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RESUMO 

Para atender as demandas mercadológicas, as instituições de ensino superior precisam formar 
profissionais criativos, capazes de lidar com constantes mudanças. O objetivo dessa pesquisa 
é descrever e analisar os avanços e/ou limitadores do processo metodológico pedagógico, no 
curso de Administração, em duas instituições de ensino superior no Estado da Bahia, ou seja, 
ambientes educativos formais, visando à elevação do capital gerencial, acadêmico e científico, 
com destaque para a distribuição das competências educacionais, acadêmicas e do capital 
intelectual, no território e regiões. A pesquisa tem natureza tanto quantitativa como 
qualitativa. Quanto ao caráter é predominantemente um estudo exploratório. 
Palavras-chaves: Espaço educativo; Curso de Administração; Capacidades. 
 
 

                                                    ABSTRACT 

 
To meet the market demands, institutions of higher education need to train creative 
professionals, capable of dealing with constant change. The objective of this research is to 
describe and analyze progress and / or limiting the methodology of teaching in the course of 
Directors, at two higher education institutions in the State of Bahia, or formal educational 
environments, aiming at raising the capital management, academic and science, with 
emphasis on the distribution of educational skills, academic and intellectual capital in the 
territories and regions. The research has both quantitative and qualitative nature. As for the 
character is predominantly an exploratory study. 
Key-words: educational space; Course Directors; Capacities. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais cobra-se cada vez mais das pessoas aprenderem e 

atenderem uma infinidade de demandas, o que, para muitos, por diversos fatores 

não é algo fácil e/ou possível. Em termos educacionais, esse insucesso costuma 

ser interpretado como um crescente fracasso escolar. Paralelamente cresce 

assustadoramente o tempo dedicado a aprender na história pessoal e social, 

ampliando a educação obrigatória, impondo uma aprendizagem ao longo de toda 

a vida e, inclusive, levando a que muitos espaços de ócio sejam dedicados a 

organizar sistemas de aprendizagem informal. De acordo com Pozo (2002), 

podemos concebê-la como uma “sociedade da aprendizagem”. Uma sociedade na 

qual aprender constitui não apenas uma exigência social crescente, como também 

uma via indispensável para o desenvolvimento pessoal, cultural e mesmo 

econômico dos cidadãos.  

Além das demandas crescentes, mensuradas anteriormente, de que cada 

vez mais, um número maior de pessoas aprenda mais informação e processem 

aprendizagem, impõe-se, no contexto de uma suposta sociedade do 

conhecimento, que não só essas pessoas aprendam cada vez mais coisas, como 

também que as aprendam de outra forma, no âmbito de uma nova cultura da 

aprendizagem, de uma nova maneira de conceber e gerir o conhecimento, seja da 

perspectiva cognitiva, econômica ou social. 

O objetivo dessa pesquisa é descrever e analisar, buscando explicar as 

determinações do processo educativo na formulação e a avaliação de políticas 

públicas, e os avanços e/ou limitadores do processo metodológico pedagógico, em 

duas instituições de ensino superior no estado da Bahia Universidade Estadual de 

Feira de Santana e Universidade do Estado da Bahia (UEFS e UNEB), ou seja, 

ambientes educativos formais, visando à elevação do capital gerencial, acadêmico 

e científico, com destaque para a distribuição das competências educacionais, 

acadêmicas e do capital intelectual, no território e regiões. Assim, o estudo poderá 

contribuir no sentido de apontar fatores que demonstram como o ensino superior 
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pode ser importante para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da 

sociedade.  

As instituições de ensino superior, particularmente as universidades, dentre 

as funções de formar e preparar seus alunos para o mercado de trabalho precisam 

ter clareza quanto ao seu papel no desenvolvimento local / região, na qual está 

inserida. Assim, deve proporcionar ao alunado competências específicas e uma 

visão ampla o bastante para que este tenha a capacidade, durante e pós sua 

formação, de atentar às inúmeras demandas e oportunidades para o seu 

desenvolvimento, sem deixar de lado a responsabilidade social. Segundo Pantzier 

(2001), não basta a transmissão do conhecimento adquirido no passado. A 

instituição tem uma função social muito importante de desenvolver novos 

conhecimentos e aprimorar a prática existente, colaborando para o 

desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido há que se proceder a uma 

reorganização e uma preparação da instituição e de seus profissionais para que 

se disponha a desenvolver tais habilidades em seus alunos. Isto porque a 

formação contemporânea deve tratar de questões que fogem à didática 

tradicional. Elementos como atitude, comportamento, emoção, sonho, 

individualidade, planejamento, ganham espaços antes ocupados tão somente pelo 

saber. 

