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RESUMO 
 
 

O objeto deste estudo foi analisar a contribuição da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB) para o desenvolvimento regional. Para realizá-lo, fez-se 
uma pesquisa descritiva e com uso de fontes documentais. As constatações da 
pesquisa demonstraram que a contribuição da UESB ao desenvolvimento regional 
se deu pelo ensino de graduação e pós-graduação, em suas três fases histórico-
institucionais, além da pesquisa e da extensão. Em sua primeira fase institucional 
iniciada em 1972, a Entidade promoveu a melhoria da educação regional ao dedicar-
se à formação de professores para atuarem na educação básica. Além disso, iniciou 
o processo de formação de capital humano para atuar em outros setores da 
comunidade regional com os seus primeiros bacharelados em ciências sociais 
aplicadas, agrárias e da saúde. Em sua segunda fase - 1981 a 1997, a UESB 
investiu principalmente na consolidação e desenvolvimento dos Cursos existentes. 
Na sua terceira fase - 1998 a 2010, observou-se um incremento significativo no 
número de vagas de graduação e, consequemente, no quantitativo de alunos 
formados pela Instituição, principalmente, pela criação de novos Cursos neste 
período. Constatou-se que o ensino de pós-graduação na UESB cresceu 
significativamente de 1996 a 2010, o que promoveu mudanças importantes na 
formação de recursos humanos no nível de mestrado e doutorado da comunidade 
regional. A pesquisa começa a se estruturar na Universidade a partir de 1995, por 
dois fatores básicos: a capacitação de docentes e o fomento financeiro, contribuindo 
de forma direta e indireta para o desenvolvimento do Sudoeste. Do exame das 
ações de extensão desenvolvidas pela Instituição pôde-se observar sua inserção 
local/regional na promoção de melhorias nas condições socioeconômicas e 
humanas do território em que atua. O estudo analítico de indicadores 
socioeconômicos e humanos dos municípios da Região Sudoeste mostrou, 
principalmente, que a Universidade contribuiu para o desenvolvimento econômico 
pela qualificação da mão de obra regional, e, para o desenvolvimento social, pela 
melhoria dos níveis de saúde e educação. Quanto aos aspectos humanos, depurou-
se que a UESB promoveu o desenvolvimento da Região, diretamente, por meio do 
aumento significativo do indicador do nível de educação da população, que 
apresentou participação importante na composição da média do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal, melhorando as taxas de alfabetização, de 
frequência bruta à escola e acesso ao ensino superior. Indiretamente, a Instituição 
também influenciou a melhoria da longevidade (saúde) e da renda da população do 
Sudoeste baiano. 
 
 
Palavras-chave: Educação. Universidade. Desenvolvimento Regional. UESB. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to analyze the contribution of Southwestern State 
University of Bahia (UESB) to regional development. A descriptive study and the use 
of documentary sources were crucial to achieve this aim. The research findings have 
shown that the University contribution to regional development happened through the 
inauguration of undergraduate and graduate courses, including research and 
extension, during the institution’s three major historical periods. In 1972 the university 
started out the first period. The institution promoted improvement in regional 
education by focusing on teacher’s qualification so that they would be able to work in 
basic education. Moreover, the process of human capital qualification had begun in 
order to serve other sectors of the regional community by inaugurating the 
institution’s first bachelor’s degree courses in applied social sciences, agricultural 
science and health. During the second period, which extended from 1981 to 1997, 
the university invested mainly in consolidation and development of the currently 
existing courses. In the third period - from 1998 to 2010, there was a significant 
increase in the number of vacancy of undergraduate courses. Therefore, the number 
of undergraduate students in the institution increased as well, as a result of the 
inauguration of new courses during this period. It was also verified that graduate 
school studies at UESB grew significantly from 1996 to 2010, promoting important 
changes in human resources qualification at master’s and doctoral degree level in 
the Southwest. Academic researches begin to take shape at the University from 1995 
on, based on two essential factors: professors’ qualification and financial 
development, which contributed direct and indirectly to the development of 
Southwest. The outreach projects developed by the Institution have shown its 
local/regional insertion considering it helped to promote improvements in 
socioeconomic and human conditions in the reaching area. The analytical study of 
socioeconomic and human development indices in the Southwest Region 
municipalities showed that the University has prominently contributed to economic 
development by qualifying regional workforce, and also to social development by 
improving health and education. As far as human aspects are concerned, it was 
concluded that UESB promoted the development of the southwestern region directly 
through the significant increase of the indicator of population education level, which 
contributed to the Municipal Human Development Index average substantially, 
improving literacy rates, school attendance and access to higher education. The 
institution also influenced indirectly on longevity improvement (health) and on income 
raise of the population of Southwestern Bahia.    
 
 
Keywords: Education. University. Regional Development. UESB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação inseriu-se no campo de estudos sobre “Gestão de Políticas 

Públicas, Organizações Não-Governamentais e Desenvolvimento Regional” do 

Programa de Mestrado Profissional em Administração do Centro de Pós-Graduação 

da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, instituição mantenedora das Faculdades 

Integradas de Pedro Leopoldo (FPL), localizada no Estado de Minas Gerais. O 

estudo teve o objetivo de analisar a contribuição da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) para o desenvolvimento regional. 

 

O problema desta investigação se situou em meio às discussões sobre a 

importância da educação e da universidade para o desenvolvimento social, 

econômico e humano da sociedade contemporânea. Ao longo da história do mundo, 

a educação contribuiu significativamente para as transformações e mudanças 

progressistas da humanidade. Em razão do objetivo e da dinâmica destas 

transformações, a sociedade tem caminhado paulatinamente para tornar-se uma 

sociedade do conhecimento, onde a educação e a pesquisa são os principais 

elementos para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e humano.  

 

Outras nomenclaturas como sociedade pós-industrial, sociedade informática, 

sociedade da informação, sociedade tecnizada ou sociedade em rede (LYOTARD, 

s.d.; SCHAFF, 1995; TOFFLER, 1990; MACHADO, 1993; e CASTELLS, 1999; 

respectivamente), buscam denominar as novas estruturas sociais em formação que 

consolidam uma sociedade globalizada, altamente tecnizada, com a ênfase dos 

avanços socioeconômicos recaindo sobre o setor de serviços e com utilização 

intensiva do conhecimento proporcionado pela educação e pela pesquisa. 

 

Dada a importância do conhecimento nos processos que configuram a 

sociedade contemporânea, as instituições que trabalham com e sobre ele participam 

também dessa centralidade. Essa consideração levou à nova conjuntura de relações 

entre a sociedade e as instituições de ensino superior, em especial as 

universidades. A Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI, 

proposta em 1998 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 



15 

 

e a Cultura (UNESCO) reconhece, no seu preâmbulo, a importância estratégica da 

universidade na sociedade hodierna, ao afirmar que a instituição é a principal 

responsável pela disseminação da educação superior. Complementa, afirmando que 

há maior consciência da importância fundamental que esse tipo de 
educação tem para o desenvolvimento sociocultural e econômico, e para a 
construção do futuro, diante do qual as novas gerações deverão estar 
preparadas com novas habilitações, conhecimentos e ideais (UNESCO, 
DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO 
XXI, 1998, p. 01). 

 

Já o termo desenvolvimento, por sua vez, tem ocupado espaço relevante nas 

sociedades ocidentais. Desde a antiguidade até a primeira guerra mundial, foi 

utilizado com o intuito de se representar um estado de bem-estar da humanidade, 

como modo de significar a história e também como metáfora para descrever as 

transformações sociais advindas do processo econômico. Hodiernamente, novas 

acepções e escolas de pensamento do desenvolvimento tem se consolidado, sendo 

que, em quase todas elas a educação e, por conseguinte, a instituição universitária, 

assumem mérito de grande valor. 

 

Deslocando-se as discussões sobre educação, universidade e 

desenvolvimento para o âmbito empírico, tomou-se como objeto de estudo nesta 

dissertação o caso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A 

UESB é uma das quatro universidades estaduais da Bahia e tem por 

responsabilidade o desenvolvimento indissociável de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, com enfoque institucional voltado, essencialmente, à Região Sudoeste 

do Estado da Bahia. É uma Autarquia Estadual e possui vinculação com a Secretaria 

da Educação da Bahia, tendo autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial. Embora tenha sido estabelecida como instituição 

universitária somente na década de 1980, a Universidade iniciou a sua trajetória 

político institucional já no decênio de 1960, com a instalação das Faculdades de 

Formação de Professores em cidades do Sudoeste Baiano. 

  

O nascedouro da UESB resultou da política de interiorização do ensino 

superior viabilizada pelo Plano Integral de Educação do Governo do Estado da 

Bahia, na década de 1960. Evidenciou-se, na época, a preocupação do Governo 

Estadual no sentido de elaborar uma política global de desenvolvimento do sistema 
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de educação, em todos os níveis e, ao mesmo tempo, com a interiorização, 

organizar, especialmente, o ensino superior. A crescente expansão da rede pública 

estadual de ensino de 1º e 2º graus exigia a fixação no interior de pessoal habilitado 

para o exercício do magistério, o incentivo da pesquisa científica e a difusão de uma 

cultura universitária (UESB, 1999). Deste modo, algumas das finalidades primordiais 

das Faculdades de Formação de Professores criadas em Vitória da Conquista e 

Jequié, ‘matrizes’ da UESB, eram contribuir para a melhoria das condições de oferta 

de ensino de educação básica, através, sobretudo, da formação e especialização de 

pessoal docente, além de ser um centro difusor e propulsor da cultura da Região 

(UESB, RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, 1984).  

 

Portanto, o surgimento histórico-político da educação superior e, 

consequentemente, da universidade no Sudoeste da Bahia relacionou-se 

estritamente ao anseio de se promover o desenvolvimento daquela Região por meio 

da educação, da cultura e de outras externalidades positivas. Foi nesse contexto, 

então, que se posicionou a questão geradora da presente pesquisa: qual foi a 

contribuição da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para o 

desenvolvimento regional? 

 

Dentre outros fatores, a justificativa de escolha deste tema se deu por três 

motivos principais: primeiro, as universidades, principalmente as estaduais, exercem 

um papel preponderante no desenvolvimento regional e na descentralização da 

produção do conhecimento e do saber (PRIORI, 2007); segundo, o conhecimento da 

contribuição da UESB ao desenvolvimento regional implica na análise de políticas e 

ações públicas desenvolvidas por aquela Instituição ao longo de sua trajetória, 

sendo possível, consequentemente, identificar as influências mais relevantes da 

Entidade para o atendimento às demandas socioeconômicas e humanas de sua 

área de abrangência, e; terceiro, o autor desta dissertação é aluno egresso e ex-

técnico administrativo da Universidade, atuando nela como docente desde o ano de 

2007 até a presente data. 

 

A partir da problemática de pesquisa estabelecida, o objetivo geral deste 

estudo pautou-se em analisar a contribuição da Universidade Estadual do Sudoeste 
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da Bahia para o desenvolvimento social, econômico e humano da Região Sudoeste. 

Este objetivo geral concretizou-se a partir dos seguintes objetivos específicos: 

• Descrever e analisar o trinômio educação, universidade e 

desenvolvimento; 

• Descrever a trajetória político-institucional da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB); 

• Analisar a contribuição das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

UESB para o desenvolvimento regional; e 

• Analisar a contribuição da UESB para o desenvolvimento econômico, 

social e humano da Região Sudoeste. 

 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva e documental. Segundo Collis 

e Hussey (2005), a pesquisa descritiva estuda o comportamento de fenômenos, 

identifica e obtém informações sobre as características do problema estudado. Gil 

(2008) estabelece que a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico e que foram reorganizados ou reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Para o autor, os documentos podem ser de 

‘primeira mão’, quando se trata de transmissores de informação original, e de 

‘segunda mão’, quando se tem transmissores de informação retirada de documentos 

de ‘primeira mão’. 

 

Nesta investigação, a pesquisa documental foi desenvolvida com documentos 

de ‘primeira mão’ e de ‘segunda mão’, durante os meses de agosto de 2010 a 

janeiro de 2011, conforme se especifica a seguir. 

1. Documentos da UESB: foram acessados a partir de visitas in loco a vários 

setores e órgãos da Instituição, tais como as Pró-Reitorias, em especial a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD); a Assessoria Técnica de Finanças e 

Planejamento (ASPLAN); a Secretaria do Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE); a Secretaria Geral de Cursos (SGC); a 

Assessoria de Controle Interno (ACI); a Comissão Própria de Avaliação 

Institucional (CPA); a Assessoria de Comunicação (ASCOM); e a Reitoria. 

Além disso, outros dados institucionais foram coletados a partir do website da 

própria Universidade, especialmente nos itens ‘Conselhos Superiores’, 

‘Catálogo dos Cursos de Graduação’ e ‘Pós-Graduação - Lato Sensu e Stricto 
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Sensu’. Os dados advindos destas instâncias da Universidade, por sua vez, 

foram enquadrados em: 

1.1 documentos normativos (regulamentos, regimentos, estatuto e 

resoluções dos conselhos universitários); 

1.2 relatórios institucionais de atividades; 

1.3 relatório da Comissão Própria de Avaliação (com destaque para o 

recorte de percepções da comunidade acadêmica, feito pelo autor); 

1.4 dados quantitativos sobre a graduação e a pós-graduação; 

1.5 dossiês de credenciamento e recredenciamento institucional; 

1.6 catálogo virtual de Cursos; 

1.7 catálogos impressos, boletins de comunicação e jornais informativos; 

1.8 website institucional (www.uesb.br); e 

1.9 arquivos históricos e de outros tipos de dados. 

2. Documentos de instituições, órgãos governamentais e internacionais: 

foram obtidos unicamente por meio eletrônico, através de consulta a websites 

da Internet. Os dados provenientes dos documentos destas organizações 

foram sistematizados em: 

2.1 dados de governos municipais da Região Sudoeste - coletados nos 

sítios das prefeituras municipais de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga;  

2.2 dados do Estado da Bahia - oriundos das Secretarias de Educação 

(SEC), Planejamento (SEPLAN), e Agricultura, Irrigação e Reforma 

Agrária (SEAGRI); do Conselho Estadual de Educação (CEE), da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), da 

Superintendência de Desenvolvimento Social e Comercial (SUDIC); e 

publicações do Diário Oficial Estadual. Ressalta-se que dentre os dados 

originários da SEI foram selecionados indicadores de desenvolvimento 

econômico e social (Índice de Desenvolvimento Econômico – IDE e Índice 

de Desenvolvimento Social – IDS) dos municípios da Região Sudoeste e 

do Estado da Bahia, em razão da análise da contribuição da UESB ao 

desenvolvimento econômico e social de sua área de atuação;  

2.3 dados do Governo Federal – procedentes da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Instituto 
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério da Educação 

(MEC), e publicações do Diário Oficial da União; e  

2.4 dados de instituições internacionais - originários da Organização das 

Nações Unidas (ONU), da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esta última Entidade foi de 

extrema importância para a obtenção de dados relativos ao 

desenvolvimento humano da Região Sudoeste e da Bahia, mediante o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), gerado pela 

instalação do software Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 

versão 1.0.0.  

3. Outros documentos: foram obtidas informações e dados complementares 

à pesquisa a partir de sites e weblogs de pesquisadores em ciências sociais 

aplicadas; de programas de pós-graduação stricto sensu para a obtenção de 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos sobre 

assuntos co-relatos ao tema da pesquisa; de institutos universitários de 

pesquisa; bem como informações advindas de matérias analíticas de jornais 

de comunicação de massa. 

 

Parte dos dados coletados na pesquisa documental foi analiticamente 

reorganizada e outra parte reelaborada em razão dos objetivos da pesquisa. De 

modo geral, a estratégia de análise dos dados documentais fundamentou-se no 

confronto do referencial teórico constituído com os dados empíricos levantados a 

partir da Instituição estudada. De início, buscou-se identificar e circundar o problema 

que deu origem a esta investigação a partir de aportes teóricos. Em seguida, 

procedeu-se à comparação do arcabouço teórico delineado com a experiência 

apresentada pela UESB, de modo a se constatar a relação teórico-empírica do tema 

estudado. 

 
Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, além dessa introdução. O 

próximo capítulo trata do referencial teórico da pesquisa, discutindo os seguintes 

assuntos: educação, universidade e desenvolvimento; origem e desdobramento da 

educação superior no Brasil; relação entre educação e desenvolvimento; 
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concepções contemporâneas de desenvolvimento; e, a universidade e o 

desenvolvimento regional. 

 

Já o terceiro capítulo da dissertação fará a caracterização detalhada da 

organização investigada, enfatizando-se aspectos relativos à sua trajetória político-

institucional; região geoeducacional de abrangência; aos seus campi universitários; 

às suas finalidades e princípios institucionais; à gestão acadêmico-administrativa; ao 

corpo docente e técnico-administrativo; bem como à sua capacidade econômico-

financeira. 

 

No quarto capítulo será desenvolvido um estudo analítico da contribuição da 

UESB ao desenvolvimento regional, enfatizando-se a influência da Instituição 

através do ensino de graduação e pós-graduação, em suas distintas fases histórico-

institucionais; além da pesquisa e da extensão. O quinto capítulo contempla, em 

primeiro momento, a análise da contribuição da Universidade para o 

desenvolvimento econômico e social da Região Sudoeste a partir do estudo de 

indicadores produzidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI); e, em segunda etapa, a análise da contribuição da Instituição para o 

desenvolvimento humano de sua área de abrangência por meio do estudo do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU). 

 

Por fim, no sexto capítulo, serão apresentadas as considerações finais da 

investigação, ressaltando-se os principais achados e conclusões sobre a 

contribuição da UESB no desenvolvimento regional e outras recomendações para 

novos estudos. 
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2 EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO 

 

 

A educação tem dado provas ao longo da história da humanidade de sua 

capacidade de transformar e induzir mudanças e progressos na sociedade. Em 

razão do objetivo e da dinâmica destas transformações a sociedade tem caminhado 

paulatinamente para tornar-se uma sociedade do conhecimento, onde a educação e 

a pesquisa são os principais elementos para o desenvolvimento socioeconômico, 

cultural e humano do mundo.  

 

Para Durkheim (1972), a educação representa a função de formar identidades 

de maneira coesiva e homogeneizadora. Seu papel é essencialmente social e tem 

por fim adaptar o educando ao meio para o qual se destina. A educação, antes de 

tudo, promove a socialização do indivíduo e seu conteúdo é dotado de um conjunto 

de princípios e valores transmitidos de geração a geração. 

 

Werthein e Cunha (2005, p.11), em documento publicado pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), asseveram 

que “a educação deve ter como objetivos o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais”. Nesse sentido, os autores concebem que a educação é o caminho 

mais propício para a valorização do indivíduo através do respeito à sua inteligência e 

à cultura do povo. 

 

Paulo Freire (1985) concebe a educação como um processo político e social 

de libertação de homens e mulheres, opressores e oprimidos. Para tanto, a 

educação deve ser dialógica e promover a reflexão sobre as bases culturais e 

políticas tradicionais da sociedade de modo a privilegiar possibilidades 

emancipatórias entre indivíduos e classes sociais.  

 

Segundo a UNESCO1 a educação desejada para o milênio deve ser 

organizada com base em quatro pilares do conhecimento que são: Aprender a 

                                                 
1 Relatório Delors mencionado na publicação Fundamentos da Nova Educação, escrito por Jorge Werthein e 
Célio da Cunha, 2005. 
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Conhecer, Aprender a Viver Juntos, Aprender a Fazer e Aprender a Ser. Na prática, 

estes fundamentos devem interagir de modo interdependente numa concepção 

complexa do sujeito. Sucintamente, estes pilares foram idealizados da seguinte 

forma: 

1. Aprender a Conhecer - este tipo de aprendizagem relaciona-se ao domínio 

dos instrumentos do conhecimento. O conhecimento hoje é múltiplo e evolui 

aceleradamente, tornando-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo. Os 

tempos presentes demandam uma cultura geral, cuja aquisição poderá ser 

facilitada pela apropriação de uma metodologia do aprender. Deste modo, é 

grande a importância dos primeiros anos da educação que, se bem 

sucedidos, podem transmitir às pessoas a força e as bases que as façam 

continuar a aprender ao longo de toda a vida; 

 

2. Aprender a Fazer - este pilar e a perspectiva do Aprender a Conhecer são 

indissociáveis. O aprender a fazer está ligado à educação profissional, 

todavia, devido às transformações que se operam no mundo do trabalho, este 

fundamento não pode continuar a ter o mesmo significado de preparar uma 

determinada pessoa unicamente para uma tarefa específica. Deve ser plural e 

multifacetado; 

 

3. Aprender a Viver Juntos - trata-se de um dos maiores desafios da 

educação para o século XXI. Faz-se necessário que a educação seja capaz 

de evitar os conflitos, ou de resolvê-los de maneira pacífica, desenvolvendo o 

conhecimento dos outros, das suas culturas e da sua espiritualidade. Para 

tanto, a educação deve utilizar duas vias complementares: a descoberta 

progressiva do outro e o seu reconhecimento e a participação em projetos 

comuns (educação para a solidariedade); e 

 

4. Aprender a Ser - todo ser humano deve ser preparado para a autonomia 

intelectual e para uma visão crítica da vida, de modo a poder formular seus 

próprios juízos de valor, desenvolver a capacidade de discernimento e de 

como agir em diferentes circunstâncias da vida. A educação precisa fornecer 

a todos, forças e referências intelectuais que lhes permitam conhecer o 
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mundo que os rodeia e agir como atores responsáveis com compromissos 

humanos e éticos. 

 

Para a UNESCO, a educação, antes de mais nada, deve facilitar a maturação 

contínua da personalidade humana, tarefa levada a cabo por todos: escola, família, 

sociedade civil e governos. Giroletti e Muriel (2009, p.99)2, por sua vez, 

complementam que os quatro pilares da educação devem ser estabelecidos de 

maneira sistêmica e complexa, relacionando-se de forma íntima com as novas 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho. Pela visão da UNESCO:  

(...) questiona-se a percepção instrumental de educação que objetiva 
apenas ‘adestrar’ o homem e a mulher para uma determinada tarefa ou 
função específica. O sistema de ensino deverá orientar-se por uma visão 
mais holística, multifuncional e multidisciplinar para formar pessoas não 
apenas para o mercado globalizado, mas, também, para os inúmeros 
desafios do processo produtivo e os novos tempos que vivemos. 

 

Para Edgar Morin (2000), a educação do futuro baseia-se em sete saberes 

fundamentais3. Inicia pelas Cegueiras do Conhecimento - vir a conhecer os limites 

do próprio conhecimento é fundamental para enfrentar a tendência ao erro e à 

ilusão. O conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta pronta. É 

importante conhecer as disposições tanto psíquicas quanto culturais que conduzem 

ao erro e à ilusão, possibilidades presentes no processo educativo e na produção 

científica. Em segundo lugar, deve-se refletir sobre os Princípios do Conhecimento 

Pertinente - o conhecimento precisa apreender os problemas globais e fundamentais 

para neles inserir-se os conhecimentos parciais e locais. Portanto, é necessário 

ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências 

recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo e em processo de 

complexificação crescente. 

 

Em terceiro, o sistema educativo deve Ensinar a Condição Humana - o ser 

humano é complexo e a educação deve tratá-lo de forma integrada, fazendo com 

que a condição humana seja o objeto essencial de todo o ensino. É então preciso 

reunir os conhecimentos dispersos nas ciências da natureza, nas ciências humanas, 
                                                 
2 GIROLETTI, D.; MURIEL, W. Os desafios da educação em tempos de crise. Revista Cultura e Fé, Porto Alegre, 
n. 124, pág. 95-105, ano 32, jan./março de 2009. Disponível em: <http://www.idc.org.br>. Acesso realizado em 28 
de julho de 2010. 
3 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
UNESCO, 2000. 
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na literatura e na filosofia para se obter uma visão integrada da condição humana. 

Em quarto lugar, será necessário Ensinar a Identidade Terrena - a educação deve 

contemplar a complexidade da crise planetária que marcou o fim do século XX e o 

início do novo milênio, mostrando que todos os seres humanos partilham de um 

destino histórico-social comum. O sistema escolar deve preparar um quinto lugar a 

Enfrentar as Incertezas - os educadores devem preparar as mentes dos educandos 

para esperar o inesperado, para enfrentá-lo, considerando-se as limitações 

preditivas das várias ciências. 

 

Em sexto lugar, Ensinar a Compreensão - a educação para a compreensão 

deve estar presente no ensino. O ensino da compreensão da pluralidade de vida 

deve servir de base para o desenvolvimento dos direitos humanos. Por fim, a Ética 

do Gênero Humano – a educação deve conduzir a antropoética, levando em conta o 

caráter ternário da condição humana (indivíduo/sociedade/espécie), colaborando 

para o desenvolvimento da consciência de nossa Terra-Pátria e à realização de um 

destino comum de todo o gênero humano. 

 

A universidade é uma instituição social, podendo influir positivamente no 

funcionamento da sociedade como um todo. A universidade expressa, segundo 

Marilena Chauí, “as opiniões, atitudes e projeções conflitantes que exprimem 

divisões e contradições da sociedade” (2003, p. 05). 

 

Hodiernamente, a universidade também tem sido concebida como um 

importante agente propulsor do desenvolvimento, das mais diversas formas e nos 

mais diferentes âmbitos da sociedade, conforme assegura Giroletti  

a marca da universidade, desde sua fundação, é promover a pesquisa e a 
didática em alto nível [...] para o desenvolvimento cultural, social e 
econômico dos respectivos países onde atua. Além de formar o autor, o 
pensador, o produtor de conhecimentos e o inovador, ela não pode abrir 
mão da sua responsabilidade de formar o cidadão e a pessoa humana na 
sua plenitude... a universidade conserva, memoriza, integra, ritualiza uma 
herança cultural de saberes, idéias, valores; regenera essa herança ao 
reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la. Gera saberes, idéias e valores que 
passam, então, a fazer parte da herança (2005, p. 117 e 119). 
 

 

Pela Constituição Federal de 1988, a universidade rege-se pelo “princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (art. 207). A universidade, ao 
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desenvolver essas funções, tem contribuído de maneira singular para promover o 

desenvolvimento dos países, na esfera social, econômica, política e cultural. No 

Brasil, a Universidade foi uma criação tardia, obra iniciada no século XX. 

 

 

2.1 A Educação Superior no Brasil: origem e desdobramento 

 

 

As instituições de ensino superior de caráter laico surgiram no Brasil em 1808, 

com a chegada da família real. A primeira foi a Faculdade de Medicina de Salvador. 

No mesmo ano, criou-se, no Rio de Janeiro, a Academia de Marinha e a Academia 

Real Militar em 1810, para a formação de oficiais e de engenheiros civis e militares. 

Também em 1808, criaram-se os cursos de anatomia e cirurgia, para a formação de 

cirurgiões militares, que se instalaram, significativamente no Hospital Militar. Na 

capital do Império, em 1813, constituiu-se a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio 

de Janeiro (MENDONÇA, 2000). 

 

As faculdades foram criadas na Bahia e no Rio de Janeiro com a mesma 

preocupação pragmática de formar uma infra-estrutura que garantisse a 

sobrevivência da Corte na colônia, tornada Reino-Unido. O primeiro curso de 

economia foi criado em 1808. Em 1812 criou-se o ensino de agricultura e em 1817 o 

ensino de desenho técnico e de química, todos na Bahia. O laboratório de química e 

o curso de agricultura foram fundados no Rio de Janeiro em 1812 e 1814, 

respectivamente. Além disso, em Pernambuco foi criado o curso de matemática 

superior em 1809. Em Minas Gerais, os cursos de retórica e filosofia em 1821, em 

Paracatu. Em Vila Rica, no ano de 1817, o curso de desenho e história 

(MENDONÇA, 2000). 

 

Formalmente, a universidade surgiu no Brasil nos anos de 1920 com o nome 

de Universidade do Rio de Janeiro. Foi criada pelo governo federal pela agregação 

de três faculdades já preexistentes: a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e a 

Faculdade de Direito. Segundo Mendonça essa reunião de escolas não significou 

uma mudança qualitativa no ensino: 
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a reunião em universidade dessas instituições, entretanto, não teve um 
maior significado e elas continuaram a funcionar de maneira isolada, como 
um mero conglomerado de escolas, sem nenhuma articulação entre si e 
sem qualquer alteração nos seus currículos, bem como nas práticas 
desenvolvidas no seu interior. Esse foi o modelo seguido posteriormente 
pela Universidade de Minas Gerais, criada em 1927, por iniciativa do 
governo do estado (2000, p. 136). 

 

Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo. A USP, segundo Cardoso 

(1982), teve como objetivo explícito a reconquista da hegemonia paulista na vida 

política do país, que seria feita pela ciência e não pelas armas. Desde seu início, a 

USP teve uma preocupação primordial com o desenvolvimento da pesquisa e dos 

estudos de alto nível. Embora tenha havido outras experiências como a da 

Universidade do Paraná e da Universidade Técnica de Porto Alegre, a USP tornou-

se de fato e de direito a matriz primeira da universidade brasileira que deu origem às 

demais instituições públicas federais e confessionais católicas (TRINDADE, 1999 

apud LOPES, 2003). 

 

Durante a década de 1950, várias faculdades estaduais e privadas foram 

federalizadas e reunidas para formar universidades, que passaram a ser mantidas e 

controladas pela União. Foi durante o regime militar o período em que as 

universidades públicas mais se desenvolvem no Brasil pela: construção de novos 

campi, institucionalização do trabalho docente em tempo integral, criação da pós-

graduação articulada à carreira dos professores e de linhas de fomento à pesquisa 

científica e tecnológica (CUNHA, 1999). 

 

Ao final dos anos de 1980 há uma retomada da discussão de fundo sobre o 

papel da universidade, no contexto do processo de democratização da sociedade 

brasileira. Algumas iniciativas foram também assumidas nessa direção por parte do 

próprio governo federal, sem que, entretanto, tivessem maiores efeitos práticos 

(MENDONÇA, 2000). Durante o governo Sarney (1985-1990), chegou a se constituir 

uma Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior, composta na 

sua maioria de professores universitários, que produziu um documento intitulado 

“Uma Nova Política para a Educação Superior”, com uma série de recomendações 

de mudanças que nunca chegaram a ser efetivamente implementadas. Essa 

comissão sofreu uma forte resistência por parte do movimento dos docentes 

universitários, que contestavam a sua legitimidade. 
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Mudanças substantivas sobre o ensino superior foram introduzidas mais tarde 

pela política educacional implementada pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Esse governo, a partir de 1995, conduziu uma ampla reforma do 

sistema de ensino pela aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

em 1996. São outros os seus aspectos importantes: política de congelamento de 

salários docentes, cortes de verbas para a pesquisa e a pós-graduação e 

redirecionamento do financiamento público, especialmente ao que se refere às 

universidades públicas federais (MENDONÇA, 2000). 
 

