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RESUMO 

Estudar as Instituições de Ensino Superior e centros de pesquisas como organizações que 
aprendem, desenvolvem, sistematizam e ensinam, como instituições que transformam 
informações em conhecimento, que transformam conhecimento abstrato em bens de consumo 
e bens de capital e auxiliam no processo de construção, geração e utilização dos meios e 
modos de produção na égide da economia, é pensar em uma instituição que tem o poder 
ideológico e prático de auxiliar nas mudanças necessárias para a melhoria da qualidade de 
vida da sociedade. Nesse ínterim, se apresenta o objetivo desse artigo que é sinalizar para a 
importância do modelo de Universidade Multicampi, em especial o da Universidade do 
Estado da Bahia para o desenvolvimento dos territórios onde estão inseridos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior, Desenvolvimento Local, Multicampia. 

 

 
RESUMEN 

Estudiar las Instituciones de Enseñanza Superior y centros de investigaciones como 
organizaciones que aprenden, desarrollan, sistematizan y enseñan, como instituciones que 
transforman informaciones en conocimiento, que transforman conocimiento abstrato en 
bienes de consumo y bienes de capital y auxilian en el proceso de construcción, generación y 
utilización de los medios y modos de producción en la égide de la economía es pensar en una 
institución que tiene el poder ideológico y práctico de auxiliar en los cambios necesarios para 
la mejoría de la calidad de vida de la sociedad. En ese ínterin, se presenta el objetivo de ese 
artículo que es señalizar para la importancia del modelo de Universidad multicampi, en 
especial lo de la Universidad del Estado de la Bahía para el desarrollo de los territorios donde 
están insertados. 

PALABRAS-LLAVE: Educación Superior, Desarrollo Local, Multicampia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As reflexões feitas acerca do desenvolvimento endógeno, como potencializador do 

desenvolvimento local/regional destacam o papel das Instituições de Ensino Superior como 

duto desse último, em especial, pelo alcance de seu poder ideológico e formativo. As 

Instituições de Ensino e Centros de Pesquisa são responsáveis pela inovação e 

desenvolvimento da capacidade inventiva e empreendedora que tem modernizado os meios e 

modos de produção presentes nos setores produtivos do País. 

Fialho (2005) ao citar Schwartzman reforça essa afirmação ao pontuar que  

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 (Schwartzman apud Fialho 
2005). 

Assim, a autora aponta para aspectos importantes que venham favorecer, numa dimensão 

regional e local o desenvolvimento do País, considerando a educação superior como fator 

essencial à ciência e tecnologia, pois pode criar o ambiente favorável e dinâmico para o 

desenvolvimento do território urbano, seja ele, um distrito, um município ou região. Isso nos 

leva a pensar na grande responsabilidade que tem, também, no preparo do homem para o 

enfrentamento dos modelos socioeconômicos que auxiliou a erigir no passado e que hoje já 

não atendem mais às necessidades sociais do presente. Assim, é o atual modelo de 

desenvolvimento econômico que não atende mais às necessidades de qualidade de vida das 

pessoas e que, em certos casos, põe em risco a vida no planeta. 

Percebe-se que a Instituição de Ensino Superior, tem organizado suas pesquisas em todo o 

mundo em torno de temas como terceiro setor, economia solidária, desenvolvimento 

sustentável, manejo socioeconômico do meio ambiente entre outras abordagens, aglutinando 

forças na prospecção desse novo modelo contemporâneo e pós-moderno de sociedade com 

valores éticos em formação. Nesse processo se pode observar que 

[...] na produção da vida os homens geram também outra espécie de produtos 
que não têm forma material: as ideologias políticas, concepções religiosas, 
códigos morais e éticos, sistemas legais de ensino, de comunicação, o 
conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de 
sentimentos, ilusões, modos de pensar e concepções de vida, diversos e 
plasmados de um modo particular (QUINTANEIRO, BARBOSA E 
OLIVEIRA 2003. P.37). 

E nesse estado de coisas, há que se considerar que 
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[...] a escola [como espaço onde o saber se formaliza] cria ou reproduz, ela 
própria, um saber específico, considerando, de um lado, a confrontação entre 
os conhecimentos sistematizados disponíveis na cultura geral e de outro, 
aqueles menos elaborados, provenientes tanto da “lógica” institucional 
quanto das características da profissão, como ainda da vida cotidiana escolar 
(PENIN 1994, p. 26). 