Conhecer as características que definem as novas formas de aprender não 

é apenas um requisito para podermos nos adaptar a elas, criando novos espaços 

instrucionais que respondam a essas demandas, como também uma exigência 

para podermos desenvolvê-las, aprofundá-las e, em última análise, através delas, 

ajudar a transformar essa sociedade do conhecimento, da qual supostamente 

fazemos parte.  

Uma das metas essenciais da educação, para poder atender às exigências 

dessa nova “sociedade da aprendizagem”, seria, portanto, fomentar nos alunos 

capacidades de gestão do conhecimento ou, se preferirmos, de gestão 

metacognitiva, já que, para além da aquisição de conhecimentos pontuais 

concretos, esse é o único meio de ajudá-los a enfrentar as tarefas e os desafios 

que os aguardam na sociedade dita “do conhecimento”. Citando Pozo (2002), 
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além de muitas outras competências interpessoais, afetivas e sociais, a nova 

cultura da aprendizagem requer, no mínimo, ensinar aos alunos, a partir das 

diferentes áreas do currículo, cinco tipos de capacidades para a gestão 

metacognitiva do conhecimento: 

a) Competências para a aquisição de informação.  

b) Competências para a interpretação da informação.  

c) Competências para a análise da informação.  

d) Competências para a compreensão da informação.  

e) Competências para a comunicação da informação.  

Todavia, mudar as formas de aprender dos alunos requer também mudar 

as formas de ensinar de seus professores, incluindo, dentre as suas metodologias 

e estratégias de atuação, estudos sobre a educação, com destaque para os temas 

da gestão educacional e da gestão universitária, problemáticas do 

desenvolvimento local / regional susentável. A nova cultura da aprendizagem 

exige um novo perfil de aluno e de professor, exige novas funções discentes e 

docentes, as quais só se tornarão possíveis se houver uma mudança de 

mentalidade, uma mudança nas concepções profundamente arraigadas de uns e 

de outros sobre a aprendizagem e o ensino, para encarar essa nova cultura da 

aprendizagem. 

As propostas de gestão do desenvolvimento de localidades devem ser 

vistas em meio a um conjunto de formulação de novos arranjos institucionais e 

devem ser analisadas como um passo para a superação do autoritarismo, da 

excessiva centralização e da ineficácia da atuação conveniada, muitas vezes 

orientada para o clientelismo e trocas políticas, em vez do interesse público. 

Assim, a questão central que buscamos responder é: qual o papel do Curso de 

Administração da UEFS e da UNEB, na contemporaneidade, observadas a 

necessidade de mudar as formas de aprender dos alunos além da forma de 

ensinar de seus professores? 
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Para responder à questão formulada e trazer evidências que comprovem ou 

falsifiquem as hipóteses levantadas, este estudo traz uma contextualização do 

processo de descentralização / redemocratização governamental e seus percalços 

- numa escala municipal -, além de discutir, também, sobre o papel da 

universidade para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da sociedade.  

1. PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E NOVAS COMPETÊNCIAS  

As “primícias” informativas reservadas à escola hoje são muito poucas. A 

informatização do conhecimento tornou muito mais acessível todos os saberes ao 

tornar mais horizontais e menos seletivos a produção e o acesso ao 

conhecimento. No entanto, no exercício de descobrir o que somos diante de tantas 

possibilidades e conhecimento, faz-se necessário dialogar com ele e não 

simplesmente deixar-se invadir ou inundar por tal fluxo informativo, demandam-se 

maiores capacidades ou competências cognitivas dos leitores dessas novas fontes 

de informação, cujo principal veículo continua sendo a palavra escrita, embora não 

seja mais necessariamente impressa. Graças a essas novas tecnologias da 

informação, a escola, em nossa sociedade, já não é a primeira fonte de 

conhecimento para os alunos e, às vezes, nem mesmo a principal, em muitos 

âmbitos. 

Enquanto a imprensa tornou possível novas formas de ler, as quais, sem 

dúvida, mudaram a cultura da aprendizagem (Pozo, 2001), as tecnologias da 

informação estão criando novas formas de distribuir socialmente o conhecimento. 

Elas estão criando uma nova cultura da aprendizagem, que a escola não pode – 

ou pelo menos não deve – ignorar. Dado que a escola já não pode proporcionar 

toda a informação relevante, porque esta é muito mais volátil e flexível que a 

própria escola, o que se pode fazer é formar os alunos para terem acesso e darem 

sentido à informação, proporcionando-lhes capacidades de aprendizagem que 

lhes permitam uma assimilação crítica da informação (Pozo e Postigo, 2000). 

