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O território é o local onde vivem,
trabalham, sofrem e sonham

todos os brasileiros.

Milton Santos, 2000
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ESPAÇO E TERRITÓRIO:
DELINEAMENTO CONCEITUAL

Espaço e território comportam significados que estão presentes em

variados campos do conhecimento, a exemplo do conhecimento que tem
por base o senso-comum, a literatura, a filosofia ou a ciência. No primei-
ro caso, espaço e território preenchem de sentido inúmeras expressões

que adotamos no dia-a-dia para nos referirmos a idéias como de exten-
são, limite, distância, área, campo, época, lugar, solo, região, posição, lo-
calidade, ambiente, torrão, entre muitos outros. Na literatura ou na arte,

são expressões que adentram as mais variadas manifestações da produção
humana, contemplando o ato de criar, o sujeito, a subjetividade, a obra,
os sentidos, as dimensões físicas e simbólicas dos movimentos, sons, ima-

gens, narrativas, as variações de estilos, escolas, formas, texturas etc.

A noção de espaço, por exemplo, deu origem a importantes questões
na Filosofia, as quais trataram da natureza, da realidade e da estrutura
métrica do espaço; a noção de território, por sua vez, revela-se imbrincada

com a idéia de �lugar de exercício da soberania� e inclui mares, rios, gol-
fos, solo, lagos, rios, baías, portos, espaço aéreo...

Nas ciências, as noções espaço e território vêm sendo apropriadas
por diversas disciplinas como a Física, a Geografia, a Antropologia, a His-

tória, a Psicologia, a Sociologia, a Arquitetura, o Urbanismo, a Educação
etc., segundo suas inúmeras e diversificadas óticas, correntes ou tendên-
cias.

Espaço e território são, enfim, categorias reconhecidas em suas
especificidades � cada qual com sua definição �, mas também são noções
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que se interpenetram (dizemos o nosso �espaço� é o nosso �território� e
nos referimos a �território� como �espaço geográfico�).

Neste trabalho, portanto, tomamos a categoria espaço/território como

uma categoria dual, ou seja, que se liga uma à outra segundo relações de
correspondência e de reciprocidade. Não nos ocuparemos de deslindar as
nuanças conceituais que envolvem esses termos, até porque, em suas es-

pecíficas disciplinas e enfoques epistemológicos, muitos estudiosos con-
sideram que eles ainda estão em processo de construção.

Resgataremos, desse campo em construção, uma dada compreensão
sobre essa categoria que nos servirá de referência-guia em todo o texto. Pro-

curaremos demonstrar que a categoria espaço/território é pertinente para
dar conta das análises a respeito dos desequilíbrios regionais no contexto da
pesquisa e da pós-graduação no Brasil. E, consequentemente, fundamental

para enfrentar o desafio da equidade no nosso País. Para tanto, no delinea-
mento temático tomamos por base a nossa própria produção ao longo desses
anos e autores outros que nos permitiram explorar a temática do desenvolvi-

mento, tomando como referência os campos da Educação e da Geografia.

No campo da Educação, além dos autores consultados, incluímos a
experiência profissional, como docente, pesquisadora e dirigente em funções
de gestão universitária, de natureza tanto acadêmica como administrativa.

No campo da Geografia, destacamos os estudos que se fundamentam

numa compreensão que ultrapassa a idéia de localização físico-espacial ou
geográfico-descritiva e que consideram a noção de espaço como uma di-
mensão da realidade no processo histórico de reprodução social e a noção

de território como espaço geográfico, na linha da chamada nova Geografia.

