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Resumo 
 

Este artigo tem o objetivo de comunicar os resultados da pesquisa que buscou investigar a 
relação que se estabelece entre a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), enquanto 
instância formadora de mão-de-obra qualificada, e a colocação dos seus egressos no mundo 
do trabalho, tendo como condicionante o espaço de assentamento de seus campi. A 
investigação teve uma natureza de pesquisa descritiva, assumindo a forma de estudo 
exploratório, sem perder de vista a perspectiva de metodologia qualitativa privilegiada na 
constituição de conhecimentos no campo das humanidades, notadamente na pesquisa em 
educação, o estudo de caso. Como recurso metodológico, foi aplicado aos sujeitos da pesquisa 
questionários para obtenção de dados. Os resultados da pesquisa indicam que um egresso 
licenciado da UNEB tem grandes de chances de empregar-se no mesmo lugar onde formou, 
em atividade compatível com a sua formação e tem no setor público a sua maior oportunidade 
de emprego. Entretanto, o contexto da investigação revelou como recorrente um baixo padrão 
remuneratório.   

Palavras-Chave: Universidade. Ocupação de egressos. Estado da Bahia. 

ACADEMIC FORMATION AND OCCUPATION OF THE EGRESS: 
THE CASE OF GRADUATES BY STATE UNIVERSITY OF BAHIA 

Abstract 

This article are to communicate the results of research aimed to investigate the relationship 
established between the State University of Bahia (UNEB), while provider of qualified 
professionals, and the occupation of their graduates into the world of work in spaces where its 
campuses are installed. The research has a descriptive nature, taking the form of an 
exploratory study, without losing sight of the privileged perspective of qualitative 
methodology in the constitution of knowledge in the humanities, notably in research of 
education, the case study. As methodological approach was applied to the graduated 
investigated questionnaires to obtain data. The survey results indicate that a graduate from 
UNEB has great chances of getting a employment in the same place where he graduated, in 
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activity compatible with their academic training and in the public sector has its greatest 
opportunity for employment. But, the context of the investigation revealed a low 
remuneration standard. 

Keywords: University. Occupation of graduates. State of Bahia. 
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Introdução 

 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) tem presença importante na formação 

e qualificação profissional no Estado. A Instituição está presente em todas as regiões do 

Estado da Bahia, em seus 24 campi. Ocupa também os espaços das grandes regiões 

econômicas e apresenta números expressivos no que se refere à penetração nos espaços das 

comunidades locais.  Estes profissionais, egressos da UNEB, ocupam os diversos quadros nas 

esferas estadual, municipal e privada, das regiões em que os campi estão localizados.  

Sabe-se que a preparação para o trabalho dentro da perspectiva educativa, no nosso 

país, ainda é cercada de muitas dificuldades, mesmo porque entendemos o trabalho em uma 

dimensão mais abrangente. Aqui a noção de trabalho se relaciona à produção histórica do 

sujeito como necessidade de transformação da natureza humana. 

Assim, as grandes transformações globais que se colocam diante dos nossos olhos, 

nos impelindo a participar, sugere uma nova construção, do ponto de vista formativo, do 

nosso objeto de análise, o egresso e sua ocupação profissional. 

A recorrência às não tão novas, mas necessárias demandas sociais, o 

reconhecimento das minorias, a necessidade de se voltar às atenções aos clamores locais, sem 

deixar de considerar os contextos mais amplos também relacionados, o grande e intenso 

incremento tecnológico e, sobretudo, a necessária visita à reflexão das nossas condições de 

sobrevivência, incluindo-se aí as questões ambientais. Todos esses aspectos nos permitem 

refletir de maneira mais acertada a respeito da inserção profissional dos egressos da Uneb e a 

própria Uneb. Desta forma este artigo configura-se da própria intima relação que se estabelece 

entre a UNEB, enquanto instância formadora de mão-de-obra qualificada, e a colocação dos 

seus egressos no mundo do trabalho local. 

O artigo apresenta duas seções, além desta introdução e das considerações finais. 

