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Eixo Temático 13: ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 
 
 
Resumo 
 
Na Bahia, o ensino superior está restrito a uma pequena parcela da sociedade e tem suas vagas 
concentradas na Região Metropolitana de Salvador e em instituições privadas. Neste contexto, 
as oportunidades para um jovem interiorano de baixa renda ingressar e concluir esse nível de 
ensino são reduzidas. Isto constitui um problema para um Estado que tem a pretensão de 
elevar seus níveis de desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, a adoção de uma 
política pública que favoreça a ampliação e a interiorização das vagas pode concorrer para a 
realização do fim pretendido. Como contribuição, neste artigo, indicamos a estratégia de 
criação de cidades universitárias e de expansão da educação tecnológica como mecanismos 
que propiciam sinergias e externalidades capazes de gerar processos endógenos de 
desenvolvimento local. Nesta perspectiva, anunciamos os elementos para uma política pública 
que visa fomentar o surgimento de cidades universitárias e a difusão do ensino superior e 
tecnológico pelo interior do território baiano. 
 
Palavras-chave: Cidades universitárias. Educação tecnológica. Desenvolvimento local. 
Bahia. 
 

UNIVERSITY CITIES AND TECHNOLOGICAL EDUCATION: 
STRATEGY OF LOCAL DEVELOPMENT FOR BAHIA 

 
Abstract 
 
In Bahia, higher education is restricted to a small portion of society and their enrollments are 
concentrated in the metropolitan region of Salvador and private institutions. In this context, 
there are few opportunities for a young of low-income and resident in the interior finish 
higher education. This is a problem for a state that purports to raise their levels of economic 
and social development, including increasing portions of its population. Therefore, the 
adoption of a public policy that favors the expansion and internalization of the enrollments 
can contribute to achieving the intended purpose.  As contribution, in this paper, we indicated 
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the strategy of creation of university cities and expansion of technological education as 
mechanisms that can generate synergies and externalities able to create endogenous processes 
of local development. In this perspective, we announced the elements of public policy for the 
emergence of university cities and the expansion of higher and technological education within 
the State of Bahia. 
 
Key-words: University cities. Technological education. Local development. Bahia 
Introdução 

 
No Brasil, a criação de cidades universitárias tem se firmado como estratégia de 

desenvolvimento local em Estados como São Paulo e Minas Gerais, notadamente porque as 

universidades produzem positivos impactos econômicos, financeiros e sociais nos municípios 

onde estão inseridas. As cidades universitárias também são formas que esses Estados 

encontraram para facilitar o acesso ao ensino superior para quem mora no interior. 

Na Bahia, o desafio atual e do futuro é melhorar a qualidade da educação básica. O 

fortalecimento e expansão das universidades baianas são fundamentais para superar esse 

desafio, uma vez que essas instituições estão encarregadas de formar em nível superior os 

professores da educação básica. Além disso, para impulsionar o desenvolvimento de alguns 

locais é importante o surgimento de novas cidades universitárias e consolidar as que existem, 

bem como é essencial expandir a educação tecnológica pelos municípios do interior. 

Nesse sentido, a educação de nível superior deverá exercer um papel estratégico no 

desenvolvimento social, econômico, científico, cultural e político para a sociedade baiana do 

século 21. Para ampliar o acesso dos jovens baianos à educação superior e à tecnológica, 

especialmente para os de baixa renda, é necessário difundi-las pelo território do Estado. 

O principal objetivo do artigo é apresentar elementos para uma política pública que 

tenha como estratégia de desenvolvimento local a fundação e consolidação de cidades 

universitárias, bem como a difusão da educação tecnológica pelo território baiano. Entretanto, 

o texto não pretende esgotar todos os elementos que devem ser levados em consideração para 

uma política pública que tenha esse intuito. 

O artigo apresenta quatro seções, além da introdução e das considerações finais. A 

primeira trata do ensino médio e da educação tecnológica na Bahia. Na segunda, apresenta-se 

o panorama recente do ensino superior baiano. A terceira aborda as cidades universitárias 

enquanto estratégia utilizada por Estados para promover o desenvolvimento local. A quarta 

seção anuncia os elementos para a elaboração de uma política pública que tenha como 

objetivo o desenvolvimento local por meio da fundação e consolidação de cidades 

universitárias e da difusão da educação tecnológica no Estado. 
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1 Ensino médio, educação profissional e tecnológica na Bahia 

O acesso ao ensino fundamental está praticamente universalizado na Bahia, em razão 

dos elevados investimentos públicos nos últimos anos. Entretanto, embora haja avanços do 

ponto de vista quantitativo, ainda há problemas em relação à qualidade do ensino público. 