Do ponto de vista da abordagem documental, nosso estudo observa
os indicadores que incidem sobre a pesquisa e a pós-graduação �Capes e
CNPq�, no contexto da área de conhecimento da Educação e os relatóri-

os do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A pergunta que fazemos é: o espaço/território é uma categoria perti-
nente para explicar os desequilíbrios regionais no caso da pesquisa e da

pós-graduação em Educação?
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Essa indagação permite-nos lembrar que, há exatos trinta anos, o
Professor Milton Santos publicava Por uma geografia nova, obra na qual
discutia o processo de constituição da geografia como ciência e, inevita-

velmente, a definição do seu objeto: o espaço. Esse movimento, alimenta-
do por novas e ricas reflexões, irrigou também o campo da educação. A
realização de estudos geográficos, no campo educacional, destacou, in-

clusive, abordagens até então inéditas, sobre a educação superior no Bra-
sil (SANTOS; SILVEIRA, 2000, 2001).

A pesquisa e a pós-graduação no Brasil são atividades desenvolvi-

das, fundamentalmente, por instituições universitárias. Para tanto, as
universidades precisam dispor de infra-estrutura, ou seja, capacidade ins-
talada correspondente aos padrões acadêmicos recomendados para a sua

qualificação institucional. Isto significa compreender a infraestrutura ou
capacidade instalada não apenas em termos de laboratórios, bibliotecas,
acervos ou instalações físicas, mas, também, titulação docente, oferta de

pós-graduação stricto sensu e produção intelectual institucionalizada.

O princípio da interiorização e, consequentemente, da democrati-
zação, no sentido da ampliação das condições de acesso aos bens da
educação superior �e não apenas na função ensino� que a universidade

deve disponibilizar, num dado espaço territorial, implica uma
infraestrutura material e humana potencialmente capacitada para
adentrar realidades de muitos desafios. Por outro lado, é possível antever

as dificuldades que a universidade pode encontrar para assegurar o de-
senvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em lugares que não asse-
guram condições para tanto.

Retomamos, assim, a primeira abordagem que faz Milton Santos a

respeito da relação espaço e território, para melhor situar o ponto de
partida deste nosso trabalho. A época, portanto, escreveu:

Um Estado-Nação é essencialmente formado de três ele-
mentos: 1. o território; 2. o povo; 3. a soberania. A utili-
zação do território pelo povo cria o espaço. As relações
entre o povo e seu espaço e as relações entre os diversos
territórios nacionais são reguladas pela função da sobe-
rania.
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O território é imutável em seus limites, uma linha traçada
de comum acordo ou pela força. Este território não tem
forçosamente a mesma extensão através da história. Mas
em um dado momento ele representa um dado fixo. Ele
se chama espaço logo que encarado segundo a sucessão
histórica de situações de ocupação efetiva por um povo
� inclusive a situação atual � como resultado da ação de
um povo, do trabalho de um povo, resultado do traba-
lho realizado segundo as regras fundamentais do modo
de produção adotado e que o poder soberano torna em
seguida coercitivas. É o uso deste poder que, de resto,
determina os tipos de relações entre as classes sociais e
as formas de ocupação do território [...] (SANTOS, 1986,
p. 189).

Anos depois, em 2000, ao publicar juntamente com Silveira o rela-

tório final da pesquisa sobre o ensino superior público e particular e o
território brasileiro ou como ele próprio se referiu dizendo ao �dar a pala-
vra ao território como uma fala privilegiada da Nação�, esclareceu:

A noção de território de que nos utilizamos � e essa ob-
servação preliminar é indispensável � não vê o território
apenas como um quadro em branco, onde a sociedade
se instala e busca produzir uma história. Nós o vemos
como algo já preenchido por pessoas e objetos, histori-
camente construídos, cuja integração cm a natureza,
bruta ou trabalhada constitui o quadro de vida a que
ninguém escapa. Assim, o território usado � não o terri-
tório em si mesmo � constitui um ator essencial da vida
social.

Através do território, é muito mais possível reconhecer e
analisar as situações. A sociedade apenas existe,
empiricamente, através dos pedaços do território em que
se distribui. É através das regiões e dos lugares, que essa
sociedade aparece como ela é, una e diversificada, de
modo mais corpóreo e concreto, permitindo que nos
apossemos, analiticamente, de seus traços dominantes
(SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 11).

