino tem
características para uma nova classe média que surge na cidade com poder aquisitivo
diferenciada. A classe media que surge, não quer direitos e deveres ela quer privilégios dentro
da cidade e, por isso se isola.
As Fotos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, referenciadas no Mapa 5, são frutos da
segregação espacial da população urbana de menor poder aquisitivo. O conjunto dessas
pessoas, como veremos, tem como opção de moradia “[...] os conjuntos habitacionais, [...], os
bairros operários com insuficiência ou mesmo ausência de infra-estrutura, e as áreas
periféricas onde abundam as autoconstruções” (CARLOS, 1996, p.96).
As áreas representam a periferia da cidade de Serrinha. Surgiram, em sua maioria, com
maior intensidades de 1970 para cá. representam as populações pobres expropriados das terras
rurais ou migrantes de outras áreas que vieram em busca de trabalho e melhoria nas condições
de vida. Comparando o Mapa 3 (que representa a mancha urbana até o ano de 1968) com o
Mapa 5 (que representa a mancha urbana atual) vemos que as áreas em questão, exceção da
área das Fotos 7 e 11, não existiam, eram ainda espaços rurais. Ou seja, com a intensificação
do capital via, principalmente, as industriais que se instalaram na região, nessa época em
questão, as parcelas rurais da mancha urbana foram sendo ocupados pelo adensamento urbano
em Serrinha. Esse processo foi corroborado, como vimos nos exemplos dos loteamentos
Cidade Nova e URBIS I e II, pelo Estado, no processo de expansão da necessidade de casas
para a classe trabalhadora em Serrinha e de uma política de valorização e expansão da terra
urbana e portanto do capital.
As áreas em tela, além de serem precárias em sua estrutura interna são caracterizadas,
também, por ocuparem, em sua grande maioria, terras de baixo valor. As barreiras geográficas
(vales, várzeas, encostas) conjuntamente com a baixa concentração de trabalho humano morto
desvalorizam e precariza os lotes em questão. O poder público atua nessas áreas só depois de
certo tempo de ocupação27. Esses moradores são relegados a própria sorte em lugares com
alto índice de violência e tráfico de drogas. Sem acesso a saneamento básico, escolas,
hospitais, transportes e serviços em geral que se concentra no centro os moradores dependem
de deslocamentos rotineiros para o trabalho e em busca de serviços, divertimentos e compras.

27

Como pode ser comprovado analisando as obras de urbanização empreendidas pelo poder municipal (ANEXO
A– Obras em execução ou executadas na cidade de Serrinha de 2009 a 2010) e os anos de ocupação das áreas em
questão.
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Figura 4 – Áreas periféricas de concentração de habitações precárias em Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 4

Localização no Mapa 4 – Foto 5

Localização no Mapa 4 – Foto 6

Localização no Mapa 4 – Foto 7

Localização no Mapa 4 – Foto 8

Localização no Mapa 4 – Foto 9

Fonte: o autor, 2010
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Figura 5 – Áreas periféricas de concentração de habitações precárias em Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 10a

Localização no Mapa 4 – Foto 10b

Localização no Mapa 4 – Foto 11

Localização no Mapa 4 – Foto 12

Localização no Mapa 4 – Foto 16a

Localização no Mapa 4 – Foto 16b

Fonte: o autor, 2010
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Como vimos acima nas Figuras 4 e 5 a cidade de Serrinha no ano de 2010 registrava
uma intensa área de concentração de habitações precárias. Desde favelas, ocupações
irregulares, até condomínios habitacionais, minha casa minha vida, no bairro do cruzeiro
(FOTO 10b). As casas das Figuras 4 e 5 se localizam nas franjas da cidade, em bairros
precários, a maioria, como se pode observar pelas fotos, não tem pavimentação nas ruas e
arborização. As ruas são estreitas e muitas delas estão com as tubulações de água e esgoto
escancaradas a céu aberto. As casas, em sua fachada, na maioria têm acabamentos precários
ou de baixa qualidade. Os lotes das casas são pequenos e insalubres (algumas casas
apresentam tetos baixos, um cômodo para vários moradores, sanitários fora das residências,
piso de barro dentro de casa) gerando doenças, apatias, desconforto. As residências, em sua
quase totalidade, que foram visitadas na pesquisa, não apresentam lugares apropriados para o
estudo, o lazer, o descanso. Comparando as habitações das Figuras 2 e 3 com a 4 e 5 se
percebe claramente a concentração de renda na cidade. Mais gritante é a comparação do
conjunto, construído pela iniciativa privada, destinado a classe média alta (FOTO 3a e 3b) e o
conjunto (FOTO 10b) – que se assemelha a uma senzala contemporânea – construído pelo
poder público para a baixa renda com o pomposo nome de “minha casa, minha vida”.
Outro caso que se reproduz, em Serrinha, são os bairros proletários da Cidade Nova
(FOTO 12) e URBIS I e II que começaram, respectivamente, a serem ocupados no final da
década de 1970 e na década de 1980 e sofrem o processo de urbanização, e ainda sofrem (ver
as obras em execução pela Prefeitura de Serrinha no ANEXO A), apenas nas décadas de 1990
e 2000 com obras de infraestruturas. A implantação de luz, água encanada, tratamento de
esgoto, pavimentação de ruas locais e de acesso aos bairros, etc (FRANCO, 2008) depois do
processo de ocupação demonstra a precariedade do ambiente construído, bem como: o
material utilizado; as melhorias feitas com material de baixo acabamento e na forma de
autoconstrução; a falta de área frontal, nas laterais e no fundo (as casas são geminadas) que
impedem o arejamento adequado em um clima extremamente quente e seco; mostram uma
diferença enorme entre as casas dos abonados e da classe trabalhadora em Serrinha.
Por outro lado, a concentração de renda e o aumento da pobreza ficam mais claros,
ainda, quando observamos e analisamos os dados da Tabela 3. Na Tabela 3 se ver claramente
que a concentração de renda no município de Serrinha aumentou. Em dez anos a renda retida
nas mãos dos 20% mais ricos aumentou 2,1% enquanto os 20% mais pobres perderam 1,66%
de sua renda ficando ainda mais pobres.
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Tabela 3 – Porcentagem da concentração de renda de 1991 e 2000, por extratos da população
em Serrinha, 2010
1991

2000

Renda apropriada pelos 10% mais ricos da população

46,89

48,09

Renda apropriada pelos 20% mais ricos da população

62,58

64,68

3,0

1,34

Renda apropriada pelos 20% mais pobres da população

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD, 2010

Analisando os dados trazidos na Tabela 4 percebe que a renda per capita média (por
cabeça) entre 1991 e 2000 aumentou. Subiu 35,05%, de R$ 76,34 para R$ 103,1. Ou seja, o
montante de renda do município como um todo aumentou. Correlacionando os dados da
tabela 4 de renda per capita média com os indicadores de pobreza e indigência, que
aumentaram, concluímos que: enquanto a produção da renda no município aumentou sua
distribuição entre os indigentes e pobres diminuíram. A mais indigente e pobres no município,
em uma variação de 10 anos, enquanto a renda per capita aumentou 35,05%.