Na primeira tratamos a Universidade do Estado da Bahia, seu surgimento e sua relação com o 

mundo do trabalho, a partir da síntese dos resultados da pesquisa sobre egresso desta 

Universidade, cujos resultados foram comunicados em outra oportunidade. Na segunda 

detalhamos os caminhos metodológicos e apresentamos os resultados para o recorte que 

envolve apenas os egressos licenciados na referida Universidade. 
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1 A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o mundo do trabalho 

A Universidade do estado da Bahia (UNEB) foi criada pela Lei Delegada nº 66, de 

01 de Junho de 1983, com as finalidades de: 

[...] desenvolver, de forma harmônica e planejada, a educação superior, 
promovendo a formação, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, a 
pesquisa e extensão, bem como estimulando a implantação de cursos e 
campi universitários nas regiões do Estado [...] (BAHIA, 1983). 

Essa Universidade foi reestruturada com a Lei Estadual nº 7.176, de 10 de 

setembro de 1997, que em seu Art. 3° acrescenta às finalidades a expressão “voltada para as 

questões do desenvolvimento sócio-econômico, em consonância com as peculiaridades 

regionais” (BAHIA, 1997). 

Para a consecução de tais finalidades, a Universidade foi estruturada em um 

sistema multicampi, que abrigava as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, 

de Jacobina e de Santo Antônio de Jesus; as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de 

Juazeiro e de Caetité; a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco; o Centro de 

Ensino Técnico da Bahia (CETEBA) e a Faculdade de Educação (FAEEBA). Assim, é 

possível verificar duas fortes vocações da UNEB: a formação de professores e a multicampia 

como forma de assentamento. Esses dois chamamentos fizeram com que rapidamente a 

UNEB penetrasse no território dispersando a oferta de ensino superior no Estado, de modo 

que, nos dias atuais, a mesma abriga 24 campi, estando presente em 18 dos 27 territórios de 

identidade3.  

Para Fialho (2005), a universidade multicampi anuncia uma instituição de 

configurações especificas no espaço: 

Como uma instituição presente em diferentes regiões do Estado, convive 
com realidades diversas, e diversas não somente porque multifária, pois 
variados são também os graus de desenvolvimento de cada uma dessas 
regiões e centros urbanos onde se encontra instalada. Peculiar, tal 
configuração promove condições para lidar com o plural, com o comum, 
com o diferente, com o local, com o característico, com o novo, com o 
desigual, com o secular. O contexto da multicampia, como configuração ou 
paisagem, parece oferecer-se, pleno, tanto à investigação científica como à 
ação da universidade. A forma multicampi recobre de sentido a missão 
universitária. Essa forma presencial, esse modo de, fisicamente, distribuir-se 
no espaço, conta uma história e é parte da história, uma vez que o espaço é 
produto de uma dada relação do homem com a natureza (FIALHO, 2005, p. 
70). 

A complexidade da organização multicampi, no entanto, suscita questões tanto do 

ponto de vista da gestão quanto do desempenho acadêmico. A principio, a multicampia sugere 
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uma administração descentralizada, que respeita a cultura e as identidades locais, 

reconhecendo que as regiões e os lugares apresentam realidades especificas. Estas 

especificidades espaciais devem ser vivenciadas pela universidade de maneira diferenciada, a 

fim de que o máximo do contexto sócio-histórico-cultural seja incorporado aos seus projetos 

acadêmicos e pedagógicos. E, com isto, aproximando a universidade das comunidades e 

potencializando o desenvolvimento local e regional. 

A Uneb, apoiada na modalidade de organização multicampi, vem se destacando na 

interiorização do ensino superior no Estado da Bahia. Neste sentido, a instituição oferece uma 

rica e diversificada experiência na formação de profissionais (produtores), em razoável 

sintonia com as demandas regionais.  

Recentemente, em pesquisa que realizamos com os egressos da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), sob encomenda da Comissão Própria de Avaliação desta 

Universidade (CPA/UNEB), observamos que o egresso da UNEB se reconheça em um sujeito 

jovem, com no máximo 30 anos (72,2%); solteiro (68,4%); do gênero feminino (64,0%); 

licenciado (69,5%); estudou na Região Metropolitana de Salvador (23,5%); não declara sua 

origem étnica (56,2%); é não optante pelo sistema de cota (69,2%); reconhece que a formação 

adquirida na Uneb foi adequada (85,7%) e que o estágio cumpriu sua função (90,5%); não dá 

continuidade a seus estudos (86,5%); está trabalhando (90,8%); atua na área de formação 

(65,1%); no mesmo município em que formou (70,0%); no setor público (56,8%); e tem 

rendimento do trabalho de no máximo 5 salários mínimos (89,7%). 

