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Resumo: Este trabalho aborda o tema da importância da educação superior para o desenvolvimento local e regional,
no que diz respeito à inserção das Universidades Estaduais da Bahia (UEBA) no interior do território baiano. Esta
pesquisa exploratório-descritiva, bibliográfica e documental tem o objetivo de contextualizar a origem e a importância
das UEBA, abordando a contribuição dessa oferta pública de educação superior no interior baiano para o
desenvolvimento local e regional do Estado. Os resultados demonstram que as UEBA podem ser consideradas
grandes pontencializadoras no desenvolvimento local e regional do Estado da Bahia, principalmente em relação às
localidades e adjacências onde se encontram inseridas, como formadoras de capital humano e da melhoria da
qualidade de vida.
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Abstract: This paper address the issue of the importance of higher education for local and regional development, with
respect to the insertion of Bahia State Universities (UEBA) within the territory of Bahia. This exploratory-descriptive,
bibliographical and documentary research has the objective of contextualizing the origin and importance of the UEBA,
addressing the contribution of this public offer of higher education in the interior of Bahia to the local and regional
development of the State. The results demonstrate that the UEBA can be considered as major potential for the local
and regional development of the State of Bahia, especially in relation to the localities and adjacencies where they are
inserted, as trainers of human capital and the improvement of the quality of life.
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INTRODUÇÃO

Para uma educação emancipadora, que insere no indivíduo a compreensão da sua realidade local, faz-se necessária
a organização de parcerias, por meio de articulações e apoio, com diversos atores sociais construtores dessa
dinâmica local. Além do sistema educacional local, um desses principais parceiros são as universidades locais ou
regionais (DOWBOR, 2007).

Nesse contexto, a instalação de uma universidade em determinado local faz esta instituição assumir uma posição de
destaque nos processos de desenvolvimento local e regional, principalmente pela incorporação do contexto
econômico, político, cultural e histórico no seu entorno (MIDLEJ; FIALHO, 2005).

De acordo com Midlej e FIALHO (2005, p. 172), a universidade exercer uma pluralidade de funções articuladas com a
utilização dos espaços regionais, indo além da formação acadêmico-profissional, “[...] empreendendo processos de
inovação tecnológica, de produção e difusão da ciência e cultura, ocupando lugar estratégico no desenvolvimento
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socioeconômico [...]”.

Atualmente, de acordo com dados do Censo da Educação Superior do ano de 2015 (INEP, 2016), o país contabiliza
2.364 instituições de ensino superior (IES) e, destas, 295 são IES públicas das redes federal (107), estadual (120) e
municipal (68). Dentre essas IES públicas, 107 são universidades, sendo 63 federais, 38 estaduais e 6 municipais.
Neste cenário, dentre as 38 universidades estaduais brasileiras, 4 delas são instituições mantidas pelo governo do
Estado da Bahia.

O sistema estadual baiano de educação superior é composto pelas seguintes instituições: a Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS), criada em 1970; a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), criada em 1980; a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), criada em 1983; e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), criada
somente em 1991 (BOAVENTURA, 2009).

Segundo Boaventura (2009), a criação dessas universidades compreendeu uma iniciativa estratégica do governo
baiano para interiorizar a educação superior no Estado. Assim, as Universidades Estaduais da Bahia (UEBA)
caracterizam-se por possibilitar “[...] a formação de profissionais do ensino e a qualificação de recursos para os
setores produtivos, cooperando para o desenvolvimento socioeconômico e cultural das regiões interioranas”
(BOAVENTURA, 2009, p. 21).

Desse modo, o presente trabalho de natureza exploratória e descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, propõe-se a contextualizar a origem e a importância das UEBA, abordando a contribuição para o
desenvolvimento local e regional dessa oferta pública de educação superior no Estado da Bahia.

CONTEXTO DE CRIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA

As UEBA têm sua relevância, numa dimensão social, por terem atuado isoladas no interior do território baiano, sem a
participação do governo federal, desde o seu surgimento até o início do século XXI. Essas universidades vêm
garantindo desde a criação, a manutenção e ampliação da oferta pública de educação superior e a formação de
profissionais do ensino básico no Estado da Bahia (FIALHO, 2011).