A oferta da educação básica de qualidade para todos depende fundamentalmente das 

instituições de ensino superior (IES). São elas que formam os profissionais do magistério, os 

quadros profissionais, científicos e culturais, bem como buscam as soluções para os 

problemas atuais da educação da Bahia. Essas são funções que destacam a universidade na 

busca de uma sociedade baiana mais promissora, com uma educação de melhor qualidade. 

Conforme dados da PNAD, entre os anos de 1997 e 2007, a população com o 2º grau 

concluído mais que dobrou na Bahia, passando de 852.310 para 2.058.347. Conforme SEC 

(2010), nesse período, o número de pessoas matriculadas no nível médio passou de 504.554 

para 655.329, um aumento de 29,9%, ocorrido exclusivamente pela expansão na rede pública 

estadual, que responde por algo em torno de 90% das matrículas nesse nível de ensino. À 

medida que cresce o número de pessoas com o ensino médio concluído e o de concluintes, 

eleva-se o número de demandantes por cursos do ensino superior. 

Segundo Barbosa (2009), é no ensino médio baiano que os alunos oriundos de famílias 

de baixa renda têm maiores oportunidades, notadamente na rede pública estadual. Em 2007, 

os estudantes de famílias que estavam entre as 25% mais pobres correspondiam a 60,1% 

daqueles que estavam cursando o ensino médio, enquanto apenas 12,1% dos alunos nesse 

nível de ensino proviam das famílias 50% mais ricas. Assim, desde que seja com qualidade, a 

expansão do ensino superior e a melhoria nas condições do seu acesso se tornam estratégicas 

para atender a demanda de alunos vestibulandos de baixa renda. 

Em se tratando da educação tecnológica, uma das mais importantes instituições atuantes 

no Estado é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Com 

base em uma estrutura multicampi, o ensino no IFBA atinge várias áreas do conhecimento. 

Atualmente, o Instituto possui 16 campi e 5 núcleos avançados: Barreiras, Camaçari/núcleo 

avançado em Dias D´Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo 

Afonso/núcleo avançado em Euclides da Cunha e Juazeiro, Porto Seguro, Salvador/núcleo 

avançado em Salinas da Margarida, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória da 

Conquista/núcleo avançado em Brumado e Seabra. Com a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a expectativa é de que IFBA tenha cinco 

novos campi até 2014: Brumado, Euclides da Cunha e Juazeiro - onde já existem núcleos 
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avançados do Instituto -, além de Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. Assim, a Bahia 

passará a contar com mais de 20 campi desse Instituto (IFBA, 2012). 

Outra instituição federal da educação tecnológica é o IF Baiano, criado em 2008 a partir 

da integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Catu, Senhor do 

Bonfim, Santa Inês e Guanambi e das antigas Escolas Médias de Agropecuária da Ceplac 

(EMARC) de Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Uruçuca. Além dessas, o IF Baiano 

possui mais duas unidades: uma em Bom Jesus da Lapa e outra em Governador Mangabeira. 

Vale ressaltar também que está em curso, desde 2007, uma forte expansão da oferta de 

educação profissional na rede estadual de ensino. De 2007 a 2011, o número de matrículas da 

educação profissional desta rede mais que decuplicou, passando de 4.016 para mais de 50 mil 

estudantes matriculados em 105 municípios baianos. Foram ofertados 72 cursos em uma rede 

que envolve 28 centros territoriais, 22 centros estaduais e 89 escolas da rede estadual.  

A Bahia conta ainda com importantes instituições que integram o Sistema S, que 

oferecem educação profissional, com destaque para o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).  

O Senai atua na educação tecnológica, aprendizagem industrial, certificação de pessoas, 

cursos profissionalizantes e técnicos, e, em nível superior, na graduação e pós-graduação. A 

instituição desenvolve ações em três faculdades de tecnologia na Bahia. No Cimatec, em 

Salvador, existe a formação de recursos humanos qualificados em processos industriais 

automatizados, com alcance em áreas da fronteira tecnológica, a exemplo da robótica e 

mecatrônica, assim como prestação de serviços especializados e promoção de pesquisa 

aplicada, especialmente nas tecnologias computacionais integradas da manufatura. No Cetind, 

no município de Lauro de Freitas, ocorre o treinamento e qualificação de pessoas, bem como 

a prestação de serviços tecnológicos para os segmentos químico, petroquímico, plástico e em 

áreas de automação de processos, meio ambiente e segurança. A unidade Dendezeiros, 

também em Salvador, promove treinamento e qualificação de pessoas e a prestação de 

serviços tecnológicos para os setores automotivo, gráfico, construção civil, calçados e 

artefatos de couro, elétrica e refrigeração, minerais e rochas industriais, do mobiliário e 

florestal, alimentos, vestuário e têxtil (SENAI, 2010).  