Amaral (2009) assevera que tanto o governo de FHC (1995-2002) quanto o 

de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) promoveram transformações na forma de 

avaliação e financiamento na educação superior brasileira. Dentre os principais 

instrumentos avaliativos do ensino superior no Brasil, criados neste período, 

destacaram-se a implantação do Exame Nacional de Cursos (ENC), conhecido como 

provão, instituído pela Lei Federal de nº 9.131 de 1995; a sua extinção e a criação 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), ação empreendida 

pelo novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado 

pela Lei Federal de nº 10.861 de 2004. O SINAES, por sua vez, estabeleceu 

condições mais restritivas para a autorização, criação e reconhecimento de cursos 

de graduação no país. Como reflexo dessas ações, o Ministério da Educação 

(MEC), em 2008, passou a divulgar o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e o 

Índice Geral de Cursos (IGC), (AMARAL, 2009). 
 

Pelos dados do último Censo da Educação Superior, elaborado em 2008 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), havia no país 2.252 

instituições de educação superior. Destas, 236 são públicas e 2.016 são privadas 

(TAB. 1). 
 

TABELA 1 - IES no Brasil por categoria e dependência administrativa 

Categoria administrativa Dependência administrativa Nº de IES % de IES 
Federal 93 4,13 
Estadual 82 3,64 

IES Públicas Municipal 61 2,7 
Sub-total   236 10,47 

Particular 1.579 70,11 
IES Privadas Comun/Confessionais/Filantrópicas 437 19,40 

Sub-total   2.016 89,52 
                                                                                         TOTAL 2.252 100 
Fonte: MEC/INEP/DEED - Censo do Ensino Superior 2008. 
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Apesar do crescimento significativo do ensino superior no Brasil, continua 

uma distorção na distribuição espacial do número de instituições de ensino superior. 

Na Região Sudeste, situam-se quase 48% das instituições de ensino superior, 

número maior do que a soma de instituições presentes nas Regiões Norte, Nordeste 

e Sul do Brasil que totalizam juntas aproximadamente 42% das IES (TAB. 2). 

 

TABELA 2 - IES brasileiras distribuídas por regiões geográficas 

Região do Brasil Nº de IES % de IES 
% de IES 
Públicas 

% de IES 
Privadas 

Norte 139 6,2 7,6 6,0 
Nordeste 432 19,2 25,0 18,5 
Sudeste 1.069 47,5 44,1 47,9 
Sul 370 16,4 16,5 16,4 
Centro-Oeste 242 10,7 6,8 11,2 
             TOTAL 2.252 100 100 100,0 
Fonte: MEC/INEP/DEED - Censo do Ensino Superior 2008. 

  

Ao se tratar especificamente da Região Nordeste do país, constata-se que a 

maior parte das IES são privadas (cerca de 86%). As públicas correspondem a 

aproximadamente 14% do montante geral de IES da Região (TAB. 3). 

 

TABELA 3 - IES do nordeste do Brasil por categoria e dependência administrativa 

Categoria administrativa Dependência administrativa Nº de IES % de IES 
Federal 24 5,5 
Estadual 16 3,7 

IES PÚBLICAS Municipal 19 4,4 
Sub-total   59 13,6 

Particular 323 74,76 
IES PRIVADAS Comun/Confessionais/Filantrópicas 50 11,58 

Sub-total   373 86,34 
                                                                                         TOTAL 432 100 
Fonte: MEC/INEP/DEED - Censo do Ensino Superior 2008. 
 

O Estado da Bahia, por sua vez, possui 125 IES, o que corresponde a quase 

29% das instituições da região nordeste do país e pouco mais de 5% das existentes 

no Brasil. Destas, somente sete são públicas: três universidades federais e quatro 

universidades estaduais. As IES privadas somam 118 entidades, sendo 102 

particulares e 16 comunitárias, confessionais ou filantrópicas (MEC/INEP/DEED, 

2008). 
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Situada brevemente a evolução do ensino superior no Brasil, trata-se agora 

de explorar a relação entre a melhoria da educação e o desenvolvimento. 

 

 

2.2 Relação entre Educação e Desenvolvimento 

 

 

O termo desenvolvimento ocupa espaço central nas sociedades ocidentais, 

constituindo, muitas vezes, um receituário técnico, teórico ou ideológico. Junior & 

Quintella (2008, p. 63) asseveram que a perspectiva do desenvolvimento ganha 

maior relevância na sociedade a partir do século XVII, com o advento do ideário 

iluminista, alcançando o seu apogeu no século XIX, sob a forma de evolucionismo 

social. O termo desenvolvimento, segundo esses autores, prevaleceu sobre 

conceitos como ‘modernização’ ou ‘liberação’. Transpôs-se pela necessidade de se 

ter uma “percepção mais ampla para representar as múltiplas práticas destinadas a 

melhorar o bem-estar da humanidade”. 

 

No século XX, a visão de desenvolvimento como sistema natural não 

conseguiu dar conta das novas necessidades sociais emergentes, sobretudo, em 

razão da especificidade multicultural dos povos e nações. A partir da década de 

1960, o desenvolvimento consolida-se como foco de preocupação internacional. A 

criação da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD)4 teve como objetivo tentar preencher as lacunas não atendidas pelas 

várias instituições e órgãos internacionais surgidos após a Segunda Guerra Mundial. 

Nos anos de 1970, a UNCTAD procurou elaborar novas propostas que viabilizassem 

o desenvolvimento mundial, a exemplo da Declaração da Nova Ordem Econômica 

Internacional (NOEI) que englobava, inclusive, ações direcionadas para o chamado 

“terceiro mundo”.  

 

                                                 
4 Do ingles United Nations Conference on Trade and Development. A UNCTAD foi estabelecida em 1964, como 
resultado das exigências dos países com menor nível de desenvolvimento visando o estabelecimento de um foro 
permanente internacional que tivesse como enfoque o desenvolvimento. É o principal órgão do sistema das 
Nações Unidas para o tratamento integrado entre comércio e desenvolvimento, assim como de assuntos 
correlacionados às áreas de finanças, tecnologia, investimento e desenvolvimento sustentável. 
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Na década de 1980, houve um esfriamento nas discussões sobre 

desenvolvimento, devido à ação de países centrais mais preocupados com questões 

de ordem econômico-financeira suscitadas pelas ideias e práticas neoliberais de 

valorização do mercado e da redução do papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento. Os países do “terceiro mundo” perderam espaço na agenda de 

discussão mundial sobre desenvolvimento, pois deslocou-se a prioridade para 

debater as economias mais desenvolvidas do “primeiro mundo”. 

 

Devido às sucessivas crises do petróleo, iniciaram a partir de 1973 as 

primeiras discussões sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 1992, a 

problemática do desenvolvimento sustentável foi o grande tema da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), ocorrida no 

Rio de Janeiro. Segundo Junior & Quintella (2008, p. 65) “tratava-se, então, de 

avançar com um conceito de desenvolvimento sustentável que era bem mais amplo, 

combinando preservação ambiental e o uso racional dos recursos naturais com o 

imperativo da resolução dos problemas sociais”. Apesar dos conflitos de interesses 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, criou-se na ECO-92 um plano de 

longo prazo e de amplo espectro internacional denominado, Agenda 21, baseada 

nos pressupostos do desenvolvimento sustentável. 

 

Já a partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000 o tema da 

globalização passa a nortear a grande parte das discussões sobre política, 

economia, sociedade, cultura e meio ambiente. Materializada por novas estruturas 

sociais pautadas na expansão e no valor do conhecimento e da informação, a 

globalização incentiva a discussão de desenvolvimento em termos internacionais, 

concebendo-o dentro de um novo paradigma tecnológico e econômico, assunto 

debatido pelas várias áreas do conhecimento e pelos diversos setores da sociedade.  

 

Nos dias atuais, um dos significados mais difundidos de desenvolvimento 

compreende esta nova dinâmica trazida pela globalizada sociedade do 

conhecimento. Será preciso enfatizar alguns dos principais conceitos de 

desenvolvimento em discussão neste início de milênio, considerando-se as 

principais correntes ou teorias que tratam do assunto.   
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2.3 Concepções Contemporâneas de Desenvolvimento 

 

 

Corriqueiramente, desenvolvimento, segundo o dicionário Aurélio, significa 

“acontecimentos que levam ao surgimento de algo; aumento, crescimento, 

aprimoramento, progresso; na área econômica, corresponde ao crescimento 

econômico acompanhado de mudanças sociais mais profundas e duradouras”. 

 

Para Celso Furtado (2000), o conceito de desenvolvimento tem sido utilizado 

em dois sentidos distintos: o primeiro relaciona-se à evolução de um sistema social 

de produção na medida em que este se torna mais eficaz, elevando a produtividade 

do conjunto de sua força de trabalho; pelo segundo, desenvolvimento designa o 

maior ou o menor grau de satisfação das necessidades humanas. Ainda segundo 

Furtado, a ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: “a do 

incremento da eficácia do sistema social de produção, a de satisfação de 

necessidades elementares da população e da consecução de objetivos a que 

almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de 

recursos escassos (FURTADO, 2000, p. 22). 

 

Uma definição de desenvolvimento tem sido dada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que assim o concebe:  

adoção de políticas públicas que considerem as pessoas - e não a 
acumulação de riquezas - como propósito fundamental, ampliando-se as 
oportunidades de escolhas à população que permitam a melhoria do acesso 
a renda... para participação nas decisões e gozo de liberdades humanas, 
econômicas e políticas (PNDU, 2010, p. 03). 

 

O desenvolvimento para o PNUD fundamenta-se na concepção do 

desenvolvimento humano e sustentável, inaugurando uma nova ‘escola de 

pensamento sobre o desenvolvimento’. Especificamente, falando-se do Brasil, este 

conceito se firmou a partir de 1996, quando foi produzido o primeiro Relatório de 

Desenvolvimento Humano nacional.  

 

Uma outra forma de se pensar o desenvolvimento é vê-lo como crescimento 

econômico. Joseph Alois Schumpeter é um dos teóricos mais importantes desta 

escola de pensamento econômico. Em sua obra a ‘Teoria do Desenvolvimento 
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Econômico’, escrita no início do século XX, Schumpeter utiliza o termo 

desenvolvimento como sinônimo de ‘evolução’, ‘desdobramento’, ‘revelação’. Faz, 

também, uma distinção clara entre crescimento e desenvolvimento: “nem o mero 

crescimento da economia, representado pelo aumento da população e da riqueza, 

será designado como processo de desenvolvimento” (SCHUMPETER, 1997, p. 74).  

 

Na promoção do desenvolvimento econômico, Schumpeter destaca a figura 

do empreendedor como agente importante na criação e movimentação de riquezas: 

...na vida econômica, deve-se agir sem resolver todos os detalhes do que 
deve ser feito. Aqui, o sucesso depende da intuição, da capacidade de ver 
as coisas de uma maneira que posteriormente se constata ser verdadeira, 
mesmo que no momento isso não possa ser comprovado, e de se perceber 
o fato essencial, deixando de lado o perfunctório, mesmo que não se possa 
demonstrar os princípios que nortearam a ação (SCHUMPETER, 1997, p. 
92). 

 

Além disso, o economista austríaco discute o papel do crédito, capital, 

dinheiro e da inovação no processo de desenvolvimento econômico. Ele enfatiza 

que: 

É, contudo, o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; eles são, por assim 
dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma 
forma daquelas que têm o hábito de consumir...  (SCHUMPETER, 1997, p. 
76). 

 

Schumpeter valoriza desta forma a ‘destruição criadora’, ou seja, a 

substituição de antigos produtos e hábitos de consumo por novos dentro de um 

processo de desenvolvimento econômico baseado, diga-se de passagem, num 

modelo de industrialização e produção de bens e inovações tecnológicas. 

 

De modo geral, os primeiros teóricos do desenvolvimento econômico, tal 

como Schumpeter, Adam Smith e David Ricardo, tratam o desenvolvimento em 

decorrência do crescimento econômico. Este crescimento, segundo eles, resultaria 

na maior disponibilidade de recursos ofertados à população, acarretando, pelo ‘efeito 

derrame’, um maior benefício para todos, especialmente, os mais pobres. 

 

Embora a perspectiva do desenvolvimento a partir do crescimento econômico 

seja predominante, ela não é hegemônica. Há outros fatores importantes que 

precisam ser considerados quando se discute a questão do desenvolvimento. Será 
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preciso dar uma maior atenção às questões sociais, principalmente à inclusão das 

camadas mais pobres da população e ao crescimento desigualmente distribuído 

entre indivíduos, países e regiões. 

 

O progresso, atingido pela humanidade no final do século XX, ampliou 

consideravelmente as capacidades científicas, tecnológicas e produtivas da 

sociedade. Em decorrência disso, houve uma rápida expansão e multiplicação da 

possibilidade potencial de produzir bens e serviços, a adoção do sistema 

democrático em escala mundial, além da exigência generalizada de maior 

participação das pessoas na política e na economia. Contudo, toda essa evolução 

não está se transformando em melhorias nas condições de vida de todos os setores 

do planeta. Há, ainda, no mundo uma imensa exclusão social, com aumento 

acentuado do número de pobres. Segundo Kliksberg (1998), não pode haver 

desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Para ele, os investimentos 

em capital humano e capital social e melhoria da eqüidade, além de fins em si 

mesmos a partir da perspectiva de sociedades democráticas, são pressupostos 

básicos para que ocorra um processo de desenvolvimento.  

 

Kliksberg afirma que desenvolvimento social e o econômico devem ser 

articulados e combinados:  

é imprescindível que exista crescimento econômico, estabilidade monetária, 
equilíbrios econômicos e financeiros, sem o que não haverá meios para se 
apoiar o desenvolvimento social; no entanto, por sua vez, eles não serão 
sustentáveis a médio e longo prazo sem que se produza um 
desenvolvimento social ativo (KLIKSBERG, 1998, p. 34). 

 

Para Righi et al (2006), conceituar desenvolvimento social é uma tarefa difícil, 

pois o termo envolve uma complexidade significativa. Eles refutam “a idéia de que 

somente o crescimento econômico possa gerar melhorias nas condições de vida 

através da teoria do ‘gotejamento’, ou que ‘só com o crescimento do bolo’ é que se 

pode levar benefícios ao mais pobres” (RIGHI et al, 2006, p. 11). Em seguida, 

apresentam uma definição de desenvolvimento:  

entende-se o desenvolvimento não só como melhoria do capital econômico 
- fundamentos da economia, infra-estrutura, capital comercial, capital 
financeiro, etc., mas também como melhoria do capital humano - 
capacitação e qualificação das pessoas - e do capital social - valores 
partilhados, cultura, capacidades para agir sinergicamente e produzir redes 
e acordos voltados para o interior da sociedade (RIGHI et al, 2006, p. 11). 
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No Brasil, o conceito de desenvolvimento social é definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como o melhoramento dos níveis de 

qualidade de vida da população: 

em primeiro lugar, a proporção de pessoas que têm as suas necessidades 
básicas satisfeitas (alimentação necessária para atender aos requisitos 
nutricionais mínimos, trabalho, escola, hospital e assistência médica, 
moradia servida de água tratada, esgotamento sanitário, energia elétrica e 
coleta de lixo). Em segundo lugar, a comparação destas proporções entre 
países, ou entre regiões de um mesmo país (IBGE, 2010, p. 02).  

 

Com base nesta definição, o IBGE criou uma metodologia para aferir o nível 

de desenvolvimento social no Brasil a partir do Índice de Desenvolvimento Social, 

composto por outros indicadores: Índice do Nível de Saúde (INS); Índice do Nível de 

Educação (INE); Índice da Oferta de Serviços Básicos (ISB); e Índice da Renda 

Média dos Chefes de Família (IRMCH). A média geométrica destes quatro fatores 

indica, em termos métricos, o nível de desenvolvimento social dos municípios e 

Estados do Brasil. Na Bahia, este levantamento tem sido realizado pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) para todos os municípios 

do Estado. 

 

Pelo prisma sociológico, o desenvolvimento humano contemplaria também 

aspectos relativos à: saúde, alimentação e nutrição, educação e ambiente, igualdade 

social, melhoria das condições das futuras gerações, bem como o respeito aos 

meios naturais de que depende a vida na Terra.  

 

Na contemporaneidade, um conceito amplo e aderente sobre 

desenvolvimento humano foi o estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNDU). Ele parte do pressuposto de que para aferir o avanço 

de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas 

também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a 

qualidade da vida humana (PNUD, 2010). Para aferir o nível de desenvolvimento 

humano no mundo, o PNUD criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

composto por três componentes essenciais: o PIB per capita; a longevidade; e a 

educação. O IDH como o somatório e as três dimensões variam de zero (0) a um (1). 

Segundo o PNDU, houve uma melhora no desenvolvimento humano no mundo de 

1970 a 2000. Os seres humanos, como espécie, vivem em melhores condições, 
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fruto dos avanços tecnológicos e da medicina. Em termos globais, o crescimento 

econômico, mesmo nas regiões mundiais mais pobres, aumentou significativamente 

no período entre 1972 e 1999: 13% na África, 72% na Ásia e Pacífico, e 35% na 

América Latina. Em relação ao primeiro quinquênio da década de 1970, a esperança 

de vida aumentou oito anos, a mortalidade infantil passou de cerca de 100 óbitos por 

mil nascimentos para pouco mais de 50, a taxa de alfabetização subiu de 63% para 

quase 80% e o produto interno bruto per capita aumentou em cerca de 75% 

(AMBIENTE NO MUNDO, 2011). 

 

Em 2010, a metodologia de cálculo do IDH sofreu alterações, resultando disso 

uma reclassificação de diversos países no ranking do desenvolvimento humano. O 

Brasil ocupa a 73ª posição pelo Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano 

(RIDH) de 2010 entre 169 países do mundo. Os cinco primeiros colocados são, pela 

ordem, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Irlanda. Os cinco 

últimos são Zimbábue, República Democrática do Congo, Níger, Mali e Burkina 

Faso. Já na América Latina, a liderança do Brasil no campo econômico não se 

refletiu no campo social, embora nos últimos 40 anos tenha havido progresso na 

educação e expectativa de vida no país. Na América Latina, o Brasil é o 11º 

colocado no ranking do IDH, liderado por Barbados, Bahamas, Chile e Argentina 

(PNUD, RIDH, 2011). 

 

Na nova metodologia de cálculo do IDH desenvolvida em 2010, foram 

introduzidos novos indicadores para educação e renda, combinados com uma 

maneira melhorada de se fazer o cálculo, mostrando-se a importância de cada 

dimensão para o resultado final. Deste modo, para se obter uma base de 

comparação, o PNUD recalculou os dados brasileiros de 2000 a 2010 a partir da 

nova metodologia. Por esse recálculo, o país ganhou quatro posições e registraria 

crescimento de 0,8% no índice.  Em 2010, com a nova metodologia, o IDH brasileiro 

foi de 0,699 - numa escala de 0 a 15.  

 

Pelo RIDH de 2010, o Brasil apresenta uma "tendência de crescimento 

sustentado ao longo dos anos" (PNUD, RIDH, 2011, p. 18). Mesmo com a adoção 

                                                 
5 Em 2009, com a metodologia antiga, o Brasil ocupava a 75ª posição no ranking mundial, com IDH de 0,813. 
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da nova metodologia, o Brasil continua situado entre os países de médio índice de 

desenvolvimento humano. Em 2010, o rendimento anual médio do brasileiro foi de 

US$ 10.607 e a expectativa de vida elevou-se a 72,9 anos. A escolaridade média é 

de 7,2 anos de estudo e a expectativa de vida escolar é de 13,8 anos. 

 

Em suma, quando se fala de desenvolvimento humano em termos 

sociológicos compreende-se: ampliação das possibilidades das pessoas (com vida 

longa e saúde), viabilizada pela aquisição de conhecimentos e acesso aos recursos 

necessários a um melhor nível de vida. Uma vida melhor, por sua vez, engloba a 

liberdade política, econômica e social; criatividade ou capacidade dos indivíduos de 

respeito aos direitos humanos para si e para os outros. 

 

Uma quarta maneira de se pensar desenvolvimento seria pela concepção 

endógena. Segundo Diniz (2000), ela supõe a adoção de políticas adequadas de 

desenvolvimento global e uma utilização mais equilibrada do próprio território. 

 

O desenvolvimento regional pressupõe ainda a vontade dos sujeitos de 

aumentarem suas oportunidades a partir da intervenção planificada do governo em 

uma região subdesenvolvida, para constituir uma base de crescimento econômico, 

social e humana que se fundamente não só nas iniciativas e recursos locais, mas 

também no potencial dinâmico de demanda da área (MORCILLO E TROSTER, 

1994).  

 

Os estudos relativos ao desenvolvimento regional começaram a se formar 

como campo de conhecimento logo após a segunda guerra mundial. Desde então, 

esta vertente do desenvolvimento passou por fases distintas de concepção e 

aplicação.  

 

A partir dos anos de 1980 ocorreram mudanças significativas nos modos de 

produção e organização da sociedade com o aprofundamento do processo de 

globalização. No decênio de 1990, a corrente de endogeneização do 

desenvolvimento ganhou destaque pelo crescimento da importância das regiões no 

sistema econômico global. De acordo com esta visão, o comércio global tem mais a 
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forma de relações entre regiões funcionais do que de relações entre países (LOPES, 

2003).  

 

O conceito hodierno de desenvolvimento regional é bem operacional. 

Segundo Righi et al (2006, p. 11), ele supõe 

a orientação das políticas do Estado, no sentido de propiciar que as 
orientações do desenvolvimento nacional sejam decididas e executadas no 
âmbito regional, considerando elementos da atividade produtiva, padrões 
culturais e contemplando a participação dos atores, segundo um conceito 
de descentralização dos recursos e das decisões. 

 

Segundo Lopes (2003, p. 41), o desenvolvimento na sociedade 

contemporânea é “mais eficientemente conduzido por auto-organização endógena e 

processos de auto-ajustamento”, usando-se a tecnologia da informação, um veículo 

de dominação global para gerar mudanças no sistema regional. Silva (2004, p. 78) 

compartilha desta ideia ao dizer que o crescimento regional “corresponde à 

endogeneização do progresso técnico, entendido como o aumento da eficiência na 

utilização dos fatores convencionais de produção”. Na sua consideração o “aumento 

do estoque de conhecimentos é o verdadeiro motor do crescimento per capita, 

prioritariamente à acumulação de capital físico ou humano”. 

 

Das contribuições dos autores citados, pode-se depreender que o 

desenvolvimento regional na atualidade tem como ponto de partida a ação do 

Estado, mediante o direcionamento de políticas públicas voltadas às questões 

regionais, considerando-se as especificidades da economia, da cultura e do modo 

de ser da sociedade.  

 

Quando se reconhece que o conhecimento é o motor do desenvolvimento 

regional, deve-se lembrar que isto não é, no entanto, um processo automático e 

democrático, pois  

as condições existentes que possibilitam uma efetiva apropriação de 
conhecimento novo por um número cada vez maior de agentes econômicos 
passam a ser uma parte relevante da explicação do diferenciado e desigual 
nível de crescimento econômico de países e regiões (SILVA, 2004, p. 80). 

 

No contexto da sociedade do conhecimento, a educação assumiria, portanto, 

um papel primordial para a construção e disseminação do desenvolvimento regional. 

Caberia à educação, nesta perspectiva, preparar as pessoas para a vida e para o 
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trabalho. Da ação desses novos profissionais dependeria a melhora nas condições 

da sociedade e as mudanças nos aspectos socioeconômicos, culturais e humanos. 

No âmbito do sistema de ensino, a universidade assume atualmente um papel 

importante no processo de desenvolvimento regional, tanto no sentido econômico, 

quanto social e humano. 

 

 

2.4 A Universidade e o Desenvolvimento Regional 

 

 

Parece haver consenso entre a maior parte dos pesquisadores quanto à 

importância da universidade contemporânea na promoção do desenvolvimento6. A 

instituição universitária é tida por muitos como o espaço ideal para articulação entre 

o desenvolvimento global, nacional e regional. 

 

Essa relação positiva entre universidade e desenvolvimento é destacada pela 

UNESCO, ao afirmar que: 

Devido ao escopo e ao ritmo das mudanças, a sociedade cada vez mais 
tende a fundamentar-se no conhecimento, de modo que a educação 
superior e a pesquisa atuam hoje como parte fundamental do 
desenvolvimento cultural, socioeconômico e ecologicamente sustentável 
dos indivíduos, comunidades e nações (UNESCO, DECLARAÇÃO 
MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI: VISÃO E 
AÇÃO, 1998). 
 

No mesmo documento, a Declaração Mundial, em seu art. 2º, a UNESCO 

recomenda que as instituições de educação superior devem “preservar e 

desenvolver suas funções fundamentais, submetendo suas atividades às exigências 

da ética e do rigor científico e intelectual” (IDEM, 1998, p. 05). 

 

Para completar essa revisão teórica, cabe ressaltar as contribuições positivas 

ao desenvolvimento atribuídas à universidade. Inicia-se pelos avanços econômicos 

                                                 
6 Nem todos os autores vêem esta relação entre universidade e desenvolvimento da mesma maneira. Silva 
(2004, p. 112), por exemplo, ao se referir à universidade brasileira, assevera: “ela deixou de ser um centro 
produtor e gerador de debates produtivos, pró-ativos e, sobretudo, criador de valores, para se tornar um campo 
aberto ao aparelhamento político unilateral e tendencioso, para não dizer reagente negativo ao processo de 
transformação socioeconômica que vem ocorrendo no mundo. Existem exceções, naturalmente, ...que 
conseguiram progredir em relação ao desenvolvimento social, político e econômico, que podem ser traduzidas 
como universidades orientadas para resultados. 
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promovidos por esta instituição. Segundo Lopes (2003), a universidade ajuda a 

promover o desenvolvimento de três maneiras principais: formação de capital 

humano; pesquisas científicas e tecnológicas; e, dinamização da economia da 

região onde estas instituições estão localizadas. Para o autor, a formação de capital 

humano produz resultados positivos que se traduzem em desenvolvimento para toda 

a sociedade, tais como: aumento da renda a partir da qualificação de mão de obra, 

melhoria da performance econômica e aumento do produto interno bruto da 

sociedade pelo desenvolvimento de atividades produtivas de maior valor agregado. 

As pesquisas realizadas pelas universidades, além de expandir o estoque de 

conhecimento da humanidade, dão origem ao progresso técnico e ao surgimento de 

novas empresas, produtos e serviços7. Além disso, a contribuição das universidades 

ao desenvolvimento regional se dá também porque as economias locais são 

diretamente beneficiadas pelos gastos relacionados ao funcionamento destas 

instituições com despesas com pessoal, insumos e investimento. O estabelecimento 

de campi universitários dinamiza a economia regional pela geração de emprego, 

renda e, consequentemente, receita tributária para estados e municípios. 

 

Do ponto de vista da promoção do desenvolvimento social, as universidades 

têm exercido papel importante frente à melhoria da qualidade de vida da população 

em razão da melhora na saúde, educação, acesso a serviços básicos (como energia 

elétrica e água tratada) e no nível de renda a partir da ampliação da escolarização 

das famílias. A UNESCO (1998, p. 08), por sua vez, também destaca a importância 

social da universidade ao reconhecer  

seu papel de prestadora de serviço à sociedade, especialmente orientada a 
erradicar a pobreza, a intolerância, a violência, o analfabetismo, a fome, a 
doença e a degradação ambiental, sobretudo mediante uma abordagem 
interdisciplinar e transdisciplinar na análise dos problemas e das questões. 

 

Quanto à relação entre universidade e desenvolvimento humano, é 

generalizada a percepção de que a educação superior é fundamental à 

concretização dos ideais propostos pelo PNUD (2010) que se referem à ampliação 

da gama de escolhas por parte da população de modo a tornar o desenvolvimento 

                                                 
7 Sousa et al (2006, p. 02), complementa este pensamento: “se por um lado, as universidades públicas poderiam 
fortalecer as empresas inovadoras, por outro, poderiam servir de ferramenta para o desenvolvimento tecnológico, 
seja através da geração de conhecimento e novas tecnologias, seja através do suporte tecnológico à difusão de 
informação na sociedade”. 
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mais democrático e participativo, facilitando o acesso à renda, a participação nas 

decisões e o gozo de liberdades humanas, econômicas e políticas.  

 

Segundo Priori (2007), para estimular o papel da universidade como agente 

de desenvolvimento econômico, social e humano, nada mais significativo do que 

direcionar as suas ações para as questões regionais. O Brasil é um país continental 

e possui grandes diferenças regionais. A constatação dessa realidade reforça a 

função da universidade na promoção do desenvolvimento regional. Aproximar as 

universidades da realidade brasileira significa colocar no devido lugar as políticas 

públicas para equacionar as disparidades socioeconômicas regionais que 

reproduzem há cinco séculos. Conforme Priori (2007), este país só conseguirá fazer 

justiça social se implementar uma nova política regional capaz de equacionar a 

herança de desigualdades que caracteriza a realidade espacial do país, onde se 

combinam regiões desenvolvidas e industrializadas com áreas de imensa pobreza e 

atraso econômico, social e cultural. Portanto, para se construir uma nova política de 

desenvolvimento regional, é preciso também elaborar uma nova política para as 

universidades brasileiras.  

 

Varga (2000) salienta a importância das pesquisas realizadas pelas 

universidades para o desenvolvimento regional utilizando, como exemplo, o caso de 

sucesso do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá, os investimentos em pesquisa 

realizados pelas universidades americanas aumentaram a geração de renda de US$ 

7 bilhões em 1980 para US$ 17 bilhões em 1993. Segundo o autor, são crescentes 

os investimentos dos governos regionais com novas encomendadas às 

universidades locais. Em Coburn, região localizada no estado norte-americano da 

Pensilvânia, 30% do orçamento de 1994 foi investido diretamente nas universidades 

localizadas neste Estado, visando o desenvolvimento de programas tecnológicos. 

 

Diniz (2000) exemplifica os benefícios regionais advindos da formação 

adequada de capital humano e do desenvolvimento das pesquisas técnico-

científicas citando as Regiões brasileiras de Campinas, São Carlos, São José dos 

Campos, no Estado de São Paulo; Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Belo 

Horizonte, em Minas Gerais; Curitiba, no Paraná; Florianópolis, em Santa Catarina; 

e, Porto Alegre e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Diniz e Gonçalves (2000) 
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argumentam, ainda, que a atração de empresas nacionais e multinacionais de base 

tecnológica ou inovadoras para a região de Campinas em São Paulo, se deve à 

existência de uma ampla infra-estrutura universitária e de pesquisa:  

... a atratividade de Campinas 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 (DINIZ e GONÇALVES, 2000, p. 10).  