E é nessa capacidade de criar que o ensino superior se enquadra, e em questão, a Universidade 

do Estado da Bahia, como modelo Multicampi de Universidade. Esse artigo tem como 

objetivo sinalizar para a importância desse modelo de Universidade, em especial o da 

Universidade do Estado da Bahia para o desenvolvimento dos territórios no qual estão 

inseridos no interior do Estado da Bahia. 

 

2 A UNIVERSIDADE COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL/ 
REGIONAL 

 

Segundo Almeida (1980), entre os fatores decisivos para o desenvolvimento local/regional 

dois são fundamentais. Em primeiro lugar as políticas públicas de investimento em infra-

estrutura para criação de um ambiente apropriado à instalação e desenvolvimento de novos 

empreendimentos e em segundo lugar as instituições que são capazes de aprender.  

Para Borba e Siedenberg, (2003), 

A criação de uma organização que aprende tem sua alavancagem no 
compromisso entre as pessoas que formam essa organização. Esta forma de 
funcionamento reconhece que é a partir do meio interno (sistemas e 
estruturas) que a organização terá a possibilidade de perceber, 
adequadamente, o meio externo, o cenário que se apresenta (economia de 
competição). 
A aprendizagem está estreitamente relacionada à competitividade das 
organizações, uma vez que, na busca por manterem-se competitivas, com 
capacidade de produtividade, inovadoras e com condições de inserir novas 
tecnologias, a aprendizagem surge como um elemento potencializador e 
facilitador do desenvolvimento organizacional e, ainda mais, do 
desenvolvimento regional (BORBA e SIEDENBERG, 2003: 357-358). 

É oportuno observar nesse contexto, o importante papel das Universidades e Centros de 

Pesquisas como organizações que aprendem, desenvolvem, sistematizam e ensinam. 

Instituições que transformam informação em conhecimento, que transformam o conhecimento 

abstrato em bens de consumo e bens de capital e auxiliam o processo de construção, geração e 

utilização dos meios e modos de produção na égide da economia endógena. Nesse sentido, 

Rômulo Almeida (1980) assinala que: 
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A universidade exerce as funções básicas de reproduzir e de criar. 
Desenvolvimento é criação, produção de novas formas, de novas relações de 
produção. Desenvolvimento é o envolvimento do homem com a natureza e a 
sociedade (ALMEIDA, 1980: 32). 

Assim, as Instituições de Ensino Superior, em particular as Universidades são “a casa onde se 

acolhe toda a nossa sede de saber e toda a nossa sede de melhorar” (TEIXEIRA, 1962, p. 123 

- 124). Desta forma, podem ser entendidas como as principais organizações de apoio ao 

desenvolvimento do pensamento criativo, do gerar novas invenções, adaptações, e o 

melhoramento contínuo dos instrumentos, equipamentos, aparelhos e materiais de uso 

corrente pela sociedade. São responsáveis, também, pela modernização do parque industrial e 

tecnológico e o ensino de seu funcionamento. Por conta disso, a relação Universidade, Centro 

de Pesquisas, Governo e iniciativa privada passam a se constituir um dínamo das 

transformações econômico-sociais porque passa a sociedade local/global. 

Essa articulação entre Estado, Universidade e Empresa tornou-se base do modelo da tríplice 

hélice utilizada como instrumento de apoio ao desenvolvimento de empreendimentos 

nascentes no seio dos Centros de Pesquisa e Universidades como incubadoras de empresas e 

parques tecnológicos. Ressalta-se nesse aspecto o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação como instrumentos facilitadores da mudança do modelo produtivo, do processo 

de formação e educação para o trabalho, do desenvolvimento de novas técnicas 

administrativas e o implemento de novas posturas diante o movimento contínuo de mudanças 

do estado e do mercado no âmbito da sociedade. 