Além dessas faculdades tecnológicas, o Senai mantém centros de formação profissional 

em Ilhéus e Feira de Santana. A instituição também está presente nos municípios de 

Camaçari, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Jequié, Itapetinga, Barreiras e Nova Viçosa. Para 

complementar a cobertura dos serviços em outras localidades do Estado, ainda possui 

unidades móveis, nas áreas de manutenção industrial, informática e alimentos (SENAI, 2010).  



 5

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) atua em diversos municípios 

do Estado, oferecendo cursos profissionalizantes e de especialização desenvolvidos de acordo 

com as novas demandas e exigências do mercado. Para isso, conta com uma estrutura formada 

por centros de formação e unidades de ensino, na capital e no interior. A instituição promove 

os cursos de artes, comércio, comunicação, design, gestão, imagem pessoal, idiomas, 

informática, saúde, turismo e hospitalidade. Além disso, possui cursos de pós-graduação latu 

sensu e cursos à distância (SENAC, 2010). 

 
2 Panorama do ensino superior baiano 

 
A educação é um bem do qual as pessoas usufruem por toda a vida e, nas sociedades 

pós-industriais, o ensino superior é um importante requisito para se ingressar no mercado de 

trabalho mais qualificado. Entretanto, no Brasil, segundo Pochmann (2010, p. 5), entre os 

poucos alunos que conseguem uma vaga no ensino superior, as maiores possibilidades de 

continuar estudando após o ingresso no mercado de trabalho pertencem a um pequeno grupo 

de pessoas da cor branca. Ressalta ainda que “para os 20% mais ricos, a escolaridade média 

supera os 10 anos, enquanto os 20% mais pobres mal chegam aos cinco anos”, o que mostra 

uma grande diferença de escolaridade entre as camadas de renda mais alta e as de baixa renda.  

Na Bahia, o nível de inserção de jovens no terceiro grau é preocupante. Em 2007, 

conforme dados da PNAD, o percentual de pessoas com o ensino médio que ingressaram no 

nível superior foi de apenas 6,3%. Isto mostra que o hiato de acesso, ou seja, o percentual de 

pessoas que concluíram o ensino médio, mas não chegaram ao ensino superior, foi de 93,7%. 

Esse problema torna-se ainda mais complexo quando é considerado que cerca de 60% das 

vagas em cursos de nível superior estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que tem 

apenas 10 municípios. Assim, nos municípios que não fazem parte desta região, isto é, nos 

outros 407, o percentual de inserção de jovens no ensino superior é ainda mais baixo. 

Portanto, para o Estado elevar o nível de desenvolvimento, em termos de educação, renda, 

produtividade e emprego qualificado, é necessário ampliar e dispersar ainda mais o número de 

vagas do ensino superior no território baiano. 

Entre os anos de 1997 e 2007, na oferta do ensino superior baiano, ocorreu a “ampliação 

da diversidade de instituições, tanto em número e forma organizacional, quanto em cursos e 

habilitações profissionais, que propiciou aumento das vagas oferecidas”. Contudo, no período, 

“ainda havia um grande hiato entre a oferta e demanda”.  Em 2007, só 42,1% dos alunos que 

tentaram uma vaga no ensino superior lograram êxito, ou seja, 57,9% deles não tiveram 

acesso (BARBOSA, 2009, p. 4). 
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Conforme o Censo do Ensino Superior, em 2007, a Bahia possuía 121 instituições de 

ensino superior, sendo que 7 eram universidades e as demais se organizavam em faculdades, 

centros universitários, faculdades integradas, escolas e institutos. Dessas 7 universidades, 

apenas 2 eram privadas, o que mostra uma predominância do setor público no campo 

acadêmico. Por outro lado, em se tratando de faculdades e congêneres, constata-se a 

hegemonia das instituições particulares. No período entre 1997 e 2007, nesta categoria 

administrativa houve um crescimento de 533%, com ampliação de 18 para 114 unidades. 