 

A partir da implantação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

vários institutos de pesquisa, de telecomunicações, de informática e de novos 

materiais foram se estabelecendo em Campinas. Isto ajudou a formar e a 

estabelecer muitas empresas de alta tecnologia neste município, resultando em 

investimentos que, só entre os anos de 1997 a 2000, somaram US$ 3 bilhões nos 

segmentos industrial e de serviços (LOPES, 2003). 

 

Pela revisão teórica da literatura realizada e pelos exemplos concretos 

citados, conclui-se que a educação, em especial a de nível superior, é um elemento 

primordial no processo de desenvolvimento socioeconômico e humano de regiões e 

países. Por isto, as universidades desempenham, hoje mais do que nunca, um papel 

estratégico como agentes do desenvolvimento regional pela formação de capital 

humano, pesquisas científicas e tecnológicas e pela maior dinamização da economia 

local onde estão suas redes. Com base nesta visão positiva da relação entre 

educação e desenvolvimento, proceder-se-á o exame da contribuição da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) no desenvolvimento 

econômico, social e humano da Região Sudoeste da Bahia a ser iniciado no próximo 

capítulo. 
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3 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar a contribuição da UESB para o 

desenvolvimento regional. Deste modo, neste capítulo será realizada a 

caracterização detalhada da organização investigada, enfatizando-se aspectos 

relativos à sua trajetória político-institucional; região geoeducacional de abrangência; 

aos seus campi universitários; às suas finalidades e princípios institucionais; à 

gestão acadêmico-administrativa; ao corpo docente e técnico-administrativo; bem 

como à sua capacidade econômico-financeira. 

 

A UESB é uma instituição educacional situada na Região Sudoeste do Estado 

da Bahia. Responsável pelo desenvolvimento indissociável de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, a Universidade é uma Autarquia Estadual e está vinculada à 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, tendo autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. É regida pelo seu Estatuto e 

Regimento, demais Instrumentos Normativos, Resoluções de seus Conselhos e pela 

legislação Federal e Estadual que disciplinam a Educação Nacional de Nível 

Superior. 

 

Embora tenha sido estabelecida como instituição universitária somente na 

década de 1980, a UESB iniciou a sua trajetória político institucional já a partir da 

década de 1960, com a instalação das Faculdades de Formação de Professores em 

cidades da Região Sudoeste do Estado da Bahia. Desde essa época até os dias 

atuais, a Universidade vivenciou episódios e circunstâncias diversas que 

convergiram para o seu crescimento e desenvolvimento institucional, conforme se 

apresenta, sucintamente, no item adiante. 

 

 

3.1 Trajetória Político-Institucional 

 

 

Até meados dos anos de 1960, existiam, no Estado da Bahia, apenas duas 

universidades e algumas instituições de Ensino Superior isoladas. O Plano Integral 
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de Educação e Cultura do Governo do Estado da Bahia8, em 1969, estabeleceu 

como meta a interiorização do Ensino Superior, o que se efetivou com a instalação 

de quatro Faculdades de Formação de Professores, nos municípios de Feira de 

Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas e Jequié, somando-se à já existente 

Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF), criada na década de 

1950. Esse pode ser considerado o embrião do surgimento de três das quatro atuais 

Universidades Estaduais Baianas (Universidade Estadual de Feira de Santana, 

Universidade do Estado da Bahia e UESB), de 1965 até o início de 1970. 

 

Evidencia-se, na época, a preocupação do Governo Estadual no sentido de 

elaborar uma política global de desenvolvimento do sistema de educação, em todos 

os níveis e, ao mesmo tempo, com a interiorização, organizar, especialmente, o 

ensino superior. A crescente expansão da rede pública estadual de ensino de 1º e 2º 

graus exigia a fixação no interior de pessoal habilitado para o exercício do 

magistério, o incentivo da pesquisa científica e a difusão de uma cultura universitária 

(UESB, 1999). 

 

A criação, através da Lei nº 1.802 de 25 de outubro de 1962, das Faculdades 

de Filosofia, Ciências e Letras de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, 

Ilhéus, Caetité e Juazeiro, em parte, atendeu àquelas exigências. Em 1969, pelo 

Decreto Estadual nº 21.363 de 30 de julho de 1969, foi criada a Faculdade de 

Educação de Vitória da Conquista, sendo determinado à Secretaria de Educação e 

Cultura da Bahia que promovesse os meios para sua instalação e funcionamento. 

Nesse mesmo ano, a Lei nº 2.741 de 11 de novembro de 1969 constituía a 

Faculdade como Autarquia (UESB, 1999). 

 

Em 1970, a Lei nº 2.851 de 09 de novembro de 1970 autorizava o Poder 

Executivo a “instituir, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura, a Fundação 

Faculdade de Educação de Jequié”, posteriormente denominada de Autarquia, pelo 

Decreto nº 23.135/70. Não obstante as Faculdades anteriormente citadas tenham 

sido criadas em 1962, o seu funcionamento só se efetivou na década de 1970 com a 

                                                 
8 Criado na administração do governador Luiz Viana Filho (1967-1971), este plano fazia um diagnóstico do 
Ensino Superior na Bahia e apontava possibilidades e necessidades para cursos superiores nesse Estado 
(BAHIA, 1969). 
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implantação dos Cursos de Letras, em Vitória da Conquista (1971), e com os de 

Ciências e Letras, em Jequié (1972), todas licenciaturas curtas, autorizadas, 

respectivamente, pelos Decretos Federais nº 68.219 de 11 de fevereiro de 1971, nº 

79.130 de 17 de janeiro de 1977 e nº 80.551 de 11 de outubro de 1977. O 

reconhecimento ocorreu pelo Decreto Federal nº 79.252 de 14 de fevereiro de 1977 

para o Curso de Letras em Vitória da Conquista, e pela Portaria Ministerial nº 37 de 

09 de fevereiro de 1984 para os cursos de Ciências e Letras em Jequié (CEE/BA, 

2006)9. 

 

Somente com a Lei nº 3.799 de 23 de maio de 1980 passou-se a falar em 

Universidade, quando o Poder Executivo Estadual foi autorizado a instituir uma 

Fundação para “criar e manter uma Universidade no Sudoeste do Estado”. O 

Decreto nº 27.450 de 12 de agosto de 1980 instituiu a Fundação Educacional do 

Sudoeste, cujo objetivo era o de “criar e manter uma Universidade no Sudoeste, 

incorporando ao patrimônio dessa Fundação os bens e direitos pertencentes às 

Faculdades existentes em Jequié e Vitória da Conquista” (UESB, 1999). 

 

A Lei Delegada nº 12 de 30 de dezembro de 1980 extinguiu a Fundação 

Educacional do Sudoeste, mantenedora da Universidade, e criou a Autarquia 

Universidade do Sudoeste. Em 25 de agosto de 1981, com o Decreto nº 28.169 foi 

aprovado o regulamento de implantação dessa Universidade, incorporando a ela as 

Faculdades de Formação de Professores, a Faculdade de Administração de Vitória 

da Conquista e outras unidades que viessem a ser instituídas e a ela vinculadas 

(CEE/BA, 2006). 

 

Com a constituição da Autarquia Universidade Estadual do Sudoeste são 

implantadas, também, as Escolas de Agronomia, em Vitória da Conquista, 

Zootecnia, em Itapetinga, e Enfermagem, em Jequié. No início de 1984, sob a 

Coordenação do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP), da 

Universidade Federal da Bahia, em decorrência do convênio celebrado entre a 

Universidade do Sudoeste da Bahia e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 

                                                 
9 BAHIA (Estado). Secretaria de Educação, Conselho Estadual de Educação (CEE/BA). Parecer sobre o 
processo de recredenciamento da UESB, nº 119 de 2006. Disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br/cee>. 
Acesso realizado em 11 de julho de 2010. 
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(FAPEX), foram feitos estudos para elaboração da Carta-Consulta, objetivando 

autorização da Universidade pelo órgão competente. Após dois anos de intenso 

trabalho, a Carta-Consulta foi, oficialmente, entregue ao Conselho Estadual de 

Educação da Bahia, que emitiu Parecer CEE nº 119/87, opinando, favoravelmente, 

pela autorização de funcionamento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

em sistema multicampi, vinculada à Secretaria da Educação e Cultura do Estado da 

Bahia. O Governo Federal, com base no citado parecer, promulgou o Decreto nº 

94.250 de 22 de abril de 1987, autorizando o funcionamento dessa Universidade 

(UESB, 1999). 

 

Com essas mudanças na estrutura administrativa, a UESB empreende 

transformações também, no âmbito acadêmico, com uma política de expansão 

através da criação de novos Cursos na década de 1990. Foram implantados, nessa 

época, os Cursos de Educação Física, Pedagogia, Fisioterapia e Matemática no 

Campus de Jequié; Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Economia, 

Comunicação e Ciência da Computação, no Campus de Vitória da Conquista; e 

Pedagogia e Engenharia de Alimentos, no Campus de Itapetinga.  

 

No final da década de 1990 a UESB é submetida a processo de 

credenciamento por parte do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE), 

sendo então credenciada como instituição universitária pelo Decreto nº 7.344 de 27 

de maio de 1998, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 28 de maio de 

1998. Mais tarde, no ano de 2002, a Universidade encaminha processo de 

recredenciamento ao CEE, sendo então recredenciada como universidade pelo 

período de oito anos, conforme Parecer CEE nº 119/2006, a contar da data de 

vigência do Decreto nº 9.996 de 02 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do 

Estado da Bahia em 03 de maio de 2006. 

 

A criação de universidades na estrutura multicampi no Estado da Bahia ao 

longo das últimas décadas esteve, assim, no bojo das políticas de expansão do 

Ensino Superior e de sua interiorização. Algumas das principais metas educacionais 

de governos consecutivos do Estado priorizavam a descentralização do Ensino 

Superior na Bahia com ênfase em localidades em que não havia oferta de Educação 

Superior, fugindo à tradição do estabelecimento de universidades litorâneas, 
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existente no Brasil. Desta forma, poderiam as universidades estar integradas nos 

Planos de Desenvolvimento Regional, contribuindo para diminuir os desníveis 

sociais existentes (CEE/BA, 2006).    Adiante, apresenta-se a região geoeducacional 

de abrangência da UESB, enfatizando-se suas características demográficas, 

políticas e socioeconômicas. 

 

 

3.2 Região Geoeducacional de Abrangência 

 

 

A UESB, uma instituição universitária multicampi, é, atualmente, constituída 

por três campi universitários localizados nos municípios de Vitória da Conquista, 

Jequié e Itapetinga. Essas cidades situam-se na Região Sudoeste da Bahia, que é 

uma das quinze regiões econômicas do Estado delimitadas entre as décadas de 

1980 e 1990 pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI). Para esta definição a SEI considerou principalmente os conceitos de regiões 

econômicas e de influência urbana, “destinadas não só a fixação de unidades 

públicas regionais como de instituições de pesquisa e outros negócios privados” 

(SANTOS, 2008, p.37).  

 

Antes da delimitação da Bahia em regiões econômicas, já em 1966 esta 

unidade da federação havia sido dividida em 21 regiões administrativas que tinham 

como objetivo a descentralização das atividades e serviços das secretarias de 

Governo, como se fossem unidades administrativas polivalentes, localizadas em 

cidades-sedes (DI LAURO et al, 2009).  

 

Posteriormente, a partir da década de 1980, a SEI propõe a regionalização do 

Estado com vistas à identificação econômica dos focos dinâmicos de 

desenvolvimento, bem como das áreas problemas da Bahia, detectando as suas 

respectivas causas. Deste modo, dimensionou a unidade da federação em tela em 

15 áreas: Região Metropolitana de Salvador, Região Extremo Sul, Região Oeste, 

Região Serra Geral, Região Litoral Norte, Região Sudoeste, Região Litoral Sul, 

Região Médio São Francisco, Região Baixo Médio São Francisco, Região Irecê, 

Região Chapada Diamantina, Região Recôncavo Sul, Região Piemonte da 
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Diamantina, Região Paraguaçu e Região Nordeste (IDEM, 2009). A TAB. 4 

apresenta algumas das principais características das 15 regiões econômicas da 

Bahia. 

 

TABELA 4 – Principais características das Regiões Econômicas da Bahia 
Regiões Principais Características 

Metropolitana de 
Salvador 

A Região Metropolitana de Salvador, polarizada por sua capital, é a 
concentração urbana mais importante do Estado da Bahia, reunindo 
população e atividades secundárias e terciárias de porte, com correspondente 
rede de infra-estrutura. 
 

Extremo Sul Polarizada por Eunápolis, concentra a produção de celulose do Estado. 
 

Paraguaçu 
 

Polarizada por Feira de Santana, histórico e importante entreposto comercial 
de “boca do sertão”, também agrega produção industrial e boa rede de infra-
estrutura. 
 

Oeste Polarizada por Barreiras, a região é a principal produtora de grãos da Bahia. 
 

Serra Geral 
 

Polarizada por Guanambi, é a região menos urbanizada da Bahia. Mineração 
e produção de algodão são suas principais atividades econômicas. 
 

Litoral Norte 
 

Polarizada por Alagoinhas, a região possui uma base produtiva agrícola e 
industrial diversificada, apresentando crescimento recente do turismo. 
 

Sudoeste 
 

Polarizada por Vitória da Conquista, conta com outros centros urbanos 
importantes, com atividades vinculadas à pecuária, à cafeicultura e a 
atividades secundárias e terciárias. 
 

Litoral Sul 
 

Polarizada pela aglomeração das cidades de Ilhéus e Itabuna, a região 
baseia-se na cultura do cacau, na pecuária e em incipiente industrialização. 
 

Piemonte da 
Diamantina 

Polarizada pela cidade de Senhor do Bonfim, é uma das regiões mais pobres 
e menos urbanas da Bahia. Sobressaem atividades de mineração e pecuária. 
 

Médio São 
Francisco 

Polarizada por Bom Jesus da Lapa, apresenta crescente atividade de 
agricultura de perímetros irrigados – sobretudo frutas – e agroindústrias. 
 

Baixo Médio São 
Francisco 

Polarizada por Juazeiro, caracteriza-se por agricultura irrigada – sobretudo 
frutas –, comércio e serviços. 
 

Nordeste 
Polarizada por Paulo Afonso, a região se baseia em atividades agropecuárias 
e produção de energia elétrica. 
 

Irecê Polarizada por Irecê, a região é a maior produtora de feijão do Estado. 
 

Chapada 
Diamantina 

Polarizada por Seabra, a região tem como principais atividades a mineração e 
o turismo. 
 

Recôncavo Sul 
Polarizada por Santo Antonio e Jesus, a região concentra a mais antiga rede 
urbana do Estado, com diversas cidades oriundas do cultivo da cana-de-
açúcar e do fumo. 
 

Fonte: Porto, 2007. 
 

A partir do ano de 2003, inicia-se no Estado da Bahia uma discussão sobre 

uma nova forma de regionalização, ‘Territórios de Identidade’, que se baseia 

principalmente nas suas peculiaridades locais e em outras identidades comuns. Di 

Lauro et al (2009, p. 13) assevera que “essa possível regionalização tem como 

principal objetivo atenuar as acentuadas discrepâncias socioeconômicas que os 

municípios apresentam dentro do próprio Estado”. Os Territórios de Identidade, até o 

presente momento, têm demonstrado uma lógica semelhante às regionalizações 
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anteriormente propostas para a Bahia, porém, não através dos limites espaciais, 

mas sim da concentração de investimentos nos municípios-sedes. Este último tipo 

de regionalização vem sendo crescentemente adotado como referência para a 

elaboração de políticas por parte do Governo Estadual, particularmente a partir do 

ano de 2007 (IPPUR/UFRJ, 2010).  

 

Os indicadores apresentados na TAB. 5 evidenciam que a pobreza e a 

desigualdade estão presentes e se distribuem de forma bastante diversificada em 

todos os vinte e seis Territórios de Identidade da Bahia. 

  

TABELA 5 - Indicadores do Estado da Bahia por Território de Identidade 
Indicadores de Pobreza 

(2000) 

Território 
População 

2006 

Densidade 
Demográfica 

2006 
(hab/Km²) 

Taxa de 
Analfabetos      

2000 (%) 

PIB Per 
Capita 

2004 (R$) 

Famílias 
com renda 
per capita 

até 1/4 S.M.* 

Famílias 
com renda 
per capita 

até 1/2 S.M.* 

01. Irecê 391.303 14,64 25,3 2.297,57 35,58 
 

58,78 

02. Velho Chico 366.188 7,90 31,1 2.405,81 42,76 
 

64,80 

03. Chapada Diamantina 359.277 11,80 29,0 2.640,14 32,37 
 

56,55 

04. Sisal 570.061 27,87 34,2 2.350,74 38,90 
 

62,79 

05. Litoral Sul 845.192 55,77 25,4 4.935,70 27,08 
 

51,78 

06. Baixo Sul 316.932 44,38 33,9 3.109,23 32,68 
 

58,42 

07. Extremo Sul 761.799 24,86 26,2 5.547,54 22,74 
 

45,85 

08. Itapetinga 262.740 22,00 31,7 3.637,09 26,64 
 

55,22 

09. Vale do Jequiriçá 335.580 27,03 32,3 2.447,65 27,63 
 

54,77 
 

10. 
 

Sertão do São Francisco 
 

496.307 
 

8,04 
 

27,8 
 

4.304,63 
 

30,66 
 

54,72 

11. Oeste Baiano 349.147 4,63 26,4 9.706,20 30,77 
 

50,81 

12. Bacia do Paramirim 167.056 16,46 34,5 2.017,11 37,76 
 

59,81 

13. Sertão Produtivo 441.282 18,74 25,4 3.071,26 31,00 
 

54,04 

14. Piemonte do Paraguaçu 285.151 14,84 28,7 2.354,24 33,87 
 

58,57 

15. Bacia do Jacuípe 219.316 20,68 32,0 2.229,75 33,55 
 

58,38 

16. Piemonte da Diamantina 196.007 19,13 29,6 2.396,94 33,37 
 

56,59 

17. Semi-Árido Nordeste II 417.686 25,50 40,1 2.182,48 35,56 
 

59,96 

18. Agr. Alagoinhas/Lit. Norte 613.643 42,68 27,5 7.317,64 30,78 
 

53,76 

19. Portal do Sertão 843.058 145,44 18,6 4.220,34 22,64 
 

44,73 

20. Vitória da Conquista 769.056 28,69 30,6 2.650,58 27,09 
 

51,24 

21. Recôncavo 575.935 109,69 23,3 19.454,12 25,77 
 

49,85 

22. Médio Rio de Contas 388.675 38,74 29,7 3.467,15 31,76 
 

57,53 

23. Bacia do Rio Corrente 201.746 4,46 31,9 3.977,82 38,77 
 

60,84 

24. Itaparica 163.150 13,40 26,5 9.149,75 28,32 
 

49,56 

25. Piemonte Nor. do Itapicuru 225.104 16,35 28,3 3.794,30 35,71 
 

58,06 

26. Metropolitano de Salvador 3.388.755 1246,41 10,7 11.303,39 15,18 
 

30,32 
        

Bahia 13.950.146 24,70 20,4 6.350,06 26,59 48,21 
Fonte: IBGE, SEI, SEPLAN – PPA BAHIA, 2008-2011 (*Inclusive, famílias sem rendimento). 
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FIGURA 1: Regiões Econômicas e Região Sudoeste da Bahia. 
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2008. 

Reportando-se à regionalização econômica da Bahia, observa-se que a 

Região Sudoeste do Estado abrange 39 municípios, que são: Anagé, Barra do 

Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido 

Sales, Caraíbas, Cravolândia, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Irajuba, 

Itambé, Itapetinga, Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Lafayette 

Coutinho, Lagedo do Tabocal, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, 

Mirante, Nova Canaã, Planaltino, Planalto, Poções, Potiraguá, Ribeirão do Largo, 

Santa Inês, Tremedal e Vitória da Conquista, conforme observa-se na FIG. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os 39 municípios pertencem a quatro Territórios de Identidade: Vitória da 

Conquista, Itapetinga, Médio Rio de Contas e Vale do Jequiriçá. A TAB. 6 apresenta 

os municípios englobados no novo critério de divisão geográfica, Territórios de 

Identidade, com a população estimada de 2006. O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) tem por base o ano 2000 com a posição no ranking 

estadual do IDH-M baiano. 

  

 

 



50 

 

TABELA 6 – População e IDH do Sudoeste (BA) por Municípios e por Território de Identidade 

Território de 
Identidade/Município População em 2006 IDH-M em 2000 

Posição do 
IDH-M na 

Bahia 
Território de Identidade de Itapetinga 
1. Caatiba 19.780 0,606 270 
2. Firmino Alves 4.910 0,642 130 
3. Ibicuí 14.756 0,625 193 
4. Iguaí 26.717 0,618 223 
5. Itambé 35.968 0,608 259 
6. Itapetinga 61.212 0,700 24 
7. Itarantim 16.707 0,659 76 
8. Itororó 19.275 0,625 193 
9. Macarani 14.990 0,637 149 
10. Maiquinique 6.953 0,623 205 
11. Nova Canaã 16.508 0,596 310 
12. Potiraguá 17.665 0,604 274 
13. Santa Cruz da Vitória 7.299 0,608 259 
Total 262.740   
Território de Identidade de Vitória da Conquista 
1. Anagé 23.338 0,585 348 
2. Aracatu 15.511 0,596 315 
3. Barra do Choça 52.583 0,603 287 
4. Belo Campo 20.125 0,631 174 
5. Bom Jesus da Serra 10.705 0,584 356 
6. Caetanos 14.859 0,580 364 
7. Cândido Sales 32.160 0,636 153 
8. Caraíbas 9.165 0,578 370 
9. Condeúba 18.157 0,631 174 
10. Cordeiros 6.373 0,615 237 
11. Encruzilhada 41.439 0,602 292 
12. Guajeru 16.004 0,633 168 
13. Jacaraci 13.211 0,654 95 
14. Licínio de Almeida 11.067 0,674 51 
15. Maetinga 16.107 0,588 344 
16. Mirante 17.700 0,563 395 
17. Mortugaba 12.370 0,654 94 
18. Piripá 20.335 0,635 162 
19. Planalto 20.367 0,598 306 
20. Poções 48.911 0,616 230 
21. Presid. Jânio Quadros 19.196 0,587 347 
22. Ribeirão do Largo 18.524 0,568 389 
23. Tremedal 20.807 0,608 259 
24. Vitória da Conquista 290.042 0,709 18 
Total 769.056   
Território de Identidade de Médio Rio das Contas 
1. Aiquara 4.360 0,627 188 
2. Apuarema 6.829 0,617 227 
3. Barra do Rocha 6.884 0,579 369 
4. Boa Nova 25.728 0,564 393 
5. Dário Meira 16.485 0,549 405 
6. Gongogi 11.679 0,586 351 
7. Ibirataia 26.249 0,642 127 
8. Ipiaú 42.425 0,662 71 
9. Itagi 14.684 0,586 352 
10. Itagibá 15.184 0,615 238 
11. Itamari 7.991 0,635 160 
12. Jequié 148.992 0,693 31 
13. Jitaúna 21.222 0,619 216 
14. Manoel Vitorino 16.468 0,587 341 
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15. Nova Ibiá 4.709 0,615 235 
16. Ubatã 18.786 0,640 137 
Total 388.675   
Território de Identidade do Vale do Jequiriçá 
1. Amargosa 33.378 0,662 70 
2. Brejões 17.040 0,642 124 
3. Cravolândia 5.208 0,636 153 
4. Elisio Medrado 7.875 0,655 92 
5. Irajuba 6.368 0,593 323 
6. Iramaia 17.814 0,630 179 
7. Itaquara 8.363 0,586 348 
8. Itiruçu 14.294 0,654 92 
9. Jaguaquara 51.960 0,647 109 
10. Jiquiriçá 15.019 0,632 170 
11. Lafayete Coutinho 3.349 0,607 264 
12. Lajedo do Tobocal 9.296 0,624 200 
13. Laje 20.545 0,654 97 
14. Maracás 35.019 0,609 255 
15. Milagres 14.106 0,624 202 
16. Mutuípe 20.441 0,657 84 
17. Nova Itarana 6.560 0,568 390 
18. Planaltino 6.218 0,577 373 
19. Santa Inês 11.748 0,651 104 
20. São Miguel das Matas 10.542 0,659 79 
21. Ubaíra 20.437 0,624 200 
Total 335.580   
Fonte: SEAGRI, 2007.    

 

A partir da tabela acima, é possível constatar claramente que os municípios 

que abrigam os campi universitários da UESB, ou seja, as cidades de Itapetinga, 

Vitória da Conquista e Jequié apresentam, por sua vez, os maiores contingentes 

populacionais, os melhores índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

e as melhores posições no ranking estadual do IDH-M baiano, considerando-se as 

várias cidades que compõem os quatro Territórios de Identidade destacados. 

 

Embora a TAB. 6 apresente todos os municípios pertencentes aos Territórios 

de Identidade de Vitória da Conquista, Itapetinga, Médio Rio de Contas e Vale do 

Jequiriçá, serão analisados adiante, com maior afinco, somente os municípios que 

compõem a região econômica do Sudoeste da Bahia, dado o enfoque desta 

pesquisa. 

 

A Região do Sudoeste possui uma área de 42.542,9 km², o que corresponde 

a aproximadamente 7,5% do território baiano. Apresenta uma população de 

1.117.499 habitantes, o que equivale a cerca de 8,2% da população da Bahia que, 

por sua vez, é de 13.633.969 habitantes (CENSO/IBGE, 2010). 
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Os municípios de Itapetinga, Vitória da Conquista e Jequié são considerados 

os principais pólos de desenvolvimento da Região em tela. Grande parte da 

população circunvizinha se movimenta em busca de recursos diversos nestas 

cidades que possuem significativa diferenciação regional. 

 

As atividades econômicas da Região Sudoeste abrangem os três setores 

elementares da economia. Quanto ao setor primário, especialmente na agricultura, 

destacam-se a fruticultura, o cultivo de olerícolas, a agroindústria e culturas 

alimentares. Na fruticultura cultiva-se especialmente maracujá, caqui, limão, banana 

e abacaxi, com destaque para as plantações de maracujá e banana. No grupo das 

olerícolas, destaca-se o cultivo de tomate, batatinha, chuchu, pimentão repolho e 

pepino. A olericultura é uma atividade realizada, principalmente, em pequenas 

propriedades rurais familiares (RIBEIRO, 2010). 

 

Para Ribeiro (2010), quanto às práticas agroindustriais, destacam-se na 

Região as lavouras de café, cacau, cana-de-açúcar e mamona. O cultivo de café, 

frequentemente, perpassa por ciclos de ascensão e queda, em razão de fatores 

como as variações de preço, estiagens prolongadas, dentre outros. Já as áreas 

produtoras de cacau apresentam-se relativamente estáveis, mesmo com o 

decréscimo produtivo das últimas décadas gerado por problemas diversos que 

assolaram esta cultura. Em relação à cana-de-açúcar produzida na Região, observa-

se que esta não apresenta grande expressividade em relação à produção Estadual, 

contudo, esta cultura dinamiza a renda de pequenos produtores em razão da 

fabricação de cachaça e alimentação do gado. As culturas alimentares humanas são 

exploradas essencialmente por pequenos produtores familiares tradicionais, com 

destaque para o plantio e o processamento da mandioca.  

 

A pecuária bovina do Sudoeste, praticada nas formas de pecuária de corte e 

de leite, embora desenvolvida de maneira extensiva e com baixa rentabilidade, 

apresenta um expressivo número de cabeças. A suinocultura, avicultura, caprino-

ovinicultura, apicultura e pisicultura são outros tipos de atividades agropecuárias 

desenvolvidas na Região Sudoeste da Bahia em diferentes níveis de estruturação, 

abrangência e importância sócio-econômica. 
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Quanto ao setor econômico secundário, constata-se na Região Sudoeste a 

existência de quatro distritos industriais situados nos municípios de Itapetinga, 

Itororó, Vitória da Conquista e Jequié. O distrito industrial de Itapetinga conta, 

principalmente, com empreendimentos dos segmentos de calçados (que abarca, 

inclusive, municípios circunvizinhos como Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Itambé, 

Itarantim, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã e Potiraguá), de alimentos, bicicletas 

e de reciclagem plástica. Já o distrito de Itororó possui empreendimentos 

relacionados aos segmentos de calçados e de minerais não metálicos. O distrito 

industrial de Vitória da Conquista, o maior da Região, abriga empreendimentos dos 

segmentos metalúrgico, de minerais não metálicos, moveleiro, químico, plástico, de 

alimentos, de bebidas e de serviços. Por fim, o distrito de Jequié direciona-se 

principalmente a segmentos da indústria de alimentos, madeireira, de vestuário, 

coureira, de materiais plásticos e de serviços (SUDIC, 2010). 

 
Por fim, observa-se que o setor terciário é o que mais se desenvolve na 

Região Sudoeste, concentrando o seu crescimento especialmente nas cidades de 

Itapetinga, Vitória da Conquista e Jequié (RIBEIRO, 2010). O comércio tem ocupado 

lugar de destaque como vetor de desenvolvimento local, tendo a atividade varejista 

mais diversificada e expansiva do que a atacadista quanto à geração de emprego e 

renda. O varejo na Região apresenta como principais atividades as confecções, 

calçados, material de construção, cereais, móveis, supermercados, autopeças, 

concessionárias de veículos, entre outros. O comércio atacadista apresenta como 

principais segmentos os alimentícios, bebidas, café, insumos agropecuários e 

madeiras. Já os serviços ofertados no Sudoeste englobam, principalmente, os ramos 

de hotelaria e alimentação - restaurantes, transporte, telecomunicações, informática, 

saúde e serviços sociais, serviços pessoais e domésticos, serviços financeiros, 

administração pública, seguros e previdência privada e pesquisa e desenvolvimento 

(ALMAS, 2010). 

 

De modo geral, a Região Sudoeste se apresenta diretamente como 

importante entreposto social, cultural e econômico não só para o Estado da Bahia, 

mas também para significativa parcela de municípios localizados na Região Norte e 

Nordeste de Minas Gerais. A seguir, serão apresentados os dados socioeconômicos 
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dos três municípios do Sudoeste – Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga – que 

são sede dos três campi da UESB. 

 

 

3.2.1 O Município de Vitória da Conquista 

 

 

O município de Vitória da Conquista, emancipado em 1840, está localizado na 

micro-região do Planalto de Conquista, no Sudoeste da Bahia. Sua sede, situada 

nas encostas da Serra do Periperi, está à 509 Km da capital do Estado e possui uma 

área de 3.743 Km², distribuída em 12 distritos: Sede, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, 

Pradoso, Bate-pé, Veredinha, Cercadinho, Cabeceira da Jibóia, Dantelândia, São 

Sebastião e São João da Vitória (LOPES, 2003). 