Na referida pesquisa verificamos, também, alguns indicadores tendo como base a 

relação entre a Universidade e o mundo do trabalho. A efetividade da Uneb foi percebida, em 

sentido mais amplo, pelo grau de empregabilidade dos cursos desta Universidade, definido 

como sendo a razão entre egressos empregados e total de egressos, tomada em termos 

percentuais. O resultado indicou que um egresso da Uneb tem uma probabilidade 90,8% de 

está empregado. Este mesmo indicador, stricto sensu, pode ser representado pela razão entre o 

número de egressos atuando em áreas compatíveis com a sua formação e total de egressos 

empregados. Desta vez, o valor encontrado revelou que, em estando empregado, um egresso 

da Uneb tem uma chance de 71,7% de está em ocupações compatíveis com a sua formação 

acadêmica. Há de se destacar, ainda, que o mesmo conta com probabilidade de 65,7% de 

encontrar emprego no próprio lugar onde formou. Isto reforça o papel que esta Universidade, 

enquanto instância formadora desempenha na promoção do desenvolvimento local.  
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Para Bourdieu (2001), o sistema de ensino, aí incluindo a universidade, é um 

aparelho de produção de produtores e o diploma é um aparelho jurídico que confere a estes 

produtores não apenas competências, mas, sobretudo, garantias e benefícios. O diploma 

transforma o trabalhador em um trabalhador livre, cujas competências e benefícios são 

garantidos para sempre no mercado de trabalho. Diferente da máquina, o diploma não 

desgasta. A obsolescência das competências é encoberta para intemporalidade do diploma. 

Na análise da relação entre a universidade e o mundo do trabalho temos que 

considerar que a universidade enquanto instância formadora e promotora do desenvolvimento 

local preserva sua autonomia em relação ao mercado de trabalho. Reconhecendo a vocação 

desta Universidade para a formação de professores, isto pode explicar o fato da 

empregabilidade da UNEB ser maior para o egresso licenciado em relação ao bacharel. A luz 

dessas considerações, laçamos esta nova iniciativa propondo uma olhar especial sobre os 

licenciados egressos da UNEB. 

2 Egressos licenciados pela UNEB: caracterização e inserção no mundo do trabalho 

A ideia é de recortar a base de dados da pesquisa, de modo a considerar apenas os 

egressos licenciados e analisar mais detalhadamente este segmento.  A escolha por esse 

recorte explica-se por duas razões: primeiro, pela vocação da UNEB para a formação de 

professores e; segundo, porque esses profissionais, além de ter elevada empregabilidade, 

representaram 73,8% dos egressos dessa Universidade naquele ano de 2007. Dessa forma, 

nesta seção descrevemos o esquema metodológico adotado no percurso da pesquisa e seus 

resultados. 

2.1 Caminhos metodológicos 

Na contemporaneidade, os estudos investigativos sobre a inserção educativo-

profissional refletem as circunstâncias históricas sociais dos sujeitos. Assim, propomos um 

quadro metodológico que, ao nosso juízo, pode dá conta da grande complexidade que essas 

questões anunciam.  

A investigação teve uma natureza de pesquisa descritiva, assumindo a forma de 

estudo exploratório, sem perder de vista a perspectiva de metodologia qualitativa privilegiada 

na constituição de conhecimentos no campo das humanidades, notadamente na pesquisa em 

educação, o estudo de caso. 
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A observação detalhada de um contexto específico, a procura pelas fontes de 

dados, o como proceder, as possibilidades de realização da pesquisa são características 

apontadas por Bogdan e Biklen (1994) como essenciais em um estudo desta natureza. 