Posteriormente, no livro O Brasil: território e sociedade no início do
século XXI, comentando as fronteiras conceituais entre os termos territó-
rio e espaço, disseram:
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Por território entende-se geralmente a extensão apropri-
ada e usada. [...] Adotando-se essa linha, impõe a noção
de �espaço territorial� [...] O que interessa discutir é, en-
tão, o território usado, sinônimo de espaço geográfico. E
essa categoria, território usado, aponta para a necessida-
de de um esforço destinado a analisar sistematicamente
a constituição do território (SANTOS; SILVEIRA, 2001,
p. 19-20).

Essas referências guiam o nosso estudo. A discussão sobre o espaço

geográfico � que é, de fato, muito antiga � ganha uma nova dimensão
com a introdução de uma abordagem crítica, na qual Milton Santos terá
um papel significativo.

A nova geografia, recente no Brasil deu início a uma fase inédita

onde os fenômenos deixam a idéia de paisagem fixa (e o pesquisador aban-
dona a postura de contemplação) e passam a ser estudados em função das
relações, social e historicamente construídas, que o homem mantém com

a natureza. É essa a perspectiva que alimenta o nosso trabalho.

A CATEGORIA ESPAÇO/TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA
PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO:
O �TERRITÓRIO USADO�

Problemáticas atuais como as da degradação do meio ambiente e da
pobreza encontram-se profundamente associadas ao modo desigual de
como se processa o acesso � e a distribuição � dos bens da cultura e da

cidadania, com crescente promoção da desigualdade e da exclusão. A uni-
versidade � co-responsável pelo processo de avanço da ciência e da
tecnologia que serve, inclusive, de sustentação direta do atual padrão de

desenvolvimento � tem, diante de si, a tarefa fundamental de enfrentar a
ação uniformizante do poder do Estado e da própria Ciência, em face dos
impactos gerados sobre a vida social e sobre o meio ambiente.

A inserção da universidade num dado espaço físico-geográfico, como

qualquer outro assentamento de qualquer instituição ou equipamento
urbano, não pode ser compreendida senão na sua relação com o processo
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de urbanização e de industrialização que se efetivou no País. Como nos
diz Milton Santos: �A urbanização do território é acompanhada de um
crescimento da demanda educacional� (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p.

24). As diferenças entre as regiões e intra-estaduais manifestarão, com
relação à expansão ou à interiorização � seja via universidades, unidades
universitárias ou campi universitários � os efeitos desses mesmos proces-

sos, em decorrência dos indicadores econômicos e sociais, de áreas me-
tropolitanas ou não-metropolitanas, urbanas ou rurais.

Assumimos a multicampia1 como uma expressão que busca dar con-

ta de uma vida universitária alimentada por uma singular modalidade
organizacional, em face das suas especiais dimensões acadêmicas, espa-
ço-temporais e funcionais. Vimos que a forma pela qual a universidade

multicampi se faz presente no lugar, além de expressar a proximidade
com diversos contextos, regionais e locais � que, também, condicionam o
seu desempenho � indicava variados níveis de interação com os processos

de desenvolvimento social, tecnológico e científico que ultrapassam a
demarcação territorial exclusivamente calcada no critério político-admi-
nistrativo. Concluíamos então que: a instituição universitária multicampi
não é um fenômeno social isento das condições que produzem fenômenos

sociais; não é, pois, um objeto dado nem uma forma eterna; é um produ-
to que se traduz numa forma organizacional, a qual se concretiza num
determinado espaço; sua fixação geográfica é determinada pelas forças

que definem a apropriação diferenciada do território; sua presença na-
quele lugar (re)ordena o uso daquele espaço; como lugar de trabalho, locus
da produção intelectual, sua simples existência organiza, de uma dada

maneira, a própria força de trabalho; na sua essência, é um ser institucional
encarregado de pensar muitos fenômenos, entre eles, o próprio processo
que a constituiu como universidade multicampi, ou seja, o processo da

re(produção) social que tanto lhe deu origem e condiciona seu desempe-
nho e atuação como a todos os demais fenômenos à sua volta,