 

A cidade de Vitória da Conquista possui uma população de 295.277 

habitantes, configurando-se como o terceiro município mais populoso do Estado da 

Bahia (IBGE, 2010). Para Lopes (2003) esta população começou a desenvolver-se 

em maior escala a partir da década de 1940 com a abertura da rodovia federal BR 

116 (Rio-Bahia), o que possibilitou maior conhecimento do município por parte de 

outros Estados da Federação e, conseqüentemente, ocorrências de migração, 

sobretudo, a partir de 1970, com a implantação do pólo cafeeiro. 

 

A base econômica de Vitória da Conquista, até a década de 1940, se 

fundamentou principalmente na pecuária extensiva. Nas décadas de 1970 e 1980, 

dois novos setores econômicos passam a integrar o município: a cafeicultura e a 

indústria de transformação. O pólo cafeeiro foi o responsável por um grande 

dinamismo da economia regional. A indústria, contudo, não cresceu 

significativamente, não se constituindo, portanto, em um vetor de desenvolvimento 

local. A partir dos anos de 1990, a economia de Vitória da Conquista passou a ser 

sustentada, principalmente, pelo setor de serviços, destacando-se a educação e 

saúde, e pelo comércio, especialmente a atividade varejista (LOPES, 2003). 

 

Na primeira década do século XXI, quanto às atividades agropecuárias, 

destacam-se em Vitória da Conquista, além do café, a pecuária extensiva, 
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especialmente a bovinocultura, com um efetivo de 92 mil cabeças de gado, 

aproximadamente, sendo a produção de carne o foco principal desta cultura no 

município. A produção leiteira diária, de 44 mil litros, é muito significativa para os 

padrões da pecuária baiana. Além destas atividades agropecuárias, destacam-se no 

município a avicultura, a horticultura, a oleicultura e a fruticultura. Apesar do 

crescimento do setor de serviços e comércio, e da expansão da indústria, a 

agricultura ainda é uma importante atividade econômica, representando, em 2001, 

R$ 48.800.000,00, aproximadamente 8,6% do PIB municipal (PMVC, 2010). 

 

Em relação às atividades industriais do município é expressiva a existência de 

empresas dos ramos: alimentar, minerais não metálicos, produtos químicos e 

metalúrgicos, saponáceos e produtos para o lar, cosméticos, plásticos e 

embalagens, bebidas e setor mecânico. Existem 106 estabelecimentos industriais na 

cidade. Alimentos e bebidas são os setores com maior número de estabelecimentos, 

representando 26% do total. O setor industrial emprega 2.863 pessoas, sendo o 

ramo da construção civil o mais representativo na ocupação de mão de obra, 

seguido da produção de alimentos e bebidas, responsável por 16% das ocupações, 

e da produção de minerais não metálicos, com 10%. Aproximadamente 37% dos 

estabelecimentos industriais se localizam no Distrito Industrial dos Imborés, situado 

à margem da BR-116, no sentido Norte da Cidade (PMVC, 2010). 

 

Por fim, o setor comercial e de serviços corresponde ao grupo de atividades 

econômicas que mais crescem no município de Vitória da Conquista, destacando-se, 

na área de serviços, o segmento de educação básica e superior pública e privada, e 

no segmento de saúde, a oferta de hospitais e serviços médicos especializados. 

Além disso, o município oferece serviços especializados em gestão, 

telecomunicações, informática, engenharia, hotelaria, transportes, alimentação, etc. 

o que consolida o município como um pólo regional de serviços. O comércio e os 

serviços são os setores que empregam o maior número de pessoas no município, ou 

seja, 84% da mão de obra. A agricultura é responsável pela ocupação de apenas 

1% da força de trabalho, enquanto a indústria ocupa 15% (PMVC, 2011). 

 

Segundo dados da Pesquisa do Produto Interno Bruto dos Municípios 2008, 

realizada pelo IBGE, a cidade de Vitória da Conquista apresenta um PIB de R$ 
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2.619.936.000,00 e renda per capita de R$ 8.346,46 (IBGE, 2008). A representação 

distributiva do PIB do município em tela pode ser observado adiante, conforme 

GRÁF. 1. 

 

 
GRÁFICO 1: Distribuição do Produto Interno Bruto do município de Vitória da Conquista. 
Fonte: IBGE, 2008.  
 

É possível constatar que o setor de comércio e serviços tem grande 

importância para a composição do PIB de Vitória da Conquista, seguido pelas 

arrecadações tributárias, pelo setor industrial e, por fim, pelo setor agropecuário. 

 

No ano de 2008, Vitória da Conquista foi considerada uma das dez cidades 

mais dinâmicas do Brasil e a primeira da Região Nordeste pelo jornal Gazeta 

Mercantil. A sua eleição baseou-se no desempenho econômico do município, ao 

avaliar quesitos como a renda da população, o PIB, a geração de novos negócios e 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O resultado demonstrou que a 

população conquistense está consumindo mais e esse aspecto é revelador do 

aumento do emprego, da renda e da qualidade de vida das pessoas. Já segundo 

reportagem do ano de 2010 da Revista Veja, o município em questão apresenta-se 

como um dos mais importantes na área de comércio, sendo pólo regional do varejo 

e do atacado, integrando o seleto grupo de cidades brasileiras que manteve entre os 

anos de 2002 e 2007 uma taxa média de crescimento econômico igual ou superior à 

nacional, que foi de 4%, tendo alcançado um crescimento de 8,6%. “É uma das 233 

Distribuição do PIB do município de Vitória da Conquista - 2008 

11% 

4% 

15% 

71% 

Setor de Comércio e Serviços 
Setor Industrial

Setor Agropecuário

Impostos Arrecadados
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cidades brasileiras que se transmutaram, na última década, em locomotivas do 

desenvolvimento nacional” (PMVC, 2011). 

 

O desenvolvimento da cidade também é atestado pelos índices econômicos e 

sociais. O Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) subiu do 11º lugar no ranking 

baiano, em 1996, para 9º, em 2000. O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) deu 

um salto: subiu do 24º para o 6º lugar. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

também saltou do 30º lugar em 1991 para 18º em 2000. Dos 20 melhores IDHs 

baianos, Vitória da Conquista foi o que mais melhorou (IBGE, 2011), ocupando a 8ª 

posição em termos de desenvolvimento socioeconômico geral (PMVC, 2010). 

 

Almas (2010) assevera que com a nova metodologia aplicada aos cálculos do 

PIB no Brasil, instituído pelo IBGE a partir de meados dos anos 2000, o setor de 

serviços está sendo avaliado de forma mais adequada, o que proporcionou uma 

maior participação deste setor no conjunto da economia, ocasionando alterações no 

ranking dos municípios da Bahia. Nesta perspectiva, como a economia de Vitória da 

Conquista concentra 71% de suas riquezas no setor de serviços - conforme 

observado no GRÁF. 1 –, este município passou, em 2005, para a sexta colocação 

em relação ao PIB, por cidades da Bahia. 

 

 

3.2.2 O Município de Jequié 

 

 

O município de Jequié ocupa uma área de 3.013 km², tendo sido emancipado 

no ano de 1897. É formado por oito distritos, que são: Sede, Oriente Novo, Itajuru, 

Itaibó, Baixão, Boaçu, Monte Branco e Florestal. Possui uma população de 151.820 

habitantes, situando-se a 360 km da capital Salvador (IBGE, 2010). 

 

O desenvolvimento econômico de Jequié teve seu marco inicial com a 

implantação do sistema ferroviário no ano de 1930 que ligava o município ao Porto 

de Santo Antônio, localizado no município de Nazaré (Recôncavo Baiano), o que 

veio favorecer sua expansão comercial. Na década de 1960, a cidade de Jequié 

iniciou um novo ciclo de desenvolvimento com a instalação de várias indústrias de 
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confecção, frigoríficos e um curtume, que, ainda hoje, colaboram com o 

fortalecimento da economia municipal (UESB, 2002). 

 

Na década de 1990, Jequié experimentou novas possibilidades de 

desenvolvimento, principalmente pela implantação do Poliduto de derivados de 

petróleo e álcool, que proporcionou a implantação das bases de distribuição das 

maiores empresas do setor tais como: Petrobrás, Esso, Ypiranga/Atlantic, Shell, Gás 

Butano e Minasgás, passado à condição de principal centro de distribuição de 

derivados de petróleo no Estado e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo 

(IDEM, 2002). 

 

A agricultura e a pecuária formam a base de todo o desenvolvimento de 

Jequié que apresenta uma diversidade produtiva no que se refere à agricultura 

permanente, destacando-se o cacau com 7.037 hectares plantados, gerando uma 

produção de 2.174 toneladas e uma renda em torno de R$ 3.350.000,00 por ano; o 

café, com uma área de 307 hectares plantada, gerando uma renda de R$ 

239.000,00; e outras culturas em menor proporção como o coco-da-baía, laranja, 

banana e chá-da-índia. A agricultura temporária é também bastante diversificada, 

destacando-se as culturas de algodão, batata-doce, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, milho, melancia e abacaxi (UESB apud IBGE, 2002). 

 

A pecuária do município é bastante diversificada, concentrando-se na 

bovinocultura, avicultura, caprinocultura e ovinocultura que, além de fornecer carne, 

produz leite (7.692.000 litros por ano) e ovos (928.000 dúzias por ano). Destaca-se 

ainda a apicultura, que produz 1.920kg de mel/ano. O Setor Mineral é contemplado 

com a exploração de jazidas de granito das variedades Kashmir Bahia e Verde 

Bahia, possuindo, ainda, reservas de ferro, mármore e calcário (UESB, 2002). 

 

A cidade de Jequié possui um setor industrial significativo com empresas 

direcionadas principalmente para atividades alimentícias, calçadistas e de 

confecções. O distrito industrial de Jequié possui uma área de 55 hectares e é 

formado por 24 empresas consolidadas que empregam, aproximadamente, 2.500 

pessoas. O parque industrial de Jequié tem se ampliado em decorrência de alguns 

fatores, como o aproveitamento de matéria-prima local, possibilitando novos 
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empreendimentos, como a fábrica de calçados Ramarim, os quais têm contribuído 

para o fortalecimento das indústrias já existentes (IDEM, 2002). 

 

O setor comercial e de serviços do município de Jequié é bem diversificado e 

absorve boa parte das pessoas empregadas. Em termos comerciais, o município 

tem uma posição estratégica na microrregião e é responsável por parte significativa 

de seu abastecimento. Quanto à área de serviços, destaca-se na cidade a oferta 

crescente de estabelecimentos educacionais públicos e privados voltados à 

educação básica e superior. Outras atividades relevantes são representadas pelos 

serviços de saúde, com o oferecimento de especialidades médicas e hospitalares 

diversificadas, serviços de transporte, telecomunicações, consultorias de serviços 

técnicos e especializados, etc (PMJ, 2011). 

 

Segundo dados do IBGE, o município de Jequié possui um PIB de R$ 

1.387.792.000,00 e renda per capita de R$ 9.230,34 (IBGE, 2008). A representação 

do PIB de Jequié por setor econômico pode ser observado a seguir, de acordo com 

o GRÁF. 2. 

 

 
GRÁFICO 2: Distribuição do Produto Interno Bruto do município de Jequié. 
Fonte: IBGE, 2008.  

 

É possível constatar que o setor de comércio e serviços representa para a 

cidade de Jequié, assim como observado em Vitória da Conquista, grande 
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importância para a composição do PIB municipal, seguido pelas arrecadações 

tributárias, pelo setor industrial e, conseqüentemente, pelo setor agropecuário. 

 

O município de Jequié tem apresentado um crescimento uniforme e 

significativo de seu PIB, bem como demonstrado melhorias constantes em seus 

indicadores de desenvolvimento, ocupando a 31ª colocação no ranking baiano de 

IDH-M (SEAGRI, 2007). 

 

 

3.2.3 O Município de Itapetinga 

 

 

O município de Itapetinga, emancipado em 12 de dezembro de 1952, pelo 

Decreto Estadual nº 508, possui uma área de 1.615,4 km², contando, além da sede 

administrativa, com dois distritos: o distrito de Bandeira do Colônia e o distrito de 

Palmares. Tem uma população de 67.717 habitantes e situa-se a 571 km de 

Salvador, 102 km de Vitória da Conquista, 236 Km de Jequié e 184 km do Porto da 

cidade de Ilhéus (IBGE, 2008).  

 

No setor agropecuário, destaca-se a atividade bovina, ressaltando-se ainda a 

existência de rebanhos equinos e muares no município. O rebanho bovino é formado 

por mais de 900.000 cabeças de gado, destacando-se a existência no município do 

maior matadouro frigorífico da Região Sudoeste do Estado, o Matadouro Frigorífico 

de Rio Pardo S/A - MAFRIP, que produz cerca de 1.600 toneladas de carne por 

mês, abatendo mais de oito mil bois mensalmente (UESB, 2002). 

 

Quanto ao setor industrial, é possível notar que o município de Itapetinga, 

desde 1998, com o surgimento do pólo industrial localizado na interseção da BR 

415, numa área 50 hectares, dinamizou sua economia e ampliou o contingente de 

mão de obra empregada em, pelo menos, 3.309 novos empregos diretos e indiretos, 

principalmente a partir da instalação de uma unidade da fábrica de calçados Azaléia 

S/A. A indústria de produtos alimentícios também é destaque no município, 

representando-se principalmente por fábricas de produtos derivados do leite, além 
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de indústrias de vestuários, bicicletas, dentre outras, o que totaliza cerca de 204 

indústrias no município (IDEM, 2002). 

 

O setor terciário é, a exemplo do que ocorre nos municípios de Vitória da 

Conquista e Jequié, também muito importante e significativo para a cidade de 

Itapetinga. O município de Itapetinga apresenta um comércio diversificado e um 

segmento de serviços bastante abrangente. No comércio, de caráter eminentemente 

varejista, destacam-se empresas de suprimentos agrícolas, industriais, 

educacionais, médico-hospitalares, de informática e telecomunicações, vestuário, 

alimentação, etc. Já na área de serviços, destacam-se em Itapetinga, 

principalmente, atividades educacionais, de saúde, turismo e lazer, alimentação e 

hospedagem e telecomunicações (UESB, 2002).  

 

No setor educacional, Itapetinga possui cerca de 60 estabelecimentos de 

Ensino Fundamental, 06 estabelecimentos de Ensino Médio e uma instituição de 

Ensino Superior, ou seja, um campus da UESB. Em relação ao turismo, Itapetinga 

dispõe do único zoológico do interior da Bahia, o Parque da Matinha, com uma 

enorme área verde que abriga espécies de animais silvestres e exóticas em 

cativeiro, inclusive espécies em extinção (IDEM, 2002). 

 

Segundo o IBGE, Itapetinga apresenta um PIB de R$ 555.754.000,00 gerado 

a partir de riquezas advindas de atividades agropecuárias, industriais, 

comerciais/serviços, além de arrecadações tributárias, conforme se observa no 

GRÁF. 3, adiante. 

 

Nota-se que o setor de comércio e serviços representa para a cidade de 

Itapetinga a maior parcela do PIB municipal, mesmo que em proporções menores do 

que o constatado nos municípios de Vitória da Conquista e Jequié, onde este 

segmento econômico corresponde, respectivamente, a 71% e 73% dos PIBs 

municipais. Ao contrário do apurado nos municípios de Vitória da Conquista e 

Jequié, a cidade de Itapetinga apresenta um setor industrial mais expressivo em 

relação à composição do PIB municipal, ou seja, este segmento representa 33% das 

riquezas municipais, complementado pelas arrecadações tributárias e pelo setor 

agropecuário (IBGE, 2008).  
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GRÁFICO 3: Distribuição do Produto Interno Bruto do município de Itapetinga. 
Fonte: IBGE, 2008.  

 

Na classificação do IDH dos 417 municípios baianos, Itapetinga ocupa a 24ª 

posição, galgada a partir de constantes melhorias em indicadores sociais, 

econômicos, educacionais, etc. (SEAGRI, 2007). 

  

 

3.3 Os Campi Universitários da UESB 

 

 

Os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga vêm se 

destacando como pólos regionais de fomento ao desenvolvimento social, econômico 

e cultural. Este crescimento deve-se, em grande medida, à presença de uma 

instituição universitária nessas cidades, o que tem influenciado a migração de muitas 

famílias da Região e até de Estados circunvizinhos, em busca de educação superior, 

gerando renda e contribuindo para que essas localidades, em consequência, 

tornem-se centros dinâmicos em constante processo de ascensão. 

 

A UESB compreende uma área de 339,15 hectares, dos quais 47.125 m² são 

de área construída. O município de Vitória da Conquista abriga o campus sede da 

Universidade e, por sua vez, detém uma área de 278 hectares, com um espaço 

construído de 24.250 m². As construções compõem-se de salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, auditórios, módulos administrativos e acadêmicos, ginásio de 

Distribuição do PIB do município de Itapetinga - 2008 
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esportes e clínica odontológica, além de uma área de 174,5 hectares ocupada pelo 

campo agropecuário. Neste município, fazem parte ainda da estrutura da UESB, fora 

do espaço físico do campus universitário, o Museu Regional, os Núcleos de Prática 

Jurídica e de Defesa da Criança e do Adolescente, bem como o Núcleo de 

Incubação de Empresas (UESB, 2002). 

 

O campus de Jequié localiza-se numa área total de 8,7 hectares com uma 

área construída de 13.432 m². As construções compõem-se de salas de aula, 

laboratórios, biblioteca setorial, auditório, módulos administrativos e acadêmicos, 

clínica de fisioterapia, clínica odontológica, centro de aperfeiçoamento profissional, 

ginásio de esportes e espaços para centros interdisciplinares de pesquisa (IDEM, 

2002).  

 

Já o campus de Itapetinga localiza-se em duas áreas distintas: a primeira, e 

mais antiga, situa-se na Praça Primavera, num espaço de 1.130.93 m², abrigando o 

módulo administrativo, laboratório e algumas atividades de extensão. A segunda, o 

campus Juvino Oliveira, fica às margens da Rodovia BA 415. Sua área total é de 

52,45 hectares, com uma parte construída de 8.153 m², composta de salas de aula, 

laboratórios, biblioteca setorial, auditório, setores administrativos, acadêmicos e de 

produção animal. O campus possui ainda uma área de 34,30 hectares ocupada pelo 

campo agropecuário (UESB, 2002). 

 

A UESB, de modo geral, caracteriza-se como uma instituição incumbida da 

realização do ensino, da pesquisa e da extensão com vistas ao desenvolvimento da 

Região e do país, como será descrito a seguir. 

 

 

3.4 Finalidades e Princípios Norteadores da UESB 

 

 

Segundo o artigo 5º da Resolução nº 01 de 21 de setembro de 2005 do 

Conselho Universitário (CONSU), que instituiu o Estatuto vigente da UESB, são 

finalidades da Instituição:  
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I. promover e desenvolver o Conhecimento Científico, Tecnológico e 
Cultural, por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, facilitando o seu 
acesso e difusão;  
II. ministrar o Ensino para a Formação de pessoas destinadas ao exercício 
das profissões liberais, Técnico-Científicas, Técnico-Artísticas, de 
Magistério, habilitadas para a investigação Filosófica, Científica e Literária;  
III. promover e estimular a Pesquisa Científica e Tecnológica e o 
pensamento original, crítico-reflexivo no campo da Ciência, da Tecnologia, 
da Arte, das Letras e da Filosofia;  
IV. estudar os problemas sócio-econômicos e culturais da Região com o 
propósito de apresentar soluções que objetivem assegurar seu 
desenvolvimento sustentável, atendo-se à Autonomia Universitária;  
V. estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de Ensino, 
de Pesquisa e de Extensão, pondo ao alcance da comunidade, sob a forma 
de Cursos e Serviços, a Técnica, a Cultura e o resultado das atividades que 
realizar;  
VI. promover o desenvolvimento, na Comunidade Universitária, de uma 
consciência ética, valorizando os ideais de ciência, de humanidade e de 
cidadania (ANEXO ÚNICO A RESOLUÇÃO CONSU Nº 01 DE 21/09/2005 - 
ESTATUTO DA UESB, 2005). 

 

Em complemento, o parágrafo 1º do artigo tratado ainda destaca que, no 

cumprimento de suas finalidades indissociáveis do Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia “obedecerá aos princípios de respeito 

à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais, [...] promovendo a 

formação do homem como ser integral e o desenvolvimento sócio-econômico da 

Região e do País”10. 

 

A partir dos objetivos institucionais formais estabelecidos pela UESB em seu 

Estatuto é possível perceber alguns dos focos principais de ação e posicionamento 

da Universidade. A promoção e o desenvolvimento do conhecimento científico a 

partir do ensino, da pesquisa e da extensão visando à formação de profissionais 

crítico-reflexivos, bem como o atendimento às demandas socioeconômicas e 

culturais da Região em que atua, em busca da cidadania, são fundamentos notórios 

observados nas finalidades institucionais da Universidade.   

 

Estes objetivos institucionais coadunam-se com a missão da Universidade 

que é “produzir, sistematizar e socializar conhecimentos, para a formação de 

profissionais e cidadãos, visando à promoção do desenvolvimento e a melhoria da 

qualidade de vida” (CPA/UESB, 2008).  

 

                                                 
10 Estes princípios estão também em consonância com a Constituição Federal do Brasil de 1988, 
especificamente com os artigos nº 205 e 207, que tratam da Educação e da Universidade, respectivamente. 
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Além disso, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UESB está 

articulado por eixos norteadores que buscam assegurar a autonomia universitária e 

construir uma universidade democrática, participativa e solidária, capaz de fomentar 

mudanças qualitativas que possibilitem a transformação da realidade social da sua 

Região de abrangência. Para tanto, a Universidade desenvolveu um planejamento 

estratégico no sentido de ser regionalmente articulada aos problemas econômicos, 

ambientais e tecnológicos, ser socialmente integrada e nacionalmente reconhecida e 

referenciada, mantendo o compromisso com a Instituição pública, autônoma, gratuita 

e de qualidade (CPA/UESB, 2008). 

 

Para o cumprimento de suas finalidades e princípios norteadores, a UESB 

desenvolve a sua gestão acadêmico-administrativa através de uma estrutura 

organizacional bem delineada, possuindo instâncias deliberativas e órgãos de apoio 

que dão suporte às diversas atividades educacionais, em conformidade com as suas 

prerrogativas normativas institucionais, conforme se descreve adiante. 

 

 

3.5 Gestão Acadêmico-Administrativa 

 

 

A UESB desenvolve a sua gestão acadêmico-administrativa principalmente a 

partir de uma estrutura organizacional que contempla órgãos deliberativos e de 

apoio acadêmico-administrativo.  

 

O artigo 8º do Estatuto da Universidade estabelece a seguinte estrutura 

organizacional: Órgãos da Administração Superior; Órgãos da Administração 

Setorial; e Órgãos Suplementares. Os Órgãos da Administração Superior 

contemplam os Órgãos Deliberativos, como o Conselho Universitário (CONSU); o 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE); o Conselho de Administração - como 

órgão curador (CONSAD); e a Reitoria – como órgão executivo. 

 

Já os Órgãos Setoriais deliberativos que integram a estrutura da Universidade 

são: Plenária dos Departamentos; Plenária dos Colegiados dos Cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu; e, Conselhos dos Campi. Como 
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Órgãos Executivos Setoriais têm-se os Departamentos e Colegiados de Cursos de 

Graduação e de Pós-graduação Stricto sensu. 

 

Os Órgãos Suplementares da Universidade abarcam: Bibliotecas Central e 

Setorial; Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP); Diretoria do Campo 

Agropecuário; Diretoria Técnica Operacional de Recursos Áudio-Visuais (DITORA); 

Editora Universitária; Gráfica Universitária; Museu Regional; Prefeituras dos Campi; 

Produtora Universitária de Vídeo (PROVÍDEO); e o Serviço Médico Odontológico e 

Social. 

 

Segundo análises do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA), o 

modelo organizacional da UESB é binário, isto é, apresenta a estrutura 

departamental e de colegiados de curso diretamente ligada à Reitoria, conforme 

observa-se, adiante, na FIG. 2 (CEE/BA, 2006).  

 

A Reitoria é o Órgão Central Executivo da Administração Superior da 

Universidade e localiza-se no campus de Vitória da Conquista. É responsável pelo 

planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle da Universidade. 

Possui a seguinte composição: Gabinete da Reitoria, Vice-Reitoria, Procuradoria 

Jurídica, Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos, Pró-Reitoria de 

Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Assessoria Técnica de Planejamento e de Finanças e 

Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UESB, 2002). 

 

Os Departamentos são órgãos responsáveis pelo planejamento, execução e 

avaliação das atividades didático-científicas, gozando de autonomia administrativa, 

acadêmica e científica.  
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A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é constituída por quinze 

Departamentos, distribuídos entre seus três campi, conforme se observa na TAB. 7, 

a seguir. 
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FIGURA 2: Estrutura organizacional da UESB. 
Fonte: UESB, 2002. 
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Já os Colegiados de Curso são órgãos da Administração Setorial 

responsáveis pela coordenação didático-pedagógica de cada Curso. Cada Curso de 

Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu corresponde a um Colegiado de Curso 

constituído pelos Docentes em exercício, representantes das disciplinas obrigatórias 

do currículo do respectivo Curso, e pelos representantes do corpo discente.  

 

A UESB possui 40 Colegiados de Curso de Graduação e 11 Colegiados de 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (em nível de mestrado e, ou doutorado), de 

acordo com a TAB. 8, adiante. 

 

Embora os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu não constituam 

formalmente Colegiados de Curso, a UESB não deixa de ofertá-los. Anualmente, a 

Universidade promove cerca de 20 cursos de pós-graduação em nível de 

especialização Lato Sensu que abrangem áreas diversas, como: Ciências Exatas, 

Biológicas, Saúde, Agrárias, Humanas, Sociais Aplicadas e Letras. Além de primar 

pela qualidade, esses cursos são ofertados a um custo de investimento bastante 

acessível, sendo que alguns são, inclusive, gratuitos à comunidade (UESB, 2011).  

 

 

 

 

 

TABELA 7 - Departamentos da UESB por Campus 
Departamento Campus 

Estudos Lingüísticos e Literários - DELLL Vitória da Conquista 
Geografia - DG Vitória da Conquista 
Filosofia e Ciências Humanas - DFCH Vitória da Conquista 
História - DH Vitória da Conquista 
Ciências Exatas - DCE Vitória da Conquista 
Ciências Naturais - DCN Vitória da Conquista 
Engenharia Agrícola e Solos - DEAS Vitória da Conquista 
Ciências Sociais Aplicadas - DCSA Vitória da Conquista 
Fitotecnia e Zootecnia - DFZ Vitória da Conquista 
Saúde - DS Jequié 
Ciências Biológicas - DCB Jequié 
Química e Exatas - DQE Jequié 
Ciências Humanas e Letras - DCHL Jequié 
Estudos Básicos e Instrumentais - DEBI Itapetinga 
Tecnologia Rural e Animal - DTRA Itapetinga 
Fonte: UESB, 2002. 
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TABELA 8 - Colegiados de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da UESB 

Colegiados de Curso de Graduação Campus 
1. Administração Vitória da Conquista 
2. Agronomia Vitória da Conquista 
3. Ciência da Computação Vitória da Conquista 
4. Ciências Biológicas Vitória da Conquista 
5. Ciências Contábeis Vitória da Conquista 
6. Ciências Econômicas Vitória da Conquista 
7. Cinema e Audiovisual Vitória da Conquista 
8. Comunicação Social Vitória da Conquista 
9. Direito Vitória da Conquista 
10. Engenharia Florestal Vitória da Conquista 
11. Filosofia Vitória da Conquista 
12. Física Vitória da Conquista 
13. Geografia Vitória da Conquista 
14. História Vitória da Conquista 
15. Letras (Modernas e Vernáculas) Vitória da Conquista 
16. Matemática Vitória da Conquista 
17. Medicina Vitória da Conquista 
18. Pedagogia Vitória da Conquista 
19. Artes com Formação em Teatro ou Dança Jequié 
20. Ciências Biológicas Jequié 
21. Ciências Biológicas em Águas Continentais Jequié 
22. Ciências Biológicas com Ênfase Genética Jequié 
23. Educação Física Jequié 
24. Enfermagem Jequié 
25. Farmácia Jequié 
26. Fisioterapia Jequié 
27. Letras Jequié 
28. Matemática com Enfoque em Informática Jequié 
29. Medicina Jequié 
30. Odontologia Jequié 
31. Pedagogia Jequié 
32. Química (licenciatura e bacharelado) Jequié 
33. Sistemas de Informação Jequié 
34. Ciências Biológicas Itapetinga 
35. Engenharia Ambiental Itapetinga 
36. Engenharia de Alimentos Itapetinga 
37. Pedagogia Itapetinga 
38. Química Itapetinga 
39. Química com Atribuições Tecnológicas Itapetinga 
40. Zootecnia Itapetinga 

Colegiados de Curso de Pós-Graduação* Campus 
1. Programa de Pós-Graduação em Agronomia (M) Vitória da Conquista 
2. Programa de Pós-Grad. em Memória: Ling. e Soc. (M) Vitória da Conquista 
3. Programa de Pós-Graduação em Linguística (M) Vitória da Conquista 
4. Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens (M) 
Vitória da Conquista 

5. Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (M/D) Itapetinga 
6. Programa de Pós-Graduação em C. Ambientais (M) Itapetinga 
7. Programa de Pós-Graduação em Eng. de Alimentos (M) Itapetinga 
8. Programa de Pós-Graduação em Enferm. e Saúde (M) Jequié 
9. Programa de Pós-Grad. em Genética, Biod. e Cons. (M) Jequié 
10. Programa de Pós-Graduação Cient. e Form. de Prof. (M) Jequié 
11. Programa de Pós-Graduação em Química (M) Jequié 
Fonte: UESB, 2011. *(M) mestrado e (M/D) mestrado e doutorado. 
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3.6 O Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

 

 

A gestão de pessoal realizada pela UESB objetiva apurar as demandas por 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento das diversas atividades 

acadêmicas e técnico-administrativas inerentes à Instituição, além de implementar e 

acompanhar políticas e práticas de qualificação funcional e acadêmico-científica dos 

servidores.  

 

O ingresso na carreira do magistério superior nas Universidades Estaduais da 

Bahia é feito, em qualquer das classes funcionais, por meio de concurso público de 

provas e títulos11. A contratação de professor substituto ocorre como resultado da 

política de titulação do corpo docente e do não-preenchimento de vagas de concurso 

público, além de vagas decorrentes de exoneração, demissão, falecimento, 

aposentadoria e licenças, em situação emergencial. Já a contratação de professores 

visitantes faz parte da estratégia utilizada pela Universidade para apoiar a pesquisa, 

em algumas áreas, agregar profissionais titulados com experiência para inserção no 

ensino de graduação, com programa definido quanto às atividades a serem 

desempenhadas, justificadas em função do Plano de Trabalho e das necessidades 

específicas da Universidade. A contratação de professor visitante está 

regulamentada pelas Leis nº 8.352/02 e nº 7.176/97 e pela Resolução do 

CONSEPE/UESB nº 159/2001 (UESB, 2002). 