Alinhada com esta perspectiva, esta investigação buscou construir uma base de dados cujo 

potencial analítico possibilitou revelar aspectos quantitativos e qualitativos, relacionados ao 

objeto pesquisado. Para tanto, aplicamos questionários aos sujeitos da pesquisa. A pesquisa 

foi estruturada a partir de dois eixos norteadores e investigativos: 1) a formação acadêmica e; 

2) o mundo do trabalho. Estes eixos correspondem aos seguintes indicadores de análise: 

 

Indicador Composição 

1 Os egressos da Uneb 
Quem são, o que fazem e onde fazem. 

2 O papel da Uneb enquanto instância formadora 
Nível de satisfação dos egressos com a formação 
oferecida pela Uneb 

3 Grau de efetividade da Uneb  
Razão entre egressos empregados e total de 
egressos; 

Razão entre egresso atuando no lugar de 
formação e total de egressos empregados. 

4 Relação da ocupação dos egressos da Uneb 
Percentual de egressos que estão em ocupações 
compatíveis com a formação acadêmica recebida. 

Quadro 1: Indicadores da Pesquisa 

O horizonte temporal da pesquisa abarcou o ano de 2007. Esta escolha deveu-se a 

possibilidade de observar/estudar o fenômeno com segurança, uma vez que contamos com 

egressos que vivenciaram a Universidade, pelo menos por quatro anos, finalizaram a sua 

formação profissional e ingressaram no mercado de trabalho há pelo menos três anos. 

2.2 População-alvo e Amostra 

A população-alvo desta pesquisa abrangerá os concluintes da Universidade do 

Estado da Bahia no ano de 2007. Para esta comunicação, especificamente, tomamos apenas os 

egressos dos cursos de licenciatura, nos diversos campi e departamentos desta Universidade, 

cujo o total para esse foi de 1.900. 

Em estudo desta natureza, geralmente é necessária a adoção de procedimentos 

amostrais, na medida em que estes procedimentos tornam a pesquisa menos onerosa do ponto 

de vista dos recursos (materiais, humanos e financeiros), são realizados mais rapidamente 

(requerem menos tempo), além de se constituírem em boa aproximação da população. Uma 

amostra deve ser suficientemente grande de forma que possibilite detectar relevantes 
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diferenças. Contudo, é importante ressaltar que na literatura estatística é recorrente a 

afirmação de que a representatividade da amostra depende da maneira como ela é escolhida, e 

não do seu tamanho (HORTA, 2005; BARBETTA, 2007). Portanto, na determinação do 

tamanho da nossa amostra levamos em consideração critérios técnicos cujo rigor estatístico 

envolve estas preocupações. Assim, chegamos a uma amostra de 257 egressos. 

A validade da pesquisa não está garantida apenas pelo tamanho da amostra. Mais 

importante que isto é o fato de que os indivíduos que compuseram a amostra foram 

selecionados de maneira estratificada e aleatória. Partimos da listagem fornecida pelo Sistema 

de Informática para Gerenciamento de Serviços Acadêmicos (SAGRES) e determinamos a 

proporção de cada curso, departamento e campus na elaboração de um plano amostral, onde 

os egressos foram escolhidos por sorteio. Os principais resultados serão apresentados na 

próxima subseção.  

2.3 Principais resultados 

Nesta subseção apresentaremos os principais resultados da pesquisa sobre os 

egressos da Universidade do Estado da Bahia, tendo como recorte aqueles que concluíram no 

ano de 2007 cursos de licenciatura na referida universidade. A pesquisa objetivou traçar um 

quadro situacional dos indivíduos graduados por essa universidade, tendo em vistas dois eixos 

investigativos: a formação oferecida pela UNEB e a colocação dos seus egressos no mundo 

do trabalho. Nesta perspectiva, buscamos elucidar quem são esses egressos, o que fazem e 

onde fazem. Para iniciar trançaremos o perfil desses sujeitos considerando algumas variáveis 

pesquisadas (ver Tabela 1).  

Quanto a idade, a pesquisa indicou que o conjunto de licenciados egressos da 

UNEB é composto de jovens. Ao agregarmos as primeiras faixas etárias (21 a 25 anos, com 

28,0%, e 26 a 30 anos, com 42,4%), evidenciamos que 70,4% dos indivíduos pesquisados têm 

no máximo 30 anos. Esta juventude é refletida na condição conjugal dos mesmos, na medida 

em que 65,4% se declararam solteiros. 