Com base nos dados do Censo do Ensino Superior, na Bahia, entre os anos de 1997 e 

2007, as instituições de ensino superior privadas aumentaram a oferta de vagas de 7.018 para 

108.718, uma elevação em 1.449%. Em 2007, essa oferta correspondeu a 85,4% do total das 

vagas oferecidas no Estado. 

Para Barbosa (2009, p. 3), o fenômeno dessa forte expansão se dá por dois motivos. 

Primeiro, por conta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de 

dezembro de 1996, que, ao tratar da educação de nível superior, permitiu a proliferação de 

instituições cujo fim é tão somente o ensino, contrariando o Art. 207 da Constituição Federal, 

que propõe não dissociar o ensino da pesquisa e da extensão. Segundo, “os programas 

governamentais de bolsa de estudo que, além de garantir a permanência do aluno nessas 

instituições, garantem também o financiamento dos seus custos fixos, viabilizando, assim, a 

sustentabilidade desses negócios”. 

Entretanto, a expansão acelerada das IES privadas baianas trouxe à tona dois problemas: 

o elevado índice de ociosidade das suas vagas e a alta taxa de inadimplência. Em 2007, 

segundo Barbosa (2009), as instituições privadas de ensino superior operaram com 58,3% das 

suas vagas ociosas. Além disso, para Brasil Escola (2010), a inadimplência nessas instituições 

chega ao patamar de 30%. Uma das causas da inadimplência é que há um grande número de 

concluintes de baixa renda do ensino médio que, por não conseguir uma vaga numa IES 

pública, ingressa nas particulares. Possivelmente, essa combinação de alta ociosidade das 

vagas oferecidas e elevada inadimplência restrinja a capacidade de investimento das IES 

privadas tanto em equipamentos e infraestrutura quanto em contratação de docentes com 

elevada qualificação. 

Dessa forma, para os alunos que pretendem ingressar no ensino superior privado, a 

maior dificuldade não é conseguir uma vaga, mas sim pagar mensalidades às instituições de 

ensino. No Centro Universitário da Bahia (FIB), por exemplo, 80,0% dos alunos que 

abandonam os cursos dizem que desistiram por não conseguir pagar as mensalidades 

(BRASIL ESCOLA, 2010). 
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Assim, Barbosa (2009, p. 11) ressalta que a expansão da oferta de vagas do ensino 

superior privado não proporcionou mudança na estrutura de oportunidade de acesso aos mais 

pobres, uma vez que os estudantes de baixa renda continuam a ter dificuldades de atingir esse 

nível de ensino. Em 2007, só “11% dos estudantes do ensino superior pertenciam ao extrato 

dos 25% mais pobres, ao passo que 61,1% desses estudantes eram originários dos dois 

extratos mais elevados de renda per capita”.  A esse propósito, esse autor destaca que: 

 

A expansão do ensino superior sob a égide da iniciativa privada conduz à 
concentração da oferta de vagas, visto que as instituições dessa natureza se 
instalam obedecendo à lógica empresarial. A este propósito, cabe lembrar 
que, segundo o IBGE, dos 28 municípios que em 2004 contavam com 
instalações de ensino superior privadas, 22 estavam entre os 50 maiores 
Produtos Internos Brutos do Estado; juntos perfaziam R$ 47,5 bilhões, 
correspondendo a 54,7% da renda estadual daquele ano. Por outro lado, 
naquele mesmo ano, as universidades públicas estaduais atendiam a uma 
clientela de 81 municípios, sendo que em 63 deles só chegava a presença do 
Estado. Destas localidades, 33 (52,4%) estavam entre os 300 municípios 
mais pobres da Bahia (BARBOSA, 2009: 6).  

 

A rede estadual de ensino superior mantém quatro universidades: a Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb); a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb); Universidade 

Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Em 

2009, as IES estaduais ofereceram 322 cursos de graduação a 49.080 estudantes matriculados 

em 32 municípios. A Uneb e Uesb estão estruturadas no sistema multicampi. As outras duas, 

embora administrativamente sejam unicampus, possuem atividades em campi avançados. A 

Uefs atua em três municípios e a Uesc está presente em outros dois. Esses dados indicam a 

vocação do Estado da Bahia para a organização de universidades com perfil multicampi. 