 

Segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação da UESB (PROGRAD), a 

Universidade possui 1.014 docentes12. Destes, 914 são efetivos e 90 são 

                                                 
11 Conforme art. 9º da Lei nº 8.352 de 2002 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior do Estado da 
Bahia. 
 

12 Desde a implantação e funcionamento dos primeiros Cursos das Faculdades de Formação de Professores no 
decênio de 1970, que resultaram na atual UESB, que o corpo docente da Instituição passou a aglutinar-se, de 
forma solidária, com o objetivo de contribuir para a consolidação da Entidade. Essa aglutinação resultou na 
fundação da Associação dos Docentes da UESB (ADUSB), em dezembro de 1982, tendo como fundador o 
professor Dr. José Raimundo Fontes (UESB, 2002). A ADUSB é uma das 112 Seções Sindicais da Associação 
Nacional dos Docentes do Ensino Superior - Sindicato Nacional (ANDES-SN) e, como tal, possui autonomia 
financeira, política, patrimonial e administrativa, com regimento geral e diretoria própria mantida pela contribuição 
voluntária de seus associados. O percentual de mais de 90% dos professores da UESB filiados à entidade 
demonstra a força e a representatividade da entidade junto à categoria. O principal motivo para o docente se 
associar à ADUSB é a defesa dos seus interesses e o fortalecimento sindical (ADUSB, 2011). Ao longo dos seus 
26 anos de existência, a ADUSB foi “ressonância de desejos e aspirações daqueles que alimentam a esperança 
da construção de uma Instituição forte, eticamente solidária e capaz de provocar mudanças significativas nos 
destinos da Região do Sudoeste da Bahia” (UESB, 2002, p. 215).  
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temporários contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A 

TAB. 9, exposta à frente, apresenta o quantitativo de docentes efetivos de modo 

detalhado, considerando-se o Departamento de lotação, a classe funcional, a 

titulação e o regime de trabalho semanal. 

 

 

Em ordem decrescente, é possível notar que os docentes permanentes da 

Universidade pertencem à classe Assistente (42%), seguida pelas classes Adjunto 

(24,5%), Auxiliar (23%), Titular (8,7%) e Pleno (2%). Aproximadamente 77% dos 

professores efetivos da Instituição possuem formação em nível de pós-graduação 

stricto sensu, sendo que, deste quantitativo, 58% são mestres, 40% são doutores e 

quase 2% são pós-doutores. Estes números possibilitam à UESB atender 

adequadamente à legislação vigente sobre a Educação Superior no Brasil que 

recomenda que um terço do corpo docente de uma instituição universitária tenha 

formação em nível de mestrado e, ou doutorado (LDB, Art. 52, 1996). Menos de 23% 

dos docentes pertencentes ao quadro efetivo da UESB não possuem formação em 

nível de pós-graduação stricto sensu, o que denota a importância dada à formação 

acadêmica tanto por parte do professorado da Universidade quanto das políticas 

institucionais de qualificação docente.  

TABELA 9 - Docentes Efetivos da UESB por Departamento, Classe, Titulação e Regime 
Categoria 

Classe Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Depto. 

Aux Ass Adj. Tit. Ple. Gr. Esp. MS. DS. P. DE. 40h 20h 

Total 
Geral 

DCE  2 23 18 3 1 - 3 25 19 - 36 11 - 47 
DCN  57 23 17 4 2 - 55 29 18 1 30 46 27 103 
DCSA  32 36 9 1 - 2 28 44 4 - 25 50 3 78 
DEAS  1 3 7 2 - - 4 3 6 - 10 2 1 13 
DELL  4 14 24 3 1 - 4 13 25 4 40 6 - 46 
DFCH  7 31 20 7 1 - 7 32 27 - 42 23 1 66 
DFZ  - 7 8 8 9 - 1 10 20 1 29 3 - 32 
DG  2 13 10 2 - - 2 13 12 - 24 2 1 27 
DH  2 6 15 4 - 1 2 6 18 - 23 4 - 27 
DCB  4 23 22 14 1 - 8 22 32 2 35 26 3 64 
DCHL  15 48 5 1 2 - 15 47 9 - 43 26 2 71 
DQE  4 30 17 9 1 1 7 30 23 - 42 19 - 61 
DS  69 68 18 5 - 2 56 79 23 - 72 69 19 160 
DEBI  8 46 24 8 - - 6 48 30 2 48 35 3 86 
DTRA  1 13 10 9 - - 5 10 17 1 29 3 1 33 
Subt. 208 384 224 80 18 6 203 411 283 11 528 325 61 
Total 914 914 914 

914 

Fonte: PROGRAD/UESB, 2011. Legenda: Classe (auxiliar, assistente, adjunto, titular e pleno); 
Titulação (graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado); e Regime de 
Trabalho (dedicação exclusiva, 40 horas semanais e 20 horas semanais). 
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Outro fato importante constatado na TAB. 9 é a quantidade de docentes 

efetivos da Universidade com dedicação exclusiva (D.E.) às atividades funcionais na 

Instituição, ou seja, 528 professores (58%) não possuem qualquer outro vínculo 

trabalhista, direcionando-se exclusivamente à carreira de magistério superior na 

UESB. Além disso, quase 36% dos professores permanentes da UESB possuem 

carga horária de 40 horas semanais dedicadas ao vínculo trabalhista firmado com a 

Instituição, o que denota também uma expressiva dedicação profissional ao 

magistério desenvolvido na UESB. 

 

Os docentes temporários da UESB, contratados para o suprimento das 

necessidades eventuais de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, representam 

apenas 8,9% do montante de docentes da Universidade (PROGRAD/UESB, 2011). 

Estes possuem, na sua grande maioria, ou seja, 66%, formação em nível de pós-

graduação lato sensu. Os demais possuem formação em nível de mestrado (19%), 

graduação (11%) e doutorado (1%). 

  

A Universidade não possui nenhum professor visitante e o Departamento que 

concentra a maior quantidade de docentes substitutos é o de Ciências Naturais 

(DCN), localizado no campus de Vitória da Conquista, com 25 professores, conforme 

se constata da TAB. 10, apresentada a seguir. 

 

TABELA 10 - Docentes Temporários da UESB por Departamento e Titulação 
Substituto Visitante Departo. 

Gr. Esp. MS. DS. Subt. MS. DS. Subt. 
Total por 
Departo. 

DCE 1 1 - - 2 - - - 2 
DCN  - 20 4 1 25 - - - 25 
DCSA  - 2 1 - 3 - - - 3 
DEAS  - 1 - - 1 - - - 1 
DELL  - 4 1 - 5 - - - 5 
DFCH  1 4 3 - 8 - - - 8 
DFZ  - - - - 0 - - - 0 
DG  - 2 2 - 4 - - - 4 
DH  - 1 - - 1 - - - 1 
DCB  4 1 - - 5 - - - 5 
DCHL  - 3 1 - 4 - - - 4 
DQE  3 5 - - 8 - - - 8 
DS  - 13 - - 13 - - - 13 
DEBI  1 4 4 - 9 - - - 9 
DTRA  - 1 1 - 2 - - - 2 
Total por 
Titulação 10 62 17 1 90 - - - 90 

Fonte: PROGRAD/UESB, 2011. Legenda: Titulação para docente substituto ou visitante 
(graduação, especialização, mestrado e doutorado). 
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GRÁFICO 4: Evolução do Quantitat. de Mestres e Doutores da UESB de 2001 a 2010.  
Fonte: UESB em dados, 2010. 

A Instituição promove continuamente políticas de capacitação e qualificação 

docente com o intuito de melhorar as atividades de ensino, extensão e, sobretudo, 

pesquisa, articulando, muitas vezes, esforços conjuntos com agências e instituições 

públicas de fomento à ciência, tecnologia e desenvolvimento como a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(CAPES/MEC). 

 

O GRÁF. 4 apresenta a evolução no quadro de docentes permanentes da 

UESB com titulação em nível de mestrado e doutorado no primeiro decênio do séc. 

XX. Nele, observa-se um aumento substancial no número de docentes qualificados 

em nível de pós-graduação stricto sensu. O quantitativo de docentes com titulação 

de mestre aumentou em 77% no período, enquanto que o número de doutores 

multiplicou-se por 6 vezes, denotando claramente os esforços Institucionais no 

intuito de melhorar a qualificação dos docentes da Universidade.  

 

 
 
 

 

Já os servidores técnico-administrativos da UESB pertencem a três categorias 

funcionais – nível superior, nível médio e nível de apoio – e são regidos pelo Plano 

de Cargos, Vencimentos e Salários das Instituições Estaduais do Ensino Superior da 

Bahia – Lei Estadual nº 5.835/90. Esta Lei estabelece as diretrizes básicas para a 
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administração do pessoal técnico-administrativo das universidades baianas, tendo 

como base as Constituições Federal e Estadual, o Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Estado da Bahia – Lei nº 6.677/94, a Legislação Complementar 

Específica e Normas Básicas (UESB, 2002). 

 

A UESB possui um quantitativo de 992 servidores técnico-administrativos, 

sendo 393 pertencentes ao quadro permanente e 599 ao quadro temporário. A 

distribuição destes servidores pelos três campi da Universidade se dá da seguinte 

forma: 65% em Vitória da Conquista; 23% em Jequié; e 12% em Itapetinga. A maior 

concentração de servidores em Vitória da Conquista deve-se à instalação, nesse 

campus, da Administração Central da Instituição, bem como ao funcionamento da 

maioria dos cursos e serviços ofertados pela Universidade (GA/SGC/PRARH-UESB, 

2008). 

 

 

3.7 Capacidade Econômico-Financeira 

 

 

Na condição de Autarquia de natureza estadual, a UESB tem a sua 

manutenção assegurada integralmente pelo Estado, conforme determina a 

Constituição Estadual da Bahia. O art. 100 do Estatuto da UESB (Resolução 

CONSEPE Nº 01/2005) estabelece que: 

o patrimônio da Universidade, administrado pelo Reitor, com observância 
nas normas estatutárias e regimentais, é constituído de: I. bens móveis e 
imóveis, direitos e valores que lhe pertençam; II. bens, direitos e valores 
que, a qualquer título, lhe sejam assegurados ou transferidos; III. doações e 
subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, nacionais ou internacionais; e IV. os que vierem a ser constituídos 
na forma legal.  

 

Com base nestas prerrogativas legais e normativas a UESB elabora 

anualmente, por intermédio da Assessoria Técnica de Finanças e Planejamento 

(ASPLAN), a sua proposta de orçamento econômico-financeiro. Esta é desenvolvida, 

principalmente, a partir de consultas aos setores administrativos e acadêmicos da 

Instituição, dos quais são extraídas informações sobre as demandas de despesas 

correntes, de manutenção e de investimento da Universidade para os exercícios 

seguintes.  
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Comumente, esta proposta orçamentária é encaminhada à Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), para compatibilização com o orçamento 

geral desta Secretaria e do Estado como um todo. A ASPLAN é órgão da 

Universidade responsável pela execução e acompanhamento do orçamento da 

Instituição, de maneira que as metas da UESB sejam cumpridas integralmente, nos 

âmbitos de pessoal, manutenção, investimento e projetos (UESB, 2002). 

 

Sobre a movimentação econômico-financeira da UESB, Lopes (2003) 

assevera que o pagamento dos salários de professores e funcionários, os 

investimentos em obras e equipamentos, demais despesas de custeio, etc. 

desencadeiam variados efeitos econômicos multiplicadores que se propagam de 

maneira cumulativa na sua região de atuação. Esta movimentação de recursos 

produz impactos econômicos e financeiros que, no caso da UESB, ganham maior 

significado quando inseridos no contexto da economia dos municípios onde esta 

Universidade mantém os três campi. 

 

A execução orçamentária da UESB de 2001 a 2009 está apresentada na 

TAB. 11. Os gastos da Universidade estão organizados em três grupos de 

despesas: a) pessoal, que compreendem o pagamento de salários, benefícios e 

outros gastos com servidores (docentes e técnico-administrativos); b) manutenção 

ou custeio, tais como limpeza, material de escritório, transporte, energia elétrica, 

telefone, água, manutenção de equipamentos, pagamento de diárias, etc.; c) gastos 

em investimento, que correspondem a dispêndios com obras de construção civil, 

material permanente, livros, reformas, laboratórios, etc. 

 

TABELA 11 - Evolução da Execução Orçamentária da UESB – 2001/2009 
Despesas em R$ (Mil) 

Ano Pessoal % Manutenção % Investimento % Total 
2001 R$ 22.836.272  65,1% R$ 7.184.818  20,5% R$ 5.036.226  14,4% R$ 35.057.316  
2002 R$ 30.314.801  75,8% R$ 7.716.313  19,3% R$ 1.983.825  5,0% R$ 40.014.939  
2003 R$ 33.873.920  74,6% R$ 9.155.957  20,2% R$ 2.358.059  5,2% R$ 45.387.936  
2004 R$ 37.000.000  77,4% R$ 7.360.000  15,4% R$ 3.420.000  7,2% R$ 47.780.000  
2005 R$ 47.000.000  78,1% R$ 9.934.000  16,5% R$ 3.275.000  5,4% R$ 60.209.000  
2006 R$ 53.446.000  76,1% R$ 11.845.800  16,9% R$ 4.930.000  7,0% R$ 70.221.800  
2007 R$ 68.886.310  82,4% R$ 9.539.096  11,4% R$ 5.216.000  6,2% R$ 83.641.406  
2008 R$ 74.112.476  79,2% R$ 12.924.393  13,8% R$ 6.569.683  7,0% R$ 93.606.552  
2009 R$ 85.530.020  80,1% R$ 12.409.249  11,6% R$ 8.902.680  8,3% R$ 106.841.949  
Total R$ 452.999.799  78% R$ 88.069.626  15% R$ 41.691.473  7% R$ 582.760.898  

Fonte: UESB em Dados, 2010. 
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No período em tela, observa-se que o maior grupo de despesas da UESB se 

refere a gastos com pessoal, ou seja, 78% da execução orçamentária. Em seguida 

estão as despesas com manutenção, representando 15%, e os gastos com 

investimento, na ordem 7%. De modo geral, é possível inferir que as diversas 

despesas da Universidade têm apresentado um crescimento progressivo 

significativo, o que denota a ampliação do próprio crescimento e desenvolvimento 

institucional da UESB nos últimos anos. 

 

No próximo capítulo, será discutida a contribuição da Universidade para o 

desenvolvimento regional do Sudoeste da Bahia, com base nos resultados 

apresentados no ensino, pesquisa e extensão.  
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4 CONTRIBUIÇÃO DA UESB AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PELO 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

Neste capítulo será desenvolvido um estudo analítico da contribuição da 

UESB ao desenvolvimento regional pelo ensino de graduação e pós-graduação, em 

suas distintas fases histórico-institucionais, além da pesquisa e da extensão. 

 

Atualmente, a universidade é tida como um espaço adequado para a 

produção e sistematização do conhecimento, divulgação da cultura universal e das 

várias ciências. Tem a responsabilidade de definir e atender a prioridades e ações, 

tendo como referência o espaço e o contexto histórico, social e cultural em que está 

inserida. 

 

É nessa concepção de universidade que se pode situar a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Através de suas funções básicas - ensino, 

pesquisa e extensão – a UESB legitima a sua identidade como uma instituição social 

totalmente vinculada ao desenvolvimento educacional, socioeconômico e humano 

do Sudoeste da Bahia. É oportuno salientar que a educação, por si só, não detém o 

poder de promover o desenvolvimento de regiões e/ou territórios. No entanto, a 

universidade tem um papel singular na construção de bases para consolidação do 

processo de transformação social e econômica de nações e países. 

  

Portanto, a idéia de desenvolvimento não se referencia, exclusivamente, nos 

critérios de incremento das forças produtivas, mas, sobretudo, nos valores de 

equidade social e de subordinação da modernidade técnica à modernidade ética. O 

fazer das instituições deverá ter como principal alvo ilustrar a natureza multifacetada 

do ser humano, ou seja, o seu destino individual, social e histórico, na perspectiva 

de contribuir para a construção de uma sociedade verdadeiramente solidária. É por 

esse prisma que a UESB tem direcionado as suas atividades, fato que pode ser 

observado ao se examinar as diversas ações realizadas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão ao longo de sua trajetória. 
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Concebida como Instituição Social, a UESB tem a sociedade como princípio e 

referência. É possível visualizar, no contorno histórico de suas ações, a tendência 

para a produção de conhecimentos que, além de criar novas necessidades no 

contexto em que a Universidade está inserida, possibilitem atender também às 

demandas regionais, especialmente, no âmbito das Ciências Exatas e da Terra, 

Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, 

Ciências da Saúde e Artes, conforme se constata a seguir. 

 

 

4.1 Contribuição da UESB pelo Ensino de Graduação 

 

 

A contribuição da UESB ao desenvolvimento da Região Sudoeste da Bahia 

através das atividades de ensino se dá, essencialmente, pela formação de capital 

humano, nas mais variadas áreas do conhecimento, para atuação em diversos 

setores da sociedade local, regional e do país. Ao longo de sua trajetória 

institucional, o ensino na UESB se deu a partir de dois grupos de ações distintas e 

complementares: o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação (Lato e 

Stricto Sensu).  

 

O ensino de graduação, por sua vez, pode ser compreendido e analisado sob 

a ótica de três fases marcantes no desenvolvimento institucional da Universidade: a 

primeira fase, que compreende o período de implantação e funcionamento das 

Faculdades de Formação de Professores, de 1972 a 1980; a segunda fase que trata 

da transição das Faculdades Isoladas à Autarquia Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, de 1981 a 1997; e a terceira fase que engloba a expansão dos 

Cursos de graduação da UESB, de 1998 até o ano de 2010, conforme se discute a 

seguir. 
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4.1.1 Primeira Fase: da Implantação das Faculdades de Formação de 

Professores (1972 a 1980) 

 

 

Como visto no tópico 3.1, que trata da trajetória político-institucional da 

Universidade, é sabido que o embrião que daria vida à UESB nasceu com a criação 

das Faculdades de Formação de Professores (FFF) em 1962 nas cidades de Vitória 

da Conquista e Jequié. Os primeiros Cursos Superiores ofertados nestes municípios 

foram o Curso de Letras, em Vitória da Conquista, criado em 1971 e iniciado com o 

ingresso dos primeiros alunos em 1972; e os Cursos de Ciências e Letras, em 

Jequié, criados em 1972 e com funcionamento iniciado nos anos de 1977 e 1980, 

respectivamente. 

 

Estes primeiros Cursos eram todos licenciaturas curtas, ou seja, habilitam 

professores somente para o ensino infantil e fundamental (1º grau) e tinham uma 

duração menor do que as licenciaturas plenas. Foram criados no Brasil a partir de 

1971 em razão da necessidade de formação rápida e generalista de professores 

para atenderem a uma nova demanda de alunos no país. As duas finalidades 

primordiais das Faculdades de Formação de Professores recém criadas em Vitória 

da Conquista e Jequié, à época, eram: 

contribuir para a melhoria das condições de oferta para o ensino de 1º e 2º 
graus, através, sobretudo, da formação e reciclagem de pessoal docente, 
bem como a especialização de profissionais para as atividades de docência; 
e funcionar como centro difusor e propulsor da cultura da Região (UESB, 
RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, 1984). 

 

Em 1977 foi criado o Curso de Estudos Sociais, na cidade de Vitória da 

Conquista. Tratava-se também de uma licenciatura curta com o objetivo de formar 

professores para atuarem na educação fundamental do município e Região. 

Paulatinamente, as Faculdades de Formação de Professores de Vitória da 

Conquista e Jequié foram se estruturando, podendo ofertar à Região Cursos de 

complementação às licenciaturas curtas, concedendo, a partir de então, títulos de 

licenciatura plena a antigos e novos alunos, bem como disponibilizando opções de 

habilitação nos Cursos de Letras (habilitação em Vernáculas ou Vernáculas com 

Inglês) e Ciências (habilitação em Matemática ou Física). A origem das Faculdades 

de Formação de Professores foi uma iniciativa governamental, “mas a sua expansão 
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se deve à pressão da comunidade regional por reconhecer de que ela traria 

benefícios... para o seu crescimento, para a sua expansão e para a compreensão da 

educação”, segundo palavras do ex-professor da Instituição, Pedro de Souza 

Gusmão, em entrevista ao Jornal da UESB (UESB, JORNAL, 2000). 

 

De 1972 até 1980, ingressaram nas Faculdades de Formação de Professores 

762 alunos, conforme se observa na TAB. 12. Cabe ressaltar que estas Faculdades 

representavam toda a oferta de Ensino Superior existente na Região Sudoeste da 

Bahia na época. 

 

TABELA 12 - Ingressantes nas Faculdades de Formação de Professores de 1972 a 1980 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Cursos 
1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  

Letras  - VC 44 - 40 - 42 - 41 - 48 - 52 - 36 - 37 - 62 - 
Letras  - JQ - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - 
Ciências - VC - - - - - - - - - - - - - - - - 40 - 
Ciências - JQ - - - - - - - - - - 30 - 31 - 30 - 40 - 
Estud. Sociais - VC - - - - - - - - - - - 40 25 - 42 - 52 - 

Subtotal 44 0 40 0 42 0 41 0 48 0 82 40 92 0 109 0 224 0 
Total 762 

Fonte: Pesquisa Documental, 2010. Legenda: V. C. – Vit. da Conquista; JQ. - Jequié 
  

Com a criação da Fundação Educacional do Sudoeste, em 1980, cujo objetivo 

era o de “criar e manter uma Universidade no Sudoeste da Bahia”, houve a 

incorporação do patrimônio das Faculdades existentes em Jequié e Vitória da 

Conquista à nova Fundação. Ainda em 1980 houve a extinção da Fundação 

Educacional do Sudoeste, mantenedora da Universidade instituída, surgindo a 

Autarquia Universidade do Sudoeste, que incorpora a ela as Faculdades de 

Formação de Professores e a recém criada, em 1981, Faculdade de Administração 

de Vitória da Conquista13. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 UESB. Livreto informativo conhecendo a UESB, 68 p., Vitória da Conquista - BA, 1999. 
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4.1.2 Segunda Fase: de Faculdades Isoladas à Autarquia (1981 a 1997) 

 

 

Com a Autarquia Universidade do Sudoeste são implantados, também, no 

ano de 1982, as Escolas de Agronomia, em Vitória da Conquista, Zootecnia, em 

Itapetinga, e Enfermagem, em Jequié. 

 

A finalidade da Universidade do Sudoeste, naquele momento, era o de 

ministrar o ensino superior em integração com atividades de pesquisa e extensão, 

tendo como objetivos:  

1. contribuir para o desenvolvimento rural da Região, através, sobretudo, de 
programas de atividades provenientes de extensão... e, paralelamente, 
também atividades de ensino regular (graduação) e de pesquisa, nessa 
área;  
2. contribuir para a melhoria dos níveis de saúde pública e saneamento na 
região, mediante programas e atividades de ensino, e no referente a 
questões tipicamente regionais, através, também, de pesquisas;  
3. contribuir para a melhoria da educação de 1º e 2º graus, através, 
sobretudo, da formação e especialização de pessoal docente; 
4. funcionar como centro difusor e propulsor da cultura da Região; e, 
5. atuar nos demais campos do conhecimento científico, cultivando-os em si 
mesmos ou em função de sua aplicação ao problemas regionais, 
identificando, para tanto, as oportunidades de programas estratégicos de 
ensino, pesquisa e extensão (UESB, RELATÓRIO DA 
SUPERINTENDÊNCIA, 1984). 

 

Pelos seus objetivos, transcritos, constata-se que a Autarquia Universidade 

do Sudoeste foi criada pelo governo baiano com o propósito de contribuir para a 

promoção do desenvolvimento da Região Sudoeste da Bahia pela educação, 

mediante ações de ensino, pesquisa e extensão.  

 

A partir de 1984, a Universidade do Sudoeste empreende esforços conjuntos 

com a população da Região no intuito de ser autorizada oficialmente como 

Instituição Universitária junto ao Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE). 

Nesse ínterim, a Instituição aumenta a sua oferta de vagas na graduação a partir da 

criação dos Cursos de História e Geografia, em Vitória da Conquista, ambos 

licenciaturas plenas. Em 1987, a Autarquia Universidade do Sudoeste é finalmente 

autorizada por parte do CEE e do Governo Federal a funcionar como Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, em sistema multicampi, instalados em Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga.  
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O Parecer do CEE sobre esta autorização, de nº 119/1987, por sua vez, 

ratifica a importância da existência de uma Universidade Estadual no Sudoeste da 

Bahia ao citar que “uma instituição de ensino, pesquisa e extensão no Sudoeste do 

Estado é de suma importância para o crescimento sócio-cultural e econômico da 

Região”. 

 

De 1981 a 1987, a futura Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

recebeu 3.022 alunos de graduação divididos pelos 11 Cursos ofertados (TAB. 13). 

 

TABELA 13 - Alunos admitidos na Autarquia Universidade do Sudoeste - 1981 a 1987 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Cursos 
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Administração 40 - 43 - 43 - 45 - 46 - 42 - 48 - 
Agronomia - - 38 - 41 - 39 - 39 - 41 - 38 - 
Enfermagem ´- - 50 - 51 - 14 - 50 - 50 - 49 - 
Letras - V. C. 58 - 98 68 144 83 107 81 49 9 52 - 41 - 
Letras - JQ. 30 - 30 - 30 - 22 - 30 - 30 - 28 - 
História - - - - - - - - - 40 41 - 45 - 
Geografia - - - - - - - - - 40 41 - 44 - 
Ciências - V. C. 41 - 41 - 42 - 42 - 42 - 41 - 44 - 
Ciências - JQ. 34 - 40 - 40 - 28 - 40 - 36 - 37 - 
Zootecnia - - 40 - 42 - 24 - 34 - 34 - 38 - 
Estudos Sociais 45 - 43 - 43 - 40 - 43 - - - - - 

Subtotal 248 0 423 68 476 83 361 81 373 89 408 0 412 0 
Total 3.022 

Fonte: Pesquisa Documental, 2010. Legenda: V. C. – Vit. da Conquista; JQ. - Jequié 
 

Superintendente da Universidade do Sudoeste, no Relatório de Atividades do 

ano de 1984, a Profa. Walquíria Lêda de Albuquerque retratou um pouco o que foi o 

nascedouro e busca pela estabilização vivenciada pela Instituição, bem como a sua 

relação com a comunidade do Sudoeste da Bahia: 

Nossa história – poucos, porém vividos anos – nos mostra que nascemos 
em crise. A luta constante de todos foi a de construir esta Universidade 
atenuando as distorções, porventura existentes. Constatamos que a 
Universidade do Sudoeste cria raízes na comunidade regional. Somos 
vistos com simpatia, credibilidade e, sobretudo, esperança... Se persistir o 
objetivo de continuarmos servindo bem a todos e participarmos 
incisivamente para o crescimento da Região, como acreditamos e 
esperamos, gratificados afirmaremos: Finis Coronat Opus - o fim coroa a 
obra (UESB, RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA, 1984). 
 

 

As dificuldades de manutenção e desenvolvimento enfrentadas pela Autarquia 

Universidade do Sudoeste, transformada posteriormente em Universidade Estadual 
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do Sudoeste da Bahia, foram muitas, de ordem política, social, econômica e cultural. 

Contudo, pouco a pouco a Universidade foi adquirindo credibilidade e confiança 

junto à comunidade regional, que passou, inclusive, a ser defensora de um projeto 

de universidade pública na Região. 

 

De 1972 a 1987 a Instituição já havia graduado 1.048 alunos, sendo 224 

pelas Faculdades de Formação de Professores (1972 a 1980) e 824 pela Autarquia 

Universidade do Sudoeste (1981 a 1987). Estes concluintes originavam-se não só 

dos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, mas de várias outras 

cidades da Região Sudoeste (TAB. 14). 

 

TABELA 14 - Graduados pelas FFP e Universidade do Sudoeste - 1972 a 1987 
Graduados pelas Faculdades de Formação de Professores - 1972 a 1980 

Cursos 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Total 
Letras - V. C. - - 35 31 33 19 15 18 15 166 
Letras - JQ. - - - - - - - - 27 27 
Ciências - JQ. - - - - - - - - 10 10 
Estudos Sociais* - - - - - - - - 21 21 

Total 0 0 35 31 33 19 15 18 73 224 
 

Graduados pela Autarquia Universidade do Sudoeste - 1981 a 1987 
Cursos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Total   

Letras - V. C. - 22 52 89 65 33 5 266   
Letras - JQ. 10 3 18 15 17 14 12 89   
Ciências - JQ. 5 4 16 42 31 18 11 127   
Estudos Sociais* 18 16 23 30 27 16 5 135   
Administração - - - 9 12 17 1 39   
Agronomia - - - - - - - 0   
Enfermagem - - - - - 39 20 59   
História - - - - - - - 0   
Geografia - - - - - - - 0   
Ciências - V. C. - 21 21 3 16 21 17 99   
Zootecnia - - - - - - 10 10   

Total 33 66 130 188 168 158 81 824   
Fonte: Pesquisa Documental, 2010.* Curso extinto em 1986.   

 

Os quinze primeiros anos de existência das Instituições foram de implantação 

da futura UESB, que se tornaria a principal instituição de ensino do Sudoeste 

baiano. Na primeira fase da Universidade, ainda como Faculdades de Formação de 

Professores, ela contribuiu efetivamente para o desenvolvimento regional pela 

graduação de profissionais que atuariam no ensino da educação fundamental – nas 

áreas de Letras, Ciências e Estudos Sociais – dos vários municípios do Sudoeste da 

Bahia. Em sua segunda fase, como Autarquia Universidade do Sudoeste, além de 
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aumentar a promoção e diversificação da oferta de professores para a Região, 

disponibilizou também profissionais bacharelados que atuariam na economia e 

gestão das organizações locais (egressos do Curso de Administração), na 

agricultura e pecuária (profissionais formados nos Cursos de Agronomia e 

Zootecnia) e na saúde pública e saneamento (discentes formados no Curso de 

Enfermagem). 

 

Passada a fase de implantação das Faculdades Isoladas, de 1987 (ano de 

autorização estadual e federal de funcionamento da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia) a 1997 a oferta de vagas e Cursos de graduação da UESB 

manteve-se praticamente inalterada, porque a ênfase institucional foi na 

consolidação e desenvolvimento dos Cursos já existentes. 

 

De 1987 a 1993 ingressaram na Instituição 2.704 alunos em 11 Cursos de 

graduação. Em 1986, foi extinto o Curso de Licenciatura Curta em Estudos Sociais. 

Em 1993, foi criado o bacharelado em Ciências Contábeis. Na TAB. 15, apresentam-

se os dados dos ingressantes na UESB por Curso e por ano. 