No que tange ao gênero, observamos uma prevalência de licenciados femininos 

(70,8%). Isto pode ser explicado pelo fato de que a atividade de ensinar é uma ocupação que, 

historicamente, esteve vocacionada às mulheres.  

Quando o critério é a origem étnica, notamos que 27,6% se declararam negro, 

8,9% brancos e 0,8% indígena. Neste particular, a pesquisa não forneceu elementos 

suficientes para estabelecer relacionamentos com esta variável, tendo em vista que há uma 



 9

expressiva participação dos licenciados que preferiram não manifestar sua origem étnica 

(62,7%), indicando que a questão racial na Universidade do Estado da Bahia ainda requer 

muito cuidado e atenção, mesmo no que pese o mecanismo de cotas raciais adotado por esta 

Universidade. Isto se deve ao fato de que a origem étnica é solicitada apenas na inscrição ao 

vestibular, depois há certo silenciamento dessa questão. Por outro lado, esta situação pode 

está refletindo o preconceito que se revela no mercado de trabalho, visto que os respondentes 

opinaram na qualidade de profissionais e não como alunos. De todo modo, esse é um 

problema que carece de aprofundamento. 

A despeito disso, ressaltamos que apenas 26,1% fizeram opção pelas cotas raciais 

como forma de ingressar a universidade. Entretanto, 91,5% daqueles licenciados que se 

declararam negros, assim como todos de origem indígena optaram por esta modalidade de 

ingresso. Isto implica dizer que os esforços desta Universidade do Estado da Bahia em 

promover programa de ações afirmativas ampliaram as possibilidades de acesso ao ensino 

superior para esses grupos étnicos. 

No que diz respeito as áreas de ensino, observamos, com efeito, que as áreas mais 

expressivas são Letras (40,8%) e Pedagogia (36,2%). A razão para isto é encontrada no fato 

de que essas duas áreas oferecem cursos na maioria dos campi. No ano de 2007, o curso de 

Letras, com suas diversas habilitações, era oferecido em 15 dos 24 campi da UNEB. Do 

mesmo modo, o curso de Pedagogia figurava na oferta de 14 campi. È possível observar ainda 

que ambos apresentam elevadas proporções de indivíduos femininos. Naquele mesmo ano, 

75,2% e 76,3% dos licenciados em Letras e em Pedagogia, respectivamente, eram do gênero 

feminino. 

Quando nos referimos à formação oferecida pela Universidade do Estado da 

Bahia, notamos um elevado nível de satisfação. Em média 86,8% dos egressos licenciados 

consideram adequada a formação que receberam da UNEB. Este percentual ainda maior para 

os licenciados em Letras (89,5%) e Pedagogia (90,3%). Esse contentamento mostra-se 

igualmente elevado quando a questão é o estágio curricular. Para 93,8% dos egressos 

licenciados dessa Universidade disseram que o estágio cumpriu a sua finalidade. A 

combinação desses dois quesitos nos conduz a assertiva de que a avaliação do papel da UNEB 

enquanto instância formadora é positiva para o segmento dos licenciados. Entretanto, 

devemos destacar o fato de que esses indivíduos não dão continuidade aos seus estudos: 

85,6% deles não fizeram outro curso após a graduação. E dos poucos que cursaram outro 

curso, o fez em outra instituição. 
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TABELA 1 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

Perfil dos egressos licenciados por variável e grupo, segundo o gênero - 2007 
      

VARIÁVEL GRUPO 
PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)  PARTICIPAÇÃO 

NO TOTAL (%) MASCULINO FEMININO IGNORADO 

Faixa etária 

21 - 25 anos 22,2 77,8 0,0 28,0 

26 - 30 anos 31,2 67,9 0,9 42,4 

31 - 35 anos 42,9 57,1 0,0 10,9 

36 - 40 anos 25,0 75,0 0,0 9,3 

41 - 45 anos 30,8 69,2 0,0 5,1 

46 - 50 anos 14,3 85,7 0,0 2,7 

56 ou + anos 33,3 66,7 0,0 1,2 

Ignorado 0,0 100,0 0,0 0,4 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Estado Civil 

Solteiro 27,4 72,0 0,6 65,4 

Casado 32,5 67,5 0,0 31,1 

Divorciado 16,7 83,3 0,0 2,3 

Ignorado 33,3 66,7 0,0 1,2 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Origem Étnica 

Negro 28,2 71,8 0,0 27,6 

Indigena 0,0 100,0 0,0 0,8 

Branco 26,1 73,9 0,0 8,9 

Ignorado 29,8 69,6 0,6 62,7 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Fez a opção pelas cotas? 