Conforme o Censo do Ensino Superior, entre os anos de 1997 e 2007, a oferta das vagas 

nas universidades estaduais baianas passou de 4.676 para 12.748, um aumento de 172,6%. A 

demanda por uma vaga nessas universidades, ou seja, o número de vestibulandos, passou de 

42.009 para 116.621, uma expansão de 177,6%. Esses números mostram uma grande 

diferença entre a oferta e demanda por vagas nessas instituições. Em 2007, a oferta das vagas 

em instituições estaduais correspondeu a 10% do total de vagas oferecidas na Bahia. 

Em se tratando das instituições federais de ensino superior (IFES), elas estão presentes 

no Estado por meio da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
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(UNIVASF), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano). 

Entre os anos de 1997 e 2007, a oferta de vagas nas IFES na Bahia passou de 3.775 para 

5.858, um aumento de 55,2%. Por outro lado, o número de inscritos nos vestibulares passou 

de 33.674 para 49.157 no período, apresentando elevação de 46%. Em 2007, as IFES 

respondiam por apenas 4,6% do total das vagas oferecidas na Bahia. 

É importante destacar que em 2011 o Governo Federal decidiu implantar mais duas 

universidades federais: a Universidade Federal do Oeste da Bahia, com sede no município de 

Barreiras e a Universidade Federal do Sul da Bahia, que terá sede em Itabuna. Além dessas 

sedes, as duas novas universidades terão campi em Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo 

Magalhães, Barra, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Essa medida expandirá a oferta de 

educação superior na Bahia a partir de 2013, uma iniciativa importantíssima para 

descentralizar o desenvolvimento e a oferta de educação superior no sentido do interior do 

estado. 

  

3 Cidades universitárias e desenvolvimento local 

 

Cidade universitária é o espaço que abriga toda a estrutura da universidade em um 

complexo arquitetônico e urbanístico propriamente construído para essa finalidade. Forma 

consagrada de estruturar instituições de ensino superior, nela está situada a maior parte das 

unidades de ensino, pesquisa e extensão da academia. Nesse sentido, é uma cidade, dentro de 

outra cidade, voltada inteiramente para a educação superior, com biblioteca, restaurante, 

centros de lazer, praças, quadras esportivas, pavilhões residenciais etc. (PRIETO, 2005). 

Outra concepção de cidade universitária está vinculada ao município como um todo, no 

qual as atividades acadêmicas possuem uma importante contribuição para a imagem e a 

economia local. Nesta perspectiva, em Minas Gerais, exemplos de cidades universitárias são 

Lavras, Alfenas, Mariana, Viçosa e Juiz de Fora. 

O desenvolvimento local pode ser entendido como o aumento da produção de bens e 

serviços aliado à sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida da população de 

uma localidade. É o resultado de ações capazes de reverter a situação de atraso em locais 

periféricos, promovendo melhorias nas condições socioeconômicas do território.  

Conforme Lopes (2001), os aspectos econômicos das universidades estão relacionados a 

três efeitos produzidos por estas instituições nos locais onde estão presentes: formação de 

pessoas, pesquisas realizadas e dinamização econômica local.  
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Para o autor, a formação de pessoas é inerente à própria existência das universidades e 

eleva o grau de instrução dos recursos humanos locais, uma vez que parte dos profissionais 

reside, produz bens e presta serviços nos municípios onde existem as cidades universitárias. A 

formação de pessoas traz resultados positivos que se traduzem em desenvolvimento local e 

regional, isto é, produz um bem público lato sensu. As universidades, muitas vezes, também 

desempenham o duplo papel de formar pessoas e disseminar o conhecimento por meio de 

redes formais e informais de relacionamentos. 

É importante destacar que a maior produtividade dos trabalhadores é um fator que 

influencia positivamente no desenvolvimento local. Quanto maior o grau de escolaridade, 

maior é a produtividade e renda dos trabalhadores, portanto, mais alta a produtividade e a 

renda dos trabalhadores locais, fatores fundamentais para o desenvolvimento dos territórios. 

Como mostram Fernandes e Narita (1999), pessoas com curso superior possuem 

produtividade do trabalho mais elevada do que os que não têm. No Brasil, o rendimento 

médio dos trabalhadores com ensino superior completo supera em mais de 150% o 

rendimento médio das pessoas com ensino médio completo. Além disso, o retorno monetário 

do ensino superior é elevado e crescente, mesmo para os formados que não conseguem obter 

um emprego típico da sua formação. 