Nesse contexto, cabe aos docentes formar alunos dotando-os de capacidades de 

aprendizagem, de modos de pensamento que lhes permitam utilizar 

estrategicamente a informação que recebem, para que possam converter essa 
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informação – que flui de maneira caótica em muitos espaços sociais – em 

conhecimento verdadeiro, em um saber ordenado. 

Nesse sentido, o valor crescente do conhecimento, assim como sua gestão 

social em nossa sociedade, precisa revalorizar à importância dos processos de 

aprendizagem ou de aquisição de conhecimento, já que constituem uma das 

ferramentas mais poderosas para essas novas formas de gestão social do 

conhecimento e promoção do desenvolvimento. Assim, a descentralização 

governamental, bem como a análise das atuais formas de gestão, em especial nos 

municípios do interior do Brasil, passa pela discussão da descentralização, das 

desigualdades regionais, da identificação dos atores locais e do papel que 

desempenham instituições de ensino, por exemplo, no processo decisório. 

Durante os anos 1950 e 1960, tinha-se como certo que o desenvolvimento 

de um país dependia do planejamento estatal, realizado por uma elite 

tecnocrática, e da capacidade do Estado, de impor, de cima para baixo, seus 

planos, programas e projetos ao conjunto da sociedade. 

Para tanto, o desenvolvimento era pensado em termos nacionais, devendo 

ser conduzido, preferencialmente, pelos governos centrais. Desenvolvimento era, 

acima de tudo, expandir a produção interna e a oferta de bens e serviços 

padronizados para o mercado doméstico, esperando que os efeitos 

multiplicadores dos investimentos sobre a geração de renda e emprego 

produzissem os resultados desejados em termos de eqüidade. 

Nos países de primeiro mundo, depois da II Guerra, implantaram-se os 

Estados do Bem-Estar Social, em razão do que, por um lado, os estados intervêm 

nas relações para regular as atividades econômicas e, por outro, garantem alguns 

direitos sociais dos cidadãos. No início dos anos 1970, os estados de Bem-Estar 

Social, intervencionistas e centralizados em grandes aparelhos burocráticos, 

começaram a dar sinais de esgotamento. O conceito de descentralização se 

desenvolve fortemente nesse contexto, como resposta à crise dos Estados de 

Bem-Estar Social (VIANA, 1998). 

Percebe-se, a partir desse instante, um enfraquecimento dos estados 

nacionais, com o surgimento de formações políticas supranacionais e o 
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fortalecimento de regiões e cidades. Considera-se que os movimentos de prefeitos 

aliados a alguns governadores e as mudanças na repartição de recursos pró-

instâncias subnacionais de governo, que ocorreram nesse período, foram 

elementos fundamentais do processo de descentralização, catalisados pela crise 

do Estado brasileiro e pelo processo de democratização do país. Paralelamente às 

crises e às reformas que apareceram nos últimos anos, um processo de 

redefinição do Estado foi se consolidando, redefinição essa para um Estado capaz 

de responder, de maneira rápida, flexível e legítima, às demandas sociais. 

A partir da Constituição Federal de 1988, com princípios, tais como: 

integração das ações; participação popular; a descentralizaçãoii da gestão e o 

fortalecimento do papel dos municípios, esses passaram a ter maior autonomia 

dada à implementação do novo sistema tributário e à descentralização dos 

recursos fiscais. Essa autonomia é conceituada como a capacidade dos governos 

municipais de definirem e implementarem uma agenda política e de políticas 

públicas própriaiii, bem como, maior volume de encargos. 

O Brasil é um país de grande dimensão continental e com grandes 

disparidades. Possui 5561 municípios e uma população de 169.544.443 

habitantes, segundo o censo de 2000, do IBGE. Dos municípios brasileiros, 

83,29% têm até 30 mil habitantes e são responsáveis por 27,9% da população. 

Essa distribuição difere de estado para estado; a maioria dos municípios é de 

pequeno ou médio porte, o que exige, na condução/resolução dos seus problemas 

articulação e, integração. Assim, são grandes e de diversas ordens as 

desigualdades existentes nos municípios. Essa diversidade não se refere apenas 

ao porte populacional, pode ser observada em vários outros indicadores sociais. 

Dessa forma, inúmeros são os desafios a serem superados, ainda porque, eles 

passaram a assumir novas tarefas, antes desempenhadas pelo poder central, e a 

ser responsáveis por outras atividades e serviços para os quais não tinham/têm 

competência estabelecida nem experiência acumulada, até então. 

Além das novas atribuições e competências definidas para as diversas 

esferas de governo e, em especial, para os municípios, há uma nova distribuição 

dos recursos tributários segundo a qual a União fica com 54,9% da receita 
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disponível, os estados, com 28,50%, e os municípios, com 16,60%iv. Aos 

municípios, foi atribuído um maior poder decisório, principalmente no que tange às 

políticas sociais. Contudo, o governo federal apropria o essencial da receita 

pública brasileira, cabendo, aos municípios, algo em torno de um sexto desse 

agregado, mesmo após aplicação dos principais mecanismos de transferências 

(dos 25% do ICMS e do FPM). 