Para Fialho (2011), houve uma ausência histórica do governo federal no interior do território baiano em relação à
oferta pública de educação superior. Para essa autora “[...] foram cerca de 60 anos com uma única universidade
federal (de 1946, com a UFBA, a 2002 e 2005, com a criação da UNIVASF e UFRB, respectivamente)” (FIALHO,
2011, p. 87).

Por outro lado, a criação das UEBA correspondeu ao mesmo contexto nacional, ou seja, efetivou-se “[...] pelo critério
tradicional de reunião de faculdades isoladas”, com exceção da UEFS (BOAVENTURA, 2009, p. 57). Essa
universidade surgiu em 1970, inicialmente, sob a forma de fundação (Fundação Universidade de Feira de Santana –
FUFS), estruturada em departamentos e absorvendo a Faculdade Estadual de Educação de Feira de Santana, já
existente no município desde 1968 (BOAVENTURA, 2009).

A UEFS encontra-se inserida no território de identidade Portal do Sertão e foi criada pela Lei Federal nº 5.540, de 28
de novembro de 1968, e pela Lei Estadual nº 2.784, de 24 de janeiro de 1970 (autorizou o poder executivo a criar e
manter a FUFS). Em 1975, um pedido de autorização de funcionamento foi encaminhado ao Conselho Estadual de
Educação (CEE) e, posteriormente, ao Conselho Federal de Educação (CFE), que o aprovou em 26 de janeiro de
1976. A UEFS foi instalada em 31 de maio de 1976 e teve seu reconhecimento pela Portaria Ministerial nº 874, de 19
de dezembro de 1986, com base no Parecer do Conselho Federal de Educação nº 660/1986 (SANTOS, 2011).

No caso da UESB, essa instituição surgiu a partir da Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista
(FFPVC), criada pelo Decreto Federal nº 21.363, de 30 de julho de 1969, e pela Faculdade de Formação de
Professores de Jequié (FFPJ), criada pela Lei nº 2.852 de 09 de novembro de 1970. Com a criação da Fundação
Educacional do Sudoeste, instituída pelo Decreto nº 27.450, de 12 de agosto de 1980, foi iniciado o processo de
implantação da UESB, incorporando-se ao patrimônio os bens e direitos pertencentes às Faculdades existentes em
Vitória da Conquista e Jequié (MIRANDA, 2013).

A UESB é uma universidade multicampi, localizada na região Sudoeste da Bahia, com campi em três municípios:
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Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. A instituição foi criada pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980
e autorizada pelo Decreto Federal nº 94.250, de 22 de abril de 1987 (MIRANDA, 2013).

Já a UNEB teve como núcleo embrionário, o Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), transformado em
Fundação em 10 de abril de 1974. Essa Fundação funcionou até a publicação da Lei Delegada nº 12, de 03 de
dezembro de 1980, que extinguiu o CETEBA, criando a Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia
(SESEB). Essa Superintendência passou a congregar e integrar as unidades do SESEB: o CETEBA; a Faculdade de
Agronomia do Médio São Francisco; as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, de Jacobina e de
Santo Antônio de Jesus; e as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité e de Juazeiro (MIRANDA, 2013).

Em junho de 1983, por meio da Lei Delegada nº 66, de 1 de junho de 1983, a SESEB foi extinta, criando-se a UNEB,
composta pelas unidades vinculadas àquela autarquia, além de outras duas Faculdades: as Faculdades de Educação
de Salvador e de Senhor do Bonfim. O seu funcionamento foi autorizado pelo Decreto Presidencial nº 92.937, de 17
de julho de 1986. Atualmente, a UNEB, que tem sede em Salvador, agrega 29 departamentos localizados em 24
centros regionais de médio e grande porte (MIRANDA, 2013).