Almeida (2006b, p. 534) demonstra a dimensão do impacto positivo da graduação tanto 

na renda quanto na redução do desemprego em Salvador. Nesta capital, quem possui diploma 

de nível superior tem “[...] um incremento dos rendimentos líquidos aferidos ao longo da vida 

da ordem de 50 a 100% em relação ao trabalhador que só conclui o nível médio”. Almeida 

ressalta também que a formação em nível superior “reduz em cerca de 1/3 o risco de 

desemprego, tornando esta diferença ainda maior, fazendo-a saltar (em termos de rendimentos 

totais esperados) para uma proporção situada entre 86% e quase 150%”.  

Vale ressaltar também que as pesquisas realizadas pelas universidades públicas 

expandem o estoque de conhecimento da sociedade local, impulsionando o progresso técnico 

e o surgimento de novas empresas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento econômico 

da localidade. As pesquisas também aumentam a propensão da ocorrência de atividades 

inovativas e desempenham um importante papel na concentração geográfica da produção e no 

desenvolvimento local. 

Outro aspecto positivo a ser destacado é que os gastos financeiros feitos pelas 

universidades nas economias locais produzem impactos econômicos diretos e indiretos. Para 

Weinstein (2000) apud Lopes (2001), os impactos diretos estão relacionados às externalidades 

positivas geradas pela presença da universidade e se dão de três formas: i) gastos para 
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expansão e manutenção da instituição de ensino superior, com investimentos em obras e 

equipamentos e nas demais despesas de custeio; ii) gastos realizados por professores e 

funcionários com recursos provenientes dos salários pagos pela universidade e iii) gastos dos 

alunos oriundos de outros municípios atraídos pela atividade acadêmica local. 

Conforme Johansson, Karlsson e Stough (2000, p. 406), a partir do momento em que o 

capital humano, as pesquisas e outros recursos de capital são alocados juntos em um mesmo 

local por uma universidade, isso faz com que haja uma concentração dos esforços em 

desenvolver o local em questão. Além disso, essa concentração possui o poder de estimular o 

crescimento econômico do espaço geográfico, uma vez que “contribuições para a nova teoria 

do crescimento mostram que o capital humano e as pesquisas são elementos essenciais no 

processo de crescimento regional”. 

Lopes (2001) argumenta que as economias municipais são beneficiadas pelas 

universidades públicas localizadas em suas fronteiras. Primeiro, porque a formação de capital 

humano e os resultados das pesquisas são mais intensivos nos locais onde as universidades 

foram fundadas. Nesse sentido, a capacitação é um elemento essencial no processo de 

desenvolvimento local, sendo fundamental que os agentes produtivos e os atores sociais 

tenham a oportunidade de desenvolverem os potenciais dos seus recursos humanos. Segundo, 

porque as economias dos municípios são diretamente beneficiadas pelos gastos relacionados 

ao funcionamento das universidades uma vez que eles dinamizam a economia local por meio 

da geração de emprego, renda e, conseqüentemente, receita tributária para o Estado e o 

município. 

Outro impacto econômico importante causado pela presença das universidades é que 

muitas empresas são criadas nos lugares a partir do desenvolvimento de pesquisas, fenômeno 

denominado spin-off universitário. O spin-off universitário é a criação de empresas a partir 

dos resultados das pesquisas acadêmicas, ou seja, é o processo pelo qual as empresas são 

criadas por pesquisadores, alunos e/ou professores, a partir de estudos desenvolvidos nas 

universidades. 

Nessa perspectiva, autores como Diniz e Gonçalves (2000) destacam que as pesquisas 

realizadas pela academia estimulam o empreendedorismo. Um exemplo de spin-off 

universitário em Juiz de Fora é o caso da Quiral Química do Brasil S.A., do setor químico-

farmacêutico, criada por professores do Departamento de Química da UFJF. Atualmente, a 

empresa produz medicamentos a preços competitivos, de boa qualidade e com tecnologia 

exclusivamente nacional. Isso demonstra que a universidade brasileira, quando apoiada 
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adequadamente, é capaz de gerar independência tecnológica, mesmo em áreas de tão grande 

importância estratégica e complexidade, tais como a farmacêutica e a química fina. 

Em Viçosa, no Estado de Minas Gerais, Pereira (2005, p. 204) mostra que nos dias 

atuais o município é fortemente marcado por “[...] uma especialização urbana com notável 

caráter de cidade universitária. No conjunto do território nacional a cidade também desponta 

como centro de produção científica especializada”. 