Portanto, o fato de assumirem maiores competências, principalmente em 

relação às políticas sociais descentralizadas – saúde, educação e assistência 

social – não significa que os municípios disponham de recursos financeiros, 

materiais e humanos para implementá-las. Como apontam Abrucio&Couto (1996 

apud MATTOS, 2007) os poderes locais necessitam, portanto, repensar a 

atividade estatal, de forma a poder assumir os novos papéis e responsabilidades. 

A participação civil, cada vez maior, sinaliza o crescimento de formas de 

cooperação social paralelamente ou em parceria com o poder local e as 

autoridades estaduais e federais. Essa tendência importante – de um federalismo 

cooperativo - vem contribuindo para fortalecer alianças horizontais e verticais. 

Essas alianças estendem-se para várias ações, entre as quais, a mais importante 

é a mobilização, no plano microrregional, de recursos e esforços de 

desenvolvimento segundo uma vocação econômica comum e bem definida, o que 

conduz à implementação de políticas, tais como os Arranjos Produtivos Locais. 

Em termos de procedimentos metodológicos, a pesquisa terá uma natureza 

tanto quantitativa como qualitativa. Quanto ao caráter é predominantemente 

exploratório, uma vez que, busca-se uma compreensão da natureza geral da 

situação/ problema. Como o propósito básico é a busca de informações sobre o 

comportamento do caso específico, faz-se necessário escolher um método que 

forneça idéias e sinais de como esse processo se desenvolve atualmente nas 

instituições a serem estudadas. Assim, o Estudo de Caso será conduzido na 

Universidade Estadual de Feira de Santana e na Universidade do Estado da 

Bahia, localizadas na cidade de Feira de Santana e Salvador, respectivamente, 

Estado da Bahia. A escolha destas instituições ocorreu pelo fato da reconhecida 

relevância das mesmas e, particularmente, pela possível contribuição do curso de 
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Graduação em Administração, proporcionado por destas instituições com vistas a 

promover seu desenvolvimento de forma sustentável. 

A coleta de dados será realizada através de questionários e entrevistas 

aplicados junto aos professores e coordenadores do curso de Administração da 

UEFS e UNEB. A amostragem é o processo de estimação dos parâmetros da 

população por meio do contato com essa população, sendo que o primeiro passo 

nesse processo é a definição do público alvo. Neste caso, o público alvo são os 

alunos, professores e coordenadores do curso de Administração dessas 

instituições. A partir desta determinação, utilizando o método não probabilístico de 

amostragem intencional, a amostra será calculada de acordo com sua 

representatividade dentro do público-alvo. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

As primeiras análises dão conta de que podemos, primeiramente, concluir 

que o perfil empreendedor dos graduandos em Administração da UEFS ainda está 

aquém das necessidades da sociedade, precisando ser trabalhado e desenvolvido 

para que estes venham a se tornar profissionais diferenciados, mais atentos às 

oportunidades e mais dispostos a enfrentar riscos. Além disso, quanto a 

percepção dos alunos quanto à disseminação do empreendedorismo durante o 

curso, pode-se concluir que tal disseminação poderia ser mais presente ao longo 

da vida acadêmica. Percebe-se, também, que o referido curso não está seguindo 

totalmente as diretrizes pré-determinadas pela Instituição. Sendo que, a 

abordagem utilizada durante a graduação, influencia de forma direta as escolhas 

dos futuros profissionais. Além disso, determina se terão condições de visualizar 

uma oportunidade, desenvolver uma idéia e implementar um negócio. O incentivo 

ao empreendedorismo no curso de Graduação em Administração da UEFS vem 

sendo trabalhado de forma pouco expressiva. É preciso rever de que forma é feita 

a difusão da cultura empreendedora e melhorar o aprimoramento do perfil 

empreendedor de seus alunos e promover uma discussão acerca da melhor forma 
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de incentivar o comportamento empreendedor nos seus alunos, a fim de contribuir, 

mais efetivamente, para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade.  
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ordem, e, em especial,  relativamente aos atores sociais, nas estratégias utilizadas, bem como, nas várias 
escalas envolvidas nesse processo. 
iii É importante registrar que o Brasil é a única federação do mundo a possuir três níveis federativos: a União, 
os estados e os municípios. Esse princípio inédito foi introduzido no art. 18 da Constituição, o qual determina 
o novo status dos municípios, “todos autônomos”, segundo a expressão constitucional. 
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