 

TABELA 15 - Alunos Ingressantes na Graduação da UESB de 1987 a 1993 
Cursos 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Total % 

Administração - V.C. 48 45 45 39 40 41 40 298 11 
Agronomia - V.C. 38 40 40 40 27 39 36 260 9,6 
Ciências Contábeis - V.C. - - - - - - 39 39 1,4 
Enfermagem – JQ. 49 35 9 49 30 50 50 272 10 
Letras - V. C. 41 43 43 40 38 38 44 287 11 
Letras - JQ. 28 30 30 30 30 30 30 208 8 
História - V.C. 45 46 42 40 40 41 42 296 11 
Geografia - V.C. 44 45 35 38 37 39 40 278 10 
Ciências - V. C. 44 42 35 38 37 40 44 280 10 
Ciências - JQ. 37 40 40 38 18 40 40 253 9 
Zootecnia - ITAP. 38 36 30 38 16 40 35 233 9 

Subtotal 412 402 349 390 313 398 440 2704 100 
Total 2.704 

Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 
 

A maior parte de alunos que ingressaram na Universidade de 1987 a 1993 

foram dos Cursos de Administração, Letras e História, em Vitória da Conquista, que 

juntos totalizaram 33% das novas matrículas. Os Cursos de Enfermagem, em 

Jequié, e Geografia e Ciências, em Vitória da Conquista, absorveram, no total, 30% 

dos ingressantes. 
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De 1987 a 1992 a UESB ofereceu, anualmente, 400 vagas em Cursos de 

graduação. De 1993 a 1996 esse número passou a ser 440, em razão da oferta de 

40 vagas anuais do novo Curso de Ciências Contábeis. Em 1997, com a criação do 

Curso de Educação Física, no campus de Jequié, com 40 vagas, o total passou para 

480 vagas. Considerando-se as novas vagas anuais de graduação disponibilizadas 

e o quantitativo de alunos já em processo de formação nos Cursos da UESB, 

observa-se que a Instituição matriculou entre 1993 e 1997 a média anual de 1.699 

alunos. Estes números são apresentados, por campus universitário, na TAB. 16. 

 

TABELA 16 - Alunos da UESB Matriculados na Graduação de 1993 a 1997 
1993 1994 1995 Campus 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
Vitória da Conquista 857 59,9 963 60,57 1046 60,2 

Jequié 457 31,9 499 31,38 540 31,1 
Itapetinga 117 8,2 128 8,1 152 8,7 

Total 1.431 100 1.590 100 1.738 100 
 

1996 1997  Campus 
Quantidade % Quantidade % 

Média de 
1993 a 1997  

Vitória da Conquista 1101 60,8 1192 61,9 1031,8  
Jequié 548 30,26 565 29,4 521,8  

Itapetinga 162 8,9 168 8,7 145,4  
Total 1.811 100 1.925 100 1.699  
Fonte: Pesquisa Documental, 2011.  

 

Já o número de graduados pela UESB nos primeiros 10 anos de existência 

formal da Instituição, ou seja, de 1987 a 1997, é de aproximadamente 1.79614 

alunos. 

 

Portanto, considerando-se o quantitativo de ingressos, matrículas e 

formaturas de estudantes ocorridas no período que vai desde a criação efetiva da 

UESB, em 1987, até o ano de 1997, é possível inferir que há a definitiva 

consolidação do ensino de graduação na Instituição. Este fato pode ser justificado, 

principalmente, pela ocorrência, na época, de melhorias contínuas na estrutura 

acadêmico-administrativa da Universidade, bem como em razão do aumento da 

confiança e adesão regular da sociedade regional aos Cursos e demais ações 

desenvolvidas pela Entidade. 

                                                 
14 Número calculado a partir da multiplicação por quatro da média de graduados no período de 1987 a 1993 
(média de 163 alunos por ano), somada ao número total de alunos formados neste período (1.144 alunos), em 
razão da falta de dados precisos sobre os alunos graduados na UESB nos anos de 1994 a 1997 (4 anos). 
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Mais tarde, a partir dos anos de 1998 e 1999, a UESB vislumbra um 

crescimento gritante da oferta de vagas na graduação. Isto ocorre em razão das 

novas políticas empreendidas pela Entidade no intuito de melhorar a qualidade de 

ensino e ampliar as possibilidades de formação, principalmente, das populações da 

Região Sudoeste e de outras localidades do Estado da Bahia, conforme se discute a 

seguir.  

 

 

4.1.3 Terceira Fase: a Expansão dos Cursos de Graduação na UESB (1998 a 

2010) 

 

 

A Lei Federal nº 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

Educação Nacional, define em seu art. 46 que “a autorização e o reconhecimento de 

cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão 

prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de 

avaliação”. Em complemento, a Lei Estadual nº 7.308 de 1998, que reorganiza o 

Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE), estabelece em seu art. 3º, inciso 

VIII, que cabe ao órgão citado “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 

avaliar os cursos e as instituições de educação superior, integrantes do Sistema 

Estadual de Ensino da Bahia”. Em razão desta legislação, coube a UESB pleitear ao 

CEE, no final dos anos de 1990, o credenciamento da Instituição como universidade.  

 

Para credenciar-se, a UESB deveria ser submetida a processo de avaliação 

prévia por parte do órgão competente. Para adequar-se às instruções normativas do 

CEE, coube à Universidade, dentre outras ações, atualizar, através de processo de 

reformulação, o seu Regulamento Geral. Após esforços empreendidos pela 

comunidade acadêmica no intuito de reconstruir as normas diretivas maiores da 

Universidade, o Decreto Estadual nº 7.329 de 07 de maio de 1998 homologou a 

Resolução CONSAD/UESB nº 01/1998 que aprovou o novo Regulamento da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Após visita de inspeção do CEE à 

UESB, houve a concessão do credenciamento à Universidade, por quatro anos, 

conforme Parecer deste órgão de nº 008/98, sancionado pelo Decreto Estadual nº 

7.344 de 27 de maio de 1998. 
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O Regulamento da UESB instituído em 1998 reafirmou, em seu art. 2º, mais 

uma vez, o compromisso histórico da Instituição com a causa regional, na medida 

em que estabeleceu que caberia à Universidade “desenvolver a educação superior 

[...], a pesquisa e a extensão, de modo indissociável, voltada para as questões do 

desenvolvimento sócio-econômico, em consonância com as peculiaridades 

regionais”. Assim, 1998 tornou-se um ano significativo para a UESB em razão de 

sua reorganização estrutural e da sua ratificação como agente de desenvolvimento 

da Região Sudoeste do Estado. 

 

Como produto desse processo de renovação, a instituição propôs Programa 

de Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação na Universidade que previa, 

entre outros aspectos, a expansão do ensino de graduação mediante o aumento da 

oferta de vagas com a criação de novos Cursos em 1998 e 1999. 

 

O Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação começou a 

ser implantado ainda em 1998, após aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução nº 30 de 1998. No ano de 1997, 

havia sido realizado um seminário com a participação dos setores acadêmicos, 

administrativos e estudantis, visando à elaboração de uma proposta de ações 

acerca da melhoria do ensino de graduação na UESB. Nesse seminário, a 

Administração Central da Instituição propôs um pacto pela melhoria da qualidade do 

ensino de graduação na Universidade, com o objetivo de definir metodologias e 

responsabilidades a serem delineadas e implementadas por toda a comunidade 

universitária. O princípio geral desta proposta baseou-se na premissa de que não é 

possível a melhoria da qualidade do ensino “sem o comprometimento, 

responsabilidade e competência daqueles que, direta ou indiretamente, constroem 

uma Universidade que se preocupa com a formação qualitativa daqueles que a 

procuram” (UESB, 2002). 

 

O objetivo desse programa foi implementar ações nas áreas de recursos 

audiovisuais, bibliotecas, laboratórios, campo agropecuário, extensão, pesquisa, 

pós-graduação, assuntos jurídicos e programas de apoio ao discente, com vistas a 

minimizar os problemas infra-estruturais, administrativos e acadêmicos que 

interferem na qualidade dos cursos de graduação (UESB, 2002). 



88 

 

 

Nesta época, a UESB ainda empreendeu políticas efetivas para “a criação de 

novos Cursos de graduação no intuito de ampliar as alternativas de desenvolvimento 

para Região Sudoeste” (UESB, 2002, p. 34). Os projetos pedagógicos das novas 

graduações implantadas a partir dos anos de 1998 e 1999 estavam comprometidos 

“com o desenvolvimento sustentável e a construção do conhecimento, reafirmando o 

papel da UESB como centro de excelência científica, destacando-a como Instituição 

fundamental para os municípios, em sua área de atuação” (UESB, 2002, 38). 

 

O aumento do número de vagas e de Cursos oferecidos pela Universidade 

reflete bem a sua política de permitir, em escala crescente, o acesso à Educação 

Superior, pública e gratuita à população da Região Sudoeste. Isto contribui para 

torná-la uma Instituição com credibilidade crescente junto à comunidade regional, 

conforme atesta matéria publicada em dezembro de 2000 em edição especial do 

Jornal da UESB, onde se destaca: 

A solicitude por parte da comunidade externa faz com que a Universidade 
cresça em importância e aumente sua área de atuação. Novos Cursos de 
graduação foram sucessivamente criados e o número de vagas oferecidas 
aumentou em 295%, somente nos últimos três anos. Assim, outras 
necessidades locais foram sendo supridas e a UESB precisou estabelecer 
outras vias de contato com as comunidades circundantes, intensificando os 
seus trabalhos (UESB, JORNAL, 2000). 

  

Deste modo, no cumprimento de sua política de expansão, a UESB implantou 

trinta novos Cursos regulares de graduação, entre os anos de 1998 e 2009, 

apresentados na TAB. 17. 

 

TABELA 17 – Novos Cursos de Graduação Implantados na UESB de 1998 a 2009 

Curso de Graduação Campus 
Vagas 

por Ano 
Ano de Implantação 

1. Ciência da Computação Vit. da Conquista 40 1998 
2. Ciências Econômicas Vit. da Conquista 40 1998 
3. Comunicação Social Vit. da Conquista 40 1998 
4. Pedagogia Vit. da Conquista 80 1998 
5. Fisioterapia Jequié 50 1998 
6. Pedagogia Jequié 80 1998 
7. Pedagogia Itapetinga 80 1998 
8. Ciências Biológicas Vit. da Conquista 40 1999 
9. Direito Vit. da Conquista 80 1999 
10. Matemática Vit. da Conquista 40 1999 
11. Ciências Biológicas Jequié 30 1999 
12. Ciências Biológicas em Ág. Continentais Jequié 20 1999 
13. Ciências Biológicas com Ênfase Genética Jequié 20 1999 
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14. Engenharia de Alimentos Itapetinga 40 1999 
15. Física Vit. da Conquista 40 2000 
16. Matemática com Enfoque em Informática Jequié 40 2000 
17. Medicina Vit. da Conquista 30 2004 
18. Odontologia Jequié 40 2004 
19. Engenharia Ambiental Itapetinga 30 2004 
20. Química (licenciatura) Itapetinga 20 2004 
21. Engenharia Florestal Vit. da Conquista 25 2005 
22. Química (bacharelado) Jequié 20 2005 
23. Sistemas de Informação Jequié 40 2005 
24. Cinema e Audiovisual Vit. da Conquista 40 2009 
25. Filosofia Vit. da Conquista 40 2009 
26. Artes com Formação em Teatro ou Dança Jequié 40 2009 
27. Farmácia Jequié 80 2009 
28. Medicina Jequié 40 2009 
29. Ciências Biológicas Itapetinga 40 2009 
30. Química com Atribuições Tecnológicas Itapetinga 40 2009 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 

 

Os novos Cursos implantados pela UESB neste período aumentaram 

sensivelmente a quantidade geral de vagas de graduação ofertadas pela Instituição 

na Região que era de 480 por ano passando para 3.331 em 2010. Na TAB. 18 

apresenta-se a evolução de vagas oferecidas pela Entidade de 1998 a 2010, 

atestando a expansão significativa do ensino de graduação na UESB no período. 

 

TABELA 18 – Evol. de Vagas Ofertadas pela UESB de 1998 a 2010 
Ano Nº de Vagas Incremento % 
1997 480 - 
1998 1.110 131,3% 
1999 1.315 18,5% 
2000 1.380 4,9% 
2001 1.420 2,9% 
2002 1.430 0,7% 
2003 1.430 - 
2004 1.903 33,1% 
2005 2.290 20,3% 
2006 2.625 14,6% 
2007 1.705 -35% 
2008 1.305 -23,5% 
2009 2.536 94,3% 

 2010 3.331 31,3% 
                               Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 

 

O salto quantitativo no número de vagas da Universidade a partir de 1998 

mantém-se em crescimento regular até 2010, com exceção dos anos de 2007 e 

2008 quando a UESB disponibiliza somente parte de suas vagas no concurso 

vestibular em razão de acontecimentos institucionais específicos, como a greve 
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docente, em 2007, e o cancelamento de um semestre letivo, para fins de ajustes 

organizativos, no ano de 2008. 

  

O GRÁF. 5 apresenta a visualização da progressão de vagas de graduação 

disponibilizadas pela UESB de 1997 a 2010, demonstrando as informações 

discutidas da TAB. 18. 

 

GRÁFICO 5: Evolução da Oferta de Vagas de Graduação da UESB de 1987 a 2010 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 

 

É importante salientar que os Cursos criados pela Universidade a partir de 

1998 contemplam as mais variadas áreas do conhecimento, tais como Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas e Artes. Isto propiciou uma diversificação importante 

na formação do capital humano a ser aplicado tanto na Região Sudoeste, como em 

outras localidades do Estado e até do país. 

 

Os novos Cursos de graduação implantados, sobretudo, de 1998 a 2005 (tais 

como Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, 

Odontologia, Medicina, etc.), bem como as ações de melhoria da qualidade de 

ensino e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, contribuíram 

para que a UESB, novamente inspecionada pelo Conselho Estadual de Educação 

da Bahia entre os anos de 2002 a 2005, conquistasse o seu recredenciamento 

institucional, sendo a ela assegurado o status de universidade por mais oito anos (de 

2006 a 2014). O Parecer do CEE nº 119/2006 sobre o recredenciamento em questão 

Evolução da Oferta de Vagas de Graduação da UESB de 1997 a 2010

0
250 
500 
750 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 



91 

 

destaca o crescimento, desenvolvimento e a importância assumida pela Instituição, 

sobretudo, no final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, como se observa 

adiante. 

Há de se ressaltar, nesta oportunidade, o projeto político do Governo do 
Estado da Bahia na expansão da Educação Superior e os benefícios desta 
expansão em Regiões estratégicas do Estado. As quatro Universidades 
Estaduais, UNEB, UEFS, UESB e UESC se constituem em importantes 
vetores de desenvolvimento regional. 
A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) atenta à 
responsabilidade que lhe é atribuída, à relevância do seu papel regional, à 
sua crescente potencialidade de contribuição cultural, econômica, política, 
científica e tecnológica, é hoje para a Região Sudoeste da Bahia a mais 
importante e conceituada Instituição. Esta construção tem um marco de 
competência acadêmica, mas é, sobretudo, resultado do esforço conjunto 
da comunidade desta Instituição, dos seus dirigentes, os de ontem e os de 
hoje, e fruto de lutas políticas de grandes lideranças regionais que 
souberam compreender a importância da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (PARECER 119/2006, CEE, 2009). 

 

Motivada por condições propícias de desenvolvimento e amparada na 

credibilidade e reconhecimento social, não só por parte do Estado da Bahia ou de 

outras unidades da federação, mas, sobretudo, da comunidade da Região Sudoeste, 

a UESB já contava, no ano de 2009, com 42 Cursos de graduação em 

funcionamento nos seus três campi. Ao se considerar a evolução da quantidade de 

Cursos de graduação oferecidos pela Universidade desde a sua constituição legal 

em 1987 até o ano de 2010 tem-se um incremento de 420% na oferta de Cursos 

superiores pela Instituição.  
 

Até 1996, eram ofertadas 11 graduações. O surgimento de novos Cursos 

iniciou-se em 1997 e se manteve em crescimento até 2009 (TAB. 19). 
 

TABELA 19 - Quantitativo de Cursos de Graduação da UESB de 1997 a 2010 
Ano Nº de Cursos Incremento % 
1997 12 - 
1998 19 58,3% 
1999 26 36,8% 
2000 28 7,7% 
2001 28 - 
2002 28 - 
2003 28 - 
2004 32 14,3% 
2005 35 9,4% 
2006 35 - 
2007 35 - 
2008 35 - 
2009 42 20% 

 2010 42 -  
                Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 
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A abertura de novas graduações na Instituição buscou atender às demandas 

e peculiaridades próprias da Região Sudoeste da Bahia quanto à necessidade de 

capital humano nos mais variados setores da comunidade regional. Esta estratégia é 

definida claramente no Relatório da Comissão Própria de Avaliação da UESB, criada 

pela Portaria UESB nº 241/2006: 

... a Universidade possui um planejamento estratégico no sentido de ser 
regionalmente articulada aos problemas econômicos, ambientais e 
tecnológicos, ser socialmente integrada e nacionalmente reconhecida e 
referenciada, mantendo o compromisso com a Instituição pública, 
autônoma, gratuita e de qualidade (CPA, 2008). 

 

A política de expansão dos Cursos de graduação da UESB iniciada a partir do 

ano de 1998 acarretou num aumento fantástico no número de alunos expresso pelo 

somatório de matrículas realizadas pela Instituição de 1998 a 2010 (GRÁF. 6). 

 

 
GRÁFICO 6: Evolução das matrículas de Graduação da UESB de 1998 a 2010. 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 

 

Do ano de 1998 ao ano de 2001 a Universidade mais do que dobrou o 

número de alunos matriculados, que passou de 2.403 a 5.077 estudantes.  De 1998 

a 2010 a Instituição incrementou o número de matrículas em quase 250%, ou seja, 

passou de 2.403 para 8.368 graduandos regularmente matriculados. 

 

O Relatório Perfil da Educação na Bahia, elaborado em 2004 pela Secretaria 

de Educação do Estado, apresenta dados sobre a evolução das matrículas em 
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Cursos de graduação das universidades estaduais baianas de 1995 a 2003. Neste 

período, é possível notar que a UESB foi a Instituição que, proporcionalmente, mais 

incrementou o quantitativo de matriculados em Cursos de graduação entre as 

universidades estaduais da Bahia (UNEB, UEFS, UESC e UESB). A TAB. 20 

apresenta estes dados. 

 

TABELA 20 - Matrículas de Grad. nas Univer. Estad. Baianas de 1995 a 2003 

Universidade 
1995 2003 

Incremento na 
Graduação em % 

UNEB 7.333 18.968 158,67% 
UEFS 4.334 9.127 110,59% 
UESC 4.399 6.091 38,46% 
UESB 1.730 6.108 253,06% 

Total 17.796 40.294 126,42% 
Fonte: Relatório Perfil da Educação na Bahia, 2004.  

 

A UESB apresentou um incremento de 253% nas matrículas em Cursos de 

graduação de 1995 a 2003, 95% a mais do que a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), 143% a maior do que a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

e cerca de 215% a mais do que a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

  

De 1998 a 2010 é possível notar que também houve uma progressão 

significativa na quantidade de concluintes dos vários Cursos de graduação na 

Instituição. As TABS. 21, 22 e 23 apresentam com detalhamento a distribuição dos 

10.107 alunos graduados pela UESB de 1998 a 2010, pelos campi e por Curso da 

Universidade. Na TAB. 21, apresentam-se os dados do campus de Vitória da 

Conquista; na 22, os de Jequié e, na TAB. 23, os do campus de Itapetinga.  
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TABELA 21 - Concluintes dos Cursos de Graduação da UESB, Campus de Vitória da Conquista, de 1998 a 2010  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CURSO 
1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 

Total 

Administração 36 28 3 32 51 44 63 111 55 43 27 62 22 577 
Agronomia 11 21 25 22 28 49 54 86 42 62 31 44 37 512 
Biologia (formação de professores) - - - - - - - - - 42 - - - 42 
Ciências Biológicas (licenciatura) 5 3 - - 17 36 32 65 29 22 2 25 21 257 
Ciências Biológicas (bacharelado) - - - - - - - - - - - - - 0 
Ciência da Computação - - - - 5 7 21 18 40 14 25 10 10 150 
Ciências Contábeis 27 26 15 6 52 34 25 76 34 26 9 29 30 389 
Ciências (licenciatura plena) 19 19 15 29 6 6 2 5 1 - - - - 102 
Comunicação Social - - - 7 36 26 32 71 29 38 1 35 25 300 
Direito - - - - - 31 56 120 85 56 31 64 35 478 
Ciências Econômicas - - - - - 15 8 14 21 6 7 7 31 109 
Engenharia Florestal - - - - - - - - - - - 12 15 27 
Geografia 37 29 28 29 57 63 63 102 49 53 4 53 36 603 
Hab. em Gestão Educacional - - - - - - - 31 16 - 1 - - 48 
História 48 33 24 29 66 60 39 68 53 36 20 49 21 546 
Letras (FP) - - - - - - - - 46 - - - - 46 
Letras Vernáculas 17 26 19 13 13 23 26 25 28 2 4 19 27 242 
Letras Modernas 14 13 23 8 13 16 8 28 13 6 2 18 3 165 
Lic. em Física - - - - - - 8 9 22 18 4 19 - 80 
Lic. em Matemática - - - - 4 33 13 47 10 17 5 27 15 171 
Lic. em Séries Iniciais (FP/Poções) - - - - - - - - - - - - - 0 
Lic. em Séries Iniciais (FP/VC) - - - - - - - - 21 78 79 177 2 357 
Matemática (FP) - - - - - - - - 30 - - - - 30 
Medicina - - - - - - - - - - - - 26 26 
Pedagogia - - - 62 72 71 80 69 63 50 11 65 56 599 
Total 214 198 152 237 420 514 530 945 687 569 263 715 412 5856 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010              
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TABELA 22 - Concluintes dos Cursos de Graduação da UESB, Campus de Jequié, de 1998 a 2010  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CURSO 
1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 1º/2ºS. 

Total 

Biologia (bacharelado) - - - - 4 12 15 14 12 11 1 11 13 93 
Biologia (licenciatura - diurno) - - - - 13 12 18 13 8 18 1 8 14 105 
Biologia (licenciatura - noturno) - - - - - 21 26 22 28 28 17 17 8 167 
Ciências (licenciatura) 13 22 12 37 72 11 8 1 1 - - - - 177 
Educação Física (licenciatura) - - 21 18 33 45 26 39 29 37 7 30 24 309 
Enfermagem 26 55 54 30 63 59 48 55 39 54 21 44 25 573 
Fisioterapia - - - - - 33 34 44 42 51 25 28 32 289 
Letras (licenciatura - matutino) 28 26 37 78 32 25 31 37 25 30 29 21 3 402 
Letras (licenciatura - noturno) - - - - 48 28 29 39 25 42 5 25 20 261 
Matemática - - - - 16 4 1 14 9 16 10 17 3 90 
Odontologia - - - - - - - - - - - 27 21 48 
Pedagogia (licenciatura - matutino) - - - 33 32 28 44 33 34 25 6 19 20 274 
Pedagogia (licenciatura - noturno) - - - - 23 34 41 38 35 29 29 33 2 264 
Química (bacharelado) - - - - - - - - - - - 6 - 6 
Química (licenciatura) - - - - - - 4 30 29 21 23 15 3 125 
Sistemas de Informação - - - - - - - - - - - - 5 5 
Total 67 103 124 196 336 312 325 379 316 362 174 301 193 3188 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010              

 

TABELA 23 - Concluintes dos Cursos de Graduação da UESB, Campus de Itapetinga, de 1998 a 2010  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CURSO 
1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 1º/2º S. 

Total 

Biologia (bacharelado) - - - - - - - - - - - - - 0 
Biologia (licenciatura) - - - - - - - - - - - 14 - 14 
Engenharia Ambiental - - - - - - - - - - - 16 17 33 
Engenharia de Alimentos - - - - - 10 19 32 30 32 13 26 9 171 
Pedagogia (licenciatura) - - - 37 55 62 64 66 69 55 34 40 28 510 
Química (bacharelado) - - - - - - - - - - - - - 0 
Química (licenciatura) - - - - - - - - - 14 - 6 5 25 
Zootecnia 15 16 23 15 12 9 33 36 36 38 18 35 24 310 
Total 15 16 23 52 67 81 116 134 135 139 65 137 83 1063 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010            
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Cabe ressaltar que o campus de Vitória da Conquista apresentou a maior 

quantidade de concluintes no período, com 57,9% dos formados (5.856 concluintes). 

Em seguida, tem-se o campus de Jequié, com 31,5% dos graduados (3.188 alunos), 

e o campus de Itapetinga com 10,5% dos concluintes (1.063 estudantes). A 

quantidade de discentes formados pelas graduações da UESB de 1998 a 2010 pode 

ainda ser visualizada, comparativamente, considerando-se os campi universitários 

da Instituição, no GRÁF. 7, a seguir. 

 

 
 
GRÁFICO 7: Evolução do número de graduados pela UESB, por campi, de 1998 a 2010. 
Fonte: Pesquisa Documental, 2010. 
 

O GRÁF. 7 denota que o campus de Vitória da Conquista liderou em número 

de alunos formados no período em análise, seguido pelo campus de Jequié e, 

finalmente, Itapetinga. Isso se deu, obviamente, porque o campus de Vitória da 

Conquista disponibilizou a maior quantidade de Cursos de graduação no período (25 

ao total, sendo 21 Cursos regulares e 4 Cursos conveniados para o atendimento à 

demanda pública específica). Em seguida tem-se o campus de Jequié (com 16 

Cursos) e o campus Itapetinga (com 08 Cursos). De modo geral, os diversos Cursos 

de graduação criados nos últimos anos na UESB respeitaram as vocações locais 

dos seus campi, para atender, conseqüentemente, às peculiaridades da Região 

Sudoeste, conforme enfatizado anteriormente. 

 

15 
67 

214 

16 

103 

198 

23 

124 
152 

52 

196 
237 

67 

336 

420 

81 

312 

514 

116 

325 

530 

134 

379 

945 

135 

316 

687 

139 

362 

569 

65 

174 

263 

137 

301 

715 

83 

193 

412 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008/1 2009 2010/1 

Alunos Graduados pela UESB, por campi, de 1998 a 2010 

Itapetinga Jequié Vit. da Conquista 



97 

 

Além dos Cursos regulares da Universidade, criados para atender a uma 

demanda permanente da população regional, é oportuno destacar as iniciativas da 

Instituição no intuito de contemplar a demandas específicas e particulares por ensino 

de graduação. Dentre estas iniciativas, destaca-se o Programa Institucional de 

Formação para Professores (estabelecido em convênios firmados com as Redes 

Estadual e Municipais de Educação da Região Sudoeste), e os Cursos de Educação 

a Distância (desenvolvidos em convênios celebrados com Universidades Federais). 

 

Tanto o Programa de Formação para Professores quanto os Cursos de 

Educação a Distância, iniciados em 2004, buscavam graduar e capacitar 

professores das Redes Públicas de Ensino da Bahia, especialmente da Região 

Sudoeste, que ainda não possuíam licenciatura plena para o exercício regular do 

magistério na educação básica (fundamental e ensino médio), em atendimento às 

exigências legais do Estado. 

 

Em sua primeira e segunda etapa, o Programa de Formação para 

Professores e os Cursos de Educação a Distância da UESB licenciaram 1.844 

professores em exercício, todos oriundos da Região Sudoeste do Estado, sendo 302 

no ano de 2004, 643 em 2005 e 899 em 2006 (CPA/UESB, 2008). Novamente, a 

UESB prima pela sua contribuição ao desenvolvimento regional através de políticas 

públicas de formação de professores para a melhoria do nível educacional e social 

de municípios do Sudoeste da Bahia. 

 

Quanto aos Cursos regulares de graduação, desenvolvidos ao longo da 

trajetória da Universidade, ao se analisar os fundamentos e finalidades formativas, 

profissionais e humanas de seus projetos político-pedagógicos, observa-se, 

claramente, o compromisso de todos estes com a questão do desenvolvimento, em 

especial o desenvolvimento regional. Este fato é de suma importância ao se 

considerar que em todos os seus estágios de desenvolvimento institucional, a UESB 

explicitou consonância entre a concepção e a prática de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e o desenvolvimento da Região Sudoeste. A contribuição 

específica na formação de capital humano de cada Curso de graduação da UESB 

corrobora a perspectiva do crescimento e desenvolvimento regional, conforme se 

observa no QUADRO 1.   
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QUADRO 1 - Cursos de Graduação da UESB e sua contribuição para o desenvolvimento regional, por ano de criação e campi 

Curso de Graduação Campus 
Ano de 

funcionamento 
Ano de 

extinção 
Contribuição para o desenvolvimento regional, segundo alguma das 

finalidades para as quais foi implantado na UESB 
Letras (licenciatura curta e plena) V. C. 1972 1980 

Estudos Sociais (licenciatura curta) V. C. 1977 1986 
Ciências (licenciatura curta) Jequié 1977 1992 

Ciências (licenc. Curta e plena) V. C. 1980 1992 
Letras (licenciatura curta e plena) Jequié 1980 1992 

Contribuir para a melhoria das condições de oferta para o ensino de 1º e 2º graus 
na Região, através, sobretudo, da formação e reciclagem de pessoal docente, bem 
como a especialização de profissionais para as atividades de docência, 
colaborando para a difusão e propulsão da cultura na região. 

Letras (Modernas e Vernáculas) V. C. 1980 - 
Formar professores para atuar nos ensinos fundamental e médio, na região ou 
país, capazes de associar conhecimentos teóricos à prática pedagógica, a partir 
da análise crítica da realidade �ingüístico-literária do Inglês e do Português. 
 

Administração V. C. 1981 - 

Capacitar o profissional para o exercício de suas atividades tendo como foco 
fundamental as habilidades técnicas, humanas, conceituais e heurísticas, exigidas 
pela dinâmica do mercado de trabalho e pelas tendências da economia regional, 
estadual, nacional e global. 
 

Agronomia V. C. 1982 - 
Formar engenheiros agrônomos com conhecimentos técnico-científicos e com 
visão sócio-econômica e política que permitam uma atuação efetiva e eficiente na 
Região do Sudoeste da Bahia. 
 

Enfermagem Jequié 1982 - 
Formar profissionais, de modo a conferir-lhes terminalidade e capacidade para 
inserção no mercado de trabalho, considerando as necessidades prevalentes e 
prioritárias do país/região onde irão atuar. 
 

Zootecnia Itapetinga 1982 - 
Formar profissionais para exploração econômica dos animais domésticos em 
propriedades e empresas rurais, empresas e órgãos estaduais e federais. 
 

Geografia V. C. 1985 - 
Formar licenciados aptos a lecionarem na rede oficial e particular de ensinos 
fundamental e médio, na região, no Estado e no país. 
 