Não 28,4 71,1 0,5 73,9 

Sim 29,9 70,1 0,0 26,1 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Área de Ensino 

Letras 24,8 75,2 0,0 40,8 

Pedagogia 22,6 76,3 1,1 36,2 

Ciências Biológicas 28,6 71,4 0,0 8,2 

História 36,4 63,6 0,0 4,3 

Educação Física 50,0 50,0 0,0 3,9 

Ciênc. Exatas/Matemática 75,0 25,0 0,0 3,1 

Geografia 57,1 42,9 0,0 2,7 

Química 100,0 0,0 0,0 0,8 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

A Uneb deu formação adequada? 

Sim 26,9 72,6 0,4 86,8 

Não 43,8 56,3 0,0 12,4 

Não informado 0,0 100,0 0,0 0,8 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Concluiu outro curso? 
  

Não 27,3 72,3 0,5 85,6 

Sim, em outra instituição 46,7 53,3 0,0 11,7 

Sim, na Uneb 0,0 100,0 0,0 2,3 

Não informado 0,0 100,0 0,0 0,4 

Total 28,8 70,8 0,4 100,0 

Fonte:       

A Tabela 2 apresenta as informações sobre os egressos licenciados da 

Universidade do Estado da Bahia, considerando os aspectos relacionados ao mundo do 

trabalho e sua inserção nos espaços locais. Ao analisarmos os rendimentos do trabalho 

verificamos que esses licenciados percebem rendimentos muito baixos. Há uma expressiva 
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concentração nas faixas de menor rendimento: 60,3% têm remuneração que não ultrapassa 2 

salários mínimos; e 89,9% recebem no máximo 5 salários mínimos. Com base nos dados 

dessa tabela podemos verificar que os indivíduos jovens são mais representativos na faixa que 

vai de 1 a 2 salários. Por outro lado, na medida em que avançamos na idade, a 

representatividade desta classe salarial tende a diminuir. Isto pode ser um reflexo dos planos 

de carreira que atribuem prêmios por tempo de serviço e experiência, ainda no pese o fato 

desses indivíduos terem se graduado no mesmo ano (2007), não podemos deixar de admitir 

que alguns deles, sobretudo os mais velhos, já estavam lecionando e que foram impelidos a 

buscarem a universidade por conta do Art.62 da Lei Nº 9.394/96, a Nova LDB, que colocou 

como exigência o diploma de licenciatura para exercer a atividade de ensino. 

Quando o assunto é gênero, podemos afirmar que tanto os licenciados femininos 

quanto os masculinos, apresentam grande concentração nas faixas de rendimentos baixos. 

Entretanto, assim como no país, observamos um padrão distributivo de rendimento com 

discreta vantagem para os indivíduos masculinos, tendo em vista que, quando consideramos 

as faixas mais altas, a representatividade destes supera aos dos femininos em quase o dobro. 

 O rendimento do trabalho do licenciado da UNEB, quando cruzado com a área de 

ensino, indica que os egressos das duas principais áreas concentram-se na faixa de menor 

rendimento. Colocando isto em termos de oportunidade, podemos dizer que, ao concluir um 

curso da área de Letras, o licenciado terá a probabilidade de 61,9%, de obter uma 

remuneração de 1 a 2 salários mínimos, enquanto que terá apenas 1,0% de chance de receber 

9 ou mais salários mínimos. Se, por outro lado, ele optou por concluir um curso da área de 

Pedagogia, contará com uma possibilidade de 66,7% de baixa remuneração e 3,2% de auferir 

renda 6 a 8 salários mínimos. As demais áreas também são mais representativas na menor 

classe de rendimento, com exceção das áreas de Ciências Exatas/Matemática e de Geografia 

que são mais expressivas na faixa de 3 a 5 salários mínimos. 