No caso da UESC, o contexto histórico de sua origem inicia-se a partir das escolas isoladas (Faculdade Direito de
Ilhéus, de Filosofia e de Ciências Econômicas de Itabuna) criadas na década de 1960. Em 1972, essas Faculdades se
congregam, formando a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI). Essa Federação de Escolas,
de natureza privada, teve suas Faculdades reunidas em campus, no município de Ilhéus, em função do Parecer do
Conselho Federal de Educação nº 163/1974 (MIRANDA, 2013).

Por meio da Lei Estadual nº 6.344, de 05 de dezembro de 1991, o governo baiano incorporou a FESPI, intencionada
pelo fato dessa instituição situar-se numa região de agropecuária e por possuir em seu patrimônio três fazendas, que
funcionavam como estações experimentais (MIRANDA, 2013). A UESC localiza-se no território de identidade do
Litoral Sul, às margens da Rodovia Jorge Amado, entre as cidades de Ilhéus e Itabuna.

Desse modo, conforme Fialho (2012), as UEBA destacam-se pelo seu papel estratégico para o desenvolvimento local
e regional no Estado da Bahia, pois essas instituições encontram-se presentes em diversos municípios do interior
baiano e configuram-se como referência no estado e nacionalmente (FIALHO, 2012).

Por outro lado, atualmente, essas universidades têm vivenciado restrições orçamentárias, que comprometem sua
expansão e reestruturação, enfrentando dificuldades e obstáculos para a manutenção de suas atividades institucionais
(MOTA JÚNIOR, 2015).

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Pode-se entender desenvolvimento local, como um processo de desenvolvimento socioeconômico e de quebra de
paradigmas de cultura social, a partir de uma população local com necessidades e anseios, que busca melhorias na
qualidade de vida, a partir da utilização de ativos e potencialidades (PENA JÚNIOR; GRACIANO; VÁLERY, 2005).

Nesse sentido, pode-se afirmar ainda que a ideia de desenvolvimento local encontra-se baseada “[...] no pressuposto
de que as localidades dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, além de
economias de escalas não exploradas [...]”, constituindo-se em seu potencial de desenvolvimento (ZAPATA, 2004
apud PENA JÚNIOR; GRACIANO; VÁLERY, 2005, p. 4134).

De acordo com Franco (1999), Azeredo (2004), Inojosa (2004) e Prates (2004) apud Pena Júnior, Graciano e Válery
(2005, p. 4134-4135), as políticas de desenvolvimento local são compreendidas por três óticas: a centralizadora,
quando o Estado elabora a política sem consulta à comunidade ou articulação com iniciativa privada e Terceiro Setor;
a liberal, quando o Estado deixa as empresas alocarem os recursos convenientemente; e a localizada ou
regionalizada, ou seja, quando existe uma articulação local e iniciativa da comunidade interessada.

Nesse contexto, Dowbor (2007) aborda que a educação voltada para o desenvolvimento local vincula-se à
necessidade de formação do cidadão, com capacidade de participar ativamente de iniciativas transformadoras,
juntamente com a compreensão de que este pode assumir o seu destino, a partir de uma dinâmica social local e
facilitadora desse processo. Portanto, de acordo com Dowbor (2007), os processos formativos deverão ser capazes
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de transmitir os conhecimentos necessários para que os cidadãos transformem a realidade sem sair de suas regiões
de origem.

Sendo assim, tem sido cada vez mais crescente na sociedade o peso de iniciativas locais transformadoras. Para tanto,
não se pode esperar da educação somente a transmissão de conhecimentos gerais, esta deverá fornecer também o
entendimento de que esses conhecimentos se materializarem em possibilidades de transformação local (DOWBOR,
2007).

Dessa forma, o objetivo da educação deve ir além do desenvolvimento de conceitos tradicionais, mas permitir aos
estudantes, principalmente, que estes tenham acesso a dados contextuais de suas vidas, como o dinheiro público e os
diversos potenciais de desenvolvimento, passando a conhecer problemas comuns e suas alternativas. Logo, a
educação emancipadora pode ser considerada como uma questão de transparência social, transformando e
assegurando aos jovens as ferramentas de intervenção sobre a sua realidade (DOWBOR, 2007).