1 Acolhemos a expressão adotada pelo Prof. Edelzuito Soares, ex-reitor da UNEB, nas suas
reflexões sobre a universidade multicampi.
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potencializados pela sua abrangente competência para, em resumo, lidar
com fatos do conhecimento, da história e da ciência. Entendíamos, desde
então, que a institucionalidade multicampi articulava um forte grau de

interdependência entre variáveis morfológicas (integração físico-geográ-
fica), gerenciais (dinamismo na gestão), acadêmico-administrativas
(infraestrutura operacional) e regionais (espacialidade).

A importância dessa consideração emerge da própria razão de ser de
uma instituição como a universidade e envolve questões como o seu as-
sentamento geográfico, o contexto regional e urbano, a distribuição do

seu corpo docente, o fluxo de informações e a comunicação entre os seus
diferenciados espaços, a dinâmica do seu funcionamento, a convivência
entre seus sujeitos, membros de uma comunidade acadêmica, entre mui-

tas outras. Ou seja, estão implicadas as dimensões acadêmicas,
organizacionais e espaciais.

Anísio Teixeira e Florestan Fernandes teceram importantes relações
entre essas dimensões e a questão do desenvolvimento, ressaltando as

consequências derivadas do processo de implantação do modelo universi-
tário adotado pelo Brasil. Para Anísio, a criação � tardia � da universida-
de brasileira resultou de uma tradição antiuniversitária, alimentada pelo

retardamento ou pobreza intelectual vigente no País (TEIXEIRA, 1989);
considerava, o grande mestre, que a universidade que despontava no sé-
culo XIX, superando o arcabouço intelectual universalista, possuía a grande

missão de construir as matrizes da cultura nacional. Florestan Fernandes
(1979) pôs em evidência as contradições do processo histórico, confir-
mando, em suas análises, a extensão dessa problemática em termos das

limitações estruturais contidas no padrão brasileiro da escola superior,
expressas pelas características de escola de elite, de ensino magistral,
unifuncional, isolada, rígida, exclusivista, especializada, altamente

hierarquizada.

Dirá ainda Florestan (1979) que a ocorrência de processos histórico-
sociais como esses, �[...] num País sem tradição intelectual e, especialmen-
te, destituído de experiência universitária� (p. 31), acabou por gerar �[...]

vários problemas graves em relação à organização, expansão e aproveita-
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mento do ensino superior� (p. 48), referindo-se às questões chamadas quan-
titativas (como a diminuta expressão do número de pessoas com formação
superior sobre o conjunto da população), às de natureza pedagógica (citan-

do o confinamento da oferta às elites culturais �ralas e egoístas�, em face
da formação estritamente voltada para a formação de profissionais libe-
rais), e aos problemas sociodinâmicos, entre os quais ressaltou as

[...] flutuações regionais e os interesses de classe, demons-
trando que a concentração regional de riquezas
condicionou uma ampla e perigosa concentração
institucional dos recursos educacionais e que essa con-
centração é agravada pela migração de cérebros dentro
do País, já que as regiões mais pobres não conseguem
reter os profissionais de nível superior formados por meio
de seus próprios recursos materiais e humanos
(FLORESTAN, 1979, p. 49).

Dessa forma, compreendemos, com Britto (1991, p. 4), a articula-
ção da educação superior com as problemáticas dos desequilíbrios regio-
nais, tal como já assinalava:

[...] a política do ensino superior não pode se estruturar
como um elemento isolado da política global de de-
senvolvimento do País. Se esta última pretende neu-
tralizar os desequilíbrios regionais, a política setorial
de educação não deve desconhecê-la [...].