Tabela 4 – Indicadores de indigência, pobreza e renda per capita média de 1991 e 2000 em
Serrinha, 2010
1991

2000

Renda per Capita Média (R$ de 2000)

76,34

103,1

Intensidade da Pobreza (%)

56,63

57,23

Intensidade da Indigência (%)

45,84

52,7

Fonte: PNUD, 2010

A concentração de renda pode ser analisada, também, pelo adensamento do capital.
Notadamente, o espaço do centro, que representa velhas construções, as que ainda resistem ao
poder do tempo e do capital, e novas com diferentes finalidades e funções. O centro se
caracteriza como o espaço geográfico do núcleo de fundação da cidade. Nessa parcela urbana
as relações entre o capital e o trabalho representam sistemas de objetos e sistemas de ações
históricos. Como se pode ver na Figura 6 a área é extremamente adensada, contêm grandes
quantidades de construções verticalizadas que servem a diferentes propósitos. Encontram-se
basicamente as seguintes estruturas: serviços; comércio; residências degradadas; prédios
antigos; grandes lojas varejistas; sistema bancário e de controle do poder local, estadual e
federal.
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Figura 6 – Concentração de capital fixo no centro de Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 14a

Localização no Mapa 4 – Foto 14b

Localização no Mapa 4 – Foto 14c

Localização no Mapa 4 – Foto 14d

Fonte: o autor, 2010

Além disso, é um espaço da mancha urbana com infraestrutura; ruas asfaltadas; boa
iluminação; divertimentos (bares, restaurantes, casas de show); prédios novos de residenciais;
casas de habitação precárias; poder repressivo simbólico (igrejas, templos, escolas). O centro
se caracteriza como o espaço geográfico do núcleo fundacional da cidade. Nessa parcela
urbana as relações entre o capital-trabalho representam sistemas de objetos e sistemas de
ações históricos. Nesse espaço da cidade, portanto, o capital-trabalho, de diferentes formas e
intensidades, circulam com maior fluidez. Essa lógica espacial, toda semana, é invadida e
transformada pela feira (FOTO 14c), resquício dos sistemas de objetos e sistemas de ações do
passado, intensificado a circulação de capital-trabalho, na dinâmica do desenvolvimento
capitalista na cidade.
A cidade de Serrinha, expressão máxima da concentração do capital na região, passou
por distintas etapas dentro do processo de desenvolvimento capitalista. A cidade foi se
modificando, englobando outras áreas do espaço rural (ver Mapas 2, 3, 4 e 5), implantando
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diferentes formas de relações de produção e relações de trabalho. Apesar do decrescimento no
crescimento populacional (TABELA 5) a cidade nuca parou de crescer. De 1991 a 2000 a
cidade reduz seu crescimento de 10.517, registrado na década anterior, para 7.150 pessoas.
Novamente, na ultima década, se registra um decréscimo na sede. Esse decréscimo pode ser
compreendido de varias formas, uma delas, principalmente, corresponde ao esvaziamento de
uma política estatal de incentivo a circulação de capital como o ocorrido na década de 1970 e
1980, como visto anteriormente.

Tabela 5 – População residente, total, sede e acréscimo populacional em Serrinha de 1991 a
2010
População Residente
Década

Total no município

Cidade (Sede)

Acréscimo populacional na sede por década

1991

76.013

34.437

10.517

2000

83.206

41.587

7.150

2010

1

47.177

5.590

77.285

Fonte: IBGE
Nota: 1. Queda na população residente total pela emancipação do distrito de Barrocas em 2000

Algumas das principais construções para a atração de trabalhador e investimento
capitalista para Serrinha, a partir do ano de 1988, foi executada na parceria público-privada e
através de investimentos do Estado (QUADRO 03).

Quadro 3 – Origem do capital das principais construções urbana de Serrinha nos anos de
1988 a 2010
Ano

Construções

Origem do capital

1988

Praça Morena Bela

Estado

1988

UNEB

Estado

1998

Parque de Vaquejada Maria do Carmo

Privado/Estado

2001

Fabrica Via UNO

Privado/Estado

2001

Fabrica Scmidt Irmãos

Privado/Estado

2006

Universidade Norte do Paraná/Educação a Distância (UNOPAR/EAD)

Privado/Estado

2006

Faculdade de Ciência e Tecnologia/Educação a Distância (FTC/EAD)

Privado/Estado

Fonte: Franco, 2008

As relações público-privada, muitas vezes, são caracterizadas como um jogo de
interesses escusos e troca de favores eleitoreiros. A corrupção, o caixa dois, a benfeitoria por
debaixo do pano são algumas das formas de atuação da parceria público-privada. O dinheiro
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do erário público é colocado de forma privada para beneficiar atividades empreendedoras da
elite local. É uma forma de transferência da renda coletiva para as mãos viciadas e manchadas
de sangue da burguesia local, estadual, federal ou internacional. Lógico que essa subtração
privada do tesouro público traz beneficio para ambos os lados, tanto os dirigentes públicos
quanto os dirigentes privados – quando, muitas vezes, não são a mesma pessoa – locupletam
as finanças públicas em proveito privado.
A relação público-privada é uma das formas do empreendedorismo que se caracteriza
como uma nova abordagem para o desenvolvimento capitalista a nível urbano. Mais o que é o
empreendedorismo urbano? Harvey (2005) explica que é uma clara abordagem para
incentivar a reprodução do capital com objetivos claros de perpetuar o ganho da burguesia. É
a nova marca do capital na cidade, tanto como discurso como na prática, para incentivar a
fixação do capital na cidade contemporânea.

Nos anos recentes, em particular, parece haver um consenso geral emergindo em
todo mundo capitalista avançado: os benefícios positivos são obtidos pelas cidades
que adotam uma postura empreendedora em relação ao desenvolvimento econômico.
Digno de nota é que esse consenso, aparentemente, difunde-se nas fronteiras
nacionais e mesmo nos partidos políticos e nas ideologias (HARVEY, 2005 p.167).

O empreendedorismo urbano surge como forma de amenizar as crises nas cidades, do
capitalismo avançado, nas décadas de 1960 e 1970, ocasionados, principalmente, pela evasão
das grandes empresas para regiões em que os custos de produção (força de trabalho barata e
não sindicalizada, isenções fiscais) proporcionassem uma rentabilidade maior dos lucros. As
quebradeiras das cidades, nas décadas anteriores, tiveram novo impulso, na década de 1980,
com as idéias e práticas neoliberais, a generalização a nível global da produção flexível – cada
parte da produção em diferentes partes do globo –, a implantação do trabalho precarizado, e a
financeirização do capital. Enfim, a política de expansão do capital em diferentes partes do
globo ocasionou perdas para as grandes cidades que precisavam agora de uma nova saída para
a economia urbana (HARVEY, 2005).
Nessa questão, Harvey (2005), aponta o que seria uma postura empreendedora de uma
cidade. O autor enfoca quatro grandes competições entre as cidades e as estratégicas adotadas
pelo capital no processo de desenvolvimento capitalista na contemporaneidade de
concorrência interurbana. Eles são explicitados, resumidamente, no Quadro 4. Posteriormente,
serão analisados na correlação do Quadro 3 com o 4.
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Quadro 4 – Estratégicas para a competição interurbana, conforme Harvey (2005)
Competição
Divisão internacional do
trabalho

Estratégicas
1. Naturais


Recursos



Localização

2. Criadas (parceria, principalmente, público-privada)


Aplicação de novas tecnologias (novos produtos, capital de risco

para novas empresas);


Redução dos Custos locais (Renunciais fiscais, credito barato e

aquisição de terrenos)

Divisão do consumo



Quantidades, qualidades e custos da mão de obra



Economia de aglomerados

1. Valorização de áreas urbanas degradadas
2. Inovação cultural
3. Melhoria física do ambiente urbano
4. Atrações para o consumo (estádios esportivos, centros de
convenções, shopping centers, marinas, praças de alimentação
exóticas)
5. Entretenimento (organização de espetáculos urbanos temporários
ou permanentes)

Divisão de controle e

1. Financeiros

comando

2. Informacional
3. Produção de conhecimento

Divisão na redistribuição

1. Militar

dos superávits dos governos

2. Educação

centrais (federal ou

3. Saúde

estadual)
Fonte: Harvey, 2005

Analisando o Quadro 3 com o 4, se nota que, os exemplos das construções no espaço
urbano de Serrinha (QUADRO 3), se enquadram nas estratégicas para a competição
interurbana. A construção da Via Uno, industria de tênis do Rio Grande do Sul, por exemplo,
e de outras industrias, em Serrinha, seguiram a lógica da busca por condições melhores de
rendimentos dos lucros através da diminuição dos custos de produção (isenções fiscais;
construções de infraestruturas por parte do estado; baixo custo da força de trabalho; preço
acessível da terra – quando não emprestadas ou doadas para as fabricas). Essas empresas se
instalaram nos bairros periféricos da cidade (FIGURA 7). Devido ao planejamento dessas

99
áreas para a exploração industrial, as empresas tiveram a seu dispor: baixo custo da terra;
infraestrutura adequada para a produção; mão de obra barata e com baixo custo no
deslocamento dos trabalhadores de suas residências para os postos de trabalho; e isenções
fiscais municipais, estaduais e federais.