Benko (2002) vê esses ambientes inovadores como elementos favoráveis para o crescimento 

natural de um espaço local capaz de migrar de uma fronteira a outra em uma rota de 

expansão. E aponta para alguns motivos: a intensificação das relações de troca com outros 

territórios, diversificação de seus recursos, a expansão de seu mercado, trazidas pelo mercado 

interritorial (internacional) ao sistema local, ”[...] é desdobrando-e em seu hinterland2 direto 

que este encontra o meio de retornar eficazmente o seu desenvolvimento” (BENKO, 2002, 

p.60). 

A criação da inovação tecnológica trata-se de um processo dinâmico e que se reproduz. A 

esse processo de reprodução dá-se o nome de difusão tecnológica. A difusão é o processo de 

                                                 

2 É um termo alemão que literalmente se refere à terra atrás. No texto, refere-se a infra-estrutura próxima aos 
portos que são utilizados para embarque e desembarque de cargas, como também o ponto de interseção com 
rodovias e ferrovias.  
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generalização da inovação tecnológica Essa reprodução, em muitos casos, é acompanhada de 

inovações incrementais que buscam, entre outros motivos, ajustar a tecnologia a casos 

particulares atendendo suas necessidades. Como explica Saenz; Capote (2002) 

A inovação depois de ser desenvolvida poderá ser introduzida no contexto 
social. Funciona tecnicamente se satisfaz as necessidades dos usuários; se 
transferível e se os usuários da tecnologia têm recursos humanos, materiais e 
financeiros adequados e suficientes para a sua efetiva exploração (SAENZ; 
CAPOTE, 2002: 70). 

A Figura 1, desenvolvida por Saenz e Capote, nos indica as etapas do processo de inovação 

tecnológica. 

FIGURA 1 – ETAPAS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SAENZ; CAPOTE, 2002, p. 78. 

Na Figura 1, Saenz e Capote apresentam, claramente, as quatro etapas que compõem esse 

processo. Essas etapas tratam da inovação como algo, processual e contínuo, no qual se 

envolvem conhecimentos científicos, tecnológicos, da produção, da comercialização, e 

finalizando com a obtenção de um novo estado de conhecimento em um novo nível de 

atividade econômica. 

A Universidade apresenta o ambiente favorável para esse desenvolvimento. Nela se pode 

explorar as etapas do conhecimento científico como pesquisa básica e pesquisa aplicada ao 

desenvolvimento de Inovações, provocando um novo estado de conhecimento cientifico 

tecnológico propiciando a difusão de um novo nível de atividade econômica. 
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A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) gera novos conhecimentos a partir da interação do 

homem, agente do conhecimento; da sociedade, tendo em vista suas necessidades e carências 

e da cultura a qual dinamiza todas as dimensões de pesquisa. Assim escreveu Saenz; Capote 

(2002) que 

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) é fruto do trabalho criativo realizado 
sistematicamente com o fim de aumentar o conhecimento, incluindo o 
conhecimento do homem, da cultura e da sociedade e a utilização dessa 
bagagem de conhecimentos para idear novas aplicações (SAENZ; CAPOTE, 
2002: 30).  

A P&D é fruto da pesquisa básica, a qual se divide em pesquisa básica pura e pesquisa básica 

orientada, é fruto resultante da pesquisa aplicada e do desenvolvimento experimental. 

Entende-se a pesquisa básica pura aquela voltada a novas descobertas sem atrelá-las a 

soluções de problemas práticos e ao ganho econômico e social ao longo do tempo. Entretanto, 

a pesquisa básica orientada é a pesquisa voltada para soluções presentes ou que possam se 

apresentar como soluções em curto e médio prazos. 

Se por seu lado a pesquisa aplicada é aquela realizada com um fim de reunir conhecimentos 

em uma área específica com resultados práticos que em geral são revestidos de uma patente 

ou segredo empresarial, não se pode confundir com o desenvolvimento experimental. Este é a 

parte dos resultados de pesquisas já sedimentadas em busca de novos resultados. Não se pode, 

ao certo, determinar a fronteira entre ambas, já que se utilizam modelos à base de métodos de 

demonstração. Como enfatiza Saenz; Capote (2002) ao assinalar para os “[...] usuários e os 

respectivos ensaios, assim como a produção concebida de forma que seja aplicável a todas as 

situações que se apresentem na indústria”. 