No caso específico da Bahia, por exemplo, a categoria espaço/ter-
ritório nos interessa também pela constatação de �[...] a trajetória [...]
das universidades estaduais está imbricada na própria evolução do sis-

tema de ensino superior do País� (SAMPAIO; BALBACHESKY;
PEÑALOZA, 1998, p. 1). A participação dos governos estaduais en-
contra-se �[...] diretamente associada ao comportamento do segmento

público federal� (p. 11). A conclusão é obvia: a educação superior,
assumida pelos Estados, no mais das vezes, se deu em face da ausência
da União.

As implicações, portanto, de natureza geográfica, regional e urbana,

bem assim do caráter especializado do trabalho intelectual que se realiza
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numa universidade, expõem problemáticas e ampliam as possibilidades
para a apreensão dos fenômenos urbanos, entre os quais está a própria
universidade (LE GOFF, 1984 apud ESTEVÃO, 1990; JANOTTI, 1992;

DE BONI, 1994). A ideia de lugar como espaço físico, na condição de
localização ou posição, implica forte relação de interdependência com a
noção de espaço social. O movimento que se opera entre as concepções

tradicionais e as novas abordagens trazem, como consequência, o rompi-
mento com estruturas de saber consolidadas, nas quais estão implicadas
a própria universidade e suas estratégias para construir um novo olhar

sobre a realidade.

Dessa maneira, a universidade, compreendida como agente so-
cial e como lugar de produção da pesquisa e da pós-graduação, man-

tém uma posição relativa com outros lugares; a pesquisa e a pós-gra-
duação estão, pois, sujeitas tanto às implicações de ordem física como
social.

Tais questões servem para demonstrar que o lugar onde a universi-

dade existe está permeado pela articulação entre o espaço físico e o espa-
ço social, �[...] não podendo ser dissimulada pelo �efeito de naturaliza-
ção� que a inscrição durável das realidades sociais no mundo natural acar-

reta� (BOURDIEU, 1997, p. 160). Tratando-se, pois, de espaço físico e
espaço social não cabe dissociá-los, portanto.

Por outro lado, constatamos também que os processos de desenvol-
vimento social, tecnológico e científico ultrapassam a demarcação

territorial exclusivamente calcada no critério político-administrativo:2

[...] nota-se a tentativa de algumas universidades em se
adequarem às demandas locais de forma a orientar seus

2 "[...] considerando a especificidade de ensino superior, é possível conceber a existência de uma
área de influência típica deste serviço que não corresponderá necessariamente, à área de influência
de outros bens e talvez não coincida com os limites político-administrativos das regiões em que
se dividem as macro unidades territoriais do País. [...] Na delimitação da área de influência de
um centro de ensino superior, deve-se considerar então que, algumas vezes, a cidade sede de
unidades geradoras de serviços de ensino superior domina uma área na qual predominam centros
urbanos muito pequenos ou grandes espaços vazios�. (SANTANA, 1976, p. 48)
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próprios projetos institucionais; alguns desses projetos
apontam claramente para o compromisso da universi-
dade com o desenvolvimento da região onde está locali-
zada (SAMPAIO; BALBACHESKY; PEÑALOZA, 1998,
p. 31).

Complexa, a situação implica, ainda, na advertência de Schwartzman

(1994, p. 144) no sentido de que a universidade antecede ou, no míni-
mo, é simultânea a toda ação de desenvolvimento social:

A educação superior é um componente fundamental
para o desenvolvimento científico e tecnológico do
País, para a qualificação da mão-de-obra e para a
melhoria do sistema educacional como um todo [...].
A expansão da educação básica, cuja prioridade é bas-
tante consensual, não poderia dar-se às expensas do
apoio público à educação superior.

Mas, as diferenças de perfil acadêmico dos cursos oferecidos reve-

lam, quase sempre, o imperativo da variável política e econômica que
aparece sem nenhum pudor: ou seja, a oferta muitas vezes se vê restrita a
áreas de conhecimento que requerem menores investimentos na

infraestrutura (laboratórios, por exemplo) como é o caso da área de Ciên-
cias Humanas.