Ainda segundo Dowbor (2007), essa educação emancipadora, que insere no cidadão a compreensão de sua realidade
local, terá de organizar parcerias, por meio de articulações e apoio, com os diversos atores sociais construtores da
dinâmica local, como o sistema educacional local, as universidades locais ou regionais, as organizações
não-governamentais e comunitárias; além de setores de atividades públicas, como o Sistema S (SEBRAE, SENAC e
SESI).

Já para Pena Júnior, Graciano e Válery (2005, p. 4137), a universidade pode agir como intermediária nesse processo
de desenvolvimento local, “[...] visto que tem condições intelectuais e tecnológicas de reunir em torno de si tanto
instituições sociais, quanto instituições provadas, além do próprio poder público”. Portanto, a atuação universitária
será mais concreta quando estiver direcionada para a formação de instituições sociais integrantes desse processo
proativo.

Nessa perspectiva, a importância estratégica das universidades para o desenvolvimento local e regional, pode ser
destacada no trecho:

As universidades são multi-escalares, pois possibilitam aos lugares se conectarem com o
mundo ao mesmo tempo em que se enraízam localmente e regionalmente e se conectam
globalmente, com significativos efeitos nos circuitos de produção e consumo da economia
que repercutem de forma multiplicadora nas estruturas espaciais, sobretudo das cidades
nas quais estão localizadas. A curto e médio prazo expressam claramente o aporte de
recursos do Governo Federal, que contribuí para o surgimento de várias outras atividades;
e a médio e a longo prazo, as universidades contribuem com a qualificação de
mão-de-obra, promovendo o desenvolvimento e a oferta de serviços qualificados, que
seriam difíceis de dinamizar a nível local sem o ensino superior. Deste modo, as
universidades, como instituições de ensino, pesquisa, extensão e promoção social,
assumem importância estratégica no processo de desenvolvimento. (OLIVEIRA JR., 2014,
p. 1338).

No entanto, para Goebel e Miura (2004, p. 40), faz-se necessário que a universidade deixe de se tornar isolada em
seus projetos acadêmicos e de pesquisa e transforme-se em uma instituição interativa e vinculada com as questões
socioeconômicas da região onde está inserida, fundamentalmente “[...] através da criação de dispositivos que facilitem
a relação e a cooperação entre a universidade, o meio empresarial e a sociedade”.

Goebel e Miura (2004, p. 36) ainda destacam a universidade como dinamizadora “[...] das economias locais e
regionais onde as mesmas estão instaladas, principalmente no seu entorno, através da geração de emprego e renda,
colaborando significativamente no crescimento e desenvolvimento das cidades”.

Por outro lado, Drumond (2001) destaca a experiência do chamado “crescimento endógeno”, ou seja, aquele que se
baseia na presença de uma universidade como formadora de capital humano e produtora de conhecimento. Desse
modo, o investimento prioritário na educação, em todos os seus níveis, aliado a uma maior qualificação profissional e
na atração de investimentos produtivos, geram, por consequência, uma melhor qualidade de vida e de produção de
riquezas (DRUMOND, 2001).

23/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_importancia_das_universidades_estaduais_para_o_desenvolvimento_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Nesse mesmo aspecto, a universidade representa um importante atrativo para o estabelecimento de novos
investimentos em um município, principalmente porque são aplicados grandes recursos nessa instituição, como
também, por meio dos salários de docente e de técnico-administrativos ou dos gastos dos discentes. Portanto, esses
recursos são investidos na economia local, agindo como multiplicador e desencadeador de efeitos econômicos no
município (SCHNEIDER, 2002 apud GOEBEL; MIURA, 2004).

Já de acordo com Mathis (2001), por possuírem uma função humanista e transformadora, as universidades podem
assumir o papel de promotoras do processo de desenvolvimento local e regional. Neste sentido, por serem instituições
com característica atemporal, tornam-se capazes de fazer e, simultaneamente, aprender com erros e sucessos
adquiridos.

Assim, ainda segundo Mathis (2011), a universidade difere-se de todas as outras organizações políticas, pois seu
horizonte de tempo não é definido por eleições, bem como das organizações da sociedade civil, em que a existência
depende de um problema social e dos recursos necessários para resolver esse problema. Logo, essa instituição
funciona como catalisador de esforços para o desenvolvimento de uma região (MATHIS, 2001).