Nessa senda, para Boaventura (2009) nos apresenta uma Universidade como lugar de 

interação de pessoas com identidade comum e como sistema de produção de conhecimento, 

assim como vivência de sua missão nas dimensões educacionais, históricas, políticas e sociais 

e como vanguarda na produção do conhecimento. E continua 

[...] essa análise.permite evidenciar uma trajetória dos sentidos atribuídos à 
palavra (multicampi) – como a idéia de quantidade, como a idéia de 
localização geográfica e como a idéia de lugar da produção -, corroborando 
noções, que circulam no meio universitário e que fazem reencontrar as 
dimensões relativas à estrutura organizacional desconcentrada e à disposição 
físico-territorial (BOAVENTURA, 2009; 41). 
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3 A UNIVERSIDADE MULTICAMPI 

 

As transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil nas últimas duas décadas do Século 

XX, motivadas pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, 

expansão comercial, evolução das ferramentas de gestão no âmbito privado e público e 

mudanças na legislação conduzindo a modernização da Gestão de Pessoas e 

conseqüentemente das instituições, mobilizaram políticas públicas das mais variadas ordens 

no sentido de concretizar a transição do Estado Burocrático para o Estado Gerencial. 

No ensino superior não foi diferente. Vários incentivos foram dados para o aumento de vagas 

nos vários modelos de Instituições desde as Instituições isoladas até a modernização dos 

grandes Centros Universitários e Universidades, com potencial de atender as especificidades 

das grandes metrópoles como também, as necessidades dos pequenos centros urbanos do 

interior dos Estados. 

A possibilidade de atender a demanda do interior dos Estados, concentrando pessoas com 

herança cultural semelhante, com recursos e ferramentas que facilitam o desenvolvimento da 

vocação local por intermédio das estruturas físicas (laboratórios, bibliotecas, espaços de 

pesquisa) e humana (técnicos e professores qualificados) aprimorando competências e 

habilidades, faz da Universidade Multicampi uma instituição de vanguarda no 

desenvolvimento socioeconômico consciente nos territórios onde atua a custo reduzido de sua 

implementação e o alto benefício gerado. Como bem observa o professor Edvaldo Boaventura 

Aos poucos, a forma multicampi, além de apresentar-se como a melhor para 
atendimento aos objetivos propostos pelo governo, coaduna-se com as 
circunstâncias estaduais, permitindo a economia de meios. Sem o modelo 
multicampi, tem-se uma duplicação de serviços com várias reitorias ou a não 
aconselhável faculdade isolada (BOAVENTURA, 2009: 55). 

Além do mais, o autor argumenta que 

O desenvolvimento do segmento educação superior do sistema estadual, com 
base regional, tem conduzido as universidades estaduais, integradas em 
colegiados e departamentos, e lhes oferecem: educação pelas habilidades 
avançadas em aprendizagens, formação profissional, serviços a comunidade, 
educação continuada, capacitação, especialização, bem assim, cursos de 
nível tecnológico, comercial ou agrícola, carreiras longas e, como não 
poderia  deixar de cogitar, variadas formas de valorização da cultura local e 
regional, complementadas pela intervenção das múltiplas manifestações 
culturais eruditas (BOAVENTURA 2009: 57). 

Fialho (2005) completa que 
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Existem razões, portanto, para destacar seus aspectos diferenciais, como, por 
exemplo, a natureza de suas instâncias decisórias, o caráter colegiado dos 
seus órgãos de deliberação, no que se confirma a interdependência da sua 
configuração organizacional, com as suas dimensões espaços-temporais e 
funcionais (FIALHO, 2005: 58). 

Nesse bojo, à luz do modelo multicampi da Universidade Estadual Paulista (Unesp) fundada 

em 1976 ao incorporar os institutos isolados de Ensino que funcionavam no interior do Estado 

de São Paulo, foi criada a Universidade do Estado da Bahia com o intuito de levar o 

desenvolvimento cultural, educacional e econômico para o interior do Estado. 

Desta forma, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi criada para atender, de forma 

harmônica e planejada a educação superior no Estado, promovendo o aperfeiçoamento 

humano e o desenvolvimento local de suas instâncias, como explica o idealizador do modelo 

multicampi no Estado da Bahia 

A UNEB tem por finalidade desenvolver, de forma harmônica e planejada, a 
educação superior, promovendo a formação, o aperfeiçoamento [...] bem 
como estimulando a implantação de cursos multicampi universitários nas 
regiões do Estado, observando as suas peculiaridades (BOAVENTURA, 
2009: 77). 