Figura 7 – Estratégicas para a competição interurbana: Instalação de indústrias em serrinha,
2010

Localização no Mapa 4 – Foto 15

Localização no Mapa 4 – Foto 13

Fonte: o autor, 2010

Apesar da entrada de industrias, de abrangência internacional, na cidade a quantidade
de trabalhadores com emprego formal, em Serrinha, segundo cadastro no Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), era de apenas de 8.232 pessoas em 2009 (TABELA 6).

Tabela 6 – População total ativa e do município. empregos formais, informais e
desempregados em 2000 e 2009 em Serrinha, 2010
2000

2009

População Economicamente Ativa

39.884

-

Trabalhadores Formais

6.466

8.232

Trabalhadores Informais

15.051

-

Trabalhadores desempregados

18.367

-

População total no município

83.206

77.2851

Fonte: IBGE; MTE
Nota: 1. Queda na população residente total pela emancipação do distrito de Barrocas em 2000

Analisando a Tabela 6 se percebe que grande parcela da população ou encontra-se
desempregada ou com emprego informal. No ano 2000, por exemplo, 83,8% da população
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economicamente ativa estavam sem trabalho formal no município de Serrinha exercendo ou
trabalho informal, 37,8% ou desempregados, 46% e, apenas, 16,2% estavam trabalhando com
carteira profissional. Esses dados não revelam quantos, dos 16,2%, dos trabalhadores formais
exerciam trabalho precário. Ou seja, apesar de trabalhar no formato formal de emprego, as
condições de trabalho e renda não sustentariam ele e sua família.
Os números do Programa Bolsa Família (TABELA 7), do governo federal, representa
outra faceta da desigualdade social em Serrinha, apesar da entrada de industrias de porte.
Analisando a Tabela 7 se percebe que ocorreu um aumento de 16,6% no numero total de
pessoas que recebem o Bolsa Família em Serrinha, demonstrando, com isso, um aumento da
precariedade social na cidade. Outra analise interessante da Tabela 7 é que: metade da
população de Serrinha, precisamente 46,3%, recebem ajuda do Bolsa Família. Portanto, a
instalação de indústrias de porte, mesmo que tenha trazido mais emprego para os moradores
da cidade de Serrinha, não reverteu o quadro social. Prevalece o aumento do numero de
pobres, conforme Tabela 7 que demonstra o aumento do auxilio do Bolsa Família que é
destinado a famílias em condições de vulnerabilidade social.

Tabela 7 – Relação da população total do bolsa família e do município de Serrinha de
2004 e 2010
2004

2010

População Total que Recebe Bolsa Familia1

24.725

35.776

População Total no Município

83.206

77.2852

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social –MDS e IBGE
Nota: 1. Multiplicando por 4,3 – média de pessoas por família em Serrinha, conforme IBGE, 2010
2. Queda na população residente total pela emancipação do distrito de Barrocas em 2000

A saída apregoada pelos capitalistas de plantão, ávidos por obter lucro, mesmo que por
cima da miséria alheia, era incentivar o empreendedorismo urbano como relatado no Quadro
4. Vimos que uma das saídas foi a instalação de indústrias de grande porte, a custo de
isenções e benefícios das esferas municipais, estaduais e federais. Outras formas, na cidade,
conforme o Quadro 4, foram as seguintes: atração para o consumo da cidade e na cidade;
controle e comando da região; e maior participação na redistribuição dos superávits dos
governos centrais (federal ou estadual). Para dá vazão a competição interurbanas, como
exemplo da pesquisa, as construções em Serrinha (QUADRO 04) focamos em analisar o
parque temático e a educação de nível superior (FIGURA 8).
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Figura 8 – Estratégicas para a competição interurbana. instalação de parque e ensino superior
em Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 211

Localização no Mapa 4 – Foto

Localização no Mapa 4 – Foto 20

Localização no Mapa 4 – Foto 19

Fonte: o autor, 2010
Nota:1. Fonte: Serrinha, 2000

O parque de Vaquejada Maria do Carmo representa bem a iniciativa de
empreendedorismo urbano na cidade de Serrinha em uma parceria, no inicio, público-privada,
mesmo que seja de forma espúria. Sobre essa questão, Franco (2008, p.226) relata que a
disputa política entre o ex-prefeito Antônio Josevaldo Lima e o Prefeito, na época, Paulino
Alexandre Santana conhecido como Popó transbordou em acusações e repercussões na mídia
local e estadual.

A primeira bateria apontou contra Vardinho Serra, aliado de Popó e segundo se
comentava nos bastidores da política local um dos financiadores de sua campanha,
destacando que cinco caçambas, uma pá enchedeira e um trator de esteira todos com
logomarca da Prefeitura, trabalhavam na infra-estrutura de um parque de vaquejada
(Parque Maria do Carmo) de sua propriedade, obra que tinha o apoio dos cofres
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públicos municipais. Até suas manilhas para construir o sistema de saneamento do
local – atesta o Opinião [mídia local] – foram doados pela Prefeitura, que deixara de
fazer o beneficio de uma das ruas da cidade.

O parque Maria do Carmo, na competição espacial do consumo urbano, como
entretenimento organizado todo ano e estrutura física permanente, representa uma saída para o
desenvolvimento capitalista na cidade de Serrinha. Como pode ser observado na Foto 21, o
parque possui uma:

[...] superestrutura com 175 mil metros quadrados de área, 14 camarotes com
capacidade para 30 pessoas cada, um espaço especial para 1000 pessoas, 120
sanitários fixos, 40 bares, posto bancário, estacionamento interno para mais de 5000
veículos, área para shows com dois palcos e capacidade para abrigar até 100 mil
pessoas/dia. (FRANCO, 2008, p.438).