Para a autora, com a política de criação da cidade universitária em Viçosa, a 

especialização científica foi voltada para as tecnologias agrícolas. Por meio dos seus 

laboratórios de pesquisa aplicada, a Instituição tem desenvolvido espécies melhoradas e 

adaptadas às condições do território brasileiro, destacando-se no registro de patentes nacionais 

e internacionais nessa área. Assim, a UFV se destaca no território nacional em setores como o 

de melhoramento genético, com destaque para os programas de pesquisa para o milho, cana-

de-açúcar, soja e outros.  

No município de São José dos Campos, em São Paulo, o Centro Tecnológico da 

Aeronáutica (CTA) proporcionou vários spin-offs locais. Por conta da presença do centro de 

pesquisa no município, o exemplo mais notório foi a criação e o desenvolvimento da 

Embraer, atualmente, uma empresa multinacional que é referência no mundo inteiro como 

exemplo de sucesso em aeronáutica. Em São Carlos, a presença de duas instituições, a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Escola de Engenharia da USP, foi 

fundamental para o nascimento de várias pequenas empresas (LOPES, 2001). 

A economia de Campinas é mais uma que se beneficiou com a formação de recursos 

humanos e o desenvolvimento das pesquisas em sua cidade universitária. Diniz e Gonçalves 

(2000, p. 10) mostram que a atratividade econômica do município “[...] pode ser explicada 

pelo ambiente extremamente favorável à pesquisa, que começou a ser formado a partir da 

presença de vários centros de pesquisa agrícola e da implantação da Universidade de 

Campinas em 1962”.  

A atração de empresas nacionais e multinacionais, como por exemplo, IBM, Ericsson, 

Alcatel, Compaq, Motorola, Nortel e outras ocorreu, em boa medida, graças a ampla 

infraestrutura universitária e de pesquisa da Unicamp. A implantação da Universidade 

estimulou também o estabelecimento no município de vários outros institutos de pesquisa e de 

empresas de telecomunicações e informática. Isso ajudou a formar e a estabelecer muitas 

empresas de alta tecnologia no local (DINIZ; GONÇALVES, 2000). 

Na Bahia, um exemplo de município no qual a implantação de uma cidade universitária 

apresentou fundamental participação na promoção do desenvolvimento local é Vitória da 
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Conquista, com a Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia. No ano de 2010, a despesa 

orçamentária da UESB, de R$ 153,6 milhões, representou um volume de recursos equivalente 

a 48,3% das receitas totais do município, sendo 262,3% superiores às receitas próprias e 

216,0% superiores à soma das quotas-partes do ICMS e IPVA.  

Ao considerar o efeito multiplicador dos gastos da UESB, Lopes (2001) ressalta que a 

movimentação de recursos financeiros no município foi o equivalente a 5,9% do produto 

interno bruto municipal. Além disso, a Universidade assumiu um papel fundamental para 

impulsionar o desenvolvimento de Vitória da Conquista, uma vez que proporcionou a 

extensão dos serviços universitários à sociedade conquistense, grande parte da formação de 

recursos humanos locais e das pesquisas realizadas. 

Portanto, a consolidação de cidades universitárias pode ser uma alternativa para 

impulsionar o desenvolvimento local de alguns municípios e regiões baianas por meio da 

formação de recursos humanos, das pesquisas, dos gastos relacionados ao funcionamento das 

instituições, dos gastos de alunos oriundos de outros municípios e do retorno ao município do 

ICMS arrecadado. 

 

4 Elementos para uma política pública de cidades universitárias e educação tecnológica 

na Bahia  

 

Para superar os desafios do século 21, seria importante que a Bahia possuísse, em um 

futuro próximo, uma política pública que tivesse o objetivo de fundar e consolidar cidades 

universitárias, bem como disseminar a educação tecnológica pelo seu território. Assim, faz-se 

necessário apresentar elementos a serem considerados por uma política pública com essa 

finalidade. 

Uma estratégia que poderia ser adotada pela Bahia para desenvolver municípios seria o 

apoio à expansão de cursos profissionalizantes e tecnológicos por meio do Senai e Senac, 

como forma de elevar a inserção de jovens baianos tanto no mercado de trabalho quanto no 

ensino de nível superior. Seria importante também criar um programa de bolsas para financiar 

os estudos de alunos formados na escola pública que desejem fazer cursos profissionalizantes 

nessas instituições. 