A pesquisa evidenciou que os licenciados da Universidade do Estado da Bahia 

exibem elevado índice de empregabilidade. Um egresso de um curso de licenciatura desta 

Universidade conta com uma probabilidade de 90,3% de empregar-se. Dito de outra forma, 

isto significa que o índice de desemprego para esses indivíduos é de apenas 9,7%. Este 

resultado adquire um significado especial quando comparamos com a taxa de desemprego na 

Região Metropolitana de Salvador que, segundo informações da Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia, alcançou 21,7% naquele ano de 2007. Apesar disso, 62,9% 

dos que estão trabalhando recebem rendimentos de 1 a 2 salários mínimos. 
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TABELA 2 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

Perfil dos egressos licenciados por variável e grupo, segundo renda do trabalho - 2007 

VARIÁVEL GRUPO 

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)  
PARTICIPAÇÃO 
NO TOTAL (%) 1 - 2 

SM 
3 - 5 
SM 

6 - 8 
SM 

9 ou 
+ SM 

Não 
informou 

Faixa etária 

21 - 25 anos 69,4 22,2 1,4 0,0 6,9 28,0 

26 - 30 anos 67,0 22,9 1,8 0,0 8,3 42,4 

31 - 35 anos 53,6 35,7 7,1 3,6 0,0 10,9 

36 - 40 anos 45,8 41,7 4,2 0,0 8,3 9,3 

41 - 45 anos 30,8 69,2 0,0 0,0 0,0 5,1 

46 - 50 anos 14,3 57,1 14,3 0,0 14,3 2,7 

56 ou + anos 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 1,2 

Ignorado 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Total 60,3 29,6 2,7 0,4 7,0 100,0 

Gênero 

Masculino 45,9 44,6 4,1 1,4 4,1 28,8 

Feminino 66,5 23,1 2,2 0,0 8,2 70,8 

Ignorado 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Total 60,3 29,6 2,7 0,4 7,0 100,0 

Área de Ensino 

Letras 61,9 27,6 2,9 1,0 6,7 40,8 

Pedagogia 66,7 26,9 3,2 0,0 3,2 36,2 

Ciências Biológicas 47,6 38,1 0,0 0,0 14,3 8,2 

História 54,5 27,3 0,0 0,0 18,2 4,3 

Educação Física 50,0 30,0 10,0 0,0 10,0 3,9 

Ciências Exatas - Matemática 37,5 50,0 0,0 0,0 12,5 3,1 

Geografia 42,9 57,1 0,0 0,0 0,0 2,7 

Química 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,8 

Total 60,3 29,6 2,7 0,4 7,0 100,0 

Trabalha atualmente? 

Sim 62,9 32,3 3,0 0,4 1,3 90,3 

Não 36,0 4,0 0,0 0,0 60,0 9,7 

Total 60,3 29,6 2,7 0,4 7,0 100,0 

Atua na área de 
formação? 

Sim 68,9 28,7 1,8 0,0 0,6 72,0 

Não 47,7 41,5 6,2 1,5 3,1 28,0 

Total 62,9 32,3 3,0 0,4 1,3 100,0 

Setor onde atua? 

Público 63,4 32,3 3,1 0,0 1,2 69,4 

Privado 62,5 32,8 3,1 0,0 1,6 27,6 

Autônomo 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 1,3 

Outros 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 1,3 

3º Setor 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Total 62,9 32,3 3,0 0,4 1,3 100,0 

Instância 
administrativa que 
atua 

Município que formou 62,6 32,2 2,9 0,6 1,8 73,7 
Fora do município que 
formou 

63,9 32,8 3,3 0,0 0,0 26,3 

Total 62,9 32,3 3,0 0,4 1,3 100,0 

Fonte:         

Quando consideramos apenas aqueles que estão empregados, observamos que o 

licenciado da UNEB, estando trabalhando, tem uma probabilidade de 72,0% de estar 

exercendo atividades compatíveis com a sua formação. Entretanto, a rigidez do mercado de 

trabalho e a falta de prestígio da área de licenciatura impedem que esses sujeitos alcance 
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níveis satisfatórios de rendimento. Por outro lado, os licenciados que se ocupam em área 

diferente da qual foi formado, apresentam um cenário de rendimento mais promissor do que 

os primeiros. A pesquisa evidenciou que 68,9% dos que exercem a função de ensino recebem 

rendimentos de 1 a 2 salários mínimos, ao passo que 47,7% dos que não atam na área de 

formação estão nesta classe de salário. Ademais, à medida que elevamos as faixas de 

rendimentos, aumenta-se a participação destes últimos. 