A universidade,3 sendo reconhecida por sua missão específica de pro-
mover o avanço da ciência, a formação de profissionais e o desenvolvi-

mento das sociedades e dos povos, expressa uma profunda relação de re-
ciprocidade com o contexto urbano. As grandes transformações por que
passou � e passa � no curso da sua história (e que nela motivarão muitos

renascimentos, como no exemplo da Universidade de Humboldt, o mais
famoso), longe de apagar-lhe a força dessa sua condição urbana (intrin-
secamente articulada com os níveis de desenvolvimento dos contextos

em que se insere), pelo contrário, só reafirmará, em cada momento da
sua trajetória, tal condição.

3 Considerando a cultura medieval, Verger (1990, p. 14-15) assinala que �[...] da cultura
universitária, douta, [...] muitas outras formas � cultura aristocrática, cultura popular, etc. �
escapavam por completo às universidades.�
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A universidade brasileira � mesmo marcada pela tardança e pelo
descompasso da sua renovação, conforme abordamos, ao longo deste tra-
balho � refletirá, também, esses variados espelhamentos históricos, en-

trelaçando-se com o processo de ocupação do território, com as dimen-
sões urbanas do espaço, segundo o curso da urbanização e da industriali-
zação que se pôs em marcha no País.

Essas características ressaltam a direta implicação entre questões
como ocupação do território regional e urbano; inter-relação como essas
realidades sociais, históricas, econômicas etc. constitutivas, inclusive, do

contexto onde a universidade se encontra instalada; possibilidades de
atuação sobre essas realidades e de modificação dos seus quadros sociais
e históricos; limitações à sua ação enquanto condicionada, também, pe-

los níveis de desenvolvimento das suas bases físico-locacionais.

Como nos diz Milton Santos (1987, p. 123), desigualdades nascem
da cidadania enquanto posição que o indivíduo ocupa num dado lugar:

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar,
desigualdades territoriais, porque derivam do lugar onde
cada qual se encontra. Seu tratamento não pode ser
alheio às realidades territoriais. O cidadão é o indivíduo
num lugar.

Essas idéias, que orientaram a nova compreensão da geografia, abriram
muitas perspectivas de análise. No âmbito do ensino superior, essa questão

foi percebida por autores que, indicando a importância de uma nova inter-
pretação do fenômeno da espacialidade, destacaram que os estudos existen-
tes �[...] têm, via de regra, negligenciado [...] o papel do espaço físico [...]

visto como um cenário para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
[...] um papel passivo� (ALMEIDA; FARRET; KOOSAH, 1989, p. 371).

Os citados autores identificam, assim, a interdependência de variá-

veis que entrelaçam a condição urbana, a forma e a disposição física e
locacional da universidade:

A dimensão espacial do processo de desenvolvimento
da universidade brasileira abrange quatro aspectos, de
certa forma interdependentes, a saber: a localização da
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universidade na estrutura urbana; a morfologia urbanís-
tica do seu território; a solução arquitetônica de seus
edifícios; e o processo de produção desses edifícios
(ALMEIDA; FARRET; KOOSAH, 1989, p. 371).

Do ponto de vista do território usado, é preciso ainda considerar

uma questão de importância vital na atualidade: a universidade, lócus
privilegiado da atividade intelectual e da produção do conhecimento en-
contra-se imbricada com a caracterização do conhecimento como a mer-

cadoria de maior valor na sociedade capitalista contemporânea. É o pró-
prio processo de expansão do capitalismo que toma o conhecimento como
principal insumo para a sua produção e reprodução. Essa dimensão abre,

por sua vez, novos campos de análise e investigação.