AS UEBAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

A importância das UEBA para o desenvolvimento econômico do Estado da Bahia pode ser destacada a partir da
pesquisa de Barbosa (2013, p. 25), quando este autor afirma que “[...] já é possível encontrar em várias regiões do
Estado especialidades profissionais que antes só se encontrava em Salvador”.

O estudo de Barbosa (2013) aborda o tema da importância da universidade no desenvolvimento local, por meio de
uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, visando “[...] confirmar a hipótese de que a disposição de
recursos orçamentários nessas universidades propicia externalidades econômicas que favorecem o desenvolvimento
nos espaços onde seus campi estão instalados” (BARBOSA, 2013, p. 32).

Nesse sentido, esse autor necessitava encontrar uma forma de estabelecer comparações espaciais e atemporais,
capazes de diferenciar, com nível razoável de segurança, os espaços baianos assistidos pela oferta pública de
educação superior daqueles desassistidos, averiguando os reais impactos da presença das UEBA no potencial de
desenvolvimento. Em função disso, Barbosa (2013) elaborou um indicador capaz de sintetizar as diversas dimensões
do desenvolvimento local, possível de ser calculado para cada um dos 417 municípios do Estado da Bahia.

Esse indicador foi denominado de “Índice de Potencial de Desenvolvimento (IPD)”, ou seja, uma medida que permitia
a avaliação do nível de desenvolvimento desses municípios e a relação com as categorias/fatores do
desenvolvimento, a saber: forças produtivas; oferta pública de ensino superior; condições de sobrevivência da
população; e dinâmica do mercado de trabalho para indivíduos com formação superior (BARBOSA, 2013, p. 76).

Um dos principais resultados destacados por Barbosa (2013, p. 25), refere-se à afirmação de que, com a oferta de
educação superior por parte das UEBA no interior do Estado, alterou-se “[...] a configuração da divisão territorial do
trabalho e contribuiu com o novo padrão de acumulação capitalista, dispersando a atividade econômica no território”.

Sendo assim, de acordo com Barbosa (2013, p. 110), as UEBA são as responsáveis pela dispersão da oferta pública
de ensino superior no Estado da Bahia, pois “[...] apoiadas pela forma de assentamento espacial, a multicampia,
marcaram presença em municípios pobres que, pela lógica empresarial, não são atraentes para os negócios
educacionais”.

Assim, no contexto estritamente econômico, Barbosa (2013, p. 112) afirma, também, “[...] que existem evidências
estatísticas de que a presença de uma instituição de ensino superior estadual exerce impacto sobre o potencial de
desenvolvimento local”. Com efeito, observe-se uma extrema correlação entre a presença das UEBA e uma elevada
capacidade de desenvolvimento local (BARBOSA, 2013).

Em outra perspectiva, com a pesquisa de Carvalho (2008), que visava investigar o papel da UEFS enquanto agente
de desenvolvimento local, analisando-se a realização do Programa de Formação de Professores das Séries Iniciais do
Ensino Fundamental nos Municípios de Amélia Rodrigues (BA) e Santo Estevão (BA), no período de 2003 a 2007, foi
possível identificar a relevante relação entre a educação e o desenvolvimento local nos municípios.
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Conforme Carvalho (2008, p. 197), a presença da UEFS nesses municípios contribuiu “[...] para a cidadania e melhoria
da qualidade de vida, especialmente dos graduados pelo Programa, à medida em que a UEFS buscou cumprir uma
política de Educação Superior compatível aos anseios e desafios da comunidade [...]”.

Desse modo, Carvalho (2008, p. 197) afirma que “[...] foi possível identificar que, a partir da qualificação de recursos
humanos, a educação, dentro dos indicadores estabelecidos, pode ser um instrumento de transformação social”.
Assim, Carvalho (2008, p. 197) destaca que “[...] houve intercessão das práticas dos egressos como força endógena
impulsionadora do processo de desenvolvimento local, dentro dos limites das variáveis da ‘realidade’ avaliada [...]”.