Também observamos que os principais empregadores são os setores público e 

privado, com 69,4% e 27,6%, respectivamente. Assim como nos quesitos anteriores, a faixa 

de rendimentos mais expressiva, para ambos os setores, é de 1 a 2 salários mínimos. A 

explicação para os baixos rendimentos auferidos pelos egressos licenciados da UNEB pode 

estar relacionado a atividade que exerce. Esses profissionais receberam formação para atuar 

na escola, campo profissional que, por razões amplamente discutidas, não remunera muito 

bem. Ademais, a maioria atua no setor público que, com raras exceções, também não 

remunera bem.  

Por fim, cabe ressaltar que, ainda no pese os baixos rendimentos, conforta-nos 

saber que a Universidade do Estado da Bahia tem contribuído com a formação de mão de obra 

qualificada para os municípios onde seus campi estão instalados, visto que 73,7% dos 

licenciados que estão trabalhando exercem suas atividades profissionalmente no mesmo 

município em que se formaram, tendo apenas 26,3% atuando fora do município de formação. 

Esta informação é especialmente importante quando consideramos que se trata de uma 

universidade na modalidade multicampi. Este modo de assentamento no espaço contribui para 

a fixação de contingentes populacionais no município de origem.  

Considerações finais 

Almejamos, a partir das análises dos dados produzidos pela pesquisa de Egressos 

da Universidade do Estado da Bahia no ano de 2007, refletir a respeito do perfil do egresso 

licenciado dessa universidade e sobre a sua inserção profissional, depois de formado.  Para 

tanto, selecionamos os questionários aplicados aos 257 egressos licenciados e procedemos a 

análise das informações obtidas. 

Quem são os egressos licenciados da Uneb? 

 Nesse sentido temos a considerar que se trata de um sujeito que se reconhece em 

um licenciado do gênero feminino (78,8%); com no máximo 30 anos (70,4%); que prefere 
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não manifestar a sua origem étnica (62,7%); que fez opção por cursar a área de letras (40,8%); 

que admite que a formação recebida pela UNEB foi adequada (86,8); e que o estágio 

curricular cumpriu a sua finalidade (93,8%); recebe rendimentos de 1 a 2 salários mínimos 

(60,3%) e, não dá continuidade aos seus estudos (85,6%), e quando o faz é em outra 

instituição. 

O que fazem e onde fazem? 

A efetividade da UNEB é sentida a partir de dois indicadores: o grau de 

empregabilidade lato sensu, indicando que um egresso licenciado da Uneb tem 90,3% de 

chance de empregar-se; e a empregabilidade stricto sensu que implica dizer que, estando 

empregado, o egresso licenciado contará com 72% de chance de exercer atividade compatível 

com a sua formação. 

Cabe salientar ainda, que há uma razoável proporção de egresso licenciado 

exercendo suas atividades profissionais no mesmo município onde formou.  Os resultados 

anunciam que alguém que conclui a graduação na UNEB conta com probabilidade de 73,7% 

de encontrar emprego no próprio lugar onde formou. Esse egresso licenciado tem no setor 

público a maior oportunidade de emprego (69,4%).  

Os resultados da pesquisa demonstram que a Universidade do Estado da Bahia, 

enquanto instância formadora de profissional qualificado, tem contribuído com o 

desenvolvimento dos espaços de assentamento dos seus campi, na medida em que fixa o seu 

egresso no local onde mora. Entretanto, o contexto da pesquisa nos revela como recorrente a 

questão remuneratória. A grande proporção de indivíduos com baixa remuneração, indiferente 

do recorte que se adote, nos conduz a conclusão de que a questão salarial constitui um 

problema estrutural e que requer aprofundamento, de forma que propomos uma agenda de 

pesquisas futuras. 
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