A CATEGORIA ESPAÇO/TERRITÓRIO NO CONTEXTO
DA PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO:
�CAPACIDADE INSTALADA�

A questão regional brasileira que, classicamente, foca o Nordeste
(OLIVEIRA, 1993) é expressão de uma configuração socioeconômica
marcada por zonas de alta concentração da produção e da renda e zonas

de escassez que, ao longo de muitas décadas, intensificaram as desigual-
dades entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do
País. Nessas regiões do Brasil, os desequilíbrios, assimetrias, desigualda-

des, diferenças, potencialidades, desafios e perspectivas têm fornecido
amplo material para a pesquisa.

Preocupa-nos, assim, a persistência de um panorama que não tem se
alterado ao longo do tempo, sobretudo quando considerados, para as cin-

co regiões, indicadores pertinentes às áreas da pesquisa (os quais incidem
diretamente sobre o desenvolvimento científico e tecnológico) levando-
nos a crer que, de modo fortemente restritivo, se apresentam, ainda, as

perspectivas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Nos processos de avaliação da pesquisa e da pós-graduação entende-
se a comprovação da capacidade instalada existente na universidade como
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requisito básico tanto para o reconhecimento das competências
institucionais (que a caracterizarão como universidade ou não).

A questão que aqui se coloca exige não mais permitir que se siga

ocultando que o processo de instalação ou distribuição de capacidades
acadêmicas, de competências técnicas e científicas, se dá de forma desi-
gual no território nacional, privilegiando regiões em detrimento de ou-

tras; que não se prossiga ignorando o hiato produzido entre as regiões do
País e as conseqüências que dele podem advir.

É preciso, pois, explicitar que, além de variáveis que denominamos
como morfológicas (ex: instalações, integração físico-geográfica da univer-

sidade etc.) ou gerenciais (ex: instâncias decisórias, dinamismo da gestão
etc.) ou administrativas (ex: fluxo comunicacional, base operacional etc.)
ou acadêmicas (quadro docente titulado, revistas especializadas etc.) as

universidades estão, também, sujeitas às variáveis do contexto regional e
urbano. Ou seja, a inserção da universidade no território traduz, como um
mapa que se dá em testemunho, as zonas de concentração e as zonas de

escassez em termos das competências acadêmicas, científicas e tecnológicas.

Sabemos que o problema não é novo. Nem isolado. Mas, a relação
infraestrutura e território, embora presente nos estudos sobre a universi-
dade brasileira, tem estado sujeita a um tratamento quase tangencial, já

que em geral tais estudos aprofundaram outras perspectivas de análise,
mais voltadas para os processos históricos, para a expansão via indicado-
res de matrículas etc. Com Milton Santos abre-se uma nova perspectiva

de leitura dessas relações, ao introduzir a questão da distribuição do meio
técnico-científico como uma questão da infraestrutura que se distribui
desigualmente no território. Dessa forma, ele tornou possível examinar,

com profundidade, o modo pelo qual o saber e o conhecimento podem
operar como estruturantes do processo de instalação de infraestruturas e
como, por sua vez, essas infraestruturas se traduzem em acréscimos de

ciência e técnica.

Dessa forma, compreendendo infraestrutura não apenas na sua ex-
pressão física, entendemos território como resultante (e não como um
suporte apenas, ou meio físico) do processo de distribuição de competên-



32 |||||

cias técnicas e científicas: expressão, por sua vez, de zonas de concentra-
ção e de escassez dessas mesmas competências. Esses elos que nos permi-
tem articular capacidade instalada com território têm sua base conceitual

em Santos e Silveira (2001, p. 21), ao considerar que �O uso do territó-
rio pode ser definindo pela implantação de infraestrutura [...]� e ao de-
nominar infraestrutura de

[...] sistemas de engenharia, mas também pelo dinamis-
mo da economia e da sociedade. São os movimentos da
população, a distribuição da agricultura, da indústria e
dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legisla-
ção civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o al-
cance e a extensão da cidadania, configuram as funções
do novo espaço geográfico [...].