Já a pesquisa de Lopes (2001, p. 137), abordou que a sociedade, por conta da presença de uma universidade pública
estadual, “[...] é duplamente recompensada pelos impostos que paga”. Desse modo, em um primeiro momento, por
meio da formação profissional, das atividades culturais e do desenvolvimento científico e tecnológico, com o devido
incremento dos recursos humanos locais. Num segundo momento, pela universidade pública fazer retornar à
economia do município, onde se encontra inserida, a parcela dos recursos subtraídos pela arrecadação de impostos
do Governo do Estado. Em outras palavras, a renda é reinvestida na economia local por meio dos gastos relacionados
ao funcionamento dessa instituição (LOPES, 2001).

Nesse caso, a pesquisa de Lopes (2001) que trata da contribuição do funcionamento da UESB para dinamização da
economia no município de Vitória da Conquista (BA), destaca o fortalecimento dessa instituição, que contribui tanto
para o desenvolvimento sociocultural, como para o crescimento econômico da cidade e toda região Sudoeste da
Bahia.

Em outro aspecto, a pesquisa de Barbosa (2016) analisou de que modo a UNEB, como instância formativa, contribui
para a formação de professores licenciados na educação básica (instância laboral) para o desenvolvimento dos meios
locais.

Desse modo, Barbosa (2016) destaca a presença de uma universidade estadual multicampi, como é o caso da UNEB,
com sua capilaridade no interior baiano e dispersão territorial de seus egressos licenciados. Essa universidade
contribui, sobremaneira, para a formação e qualificação profissionais dos sistemas locais de ensino, “[...] na medida
em que seus egressos licenciados estão predominantemente ocupando funções docentes na etapa de ensino
fundamental em instituições educacionais [...]” (BARBOSA, 2016, p. 104).

Outra pesquisa relevante nessa área, no âmbito mais local, é a de Santos (2013), quando este autor apresenta uma
investigação sobre a função da UESC como agente de desenvolvimento, no bairro do Salobrinho, em Ilhéus (BA),
localidade onde se encontra instalada essa instituição, e sua contribuição como fomentadora socioeconômica da
região.

Nesse sentido, Santos (2013, p. 158) destaca que apesar da dependência da atuação do poder local, constatou-se
que a presença da UESC é “[...] um diferencial que pode contribuir com a melhora da situação do bairro, pois ela pode
agir como colaboradora através de suas funções especificas de universidade”. Logo, a presença dessa universidade
“[...] contribui para que haja uma melhor atenção à localidade, que incondicionalmente acaba participando das
transformações ocasionadas por essa presença” (SANTOS, 2013, p. 158).

Em suma, diante do exposto, as UEBA podem ser consideradas como instituições pontencializadoras do
desenvolvimento local e regional, como formadoras de capital humano, reprodutoras de conhecimentos e da melhoria
da qualidade de vida das localidades e adjacências onde se encontram inseridas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de natureza exploratório-descritiva, bibliográfica e documental com o tema da importância da oferta
pública de educação superior para o desenvolvimento local e regional do Estado da Bahia, teve como objetivo
contextualizar a origem das UEBA, abordando a sua contribuição para o desenvolvimento local e regional no Estado.

Como contribuição, este estudo, por meio de levantamento de pesquisas realizadas nesse âmbito, buscou demonstrar
o papel estratégico da origem das UEBA, principalmente para a interiorização da educação superior pública, no que
diz respeito à oferta pública de educação superior, bem como ao desenvolvimento local e regional das regiões
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interioranas da Bahia.

Dessa forma, as UEBA configuram-se como importantes pontencializadoras do desenvolvimento local e regional das
localidades e adjacências onde estão inseridas, principalmente pela formação intelectual e profissional de seus
egressos e pelo grande potencial para a melhoria da qualidade de vida.

Assim, este estudo apresenta importantes considerações, para facilitar a compreensão do papel dessas instituições no
contexto social e econômico do Estado da Bahia, no que se refere ao desenvolvimento local e regional.
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