Analisando os números trazidos por Franco (2008) e comparando com alguns números
de Serrinha se percebe a dimensão do mega evento para a cidade. A população da cidade de
Serrinha (TABELA 5), conforme o censo 2010 gira entorno, de 47.177 pessoas o evento tem
a capacidade todo ano de absolver uma entrada de até 100 mil pessoas; a frota de veículos do
município de Serrinha é de 5484 automóveis28e o estacionamento interno do parque pode
abrigar 5000 veículos. Ou seja, o parque em seu evento anual comporta duas vezes a
população de Serrinha e tem pátio próprio para estacionar quase a totalidade de carros
cadastrados no município.
Analisando o acontecimento da vaquejada, através da pesquisa de campo, se percebe
que o espetáculo modifica toda a rotina da cidade e estabelece preços, como na época da
Petrobrás, acima do praticado normalmente na cidade. O lucro do show, em sua maioria,
angariado através do marketing, propagandas, exclusividade na venda de produtos (cerveja,
refrigerantes), locações de espaços internos para bares e restaurantes, ingressos, ficam na mão
dos proprietários. A população trabalhadora da cidade, por outro lado, monta pequenas
banquinhas de venda de alimentação e bebidas, trabalha catando latinhas ou em trabalhos
precarizados gerados pelo espetáculo e, com isso, consegue retirar, do rio de dinheiro que
jorra nas mãos da burguesia local, um ganho extra. Por seu lado, a Prefeitura recebe míseros
impostos e alguns dividendos que retornam, em parte, para o pagamento do estrago na cidade
ocasionado pelo mega evento. No mais, se percebe, como na instalação das industrias, uma
concentração do capital na mão de poucos e uma reprodução da desigualdade. A instalação do

28

Dados do IBGE, 2009
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parque, por fim, possibilitou a perpetuação do desenvolvimento capitalista com seu
antagonismo dialético de riqueza e pobreza.
As estratégicas da “governança urbana”, como vimos acima, para atrair capital nas
cidades têm a instalação de empreendimentos na área de educação superior como uma das
principais portas de saídas. Haja vista que, ela pode abarcar as quatro linhas de competições
estabelecidas por Harvey (2005). Ou seja, a educação de nível superior pode incentivar o
desenvolvimento capitalista urbano através da atuação nas competições: da divisão
internacional do trabalho; da divisão do consumo; da divisão do controle e comando; e da
divisão na redistribuição dos superávits dos governos centrais. Vamos tentar explicar, com as
palavras de Harvey (2005), cada estratégia que a educação superior como locus pode atuar
para incrementar e reativar a economia urbana na perspectiva do desenvolvimento capitalista:
Na divisão internacional do trabalho a educação superior pode ser uma estratégica
pois:

A competitividade internacional [das cidades] também depende das qualidades e
quantidades e custos da oferta local de mão de obra. Os custos locais podem ser
mais facilmente controlados quando os acordos coletivos locais substituem os
acordos coletivos nacionais, e quando os governos locais e outras grandes
instituições, como hospitais e universidades, pavimentam o caminho para a redução
de salários e benefícios. [...] (HARVEY, 2005, p. 175)

A busca por baixar os salários da força de trabalho instiga empresas a se instalarem em
cidades que possuem uma mão de obra qualificada, bem treinada e em quantidade abundante,
na área que ela atua, pois possibilitaria negociações de custos baixos na contratação do
trabalhador. Então, as cidades que possuem numero expressivos de empresas de um lado,
possuem de outro numero considerável de instituições de nível superior. O discurso das
grandes empresas é sempre qualificar o maior numero possível de trabalhadores que atuaram
em sua área para negociar a preços baixos os salários da força de trabalho.
Na divisão do consumo espacial a instalação de uma instituição de educação de nível
superior pode atuar na governança urbana atraído professores, alunos e demais interessados de
outras cidades para consumir os produtos como: diplomas; capacitações, palestras,
seminários, congressos, que estão a venda, nas particulares, ou bancadas pelo poder publico
nas públicas. Alguns, ao contrario, mesmo na publica são vendidos. Essas atrações geram
renda para a cidade com hospedagem, alimentação, deslocamento interno, divertimentos.
Enfim, a instalação de uma instituição superior como lugar de consumo deve estabelecer uma
parceria capitalista com a cidade no intuito da cidade “[...] parecer um lugar inovador,
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estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para divertir-se e consumir”
(HARVEY, 2005, p. 176). Ou seja, esses consumidores de mercadorias proporcionadas pela
educação de nível superior não iriam para determinada cidade se não houvesse a atratividade
de uma faculdade, universidade que proporcionasse, todo ano, e de diferentes magnitudes e
formas, eventos nessa área de consumo.
Como lugar das atividades de controle e comando a educação superior é peça chave na
concorrência interurbana. A estratégica de trazer capital e trabalho para a cidade através das
atividades de controle e comando requer uma gama de altos investimentos iniciais em
comunicação e transportes. No entanto, sem uma rede de especialistas, formadas nos bancos
acadêmicos, as funções dessas atividades não prosperavam. Ou seja “[...] as habilidades
específicas exigidas por tais atividades premiam as regiões metropolitanas com determinados
tipos de oferta educacional (escolas de administração e direito, [...])” (HARVEY, 2005, p.
176)
No entanto, nesse ramo de atividades de controle e comando, como relata Harvey
(2005, p. 177): “A concorrência interurbana é muito dispendiosa e, particularmente, difícil,
pois as economias aglomeradas continuam supremas, e o poder monopolístico de centros
estabelecidos, como Nova York, Chicago, Londres e Los Angeles, é difícil de ser quebrado”
O ultimo ramo é mais simples de entender. A instalação de uma universidade publica
em determinada região possibilita a transferência de recursos para a sua manutenção e
funcionamento. Portanto, a redistribuição dos superávits dos governos central seria natural e
incentivaria a economia local. Apesar de parte dos repasses serem gastos em outras cidade e
das contenções de gastos e “ainda que todo esforço [...] tenha sido feito para cortar o fluxo de
apoio do governo central para muitas regiões urbanas, há setores da economia (educação e
saúde, por exemplo) [...] em que tais cortes são impossíveis” (HARVEY, 2005, p. 178)
Então, tendo o debate acima e as outras discussões sobre educação e desenvolvimento
capitalistas trazidas pela pesquisa, como perspectiva e finalidade, e entendendo que a relação
capital-trabalho, implica contradições. E, considerando a educação como uma mercadoria e o
desenvolvimento capitalista como produtor de desigualdades. Indagamos: qual a relação
capitalista entre o ensino superior, particularmente o Campus XI, que se instala em 1988, e a
cidade de Serrinha?
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CAPITULO V
A Universidade Como Reprodutora do Capital-Trabalho
A acumulação do capital sempre foi uma ocorrência profundamente geográfica. Sem
as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da reorganização espacial e do
desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há muito tempo teria deixado
de funcionar como sistema econômico político. (HARVEY, 2005, p. 176)

Percebemos, até aqui, que a cidade de Serrinha se apresenta como um mosaico de
contradições e que a desigualdade espacial se espraia com o desenvolvimento capitalista da
mancha urbana. Observando, novamente, o Mapa 5 no Capítulo IV, que representa a cidade
de Serrinha no ano de 2010, percebemos que a cidade se organiza com pequenas áreas de
concentração de capital fixo, fora às avenidas de circulação e o parque Maria do Carmo,
cercado de áreas periféricas e de habitações precárias. A contradição do desenvolvimento
capitalista fixa a sua marca maior na espacialização urbana, Carlos (1994, p.254) afirma que:
“A cidade é a expressão mais contundente do processo de produção da humanidade, sob o
desenvolvimento da reprodução das relações capitalistas. Na cidade a separação homemnatureza e a atomização das relações, desigualdade social, se mostram de forma eloqüente”.
Sob essa perspectiva se entende que a cidade de Serrinha se insere dentro de uma
perspectiva da divisão internacional do trabalho e para entender a dinâmica interna da cidade
levou-se em conta o contexto de sua evolução no tempo-espaço. Espaço esse que está
englobado totalmente na economia-mundo, ou seja, o desenvolvimento capitalista da cidade
seguiu a lógica da expansão e concentração geografia do capital superacumulado em regiões
do capitalismo avançado, reproduzindo no tempo e no espaço da cidade as contradições do
capital.
A cidade, no entanto, vai se recriando a todo o momento e destruído os sistemas de
objetos antigos por novos ou impetrando novos sistemas de ações sobre antigos sistemas de
objetos. Esses mecanismos dialógicos de construção e destruição são visíveis através do olhar
no passado. Em Serrinha, poucas construções antigas e poucos sistemas de ações perduram de
passados remotos – como exemplo: as velhas mansões e a feira, respectivamente. A maioria
das velhas mansões ou estão em ruínas ou são utilizadas para outros usos. E a feira livre
constitui-se em um exemplo do que se quer dizer: por um lado, funciona como ponto de venda
de excedentes do pequeno produtor, como antigamente, e, por outro lado, é tomada por
comerciantes que contratam força de trabalho assalariado para vender mercadoria na própria
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feira e comerciantes que estabelecem vendas formais de mercadoria em seus interstícios se
aproveitando do fluxo de pessoas nos dias de feira e nos dias comuns.
A cidade do presente é fruto das ações do passado. Portanto, entender o passado a
partir do presente foi nosso objetivo no Capitulo IV. Com a chegada da Universidade do
Estado da Bahia Campus/Serrinha, em 1988, e seu desenvolvimento a cidade toma outra
dimensão dentro da divisão territorial do trabalho:

As cidades locais mudam de conteúdo. Antes, eram cidades dos notáveis, hoje se
transformam em cidades econômicas. As cidades dos notáveis, onde as
personalidades marcantes eram o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, o
promotor, o telegrafista, cede lugar à cidade econômica, onde são imprescindíveis o
agrônomo (que antes vivia nas capitais), o veterinário, o bancário, o piloto agrícola,
o especialista em adubos, o responsável pelos comércios especializados (SANTOS,
1997, p.148)

Dentro dessa perspectiva e prometendo, conforme Estatuto (UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA, 2008) e Plano Estratégico (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA, 2009), trazer novas esperanças de equidade, de uma nova cidade, e de plenas
realizações do desenvolvimento social de seus habitantes a UNEB Campus/Serrinha se
instala. No dizer do Professor A, entrevistado na pesquisa, o discurso da mobilidade da
população excluída era o discurso levantado na cidade de Serrinha com a chegada da UNEB.
Não se ouvia o contraditório, a rejeição a instalação da UNEB, era como se fosse instalar uma
benfeitoria sem seus malefícios. Em nenhum momento, nem nos discursos dos políticos locais
e do Estado, nem nos Estatutos, Regimentos e Planejamentos da UNEB, colocam às claras
que a universidade pública não é para todos. Não se viu nas ruas de Serrinha o conflito, o
protesto contra a instalação da UNEB, o discurso que o Campus XI estaria sendo implantado,
sim, com dinheiro de todos, para favorecer a poucos, com uma pequena porta e ao
capitalismo, com uma avenida, em seu processo de reprodução das desigualdades, do capital
na cidade de Serrinha.

O Campus Serrinha e a Reprodução das Desigualdades

A cidade de Serrinha, como foi visto, se especializa e se transforma dentro do contexto
regional. Agora ela forma força de trabalho em nível superior, através da universidade para
atuar, principalmente, em seu território e nos municípios de sua microrregião de influência
(TABELA 08). Seja na profissão específica de formação dos cursos do Campus XI, seja como
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mão de obra especializada para atuar nas mais diversas profissões que o capital requisita
dentro da divisão territorial do trabalho.
Tabela 8 – Quantidade total de alunos por cidade de origem, por curso e geral na
UNEB/Serrinha em 2010
Cidade de Origem

Alunos Matriculados em Cursos Presenciais em 2010.1
Pedagogia

Administração

Geografia

Total por cidade

Serrinha

164

76

67

307

Microrregião de Serrinha

94

52

59

205

Feira e microrregião

80

76

31

187

Salvador

3

1

3

7

Outras localidades

38

10

7

55

Total por curso

379

215

167
Total Geral

761

Fonte: Secretaria Acadêmica da UNEB de Serrinha

Analisando a Tabela 8 se percebe que no ano de 2010, 60% do total de alunos
matriculados, em cursos presenciais são oriundos de outra cidade, sendo 27% pertencente à
microrregião de Serrinha. Assim, mesmo sendo uma grande cidade e com os mesmos cursos
que existem em Serrinha, do município de Feira de Santana deslocam-se 24,6% do
contingente de alunos matriculados na UNEB/Serrinha/Campus XI. Todos os cursos, aliás,
apresentam um quantitativo maior de alunos oriundos de fora de Serrinha. Em Pedagogia, dos
379 alunos matriculados, 215 são de fora; em Administração são 215; e em Geografia, 100
alunos são de fora. Ou seja, no curso de Administração 64,7% dos alunos são de outras
cidades; em Geografia 60% vem de fora e em Pedagogia são 56,7%. Esses dados mostram
uma expressiva espacialização do Campus da UNEB de Serrinha. Essa atração tem vários
significados para a economia local da cidade de Serrinha em seu processo de desenvolvimento
capitalista.
Resumidamente, se entende que a cada ano, um contingente expressivo de alunos se
dirige das mais diferentes cidades da microrregião de Serrinha e de outras localidades mais
distantes, como Feira de Santana e Salvador, para ter a UNEB como locus formativo. Alguns
alunos, residentes em repúblicas e residência estudantil, transformam, pelo menos nos meses
de aulas, a cidade em lar temporário transferindo renda de suas localidades para a cidade de
Serrinha. Com isso, a cidade de Serrinha se torna atração para 454 alunos de fora em busca do
consumo de diplomas. Esse dado representa um diferencial em relação às cidades
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circunvizinhas que não possuem uma universidade pública em seu território. Serrinha se
sobressai sob essa perspectiva, na competição pelo consumo interurbano, dinamizando sua
economia em comparação com as cidades sem o atrativo da localização de uma universidade
pública.
Vale lembrar que o Campus XI é também, palco de diversos encontros, seminários,
colóquios, capacitação, formação de professores. Só no ano de 2010, a representação
estudantil do curso de Geografia, organizou o VII Encontro Baiano dos Estudantes de
Geografia (EBEGEO). O evento contou com a participação de mais de 1000 estudantes de
diferentes cidades da Bahia, nordeste e do Brasil. Participaram também do evento, professores
e representantes políticos do Estado. O encontro, que durou 4 dias, movimentou a economia
local com programação acadêmica e cultural.
Um dado interessante para nossa análise é que os professores convidados para
palestrar, foram custeados pelos organizadores do evento. As hospedagens e alimentações, na
cidade e os traslados dos professores foram pagos com o dinheiro das inscrições dos
participantes do encontro e patrocínios públicos e privados. Ou seja, para participar do evento
os alunos e demais interessados, mesmo sendo um acontecimento gestado, organizado e
realizado dentro das dependências da universidade pública tiveram que pagar. Os interessados
tiveram que desembolsar valores em reais (moeda brasileira) para ter direito a certificados. Ou
seja, a privatização dos produtos oferecidos pela universidade pública. O que parece claro
nesse exemplo é que o Campus XI cedeu suas instalações, recursos para a realização de um
evento pago.
No tocante a cidade, se pode dizer que ela ganha na competição interurbana como uma
cidade atrativa seja pela vaquejada, no megaevento do parque Maria do Carmo, seja pela
educação superior que proporciona atrações para o consumo de certificados e diplomas.
Cabe aqui uma avaliação para reforçar que a atuação da universidade no espaço
urbano tem que ser entendida a partir de sua dinâmica de centro de fixação, especialização e
disciplinamento da força de trabalho no processo de reprodução do capital na cidade de
Serrinha. A UNEB/Campus/Serrinha, também, atua como centro difusor do capital, seja
beneficiando os especuladores imobiliários, como veremos adiante, seja proporcionando
atividades empreendedoras, como já vimos o caso da promoção do consumo e como veremos
na competição interurbana de incentivo a divisão internacional do trabalho e na divisão da
redistribuição dos superávits dos Estado, tanto da Bahia como do Brasil.
Tendo a questão acima posta, se analisa, agora, a condição do trabalhador da
UNEB/Campus XI. Primeiramente, a condição do professor e depois dos funcionários. Com
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objetivos de entender a dinâmica interna da universidade para, a partir disso, entender a
dinâmica da relação entre o Campus XI e a cidade de Serrinha não apenas como um objeto
inerte dentro da paisagem urbana de Serrinha, mais como um sistema de objetos e sistemas de
ações que perturbam a ordem estabelecida do capital-trabalho em seu processo de reprodução.
Com isso, portanto, a cidade agora é pólo, também, de atração, cada vez maior, de
professores especializados, que apesar, em sua grande maioria, não morar no espaço urbano
de Serrinha (TABELA 9) gasta parte de seu salário nas estruturas locais para trabalhar, para
alimentar e se entreter nos dias de labuta no Campus XI. Analisando a Tabela 9 se percebe
que 28% dos professores estão em situação de contratação temporária, de trabalho precário. O
Campus XI não foge a regra da flexibilização da força de trabalho que é uma máxima das
relações trabalhistas na sociedade capitalista atual.