História V. C. 1985 - 

Formar profissionais para o ensino de História nos níveis fundamental, médio e na 
educação superior, desenvolvendo pesquisas e atividades visando à identificação 
e conservação de acervos documentais ligados à memória histórico-cultural em 
nível local, regional e nacional. 
 

Letras (com Literaturas) Jequié 1992 - 
Formar professores para atuar nos ensinos fundamental e médio, capazes de 
associar conhecimentos teóricos à prática pedagógica, a partir da análise crítica da 
realidade �ingüístico-literária do Inglês e do Português na região e no país. 
 

Ciências Contábeis V. C. 1993 - 
Formar profissionais capacitados para o exercício de atividades nas áreas de 
contabilidade e de finanças, de assessoria técnica à gestão financeira e de 
auditagem empresarial institucional. 
 

Educação Física Jequié 1997 - 
Formar o profissional para atuar na pré-escola, ensinos fundamental, médio e na 
educação superior, possibilitando, também, aquisição de conhecimentos genéricos 
na área não formal. 
 

Ciência da Computação V. C. 1998 - Formar profissionais capazes de desenvolver software com padrão de qualidade 
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internacional e fornecer bases científicas e tecnológicas na área de computação 
para o progresso tecnológico. 
 

Ciências Econômicas V. C. 1998 - 
Formar bacharéis que estarão capacitados a intervirem no processo sócio-
econômico regional e nacional. 
 

Comunicação Social V. C. 1998 - 
Formar jornalistas com visão crítica do papel e da função da comunicação dentro 
das comunidades, tendo como referência a realidade que os cerca. 
 

Fisioterapia Jequié 1998 - 
Formar profissional da área de saúde que atue na prevenção, cura e reabilitação 
do indivíduo e com capacidade de participar do contexto político-social e cultural 
nos âmbitos nacional, regional e local. 
 

Pedagogia V. C. 1998 - 
Pedagogia Jequié 1998 - 
Pedagogia Itapetinga 1998 - 

Habilitar profissionais para atuarem como professores das matérias pedagógicas 
do magistério e das quatro primeiras séries do 1º grau e para supervisão, gestão 
escolar e orientação educacional. 
 

Ciências Biológicas V. C. 1999 - 

Atender a demanda por profissionais desta área, habilitados ao magistério de 1º e 
2º graus, com capacidade técnica-científica e postura ética aliada a uma visão 
sócio-política e econômica, podendo contribuir efetivamente na construção da 
cidadania. 
 

Direito V. C. 1999 - 

Formar profissionais qualificados para a advocacia liberal, com visão crítica e 
consciência sócio-política, bem como preparados para prestarem e obterem 
aprovação nos diversos concursos públicos para os quais o curso de Direito é pré-
requisito. 
 

Matemática V. C. 1999 - 
Capacitar o aluno nos aspectos conceituais, pedagógicos, metodológicos, 
filosóficos, políticos e sociais, atendendo assim a carência de profissionais, da 
região, na área de Ciências Exatas. 
 

Ciências Biológicas Jequié 1999 - 
Atender a demanda por profissionais desta área, habilitados ao magistério de 1º e 
2º Graus, na região e no país. 
 

Ciências Biológicas em Águas 
Continentais Jequié 1999 - 

Formar bacharéis para atuarem como técnicos na área de Biologia ou outras a ela 
relacionadas. 
 

Ciências Biológicas com Ênfase 
Genética Jequié 1999 - 

Formar profissionais para compreenderem a autonomia, cidadania e justiça social 
como meta a serem conquistadas a fim de promover o desenvolvimento social 
com base na sustentabilidade ambiental. 
 

Engenharia de Alimentos Itapetinga 1999 - 
Formar profissionais capacitados para atender as exigências técnico-científicas e 
operacionais do complexo industrial agroalimentar de toda a Região Sudoeste da 
Bahia, bem como de todo o país. 
 

Física V. C. 2000 - 
Atender às formações dos quadros profissionais superiores com um domínio da 
ciência básica que constitui um dos pilares sobre o qual está assentado o 
desenvolvimento científico e tecnológico da região. 
 

Matemática com Enfoque em 
Informática Jequié 2000 - 

Formar professor de matemática para atuar na segunda fase do Ensino 
Fundamental e para o Ensino Médio. 
 

Medicina V. C. 2004 - Graduar médicos com formação generalista capazes de resolver os problemas de 
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saúde da população, com visão humanista, crítica, reflexiva, ética e com 
comprometimento social. 
 

Odontologia Jequié 2004 - 
Formar profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
promovendo a qualidade de assistência odontológica para a população. 
 

Engenharia Ambiental Itapetinga 2004 - 
Formar engenheiros ambientais comprometidos com o desenvolvimento 
econômico e social da região e do país, e preocupados com as questões 
ambientais e com a defesa da vida sobre a Terra. 
 

Química (licenciatura) Itapetinga 2004 - 
Formar profissionais que atendam ao contexto sócio-político e cultural e às 
inovações tecnológicas da sociedade pós-moderna, a fim de que enquanto 
cidadão e educador possa implementar uma prática transformadora. 
 

Engenharia Florestal V. C. 2005 - 
Formar um profissional com perfil moderno e ético e em sintonia com as 
necessidades da sociedade brasileira, comprometido com a sustentabilidade dos 
ecossistemas florestais, para o bem estar da humanidade. 
 

Química (bacharelado) Jequié 2005 - 
Formar profissionais com visão ampla e multidisciplinar fundamentada em sólidos 
conhecimentos de Química que lhe possibilite atuar em vários setores da região e 
do país. 
 

Sistemas de Informação Jequié 2005 - 
Formar profissionais da área de Computação e Informática para atuação em 
pesquisa, gestão, desenvolvimento, uso e avaliação de tecnologias de informação 
aplicadas nas organizações. 
 

Cinema e Audiovisual V. C. 2009 - 
Capacitar alunos para o campo do cinema e do audiovisual, proporcionando 
leituras reflexivas da realidade, bem como a inserção profissional destes no 
mercado de trabalho. 
 

Filosofia V. C. 2009 - 
Formar professores e pesquisadores, qualificando-os para intervir nos ambientes 
culturais, políticos, educacionais, científicos e nas organizações da região. 
 

Artes com Formação em Teatro ou 
Dança Jequié 2009 - 

Preparar profissionais para as questões da educação básica e a valorização do 
indivíduo na preservação de sua identidade, cultura e meio. 
 

Farmácia Jequié 2009 - 
Formar o farmacêutico como profissional da saúde com habilidades e 
competências para atuar nas áreas dos medicamentos, alimentos e análises 
clínicas, capacitado para responder aos desafios da sociedade. 
 

Medicina Jequié 2009 - 
Formar médicos capazes de atenderem às demandas de saúde com visão crítica 
da realidade e com ações transformadoras no âmbito da saúde e da sociedade. 
 

Ciências Biológicas Itapetinga 2009 - 
Formar profissionais capacitados para atuar em pesquisas tecnológicas e 
acadêmicas, no setor industrial ou atividades relacionadas. 
 

Química com Atribuições 
Tecnológicas Itapetinga 2009 - 

Preparar o futuro profissional para intervir cientificamente em todos os assuntos 
relacionados com a matéria e suas transformações, podendo desempenhar tarefas 
operacionais, de consultoria, de pesquisa básica e aplicada. 
 

Fonte: Pesquisa Documental, 2010; UESB, 1984; UESB, 2011 - Catálogo dos Cursos de Graduação. Legenda: V. C. – Vitória da Conquista. 
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Todos os Cursos regulares de graduação da UESB, indistintamente, desde as 

Faculdades de Formação de Professores, no nascedouro da Instituição, aos anos 

hodiernos, denotam, em suas finalidades ou orientações profissionais, a 

preocupação em formar o graduando com visão, sensibilidade, foco, atitudes e 

comportamentos orientados para o desenvolvimento, com visibilidade para as 

necessidades e condições regionais, como se destaca:  

1. As licenciaturas direcionam-se, essencialmente, à formação de quadro 

docente para atuar na educação fundamental e superior da Região;  

2. os Cursos de Saúde, aos aspectos de saúde coletiva e a melhoria da 

qualidade de vida da população local/regional;  

3. os Cursos de Agrárias, ao desenvolvimento peculiar agropecuário da Região;  

4. os de Sociais Aplicadas, às questões socioeconômicas locais e regionais;  

5. as Engenharias e os Cursos Tecnológicos, à infra-estrutra, tecnologia e a 

cadeia produtiva da Região; etc. 

 

O comprometimento individual dos Cursos de graduação da UESB frente à 

missão desenvolvimentista da Instituição é afiançado pelo nível de qualidade 

apresentado por estes, atestado frequentemente nos Exames Nacionais de Curso 

realizados pelo Ministério da Educação (MEC), como se discute no item a seguir.  

 

 

4.1.3.1 A Qualidade dos Cursos da UESB aferida pelo ENC e ENADE/SINAES 

 

 

O MEC implantou no ano de 1996, através do Instituto Nacional de Pesquisa 

Educacional (INEP), o Programa Nacional de Avaliação de Cursos de Nível 

Superior, como mecanismo de avaliação dos Cursos de graduação no Brasil. De 

1996 a 2003, o Exame Nacional de Cursos (ENC) avaliou os Cursos do país 

atribuindo-lhes conceitos que variaram de A (excelente), correspondente ao melhor 

resultado possível, a E (péssimo), referente ao seu resultado mais baixo. 

 

Este exame, em suas primeiras edições, suscitou muitas polêmicas e 

resistências por parte de estudantes e instituições de Ensino Superior em várias 

partes do Brasil. Como forma de protesto, muitos alunos e instituições de ensino do 
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país se negaram a prestar a avaliação sob a justificativa de que o conceito oriundo 

da referida prova poderia estigmatizar positiva ou negativamente a qualidade dos 

Cursos verificados. Deste modo, nesta época, muitos Cursos de graduação do Brasil 

alcançaram péssimos conceitos em razão de, sequer, terem se submetido ao 

processo avaliativo do MEC, fato este ocorrido com muitos Cursos da UESB entre os 

anos de 1996 a 2003. 

 

Contudo, em relação aos Cursos da Instituição que se submeteram 

regularmente ao ENC durante os anos de 1996 a 2003, merece destaque, no 

campus de Vitória da Conquista, o Curso de Ciências Contábeis, com conceito B, 

em 2002, e A em 2003. O Curso de Administração, que inicia em 1996 com o 

conceito E, em razão da não submissão de seus alunos ao exame, não foi avaliado 

em 1997, mas conseguiu o conceito B nos quatro anos consecutivos, ou seja, em 

1998,1999, 2001, 2002 e 2003, exceção feita ao ano 2000, quando tirou C. Já o 

Curso de Letras começou sendo avaliado com E em 1998 para, a seguir, alternar 

entre A e B de 1999 a 2003. O Curso de Direito foi avaliado em 2003 com o conceito 

B. Distingue-se, entre todos, o Curso de Pedagogia que manteve o conceito A nos 

dois anos em que foi avaliado, em 2002 e 2003.  

 

Do campus de Jequié distinguem-se o Curso de Matemática com o conceito 

B, na primeira avaliação em 2003, e o Curso de Letras que iniciou com A, em 2002 e 

B, em 2003. No campus de Itapetinga, somente o Curso de Pedagogia havia sido 

avaliado até o ano de 2003, tendo obtido conceito C em 2001 e, nos dois anos 

seguintes, atingido o conceito A. A TAB. 24 apresenta com detalhamento os 

resultados obtidos pelos Cursos de graduação da UESB no ENC durante os anos de 

1996 a 2003. 

 

No ano de 2004, o INEP reformulou o Programa Nacional de Avaliação de 

Cursos de Nível Superior mediante a criação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Naquele mesmo ano o ENC foi extinto dando lugar ao 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O ENADE passou a ser 

considerado como um componente curricular obrigatório dos Cursos de graduação 

do país, sendo inscrita no histórico escolar do estudante a sua situação regular com 

relação a essa obrigação (INEP/MEC, 2011). 
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O conceito do Curso no ENADE passou a ser calculado pela média 

ponderada da nota padronizada dos concluintes no componente específico, da nota 

padronizada dos ingressantes no componente específico e da nota padronizada em 

formação geral (concluintes e ingressantes), possuindo estas, respectivamente, os 

seguintes pesos: 60%, 15% e 25%. Assim, a parte referente ao componente 

específico contribui com 75% da nota final do curso, enquanto que a parte de 

formação geral contribui com 25%. O conceito é apresentado em cinco categorias (1 

a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na 

Área (INEP/MEC, 2011). 

TABELA 24 - Conceito dos Cursos de Graduação da UESB no ENC de 1996 a 2003 
Campus Curso Conceito Ano Campus Curso Conceito Ano 

 Administração B 2003  C.Biológicas C 2003 
 Administração B 2002  C.Biológicas C 2002 
 Administração B 2001  C.Biológicas C 2001 
 Administração C 2000  C.Biológicas B 2000 
 Administração B 1999 Jequié Enfermagem E 2003 
 Administração B 1998  Enfermagem E 2002 
 Administração S/C 1997  Letras C 2003 
 Administração E 1996  Letras A 2002 
 Agronomia D 2003  Letras D 2001 
 Agronomia E 2002  Letras C 2000 
 Agronomia C 2001  Letras E 1999 

 Agronomia C 2000  Letras E 1998 
 C. Biológicas C 2003  Matemática B 2003 

Vitória C. Biológicas B 2002     
da C. Contábeis A 2003     

Conquista C. Contábeis B 2002     
 Direito B 2003  Pedagogia A 2003 
 Economia E 2003 Itapetinga Pedagogia A 2002 

 Geografia C 2003  Pedagogia C 2001 
 História E 2003     
 História C 2002     
 Jornalismo E 2003     
 Jornalismo E 2002     
 Jornalismo D 2001     
 Letras B 2003     
 Letras A 2002     
 Letras B 2001     
 Letras B 2000     
 Letras A 1999     
 Letras E 1998     
 Matemática D 2003     
 Matemática C 2002     
 Matemática E 2001     
 Matemática E 2000     
 Matemática D 1999     
 Matemática E 1998     
 Pedagogia A 2003     
 Pedagogia A 2002     
Fonte: INEP, 2004.  Legenda: S/C - Sem Conceito, utilizado quando o Curso não tem estudante 
selecionado na amostra que participou efetivamente do ENADE, realizando a prova. 
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A TAB. 25 apresenta os conceitos obtidos pelos Cursos de graduação da 

UESB no ENADE durante os anos de 2004 a 2008. 

 

TABELA 25 - Conceito dos Cursos de Graduação da UESB no ENADE de 2004 a 2008 
Conceito ENADE Curso Campus 

2004 2005 2006 2007 2008 
Agronomia Vit. da Conquista S/C  -  - 2  - 
Educação Física Jequié 5  -  - S/C  - 
Enfermagem Jequié 5  -  - 4  - 
Fisioterapia Jequié S/C  -  - S/C  - 
Zootecnia Itapetinga 4  -  - 4  - 
Biologia Jequié  - 4  -  - 4 
Biologia Vit. da Conquista  - 3  -  - 2 
Ciência da Computação Vit. da Conquista  - 4  -  - 3 
Física Vit. da Conquista  - 4  -  - 3 
Geografia Vit. da Conquista  - 4  -  - 3 
História Vit. da Conquista  - S/C  -  - 3 
Letras Jequié  - 4  -  - 3 
Letras Vit. da Conquista  - 3  -  - 3 
Matemática Jequié  - 4  -  - 2 
Matemática Vit. da Conquista  - 3  -  - 2 
Pedagogia Itapetinga  - 3  -  - 3 
Pedagogia Jequié  - 4  -  - 3 
Pedagogia Vit. da Conquista  - 4  -  - 4 
Pedagogia (FP - Poções) Vit. da Conq./Poções  -  -  -  - 2 
Química Jequié  - 3  -  - 4 
Administração Vit. da Conquista  -  - 5  -  - 
Ciências Contábeis Vit. da Conquista  -  - 4  -  - 
Ciências Econômicas Vit. da Conquista  -  - 3  -  - 
Comunicação Social Vit. da Conquista  -  - 3  -  - 
Direito Vit. da Conquista  -  - 5  -  - 
Odontologia Jequié  -  -  - S/C  - 
Medicina Vit. da Conquista  -  -  - S/C S/C 
Química Itapetinga  -  -  -  - S/C 
Biologia Itapetinga  -  -  -  - S/C 
Sistemas de Informação Jequié  -  -  -  - S/C 
Engenh. de Alimentos Itapetinga  -  -  -  - 3 
Engenharia Ambiental Itapetinga  -  -  -  - S/C 
Engenharia Florestal Vit. da Conquista  -  -  -  - S/C 
Fonte: INEP/MEC, 2010. Legenda: S/C - Sem Conceito, utilizado quando o Curso não teve 
estudante selecionado na amostra que participou efetivamente do ENADE, realizando a 
prova. 

 

Dos anos de 2004 a 2008 cabe ressaltar o bom desempenho apresentado 

pelos Cursos de Educação Física e Enfermagem, do campus de Jequié, ambos com 

nota máxima 5 (excelente), e o Curso de Zootecnia, em Itapetinga, com conceito 4 

(muito bom). Em 2005, os Cursos avaliados receberam conceitos significativos, de 

muito bom a bom/regular, como é o caso dos Cursos de Biologia, Letras, Pedagogia 

e Matemática (de Jequié) e Ciência da Computação, Física, Geografia e Pedagogia 
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(de Vitória da Conquista), com nota 4 (muito bom); os Cursos de Biologia, Letras e 

Matemática (de Vitória da Conquista) e Pedagogia (Itapetinga) e Química (de 

Jequié), receberam no ano o conceito 3 (bom/regular). 

 

Em 2006, destacaram-se no exame os Cursos de Administração e Direito, 

ambos avaliados com o conceito máximo, ou seja, nota 5. Neste ano, o Curso de 

Ciências Contábeis recebeu nota 4 e os Cursos de Ciências Econômicas e 

Comunicação Social, conceito 3. Todos os Cursos avaliados em 2006 foram da Área 

de Ciências Sociais Aplicadas, do campus de Vitória da Conquista. Em 2007 

receberam conceito 4 os Cursos de Enfermagem e Zootecnia. O Curso de 

Agronomia, em Vitória da Conquista, nota 2.  

 

No ano de 2008 tiveram destaque no ENADE com conceito 4 os Cursos de 

Biologia e Química, ambos de Jequié, e Pedagogia, do campus de Vitória da 

Conquista. Os Cursos de Ciência da Computação, Física, Geografia, História e 

Letras, de Vitória da Conquista, e os Cursos de Pedagogia de Jequié e Itapetinga 

foram todos razoavelmente avaliados com nota 3. Já os Cursos de Biologia e 

Matemática, de Vitória da Conquista, e o Curso de Matemática de Jequié e o de 

Pedagogia ministrado em convênio com a Prefeitura Municipal de Poções, do 

Programa de Formação para Professores da Instituição, tiveram avaliação 

insuficiente, recebendo o conceito 2. 

 

De modo geral, os conceitos ou notas recebidas pelos vários Cursos de 

Graduação da UESB denotam objetivamente a qualidade de ensino apresentada por 

eles. Os Cursos que apresentaram avaliação insatisfatória (conceitos D e E e nota 

2), a partir do ano de 2004, com a consolidação nacional do ENADE, estão 

passando por medidas de melhoria, como, por exemplo, o fortalecimento de quadro 

docente e estrutura de ensino, diagnóstico de desafios e fragilidades acadêmicas no 

âmbito de seus órgãos colegiados de gestão, etc. (UESB, 2002) 

 

Assim, é possível assegurar que a finalidade da UESB em prestar uma 

educação de qualidade à Região Sudoeste, tendo em vista a formação de capital 

humano para o desenvolvimento regional e do país, está sendo alcançada quando 

se toma por base instrumentos de avaliação externa, como é o caso do ENC e o 
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ENADE/SINAES. Este último, atualmente, é o principal mecanismo federal de 

avaliação dos Cursos de Graduação do país. 

 

Outra informação que corrobora a boa avaliação da qualidade dos Cursos de 

graduação da UESB está no prêmio conquistado pela Instituição na 22ª Edição da 

Avaliação de Cursos Superiores do Guia do Estudante (GE), veiculado pela Editora 

Abril S/A, ocorrido no ano de 2010. Este prêmio visa “identificar, valorizar e difundir 

as melhores instituições de Ensino Superior do país”. Em 2010, o GE analisou 

diversas universidades e seus respectivos Cursos. A UESB foi mais uma vez 

estrelada, nesta oportunidade, com nove de seus Cursos (UESB, 2010). 

  

O Curso de graduação em Zootecnia, do campus de Itapetinga, recebeu ‘três 

estrelas’, assim como Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Pedagogia, em 

Jequié e Ciências Contábeis, em Vitória da Conquista, sendo considerados ‘bons 

cursos’. O conceito de ‘muito bom’ - ‘quatro estrelas’, foi destinado aos Cursos de 

Administração e Pedagogia, do campus de Vitória da Conquista e ao Curso de 

Química, em Jequié (UESB, 2010). 

 

Para participarem do processo avaliativo, as universidades informam seus 

dados gerais e dados específicos dos Cursos de graduação que vão oferecer no 

próximo vestibular. Estes dados são então entregues a mais de três mil pareceristas 

para avaliação. Os conceitos recebidos por cada Curso resultam de uma média das 

estrelas dadas por cada parecerista e também são consideradas as avaliações de 

anos anteriores, que são as próprias estrelas recebidas pelo Curso nas cinco últimas 

avaliações do GE (ABRIL, GUIA DO ESTUDANTE, 2010). 

  

Por todas essas informações, criação de novos Cursos, aumento de 

matrículas e avaliação de desempenho de alunos e Cursos, pode-se afirmar que o 

ensino ofertado pela UESB é de qualidade e atende às finalidades gerais e 

específicas na formação de novos profissionais nas suas diversas graduações. Elas 

têm contribuído, efetivamente, para a formação de profissionais do ponto de vista 

pessoal, técnico e humano qualificados para atender as demandas sociais e as 

exigências de mercado contemporâneas, respeitando-se as características e 

necessidades da Região Sudoeste do Estado, território de origem da maior parte 
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dos estudantes da Instituição e onde a maioria deles atua ou atuará 

profissionalmente. A forma de acesso e maiores informações sobre a origem dos 

candidatos aos Cursos de graduação da UESB são discutidas no tópico seguinte. 

 

 

4.1.3.2 Ampliação do Acesso e Mobilidade Social 

 

 

Um número cada vez maior de candidatos tem se interessado em ingressar 

nos Cursos de graduação da UESB. Essa procura crescente pelo vestibular é 

creditada, sobretudo, ao fortalecimento da Instituição, que vem oferecendo, como 

observado anteriormente, cada vez mais opções de Cursos com qualidade variada. 

 

Segundo dados da Comissão Permanente do Vestibular da UESB (COPEVE), 

verifica-se que os inscritos nos concursos vestibulares da Universidade são 

originários não só da Região Sudoeste, mas também de mais de 50 outros 

municípios do Estado da Bahia, além de outros Estados da Federação, como Minas 

Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro (UESB, 2002). O GRÁF. 8 mostra 

a evolução dos inscritos no vestibular da UESB no período de 1998 ao primeiro 

semestre de 2011. 

 

 
GRÁFICO 8: Evolução dos inscritos no vestibular da UESB de 1998 a 2011/1 
Fonte: PROGRAD/UESB, 2011 catálogo de cursos. 
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De 1998 a 2011/1 se inscreveram no vestibular da UESB o total de 219.406 

candidatos. A análise do GRÁF. 8 revela que a política de expansão dos Cursos de 

graduação da Universidade iniciada em 1998 foi positiva, uma vez que o 

crescimento da demanda de alunos nos anos posteriores tem sido ascendente, 

chegando ao ápice em 2004 com 24.030 candidatos. A partir do ano de 2005 a 

quantidade de inscritos no processo seletivo da Instituição apresenta uma tendência 

de decréscimo. A grande redução de inscritos em 2008, em comparação aos anos 

anteriores, deve ser debitada em grande medida à redução na oferta de vagas pela 

Universidade, naquele ano, em razão do cancelamento de um semestre letivo. Em 

2010, o número de candidatos inscritos no vestibular da UESB subiu 

significativamente, talvez em função da crise econômica mundial de 2008 e a 

consequente busca por maior qualificação profissional. Em 2011, volta a cair 

sinalizando que a demanda poderá estabilizar-se ao redor dos 14 mil inscritos, 

mesmo assim, este número é mais de quatro vezes superior à oferta anual de vagas 

da Instituição. 

 

No Diagnóstico Estratégico da UESB, elaborado em meados de 1998, 

menciona-se claramente a necessidade de melhoria do nível de educação ofertado à 

comunidade regional (UESB, 2002). Por isto, a Universidade optou pelo aumento da 

oferta de Cursos de licenciatura, mediante a implantação de novas graduações 

voltadas ao ensino e a ampliação de vagas de Cursos de licenciatura plena já em 

funcionamento. Essas iniciativas fundamentaram-se, essencialmente, em duas 

premissas: a primeira advém da chamada Sociedade do Conhecimento. Nela, a 

qualificação dos professores é um imperativo a fim de que possam participar, de 

forma efetiva, da construção de um novo projeto social, seguindo as orientações da 

UNESCO (1998), ao afirmar que a educação é a base da mudança em todas as 

nações do planeta. A segunda relaciona-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394 de 1996) e ao Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 

nº 10.172 de 2001, que estabeleceram a obrigatoriedade de formação em nível 

superior, na modalidade de licenciatura plena, de todos os professores da educação 

básica.  
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A UESB também buscou atender a outras áreas prioritárias que se 

apresentavam como condição para promoção do desenvolvimento regional, 

facilitando um maior acesso de alunos a Cursos que suprissem a outras demandas 

da sociedade nas áreas tecnológica, engenharias, saúde, ciências sociais aplicadas, 

entre outras. 

 

Um instrumento de coleta de informações importante que a Universidade 

utiliza para conhecer o perfil dos demandantes por ensino de graduação inscritos em 

seu vestibular é o questionário socioeconômico e cultural. A enquete é aplicada a 

todos os candidatos que pleiteiam uma vaga na Instituição, no ato da inscrição no 

concurso vestibular. O intuito da pesquisa é conhecer o perfil dos seus futuros 

alunos. Na base desta decisão está a Portaria do MEC nº 837 de 1990, que 

recomenda este levantamento. O questionário é composto de 29 questões. Algumas 

levantam o ‘background’ dos alunos: sexo, estado civil, idade, escolaridade, local de 

residência, etc. Outras tratam da motivação do aluno ao escolher a Universidade e o 

Curso, suas expectativas, como foi informado sobre a Instituição, sociabilidade, nível 

de instrução familiar, atividades profissionais e renda do candidato e de sua família. 

 

Quando se examina a origem dos estudantes que vêm à UESB, percebe-se 

que são pessoas que provêm da Região Sudoeste, de localidades circunvizinhas e 

de municípios distantes da Bahia. Outras provêm de outros Estados do Brasil 

(BRITO, 2008).  

 

Para alguns estudantes que venham de outras cidades ou que, 

comprovadamente, sejam carentes de recursos econômicos, a UESB oferece 

moradia estudantil no campus de Vitória da Conquista (cerca de 20 vagas anuais) e 

ajuda de custo financeira, mediante processos seletivos específicos previamente 

publicizados. Além disso, a Instituição, através de convênios com diversas empresas 

e organizações, possibilita a participação de discentes em estágios curriculares e 

não-obrigatórios, viabilizando, assim, a integração dos estudantes ao mercado de 

trabalho.   

 

Quando se analisa a origem dos alunos que procuram a UESB pelo campus 

de Vitória da Conquista, constata-se que seus futuros estudantes provêm de quase 
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FIGURA 3 - Fluxo de estudantes da Região Sudoeste para a UESB 
Fonte: Brito, 2008. 
 

todos os 39 municípios que pertencem à Região Sudoeste (BRITO, 2008). Vejam-se 

os dados da FIG. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa aponta estudantes da UESB oriundos de municípios como Potiraguá, 

Itiruçu, Jequié, Poções, Planalto, Tremedal, Belo Campo, dentre outros. Certamente, 

a busca pelo ensino da UESB por parte dos candidatos à educação superior da 

Região é justificada pela oportunidade, pela oferta e pela qualidade dos serviços 

prestados na Instituição. A escolha pela qualidade foi confirmada pelos resultados 

da pesquisa realizada pela Comissão Própria de Avaliação da UESB (CPA), 

publicada em 2008. A pesquisa foi feita a partir de uma amostra, estratificada 

estatisticamente, de 2.002 alunos de graduação. Pelo estudo, constatou-se que 56% 

dos estudantes ouvidos, e distribuídos entre as distintas áreas de conhecimento, 

poderão realizar seus objetivos de forma razoável com a formação recebida na 
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FIGURA 4 - Fluxo de estudantes de municípios da Bahia para a UESB 
Fonte: Brito, 2008. 
 

UESB. Este percentual é ainda maior quando se consideram os alunos da área de 

Ciências Naturais: 82% dos discentes afirmam confiar na educação ofertada pela 

Instituição (UESB, CPA, 2008).  

 

A UESB também atrai estudantes de municípios oriundos de praticamente 

todas as regiões da Bahia, como se pode visualizar pela FIG. 4. No mapa, constata-

se o grau de abrangência da Instituição que de regional torna-se estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FIG. 4 demonstra a presença de estudantes na UESB de cidades 

pertencentes a outras regiões da Bahia, tais como Eunápolis, Nova Canaã, Ilheús, 

Itabuna, Feira de Santana, Santa Cruz de Cabrália, Barreiras, Ibotirana, Xique-

Xique, Morro do Chapéu, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, 

Salvador, Cruz das Almas, Maracás, Camacã, Alcobaça, dentre outros (BRITO, 
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2008). Além disso, segundo a autora existem ainda na Universidade alunos 

originários de outros Estados da Região Nordeste do país, tais como Alagoas, 

Pernambuco, Ceará e Sergipe; da Região Sudeste, como os Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro; do Centro-Oeste, a exemplo de Mato Grosso do Sul 

e Góias e, até da Região Sul do Brasil, como é o caso de alunos oriundos do Rio 

Grande do Sul. 

 

O impacto regional e estadual tem sido noticiado com frequência na imprensa. 

Num trecho de matéria jornalística escrita no Jornal da UESB, em dezembro de 

2000, já se anunciava a ampliação do impacto da Universidade na comunidade 

regional, mantendo os jovens atuando no mercado local: 

Pioneira nas três cidades que a abrigam, a UESB nasceu como centro de 
formação profissional. Sua presença supria, antes de tudo, os anseios das 
comunidades em relação à melhoria na prestação de serviços, bem como 
ao aumento do nível de conhecimento circulantes nas áreas de ensino que 
passou a dominar. Começam a brotar, então, os primeiros egressos dos 
Cursos da Universidade, devolvendo à comunidade os conhecimentos 
apreendidos durante a vida acadêmica. Essa ‘colheita’ de profissionais 
formados pela UESB promove a diminuição do êxodo estudantil para as 
cidades universitárias, como Salvador e Belo Horizonte. A permanência dos 
jovens aumenta, por assim dizer, os laços de afetividade entre a 
comunidade e a UESB, cada vez mais confiante nos serviços que ela 
poderia continuar oferecendo (UESB, JORNAL, 2000). 