A Bahia também poderia usar a estratégia de fundar uma faculdade pública, multicampi, 

voltada para a educação tecnológica, que formaria milhares de profissionais para o mercado 

de trabalho no interior do estado. Essa instituição seria provida de salas de aula equipadas 

com recursos multimídia, laboratórios, oficinas, centro de pesquisa conectado à internet e 
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biblioteca. A faculdade poderia possuir ainda anfiteatro, auditórios, ginásio de esportes e área 

para feiras e exposições. A instituição ofereceria cursos de graduação e de pós-graduação latu 

sensu, com base em um corpo docente formado por especialistas nas diversas áreas dos 

cursos, mestres e doutores. 

Conforme Almeida (2006a), uma política pública para cidades universitárias no Estado 

da Bahia deveria ter como objetivos: i) Expandir as atividades das universidades estaduais de 

forma orientada; ii) Obter investimentos do Governo Federal em novos campi avançados da 

UFBA; iii) Expandir, diversificar e disseminar pelo interior as ações do SENAI e SENAC; iv) 

Estimular novos investimentos das IES privadas a partir de uma revisão da atual legislação de 

incentivos fiscais e v) Planejar campi e bairros universitários, por meio de zoneamento 

específico nos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbanos (PDDUs).  

Uma política dessa natureza requer a formação de um fundo garantidor de recursos 

financeiros para assegurar a sua consecução. Nesta perspectiva, a exemplo de outros estados, 

seria auspicioso que o Governo da Bahia vinculasse parcela de sua arrecadação às 

universidades estaduais. O estabelecimento deste fundo traria duas importantes 

consequências. Primeiro, evitaria o estrangulamento das receitas das IES estaduais, 

permitindo-lhes ampliar os investimentos em ensino, pesquisa e extensão, de modo a 

contribuir mais e melhor para o desenvolvimento científico e produtivo do Estado. Segundo, 

aumentaria a disponibilidade financeira nas economias locais a partir dos gastos dessas 

universidades nos espaços de assentamento dos seus campi, contribuindo, assim, de forma 

decisiva para o desenvolvimento local. 

É preciso considerar também um aporte maior de recurso destinado a elevar a concessão 

de bolsas em cursos de nível superior a fim de proporcionar a elevação do acesso de jovens 

baianos de baixa renda ao ensino de terceiro grau e reduzir o grau de ociosidade das IES 

privadas. Isso poderia permitir ao Estado negociar com essas instituições uma contrapartida 

de maior nível de investimento, interiorização das atividades, melhorias da infraestrutura e da 

qualificação dos quadros docentes. 

 

Considerações finais 

 

Com a universalização do ensino fundamental e a expansão das matrículas no nível 

médio, um dos importantes desafios para a Bahia nas próximas décadas será melhorar a 

qualidade da educação básica pública. A Bahia conseguiu ampliar o acesso dos alunos 
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oriundos de famílias de baixa renda ao nível médio, porém não conseguiu promover um maior 

acesso deles ao ensino superior. Diante das necessidades da melhoria da educação básica e o 

maior ingresso dos educandos de baixa renda no nível superior, a expansão e o fortalecimento 

das IES públicas são de suma importância pois são estas instituições que qualificam os 

docentes que atuam na educação básica. 

As IES públicas, as da educação profissional e tecnológica possuem um papel 

estratégico para colocar a Bahia à altura das exigências e desafios do século 21, de modo que 

o estado possa encontrar soluções para os problemas atuais, em diversos aspectos da vida dos 

seus cidadãos e das suas atividades econômicas, abrindo um horizonte para um futuro melhor 

para a sociedade baiana, elevando a renda futura dos estudantes de baixa renda da rede 

pública de ensino, bem como reduzindo as desigualdades sociais e regionais. 

O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado de 

instituições que atendam às diferentes demandas e funções. Seu núcleo estratégico há de ser 

composto pelas universidades, que exercem as funções que lhe foram atribuídas pela 

Constituição de 1988: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo estratégico deverá ter como 

missão contribuir para o desenvolvimento e a redução dos desequilíbrios sociais e regionais 

da Bahia, nos marcos de um projeto estadual. 

Em um contexto no qual o aumento da complexidade das economias regionais ampliará 

a demanda por profissionais altamente qualificados, destacam-se como importantes desafios 

para os governos estadual e federal em relação à educação de nível superior: i) maior inserção 

de alunos de baixa renda; ii) expansão e consolidação do sistema público, com elevação do 

número de matrículas e de instituições; iii) diversificação, com o fortalecimento de 

instituições não-universitárias e, por fim, iv) ampliação e melhoria da educação oferecida pelo 

setor privado, especialmente nos municípios do interior. 
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