Tabela 9 – Residência dos professores por situação trabalhista na UNEB/Serrinha em 2010
Situação Trabalhista

Residência

Total

Salvador

Feira de Santana

Serrinha

Outras localidades

Professores Efetivos

18

12

6

3

39

Professores Substitutos

4

5

-

-

9

Professores Visitantes

3

2

-

1

6

Total

25

19

6

4

54

Fonte: Secretaria da Direção do Departamento de Educação da UNEB de Serrinha

Ao analisar o local da residência dos trabalhadores do ensino na UNEB/Serrinha se
percebe que 89% moram fora da cidade. Esse dado demonstra que a precarização da força de
trabalho do Campus é maior, valendo a pena definirmos o que se entende por precarização:

[...] o mal-estar no trabalho, o medo de perder seu próprio posto, de não poder ter
mais uma vida social e de viver apenas para o trabalho e para o trabalho, com
angustias vinculada à consciência de um avanço tecnológico que não resolve as
necessidades sociais. É o processo que precariza a totalidade do viver social.
(VASAPOLLO, 2007, p. 92)

Ou seja, estes professores tem que se deslocar, principalmente, os moradores de
Salvador, – a cidade do desemprego e da alta concentração de capital na mão dos afortunados
do show bussiness – 180 Km para exercer sua profissão. Com isso, os professores perdem o
convívio familiar, os amigos, o espaço de moradia para adentrar no mundo do trabalho e para
o trabalho. Algumas vezes, esses trabalhadores precarizados, vivem por dois, três, quatro dias
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da semana, em uma residência coletiva deixando o convívio social de sua residência, de seus
entes, para viver para e no trabalho. Esse trabalhador tem que aceitar essa condição, mesmo
sendo efetivo, pois, não existe trabalho a escolher. Tem que pegar o primeiro que vier e se
contentar. Deste modo, o trabalhador precarizado não se realiza no trabalho e busca sempre
formas de atenuar sua angústia e desespero. No Campus, nas conversas informais com os
professores, que moram fora da cidade, se percebe o desejo de mudar para a cidade de sua
morada. O trabalhador, em essência, quer residir perto de seu trabalho.
Os fatos descritos acima impedem que os docentes estabeleçam um compromisso
maior com a própria cidade em que trabalham. O conhecer a cidade, suas dificuldades, seus
moradores é relegado a um mero detalhe, sem importância. Tem professores, aliás residentes
em Salvador, que expressam em alto e bom som pelos corredores da universidade que
Serrinha é o ‘fim do mundo’. O trajeto normal do professor precarizado dentro da cidade é
estabelecido pelo seguinte, conforme conversas informais e vivências do próprio pesquisador,
trajeto: rodoviária-Campus-residência-Campus-rodoviária interpassando, vez ou outra, por
restaurantes e bares. Muitas vezes, principalmente, os professores que moram em Feira de
Santana, o trajeto se encurta: rodoviária-Campus-rodoviária. Com essa operação o professor
não visita nem estabelece vínculos com a cidade, com os moradores e, portanto, com as
soluções dos problemas inerentes ao convívio social.
A universidade, na especificidade da maioria dos docentes do Campus XI, fecha-se em
si e para si, muitas vezes não é por falta de vontade e sim por desestimulo do próprio processo
de trabalho. O objetivo é dar sua aula, aplicar as suas pesquisas, as suas extensões, voltar para
casa e não estabelecer vínculos com a comunidade local. Perceber os anseios e junto com a
sociedade produzir pesquisas e extensões significativas determinaria um conhecimento
profundo e particularizado da realidade concreta da cidade de Serrinha. Fato esse que
infelizmente na maioria dos casos não acontecem. Outro fato seria o de levar os alunos para
vivenciar as realidades locais, não como meros estagiários e sim como transformadores e
incentivadores de mudanças efetivas da realidade local. E, por sinal, e mais degradante da
realidade pesquisada, através das conversas de corredores, a maioria dos professores de fora,
entrevistados, não sabe quantos bairros, moradores, ou qualquer outra informação da cidade.
É, uma alienação completa da base físico-geográfica do ambiente onde trabalham.
Por outro lado, a própria organização superior da universidade não se preocupa em
trabalhar pela mudança desse trabalho precarizado, incentivando formas de permanências e
estímulos ao trabalho do professor longe de sua residência. O professor é abandonado como
um mero fazedor, um ‘dadeiro de aula’, um ‘tampa buraco’ de uma situação combinada e
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justaposta de vontades e determinações, às vezes até de fora da alçada da própria
universidade, que estabelece que o professor deva ser e se comportar apenas como um
replicador de trabalhador. Ou seja, ‘o professor pode lecionar qualquer disciplina é só ter os
textos certos’. Fala de uma professora de geografia do Campus XI, tempos atrás.
Os funcionários, por outro lado, em sua maioria, vivem na cidade de Serrinha e
convivem com a realidade local, mas por ocuparem cargos na burocracia interna da UNEB,
não conseguem estabelecer parâmetros para a modificação da realidade que vivenciam na
cidade. O fazer deles é apenas burocrático com baixos salários e rotina extenuante. Por fim, e
para precarizar mais ainda o processo de trabalho desses trabalhadores, a maioria absoluta é
ex-alunos do curso de Pedagogia. Ou seja, exercem funções outras além de sua formação.
Trabalham de forma precarizada, pois não se realizam no trabalho. O trabalho é tido como
algo “estafante e extenuante”, fala da funcionária entrevistada.
Para complementar, a desigualdade social na hierarquização interna do Campus,
demonstração axiomática do capitalismo em sua reprodução das classes, os funcionários do
‘faz tudo’, aqueles que são a expressão máxima da precarização do trabalho que a
universidade impõe ao trabalhador. São contratados pela forma mais barata para os custos
trabalhistas do Estado, as terceirizações.
É a universidade replicando o sistema capitalista em sua característica principal: a
divisão do trabalho e a hierarquização social pelo trabalho. A universidade é reflexo, produto
e produtor do sistema desigual do capitalismo. Portanto, segue a norma de normatizar e
normalizar as relações de trabalho capitalistas como se essa realidade fosse imutável, uma
dádiva divina. Sem debater, repudiar e escancarar a falta de parâmetros para um trabalho
digno e de realizações plenas para o ser humano em suas dependências.
Com esses trabalhadores na cidade de Serrinha, conjuntamente com as verbas de
custeio, pesquisa e extensão a universidade faz seu papel na concorrência interurbana
capitalizando verbas das redistribuições dos superávits dos governos federais e estaduais para
alavancar as relações do capital-trabalho nas dependências da sociedade desigual de Serrinha.
Na questão da divisão internacional do trabalho, a universidade de Serrinha colabora
formando, disciplinando e fixando uma força de trabalho em quantidade e qualidade.
Conforme o demonstrativo da formação da força de trabalho pela universidade em 20 anos de
atuação (TABELA 10) se percebe, um quantitativo de 1225 profissionais de nível superior,
sendo 75% de pedagogos 4% de administradores e 21% de cursos de formação em nível
superior para professores que já estavam atuando em escolas públicas fora da área de
formação inicial ou sem formação.
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Tabela 10 – Quantitativo total de alunos por forma de saída e curso da UNEB/Serrinha de
1991.2 a 2008.2
Cursos

Forma de Saída
Abandono

1

Transferência Externa1 Falecimento1

Desistência1

Conclusão

Pedagogia

178

24

3

8

919

Administração

53

1

-

1

49

23

1

-

2

-

-

1

-

250

257

254

27

3

261

1225

Geografia

2

Rede UNEB
Total

Fonte: Secretaria Acadêmica da UNEB de Serrinha
Nota: 1. Dados disponíveis a partir do semestre de 1996.2
2. Os primeiros alunos do curso de geografia se formam em 2009.1. Com um total de 19 alunos.