Dessa forma, em quase três décadas de existência, a UNEB por intermédio do ensino, 

pesquisa e programas de extensão, já alcançou cerca de doze das quinze mesorregiões do 

Estado que são assistidas por vinte e nove departamentos distribuídos em vinte e quatro campi 

até os dias atuais. 

 

4 O DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO 

 

O modelo [de desenvolvimento endógeno] pode ser definido como um 
desenvolvimento realizado de baixo para cima, ou seja, partindo das 
potencialidades socioeconômicas originais do próprio local, em vez de um 
modelo de desenvolvimento imposto de cima para baixo pelo poder central 
do estado (MARTINELLI e JOYAL, 2004: 11). 

Apesar da epígrafe acima, com idéias de Martinelli e Joyal, entende-se que para se conceber o 

desenvolvimento endógeno como possibilidade de alavancar crescimento econômico, 

financeiro e social do lugar, é necessário entender esse espaço como resultado das interações 

que ocorrem em seu ambiente. Nesse aspecto, ele (o ambiente) deixa de ser uma simples área 

habitada por pessoas para ser visto como um espaço social como enfatiza Rolin (2004): 
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A região passa a ser vista como resultante de um processo de construção 
onde uma determinada sociedade interagindo com o meio natural constrói 
um particular subsistema social. Ela deixa de ser vista apenas como um 
território habitado para passar a ser entendida como um espaço social 
(ROLIN, 2004:7). 

No desenvolvimento endógeno cinco fatores são levados em consideração no processo de 

produção econômica: educação, saúde, segurança alimentar, ciência e tecnologia (também 

conhecida como pesquisa e desenvolvimento, informação e conhecimento); instituições 

(públicas e privadas); e, meio ambiente (MARTINELLI; JOYAL, 2004). Nesse contexto, os 

atores presentes no espaço local não estão sujeitos a assimilação do processo produtivo, mas, 

em muitas vezes, são os responsáveis pelo desenvolvimento do processo e dos meios e modos 

de produção. 

Becker (2003) chama a atenção de que a interação entre os sujeitos na esfera local contribui 

para ganhos qualitativos no processo produtivo não observado nas teorias tradicionais de 

desenvolvimento regional e alerta para a necessidade de se entender esse desenvolvimento a 

partir das transformações do contexto interno dos espaços quando afirma: 

Em função disso, devemos entender o desenvolvimento regional como um 
processo de transformações econômicas, sociais e políticas, [...] cuja 
dinâmica é imprimida desde ‘de dentro e por iniciativa própria’ dos agentes 
locais, manifesta nas ‘mudanças estruturais qualitativas’ que um 
desenvolvimento regional sofre a partir de ‘alterações endógenas’ e ‘em 
escala3 cada vez maior’ (BECKER, 2003, p. 108). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao relacionar o tema desenvolvimento endógeno, desenvolvimento local/regional e 

universidade multicampi, foi observado que há existência de um espaço comum que para ele 

convergem as atenções dos atores responsáveis por propiciar a inclusão no ensino superior, 

modernização dos meios e modos de produção, da produção científica do país. 

                                                 

3 Castro (2003) esclarece que escala é, na realidade, a medida que confere visibilidade ao fenômeno. Ela não 
define, portanto, o nível de análise, nem pode ser confundida com ele, estas são noções independentes conceitual 
e empiricamente. 
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Foi observada, ao longo desse artigo, a importância do papel desenvolvido pelas Instituições 

de Ensino Superior e Centros de Pesquisa além de se apresentarem como centros de 

desenvolvimento tecnológico e científico responsáveis pela modernização da matriz produtiva 

e também responsáveis pelo fortalecimento dos laços de identidade espacial no entorno de 

suas unidades. 

Foi verificado ainda, que a multicampia é uma das possibilidades de fortalecimento da 

vocação da Universitária como veículo de Desenvolvimento Local/Regional e peça 

fundamental para consolidação do modelo de desenvolvimento endógeno e crescimento 

econômico dos municípios e regiões onde estão inseridos. 
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