É preciso, portanto, indagar a respeito da chamada capacidade ins-
talada para enfrentar os desafios que se colocam para as regiões Norte e
Nordeste. Alerta-se que o desequilíbrio regional tende a crescer, pois o

crescimento do setor produtivo, de base industrial, é cumulativo naque-
las áreas em que já existem condições de produção, ou seja, áreas que
concentram recursos humanos e materiais e, evidentemente, mercados

consumidores. É preciso perguntar, então, a respeito das condições que
essas regiões encontram e/ou dispõem para superar as problemáticas do
desenvolvimento que fazem parte das suas histórias. Problema antigo,

freqüentemente denunciado por educadores e especialistas.

Assim, a articulação de programas e ações instrumentais que devem
promover a infraestrutura e a formação de recursos humanos qualificados
para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nacionais � pre-

ocupação expressa no Plano Estratégico do MCT 2004-2007 � envolve
questões relacionadas com a infra-estrutura acadêmica. Vale lembrar San-
tos e Silveira (2000, 2001) que, ao estudarem o território brasileiro, iden-

tificaram zonas de concentração e de escassez na distribuição das compe-
tências acadêmicas e dos acréscimos de técnicas e informações, demons-
trando o risco de seguir perpetuando o hiato entre umas e outras e apon-

tando para os desequilíbrios regionais, para as desigualdades sociais.
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Essa é uma situação que afeta, diretamente, os programas de pós-
graduação em educação, especialmente, nas regiões Norte e Nordeste.
Para melhor entender e lidar com as situações problemáticas que enfren-

tam esses programas localizados nessas regiões é fundamental, portanto,
compreender a relação entre infraestrutura, território e universidade, no
contexto atual dos mecanismos de regulação da educação superior no País

de forma articulada com os indicadores adotados pelo sistema de pós-
graduação.

CONCLUSÃO

Os estudos que desenvolvemos têm nos levado a considerar que ain-
da constitui um grande desafio a superação dos desequilíbrios regionais e
das desigualdades sociais, no Brasil. No caso específico da pesquisa e da
pós-graduação em educação, a hipótese sob a qual vimos trabalhando é a
seguinte: a alocação de recursos � ainda que diferenciada � em editais
para a pesquisa e da pós-graduação nas regiões menos favorecidas � como
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste � parece ser uma condição
necessária, mas não suficiente para enfrentar os desequilíbrios regionais
apresentados pelo País.

Os nossos estudos vêm indicando que, sem a articulação adequa-
da de políticas voltadas para a sustentabilidade das regiões Norte e
Nordeste, dificilmente veremos modificado o quadro apresentado pela
pesquisa e da pós-graduação nas regiões menos favorecidas do País. O
quadro de desequilíbrio encontrado na distribuição de doutores, de
programas de pós-graduação ou grupos de pesquisa necessita de supor-
tes que extrapolam a simples alocação � ainda que diferenciada � de
recursos via editais, dado que o processo de expansão dos investimen-
tos segue outra lógica, a qual não favorece as regiões acima referidas:
re-investe-se em áreas onde há capacidade instalada e onde o territó-
rio usado apresenta concentração de recursos humanos e materiais
qualificados.
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Esse é o ponto que destacamos a partir das nossas análises uma vez
que consideramos importante demonstrar o papel da educação na supe-
ração das desigualdades e na perspectiva do alcance da equidade.

Diante, pois da pergunta que fizemos (o espaço/território é uma
categoria pertinente para explicar os desequilíbrios regionais no caso da
pesquisa e da pós-graduação em educação?) concluímos que sim, trata-se

de uma categoria consistente para a compreensão desses desequilíbrios
regionais; importante, ademais, para os estudos que visam a superação
das desigualdades sociais.

Concluímos, então, com a apresentação de um texto que produzi-

mos (seguindo, nesse caso, um estilo mais literário), para expressar o gran-
de papel que a educação tem a cumprir nas nossas vidas e na sociedade
contemporânea.
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