Por fim, a instalação do UNEB/Campus/Serrinha, ira favorecer a renda da terra e a
especulação imobiliária na cidade (FIGURA 9).
Figura 9 – Especulação imobiliária ao redor da UNEB em Serrinha, 2010

Localização no Mapa 4 – Foto 171

Localização no Mapa 4 – Foto 18b

Localização no Mapa 4 – Foto 18c

Localização no Mapa 4 – Foto 18d

Fonte: o autor, 2010
Nota: 1. Fonte: Serrinha, 2000
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O processo de expansão urbana é ocasionado pelo processo de incorporação de áreas
rurais que são englobadas como urbanas depois do processo de parcelamento, primeiramente,
e de construções, posteriormente, sejam elas através da ação pública ou privada. No caso de
Serrinha a UNEB exerceu e exerce papel importante e preponderante em duas ocasiões
distintas na expansão, valorização e especulação da renda da terra. Sendo uma na região da
Praça da Morena Bela, em 1988, e outra, na área da rodoviária a partir do século XXI até os
dias de hoje. Os fatos são os seguintes:
A Fotografia 17 apresenta o lugar de instalação do primeiro prédio da UNEB, em 1988
na Praça Morena Bela. O lugar da instalação da universidade localiza-se ao lado do Colégio
Rubem Nogueira. O Professor “A”, entrevistado na pesquisa, informou que a Faculdade de
Educação de Serrinha (antigo nome da atual UNEB/Campus XI) foi construída de forma
provisória com pré-moldados em um terreno cedido do Colégio Rubem Nogueira. A região da
cidade, onde foi construída a faculdade era bastante aberta, com poucas casas e muitos lotes
de terra, bem em frente a um campo de futebol (atual Praça da Morena Bela). Esse fato,
demonstra que apesar de existir desde 1952 o colégio não influenciou muito no processo de
urbanização e valorização da terra naquela parte da mancha urbana.
O processo de modernização e valorização da terra urbana, na atual Praça da Morena
Bela, se deu por dois fatos importantes. O primeiro foi quando o Prefeito, que governou a
cidade de 1983 a 1988, Antonio Josevaldo da Silva Lima, construiu o prédio da UNEB na
área anexa ao prédio do Rubem Nogueira. A construção das edificações se deu de forma
acelerada e o prédio da UNEB, ficou pronto, conforme relato do Professor B, em 1987.
Posteriormente, começou o processo de urbanização da área, com a construção da praça da
Morena Bela. Os dois equipamentos urbanos foram inaugurados no mesmo ano, 1988. Com a
inauguração, e até antes do próprio soerguimento dos artefatos urbanos, toda a área se
valorizou criando o processo de especulação e parcelamento das áreas, ditas sobre a função
rural. Como confirma Carlos (1994, p. 152) em sua pesquisa do processo de urbanização da
cidade de Cotia em São Paulo sobre o processo de apropriação de áreas rurais: “Os
loteamentos são feitos em grandes extensões de terra compradas como rurais e depois
parceladas [...]. são áreas que em sua maioria não eram cultiváveis”.
O outro fato ocorreu quando da transferência da UNEB/Campus XI para a região da
rodoviária (FOTOS 18b, 18c, 18d). Conforme relato do Professor A a região era uma grande
fazenda que foi desapropriada pelo Prefeito Antonio Josevaldo da Silva Lima para a
construção do terminal rodoviário da cidade em 1985. O Professor A relatou, também, que na
mesma época o Prefeito comprou o resto das terras no nome da esposa. Posteriormente, o ex-
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prefeito dou parte da terra para a construção do prédio novo da UNEB, da delegacia de policia
civil, e do almoxarifado da Secretária da Prefeitura de Serrinha.
Pela Foto 18b, lateral do prédio, se observa uma grande área de especulação
imobiliária com uma grande extensão de terras que se encontra com a BR 116, a Cidade Nova
e o Bairro Novo (ver MAPA 5). Essa área se encontra como reserva de renda da terra, ou seja
é uma grande área de especulação. Haja vista, que é uma grande extensão de terra sem
nenhum parcelamento e cercado por equipamentos urbanos já consolidados. Pela Foto 18c,
frente da universidade, por outro lado, se observa claramente o parcelamento adiantado da
terra e o inicio de construções. Nessa área os lotes já adquiriram valores especulativos com
valores acima do mercado local. A valorização dessa área se explica por estar localizada na
frente da universidade. Por ultimo, a Foto 18d mostra o fundo da universidade em que as
terras já se encontram em processo de parcelamento, ao longe. Perto por ser terreno da
universidade, apesar da delimitação do muro representar o limite, se encontra lugar de
pastagens de animais como cavalo e vacas. O terreno perto da universidade, nesse local, se
destina a futuras ampliações do Campus Serrinha.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nome do cientifísmo, comportamentos pragmáticos e raciocínios técnicos, que
atropelam os esforços de entendimento abrangente da realidade, são impostos e
premiados. Numa universidade de ‘resultados’, é assim escarmentada a vontade de
ser um intelectual genuíno, empurrando-se mesmo os melhores espíritos para a
pesquisa espasmódica, estatisticamente rentável. Essa tendência induzida tem efeitos
caricatos, como a produção burocrática dessa ridícula espécie de ‘pesqueiros’, fortes
pelas verbas que manipulam, prestigiosos pelas relações que entretêm com o uso
dessas verbas, e que ocupam assim a frente da cena, enquanto o sabor verdadeiro
praticamente não encontra canais de expressão
(SANTOS, 1997, p.26).

Finalizar um trabalho é perder um vício. Não se quer acabar, quer prolongar com algo
a mais para ser lido, acrescentado, mudado, reordenado. Enfim, é ininterruptamente adiado.
Mas, essa vontade, é encabeçada por não se querer fazer uma “pesquisa espasmódica” uma
“produção burocrática” e se tornar uma “ridícula espécie de pesqueiro” como nas palavras da
epígrafe de Milton Santos. Deseja-se ser um intelectual genuíno como meta, mesmo que se
cometa falhas nessa trajetória.
Portanto, esse trabalho, tentou desvendar, através dos pressupostos marxiano, a
realidade concreta e histórica da relação capitalista entre a cidade de Serrinha e a
Universidade do Estado da Bahia/Campus XI no seu processo de reprodução das relações
capital-trabalho. Entendemos, também, que os pressupostos de Marx estão mais atuais do que
nunca e que a sensatez de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, escrito no
século XIX, e estudado profundamente pelo geógrafo, atual, David Harvey, resumem as
relações entre os diferentes lugares, regiões e paises na contemporaneidade. O trecho
transcrito do Manifesto por Harvey (2005, p.198-199), e copiado aqui, diz o seguinte:

A necessidade de um mercado em permanente expansão acossa a burguesia sobre
toda a superfície do globo. Ela deve se estabelecer em todo lugar, estabelecer
conexões por toda parte [...] Por meio da exploração do mercado mundial, a
burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em cada país [...]
Todas as indústrias nacionais antigas foram destruídas ou estão sendo destruídas
diariamente. Elas são substituídas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma
questão de vida e morte para todas as nações civilizadas; industrias que não
processam mais matéria-prima nativa, mas matéria-prima extraída dos lugares mais
remotos; industrias cujos produtos não são consumidos apenas no mercado
doméstico, mas em toda região do mundo. Em vez das antigas necessidades,
satisfeitas pela produção doméstica, constatamos novas necessidades, que exigem
produtos de lugares distantes e climas diversos para sua satisfação. Em vez do antigo
isolamento e auto-suficiência local e nacional, temos o intercambio em todas as
direções, a interdependência universal das nações. Assim como na produção
material, o mesmo também ocorre na produção intelectual. As criações intelectuais
de cada país se tornam propriedade comum. A unilateralidade e a tacanhice nacional
são cada vez menos possíveis, e das diversas literaturas nacionais e locais emerge
uma literatura mundial.
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O geógrafo conclui afirmando, de forma enfática, que essas palavras, dos intelectuais
comunistas, representam uma descrição do mundo globalizado atual. Comprovamos isso,
mostrando as interdependências, as conexões, da cidade de Serrinha, no mundo. Não se pode,
qualquer que seja o lugar, sem entender a sua posição escalar nas diferentes dimensões
espaciais da produção capitalista do espaço, a lógica da sua reprodução desigual geográfica.
Não se pode, também, achar que reformando o sistema capitalista, como querem os adeptos
da Teoria de Capital Humano, ser possível proporcionar, equidade social e espacial. Ao
contrario a Universidade organizacional, como foi visto no desenvolvimento da nossa
pesquisa, particularmente, o caso do Campus XI, se estrutura e se organiza para reproduzir as
desigualdades e não a igualdade. Ou seja, desenvolver o capitalismo em seu processo de
concentração de renda.
Em um esforço de síntese dos resultados da nossa pesquisa deve-se entender,
primeiramente, que vivemos em um sistema dividido entre classes e em conflitos. E que a
Universidade do Estado da Bahia Campus Serrinha se insere nesse conflito de forma
contraditoriamente dialética. Ao mesmo tempo em que apóia a reprodução da dicotomia
capital-trabalho incentivando o desenvolvimento do capitalismo promove, em raras exceções,
a educação para além do capital. Ou seja, se deve pontuar que o Campus Serrinha
proporciona, sim, desenvolvimento capitalista em diferentes formas de quantidades,
qualidades e modalidades se não, não existiria a necessidade de universidades no sistema
capitalista, mas ao mesmo tempo produz debates e ensinos sob o alicerce de uma educação
que sinaliza a contestação da norma vigente. No que se pode constatar que, o sistema
capitalista só investe naquilo que lhe proporciona lucro, mesmo que seja contraditório.
Tendo como premissa a lei da acumulação capitalista desenvolvida por Marx, todo
desenvolvimento do capital acarreta na contradição desigual e combinada de riqueza e
pobreza. A chegada da UNEB em Serrinha, não foge a regra, perpetuou e aprofundou de
varias formas as desigualdades espaciais e sociais através do incentivo do desenvolvimento do
capitalismo na cidade. Pois, como foi visto a educação formal proporciona o desenvolvimento
do capitalismo. Por seu lado, essas desigualdades são concretizadas pelo estímulo a
reprodução das relações do capital-trabalho dentro da lógica do sistema capitalista.
Compreendemos que, a UNEB Serrinha deve ser entendida como um aparelho
ideológico que tem a função primordial de perpetuar a lógica da ideologia capitalista
incentivando o discurso da méritocracia, do individualismo, da competição como discurso
interno e externo, da fixação e formação da força de trabalho, da normalização da vida
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burguesa do consumo. As normatizaçoes para a disciplinarização dos corpos é uma das mais
importantes funções da educação formal, da academia (FOUCAULT, 2004).
Considerando as colocações acima como síntese se responde ao questionamento
fundante da nossa pesquisa: qual a relação capitalista entre o Campus XI e a cidade de
Serrinha?
Inicialmente, entende-se que o Campus XI proporciona duas frentes no processo de
desenvolvimento capitalista de Serrinha. Sendo diferentes na forma, no conteúdo, no tempo e
no espaço. Temos a modalidade de lucro, se assim podemos dividir, de curto prazo e de longo
prazo:
Em curto prazo o Campus Serrinha proporciona:
1. o consumo de bens e serviços dos estudantes, professores, funcionários e,
também, nos serviços e bens necessários à manutenção das instalações do Campus
universitário. Ou seja, a relação do Campus XI com a cidade de Serrinha, em curto
prazo, é centrada principalmente na dinamização da economia local, no consumo.
Através de transferência de renda para a cidade seja do estado seja das famílias a
instalação do Campus Serrinha proporciona concentração de renda nas mãos da
burguesia local.
Em longo prazo a relação capitalista entre o Campus XI e a cidade de Serrinha está
voltada, principalmente, para as seguintes variáveis encontradas pela pesquisa:
1. formação dos trabalhadores para o sistema de trabalho em quantidade e
qualidade que ocasiona, com isso, a baixa dos salários, a superacumulação da força
de trabalho. O Campus Serrinha tendo como fim a formação de um quantitativo
em qualidade de força de trabalho, com aptidões, proporciona a classe capitalista
local negociar remunerações ínfimas e vantajosas para a concentração de capital;
2. valorização da renda da terra urbana nas proximidades do Campus XI. A
instalação do Campus Serrinha em dois espaços e tempos diferentes proporcionou
e proporciona a valorização e especulação da renda da terra para os detentores do
capital.
Então devemos entender que o Campus Serrinha, como reprodutora da lógica
capitalista, é importante para a concorrência intraurbana no capitalismo. Mesmo que o
quantitativo de professores, funcionários, alunos e cursos sejam em numero menor, em
comparações as grandes universidades, a simples diferenciação com as cidades circunvizinhas
já possibilita um diferencial no desenvolvimento capitalista de Serrinha e uma atração de
capital e portanto, a concentração de renda e não sua distribuição. A instalação da UNEB
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Campus Serrinha trouxe ganho de capital, concentração de renda e desigualdade social.
Porque poucos são os que vem lucrando com a instalação da universidade.
Findada a pesquisa questões outras sujem no rastro das duvidas que persistem. Por
exemplo: o caso da UNEB/Serrinha é regra ou exceção? O capitalismo se desenvolveria sem
educação formal? A educação formal é imprescindível para o capital? Pesquisas mais
profundas e de base teórica devem ser desenvolvidas no intuito de responder essas questões, e
de refletir sobre a seguinte preocupação: sabemos que dentro do sistema capitalista a
educação formal vai servir aos propósitos do capital e então em que medida ela pode servir
para uma educação para além do capital, como preconiza Mészáros (2005)?
Pontuamos, por fim, que a educação formal, e na materialidade a universidade que é
sua maior complexidade, dentro das estruturas da relação capital-trabalho, leva ao
desenvolvimento capitalista e que a pobreza é inerente ao sistema de produção capitalista,
como diz Harvey (2005, p.113):

A abolição da pobreza, do desemprego e do excedente de mão-de-obra eliminaria a
base social para acumulação adicional de capital. Pretender que a pobreza pudesse
ser abolida sem a quebra do vinculo patriarcal entre capital e trabalho é de acordo
com Marx, vã ilusão embuste cruel. (Harvey, 2005, p.113)
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