 

Em outro artigo da edição do veículo citado, intitulado ‘Região tem mais 

acesso a Cursos superiores’, destacava-se a alegria de um estudante em poder 

matricular-se no novo Curso de Física que a Instituição criara: 

José Fabrício está decidido: vai concorrer ao vestibular da UESB para o 
Curso de Física. “Meu sonho era fazer Engenharia Civil ou Física. Fiquei 
feliz pela UESB oferecer justamente um dos Cursos que eu queria”, 
comemora o rapaz de 21 anos. Com ele, centenas de outros estudantes da 
cidade e Região estão optando por fazer vestibular na UESB, graças aos 
novos Cursos (UESB, JORNAL, 2000). 

 

Pelos trechos citados é possível notar que a Universidade influenciou 

profundamente a permanência de estudantes na Região Sudoeste, pois estes não 

mais necessitavam deslocar-se para os grandes centros urbanos, como Salvador e 

outros, para qualificar-se profissionalmente. Além da formação, a Instituição 

contribuiu também para a retenção de talentos profissionais que, ao estudarem em 

sua região de origem, acabavam por fixar-se profissionalmente em suas cidades de 

origem, com reflexos positivos na agricultura, na indústria, nos serviços e no nível de 

educacional e de saúde da Região. 
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A UESB, não apenas se preocupou com a democratização do ensino e a 

ampliação do número de vagas para melhor servir à Região Sudoeste, como 

também, fundamentalmente, em possibilitar a inclusão social pela educação. Ao 

criar novos Cursos e ao ampliar as vagas, a Universidade promoveu ‘Ações 

Afirmativas’ – que possibilitaram e possibilitam a redução de desigualdades sociais 

que são históricas na Região. Além disso, a UESB implantou, em setembro de 2008, 

por meio do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Programa de Cotas. 

Por ele, a Instituição reservou 50% das suas vagas para alunos oriundos de escolas 

públicas. Em geral, estes alunos são 70% negros e 30% de outras etnias. Além 

dessa oportunidade, a Universidade oferece cotas adicionais: uma vaga em cada 

Curso para pessoas com deficiência, outra para indígenas e uma terceira para 

remanescente de quilombos ou quilombolas na Região. 

 

Esta iniciativa rendeu a UESB, em 2010, o Prêmio Camélia da Liberdade, 

promovido pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (UESB, 

INFORMATIVO, 2010). A Universidade foi a única instituição de ensino entre as 

Regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste do país a receber a premiação. Isto 

assinala mais uma vez o seu comprometimento social e sua inserção no 

desenvolvimento regional e nacional. 

 

Outra fonte de contribuição da Universidade ao desenvolvimento da Região 

Sudoeste através do ensino se refere à educação em nível de pós-graduação, Lato 

e Stricto Sensu, como se discute no próximo tópico. 

 

 

4.2 Contribuição ao Desenvolvimento pelo Ensino de Pós-Graduação 

 

 

O impacto desenvolvimentista das políticas de pós-graduação, em larga 

escala, é de difícil percepção. Todavia, a UESB tem, no seu conjunto de finalidades 

institucionais, o objetivo de fortalecer a política de pós-graduação, como base para a 

qualificação dos recursos humanos da própria Universidade, bem como da Região 

Sudoeste, a fim de aprimorar o ensino, a pesquisa e a extensão (UESB, 2002). Para 
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avaliar sua contribuição, toma-se por base seus Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e Pós-graduação Lato Sensu. 

 

Um dos primeiros registros formais de institucionalização de uma política de 

pós-graduação na UESB encontra-se no Relatório de Credenciamento da Entidade, 

enviado, em abril de 1995, ao Conselho Estadual de Educação da Bahia. Por ele, a 

direção propunha a qualificação do corpo docente e de funcionários da 

Universidade, com incentivo intensivo para a pós-graduação stricto sensu, nas 

diversas áreas do conhecimento, em instituições com cursos recomendados pela 

CAPES/MEC. Posteriormente, após a qualificação de seu quadro de professores a 

UESB incentivaria o desenvolvimento e a criação de Cursos de pós-graduação lato e 

stricto sensu, respectivamente. 

 

Para qualificar seus professores, a UESB organizou, em 1994, o primeiro 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem em convênio com a 

Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Foi o primeiro mestrado interinstitucional, 

com concentração em Saúde Pública, capacitando-se onze docentes do quadro da 

Instituição. O êxito da parceria proporcionou a renovação do convênio, em 1996, 

com oferecimento de mais dez vagas (UESB, 2002). 

 

Por meio da reunião do Fórum Nordeste de Pró-Reitores, realizada em 

Brasília, em dezembro de 1994, a Universidade buscou ainda viabilizar o Projeto 

Nordeste de Pesquisa e Pós-Graduação, junto às agências de financiamento 

CAPES, CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), com o intuito de captar recursos 

financeiros, tanto para o apoio aos Cursos de pós-graduação quanto para a 

concessão de bolsas aos pós-graduandos da Instituição. 

 

Desde então, a política de pós-graduação da UESB vem sendo repensada. 

Estabeleceu-se a partir de 1996 a prioridade de formação do maior número de 

mestres e doutores pertencentes ao seu quadro, com três objetivos principais. Pelo 

primeiro, procurava-se atender o percentual mínimo de um terço de mestres e 

doutores, exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (nº 9394 de 

1996). Neste ano, a Instituição contava com apenas 288 docentes do quadro 
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permanente, sendo 184 especialistas, 70 mestres, 5 doutores e 29 graduados. Pelo 

segundo, a Instituição pretendia ampliar a qualificação do seu quadro docente, em 

conformidade com a LDB, tendo em vista a criação de novos Cursos e o aumento de 

vagas. Pelo terceiro, estabelecia como prioridade a qualificação de docentes para 

atender às demandas regionais e melhorar a qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Para formar novos mestres e doutores do quadro institucional, a UESB 

desenvolveu várias ações individuais e coletivas como: conceder bolsas de pós-

graduação a docentes e funcionários da casa, especialmente a partir de 1998; 

promover articulações com instituições de fomento visando à qualificação de 

profissionais de nível superior e na área de pesquisa; firmar convênios celebrados 

com órgãos governamentais (como o convênio firmado com a Secretaria de 

Administração do Estado da Bahia) e agências financiadoras (como a CAPES). 

Desse esforço empreendido, resultou a obtenção de 205 bolsas de pós-graduação, 

entre 1996 e 2002, para docentes e servidores técnico-administrativos15 (UESB, 

2002). 

 

A associação dos esforços bem sucedidos de qualificação de seu quadro de 

servidores e o estímulo à contratação de mestres e doutores, por meio de concursos 

públicos, repercutiu muito positivamente. Do ano de 1996 ao ano de 2010, o 

quantitativo de docentes com titulação em nível de mestrado aumentou de 89 para 

369, enquanto que o número de doutores foi incrementado em mais de 3.000% no 

período (TAB. 26).  

 
TABELA 26 - Evolução no Número de Docentes da UESB Mestres e Doutores de 1996 a 2010 

1996 1997 1998 1999 2000 
Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores 

89 09 96 12 111 16 149 23 165 37 
2001 2002 2003 2004 2005 

Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores 

209 46 232 54 268 75 314 99 349 126 
2006 2007 2008 2009 2010 

Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores Mestres Doutores 

358 137 359 175 398 218 374 266 369 276 
Fonte: UESB em Dados, 1995/2002; UESB, 2010. 

                                                 
15 Os recursos mobilizados em bolsas e taxas foram da ordem de R$ 2.316.234,15 (UESB, 2002). 
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A julgar por estes resultados, pode-se afirmar que a política de qualificação do 

quadro de servidores da Universidade se constituiu numa das realizações mais bem-

sucedidas do sistema de educação da UESB. Deve-se, mais uma vez, ressaltar que 

este desenvolvimento não derivou de um processo espontâneo, mas foi produto de 

uma política de formação indutiva, em grande medida, concedida, conduzida e 

apoiada por outras Instituições de ensino e fomento. Estas ações organizadas 

propiciaram o aperfeiçoando paulatino de um número importante de profissionais 

para atuarem, essencialmente, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade em seu território de atuação na Região Sudoeste. 

 

As condições de qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente da UESB 

contribuíram para a criação do seu primeiro Curso de pós-graduação Stricto Sensu, 

o Mestrado em Agronomia, em 2002. A partir de então, a pós-graduação atingiu 

acentuada expansão na Instituição, com a criação de outros programas nos anos 

posteriores. No final do ano de 2010 existiam na Instituição 11 programas próprios 

de pós-graduação stricto sensu16 (TAB. 27). 

 

TABELA 27 – Cursos de Mestrado e Doutorado da UESB - 2010 

Programa Stricto Sensu Nível Campus 

1. Pós-Graduação em Agronomia Mestrado 
 

Vit. da Conquista 

2. Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade Mestrado 
 

Vit. da Conquista 

3. Pós-Graduação em Lingüística Mestrado 
 

Vit. da Conquista 

4. Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educ. e Linguagens Mestrado 
 

Vit. da Conquista 

5. Pós-Graduação em Zootecnia 
Mestrado e 
Doutorado 

 

Itapetinga 

6. Pós-Graduação em Ciências Ambientais Mestrado 
 

Itapetinga 

7. Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos  Mestrado 
 

Itapetinga 

8. Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde  Mestrado 
 

Jequié 

9. Pós-Graduação em Genética, Biodivers. e Conservação Mestrado 
 

Jequié 

10. Pós-Graduação Científica e Formação de Professores Mestrado 
 

Jequié 

11. Pós-Graduação em Química Mestrado 
 

Jequié 
Fonte: UESB, 2010. 

 

 Estes programas de pós-graduação stricto sensu têm capacitado 

profissionais para se tornarem pesquisadores e, ou professores de alto nível, 

fomentando o desenvolvimento da ciência e a melhoria da capacidade intelectual, 

produtiva, inovadora e sustentável, principalmente, da Região Sudoeste.  

                                                 
16 Todos os Cursos são recomendados pela CAPES/MEC. 
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Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG), apesar do 

esforço realizado e do notável crescimento obtido pela Universidade nos últimos 

anos, a população uesbiana de cientistas é ainda insuficiente para atender às 

necessidades de desenvolvimento da Região e do Estado. A UESB necessita de 

maiores investimentos nesta área, porque, mesmo com os progressos realizados, 

ainda não se conseguiu atender à sua própria demanda interna de pesquisadores e 

docentes-doutores e muito menos às necessidades do Estado da Bahia para torná-

lo mais competitivo, nacional e internacionalmente (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DA PPG/UESB, 2008). Esta percepção também foi compartilhada por 48 discentes 

de programas de pós-graduação da Instituição, entrevistados pela Comissão Própria 

de Avaliação da UESB. Estes reconheceram a importância da Entidade para a 

formação profissional da Região, em nível de pós-graduação, mas evidenciaram 

uma Universidade ainda jovem, que busca investir na melhoria da qualidade dos 

Cursos que possui e, ao mesmo tempo, necessita criar novas oportunidades para 

atender à demanda regional e aumentar a inserção dos estudantes no mercado de 

trabalho (UESB/CPA, 2008). 

  

Assim, além dos programas de pós-graduação stricto sensu próprios, a 

Universidade tem articulado convênios e parcerias com outras Universidades, 

nacionais e internacionais, para a consolidação de novos mestrados e doutorados 

na modalidade interinstitucional, voltados à qualificação de seu quadro de servidores 

(docentes e funcionários). Dentre os programas conveniados pela UESB no final da 

última década, destacam-se, entre os mestrados interinstitucionais (MINTER), os 

celebrados com a Universidade Federal da Bahia, em Educação (com 20 vagas para 

docentes), e o firmado com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para o 

Mestrado em Ciências Sociais (16 vagas para docentes e quatro para técnicos). 

Quanto aos Cursos realizados em cooperação com outras IES tem-se o Mestrado 

em Políticas Públicas, estabelecido com a Universidade do Estado da Bahia (duas 

vagas para funcionários administrativos); o Doutorado em Educação, firmado com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (com dez vagas, sete para docentes e 

três para técnicos); o Doutorado em Ciência da Educação, com a Universidade de 

Lisboa - Portugal (quatro vagas para docentes); o Doutorado em Planificación 

Territorial Y Gestion Ambiental, com a Universidade de Barcelona (25 vagas para 
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docentes e técnicos); e o Doutorado em Produção Animal, da Universidade de Liège 

- Bélgica (que disponibilizou 20 vagas para docentes e técnicos). 

 

Destacam-se ainda o Doutorado em Rede do Nordeste (RENORBIO), na área 

de Biotecnologia, e outras cooperações internacionais, como as formalizadas com a 

Universidade de Zaragoza, Universidade São Carlos da Guatemala, Universidades 

Belgas (Liège e Gembloux), Universidade de Évora (Portugal), Universidade de 

Santiago de Compostela e Universidade de Barcelona. 

 

Quanto à pós-graduação lato sensu, ressalta-se o esforço da UESB em 

oferecer Cursos de aperfeiçoamento e especialização, tanto para qualificação de 

seus recursos humanos, quanto em atendimento às demandas da comunidade 

regional. De 2002 a 2010, a Universidade promoveu, anualmente, cerca de 20 

cursos de pós-graduação em nível de especialização que abrangem áreas diversas 

do conhecimento. Entre os anos de 2008 a 2010, a UESB aprovou, por meio da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, 16 Cursos de especialização ofertados nos 

três campi, atendendo alunos de diferentes localidades da Região Sudoeste e 

cidades circunvizinhas (TAB. 28).  

 

TABELA 28 - Cursos de Pós-Graduações Lato Sensu da UESB - 2010 

Curso  Campus 
1. Análise do Espaço Geográfico Vit. da Conquista 
2. Alfabetização nos Primeiros Anos de Escolaridade Vit. da Conquista 
3. Educação Matemática Vit. da Conquista 
4. Lingüística Vit. da Conquista 
5. Teoria e História Literária Vit. da Conquista 
6. Gestão de Recursos Hídricos Vit. da Conquista 
7. História Social do Trabalho Vit. da Conquista 
8. Recursos Florestais Vit. da Conquista 
9. Gestão Pública Municipal Vit. da Conquista 
10. Gestão da Inovação no Setor Público Vit. da Conquista 
11. Gestão do Conh. para a Inovação e Empreendedorismo Vit. da Conquista 
12. Meio Ambiente e Desenvolvimento Itapetinga 
13. Ciências Ambientais Itapetinga 
14. Antropologia Itapetinga 
15. Educação Matemática Jequié 
16. Gerontologia Jequié 

Fonte: UESB, 2010. 
 

Destes dados apresentados, infere-se que o ensino de pós-graduação stricto 

e lato sensu tem crescido na UESB de 1996 a 2010. Isto teria promovido mudanças 

qualitativas importantes na capacitação e formação de recursos humanos no nível 
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de mestrado e doutorado da comunidade regional do Sudoeste Baiano. Os Cursos 

de pós-graduação têm contribuído para a atualização técnico-científica e profissional 

dos seus estudantes e para a articulação e o diálogo da Instituição com outros 

centros de ensino e pesquisa do país. 

 

No ano de 2000, quando da passagem de comemoração dos 20 anos da 

UESB (considerando-se a fundação da Autarquia Universidade do Sudoeste, em 

1980), há uma matéria com o título ‘População recebe com entusiasmo ações de 

qualificação profissional da UESB’, publicada no seu informativo interno: 

O envolvimento entre a UESB e a comunidade do Sudoeste está cada vez 
mais forte. Essa integração e consequente inserção da Universidade na 
Região se deve, em grande parte, às ações de qualificação profissional por 
ela desenvolvidas. É raro um profissional que nunca tenha ouvido falar ou 
não tenha participado de um dos projetos de aperfeiçoamento,ou 
especialização. A ampliação do espaço de atuação da UESB vem 
extrapolando até mesmo a região prioritária de atendimento, alcançando a 
Chapada Diamantina, o entorno das cidades de Jequié e Itapetinga e um 
número maior de municípios do entorno de Vitória da Conquista. As 
parcerias para implementar os programas de capacitação têm sido 
perseguidas e alcançadas com êxito para melhor atender às necessidades 
de atualização profissional nas mais diversas áreas (UESB, JORNAL, 
2000). 

 

Assim, ressalta-se neste texto, sem o intuito de esgotar as repercussões e 

olhares sobre o assunto, o avanço dos contributos da Instituição na qualificação de 

profissionais, em especial, de nível superior.  

 

Um outro pilar da tríade universitária desenvolvida pela UESB e que contribui 

para o desenvolvimento da Região Sudoeste refere-se às suas ações de pesquisa, 

conforme se analisará a seguir. 

 

 

4.3 Contribuição da UESB ao Desenvolvimento Regional pela Pesquisa 

 

 

Desde que a UESB efetivamente assumiu a sua condição de universidade, 

legalmente constituída e autorizada, passou a desenvolver a pesquisa como uma de 

suas funções fundamentais. Ao tornar-se Autarquia Universidade do Sudoeste em 

1980, seu estatuto estabeleceu como sendo sua finalidade: “ministrar o ensino 
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superior em integração com atividades de pesquisa e extensão”, tendo como foco de 

atuação a Região Sudoeste do Estado (UESB, 1984, p. 12). 

 

Na década de 1980, a Universidade iniciou suas atividades de pesquisa não 

tendo produzido nada de muito relevante. No Relatório da Superintendência da 

Autarquia Universidade do Sudoeste de 1984, cita-se a existência de um órgão, o 

Departamento de Pesquisa e Extensão criado em 1982 para ser o responsável pelo 

planejamento e gestão das atividades de pesquisa e extensão. Seu objetivo era 

“desenvolver estudos e pesquisas de natureza científica, artística e educacional, 

bem como promover atividades de extensão sobre a forma de atendimento, a 

consulta e elaboração de projetos em matéria educacional” (UESB, 1984, p. 46). 

Porém, pela análise de alguns dos trabalhos realizados pelo citado Departamento, 

percebe-se que sua função era essencialmente burocrática e com poucas ações que 

pudessem viabilizar o planejamento e a capacitação docente para a pesquisa na 

Instituição. 

 

A UESB começou a desenvolver pesquisas a partir da década de 1990, 

quando a Instituição já era reconhecida como universidade junto ao Conselho 

Estadual de Educação da Bahia e ao MEC. Ao citar algumas pesquisas da 

Instituição, percebe-se o seu potencial técnico-científico desenvolvido em parcerias 

com importantes agências financiadoras. Merecem destaque, nesse período, 

pesquisas da área de genética humana, saúde, alimentação animal, linguística e 

proteção de plantas, todas apoiados pelo CNPq (UESB, 2002). 

 

Uma parceria importante foi estabelecida ainda em 1988 com a aprovação do 

projeto ‘Estudo da Cultura do Urucum’, viabilizado pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP). Os resultados do projeto surtiram grande impacto, inserindo a 

UESB no cenário mundial. Até o ano de 2009, a Instituição ainda possuía, em seu 

campo experimental agropecuário, o maior banco de germoplasma de urucum do 

mundo (UESB, 2002). 

 

A partir de 1995, a pesquisa começa a se estruturar na UESB, sobretudo, por 

dois fatores básicos: a capacitação de docentes e o fomento financeiro aos projetos 
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de pesquisa. Pouco a pouco, a Universidade foi consolidando uma política eficaz 

para o desenvolvimento da pesquisa, em desdobramento das diretrizes: 

• entender a pesquisa como uma ação capaz de cumprir o papel 
institucional de gerar novos conhecimentos e contribuir com a ciência; 
• intensificar a prática interdisciplinar na pesquisa científica, como forma de 
integração entre as diversas áreas do conhecimento, em consonância com 
as demandas sociais; 
• desenvolver, conjuntamente com os departamentos, ações pautadas em 
bases comuns de pesquisa, entendidas como instâncias naturais para a 
fixação de doutores na organização de grupos de pesquisas comprometidos 
com a formação de recursos humanos, e com instâncias que possam 
favorecer o compartilhamento de condições básicas entre a UESB e centros 
de pós-graduação; 
• publicar periodicamente os resultados das pesquisas; 
• realizar anualmente Congresso Técnico-Científico; 
• implantar programas integrados de pesquisa e ensino de pós-graduação 
em áreas de vocação da UESB e de interesse regional, sejam elas de 
caráter científico, tecnológico, artístico ou literário (UESB, CONHECENDO A 
UESB, 1999, p. 11). 
 

A partir de 2000, a UESB ampliou significativamente o seu número de 

mestres e doutores, condição necessária ao desenvolvimento da pesquisa. Outra 

iniciativa importante foi a criação do Programa Interno de Fomento à Pesquisa, em 

1997. O fundo era gerenciado pelo Comitê de Pesquisa e pela Câmara de Pesquisa 

e Pós-Graduação do CONSEPE17. Para fomentar a pesquisa, o Programa Interno de 

Fomento publicava editais, normalmente com periodicidade anual, destinados a 

subsidiar projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, contemplando 

cada projeto com recursos que iam de R$ 3.000,00 a R$ 9.000,00. O 

acompanhamento do desembolso dos recursos e da execução dos projetos era feito 

pela Gerência de Pesquisa da Instituição e a aquisição de materiais e serviços ficava 

a cargo da Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos. Os recursos 

destinados a cada projeto parecem de pouca monta, mas foram aumentando aos 

poucos. Nos anos de 2009 e 2010, a quantidade de recursos internos destinados ao 

financiamento da pesquisa na UESB elevou-se à cifra de R$ 1.200.000,00 para o 

custeio de despesas dos vários projetos de pesquisa desenvolvidos pela Instituição 

(UESB, EDITAIS Nº 025/2009 e 11/2010). 

 

Além dos financiamentos internos aos projetos de pesquisa da UESB, a 

captação externa de recursos em instituições públicas e privadas de fomento foi 

                                                 
17 O Comitê de Pesquisa é constituído por 15 docentes, sendo um representante de cada Departamento da 
UESB, e um representante da Gerência de Pesquisa (UESB, CONHECENDO A UESB, 1999). 
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outro fator de crescimento interno da pesquisa. À medida que a Universidade vai se 

consolidando como Instituição de qualidade, ela aumenta a sua capacidade de 

captar recursos em agências de fomento à pesquisa, como FINEP, CAPES, 

FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) e outras.   

 

Com estes recursos foi possível melhorar a infra-estrutura dos laboratórios 

vinculados à graduação e pós-graduação, oferecendo, assim, um ensino de 

qualidade. Sem falar no fato de que estes recursos são normalmente injetados 

diretamente na economia da Região Sudoeste, na forma de aquisição de materiais 

(permanentes e de consumo), de pagamento de bolsas a pesquisadores, estagiários 

e monitores, na contratação de serviços diversos, etc.  

 

Somente no ano de 2008, a UESB captou externamente R$ 3.780.231,00 

para o financiamento de projetos de pesquisa. Dentre as instituições/agências 

financiadoras estão a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da 

Bahia (SECTI), FAPESB, CNPq, o FINEP, o Banco do Nordeste do Brasil, a 

Petrobrás S/A, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, além de algumas 

empresas privadas regionais, que contribuem com a UESB na realização dos 

projetos de pesquisa (PPG/UESB, 2009).  

 

Todos estes fatores - qualificação do corpo docente, política de fomento 

interno e captação externa de recursos financeiros - propiciaram à Universidade um 

avanço significativo na pesquisa pelos diversos programas. Além disso, há que se 

destacar os projetos que são desenvolvidos na Instituição e que não recebem, 

diretamente, apoio financeiro, valendo-se da estrutura prévia da Universidade e do 

empenho de docentes, técnicos e discentes.  

 

A constatação do avanço da pesquisa na UESB pode ser evidenciada pela 

TAB. 29, a seguir. Nela, observa-se um aumento significativo no número de projetos 

de pesquisa em andamento na Instituição de 1995 a 2009. 
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TABELA 29 - Projetos de Pesquisa da UESB em Andamento de 1995 a 2009 

1995 1996 1997 1999 1999 

28 58 61 70 110 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

141 151 272 284 207 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

361 386 429 466 507* 
Fonte: UESB em Dados, 1995/2002; UESB, 2010. *Previsão. 

 

De 1995 a 2009, houve um incremento de mais de 1700% na quantidade de 

projetos de pesquisa da Instituição. É um aumento expressivo para uma 

Universidade relativamente jovem e que vivenciou dificuldades significativas para o 

estabelecimento de uma cultura de pesquisa científica no interior da Bahia. No ano 

de 2008, a UESB já possuía 86 grupos de pesquisa certificados no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq (PPG/UESB, 2009). Na TAB. 30, apresenta-se uma 

relação das pesquisas em 2008 por campus e áreas de conhecimento. 

 

TABELA 30 - Projetos de Pesquisa, por Área de Conhecimento e Campus, em 2008 
Campus  

Área de Conhecimento Vit. da 
Conquista 

Jequié Itapetinga 
Total 

Ciências Agrárias 64 5 76 145 
Ciências Biológicas 34 45 06 85 
Ciências Exatas e da Terra 21 32 10 63 
Ciências Humanas 49 14 10 73 
Ciências da Saúde 3 33 - 36 
Ciências Sociais Aplicadas 11 1 - 12 
Lingüística, Letras e Artes 34 15 - 49 
Engenharias - - 03 3 

Total 216 145 105 466 
Fonte: PPG/UESB, 2009. 
 

No campus de Vitória da Conquista concentra-se a maior quantidade de 

projetos de pesquisa (216), seguido pelo campus de Jequié (145) e Itapetinga (105). 

A área de conhecimento que mais desenvolve projetos de pesquisa é a de Ciências 

Agrárias com 145 projetos ou 30% do total. Destacam-se dois Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Agronomia e em Zootecnia (mestrado e 

mestrado/doutorado, respectivamente), contribuindo, inclusive, para que a 

Universidade seja referência estadual e nacional nas duas áreas.  
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Vem, em segundo lugar, a área das Ciências Biológicas, com 18% do total. 

Pesquisas na área de Ciências Humanas tiveram bom crescimento, ficando com a 

terceira posição no ranking com 16% do total. Ambas mantêm programas de pós-

graduação stricto sensu, em nível de mestrado. A pesquisa na área das 

Engenharias, que possui um programa de Mestrado em Engenharia de Alimentos, 

com três projetos e das Ciências Sociais Aplicadas, com 12 projetos, é apenas 

incipiente. A baixa produção de pesquisa nesta última área pode ser explicada pela 

baixa titulação do seu corpo docente, ainda em processo gradual de qualificação, e 

pela inexistência de um programa de pós-graduação stricto sensu que lhe daria 

maior dinamismo. 

 

Quando se analisa o conteúdo da pesquisa produzida na UESB, pode-se 

constatar que há uma forte ligação dela com os aspectos econômicos, sociais, 

culturais e humanos da Região Sudoeste. A própria Comissão Verificadora do 

Conselho Estadual de Educação da Bahia, quando da visita de inspeção à 

Universidade para fins de recredenciamento da Instituição, em 2002, ressaltava em 

seu parecer avaliativo “a quantidade e qualidade dos Projetos elaborados pelos 

pesquisadores, com propostas relevantes e inovadoras, desenvolvendo temas 

voltados para o desenvolvimento regional” (PARECER 119/2006, CCE/BA, p. 30).  

 

O citado parecer reconhecia o cumprimento de outra finalidade da UESB 

registrada no seu Estatuto: suas pesquisas deveriam “estudar os problemas sócio-

econômicos e culturais da Região com o propósito de apresentar soluções que 

objetivem assegurar seu desenvolvimento sustentável” sempre respeitada a 

Autonomia Universitária (RESOLUÇÃO Nº 01/2005, ART. 5º, ITEM IV). Quando se 

examinam alguns projetos de pesquisa desenvolvidos pela Universidade, nas 

diversas áreas do conhecimento, entre os anos de 1998 e 2009, escolhidos pelo 

critério de acessibilidade à fonte de dados, pode-se notar a opção dos professores 

por temas ligados ao desenvolvimento local e regional, conforme se observa no 

QUADRO 2. 
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QUADRO 2 - Contribuição das Pesquisas da UESB para o Desenvolvimento Regional 
Área de 

Conhecimento Nome do Projeto de Pesquisa Contribuição para o Desenvol. Regional através da busca pelo(a): 

Avaliação de desempenho e viabilidade econômica da 
criação comercial de Emas criadas em cativeiro na região 
de Itapetinga. 
 

• Desenvolvimento agropecuário e econômico. 

Adubação de plantio para o cultivo do café na região da 
Barra do Choça/BA. 
 

• Desenvolvimento agrícola e econômico regional. 

Avaliação dos parâmetros de qualidade na farinha de 
mandioca produzida e comercializada na Região de 
Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento agrícola e econômico. 

Programa de desenvolvimento e avaliação de tecnologias 
para a cultura cafeeira na Região Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agrícola; tecnológico e produtivo; e possível 
desenvolvimento econômico. 

Estudo epidemiológico da vassoura-de-bruxa do 
cacaueiro no município de Itagiba/BA. 
 

• Desenvolvimento agrícola e ambiental para possível 
desenvolvimento econômico;  

Levantamento do estado nutricional e da fertilidade do 
solo em cafeeiros da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agrícola para possível desenvol. econômico. 

Identificação de características químicas de solo e da 
planta que influenciam a evolução de crinipelis perniciosa 
em área de cacau no centro sul da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agrícola para possível desenvol. econômico. 

Estudo de parâmetros genéticos para bovinos criados na 
Região Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agropecuário para possível desenvolvimento 
econômico. 

Avaliação da contaminação microbiológica de produtos 
de mandioca em Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento produtivo e industrial para possível 
desenvolvimento da saúde pública. 

Características andrológicas de caprinos da raça anglo-
rubiana da Região Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agropecuário. 

Avaliação da potencialidade de espécies florestais 
nativas e exóticas, como alternativas para 
reflorestamentos na região do Planalto da Conquista, em 
Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenv. sustentável. 

Avaliação de híbridos de urucueiros em relação aos 
teores de bixina no Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agrícola para possível desenvol. econômico. 

Unidade experimental de Caprinos e Ovinos da região de 
Itapetinga. 
 

• Desenvolvimento agropecuário e científico. 

Ciências Agrárias 

Avaliação genética e fenotípica de zebuínos de corte no 
Estado da Bahia. 
 

• Desenvolvimento agropecuário para possível desenvolvimento 
econômico. 
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Aspectos demográficos e genéticos de uma comunidade 
negróide do município de Contendas do Sincorá/BA. 
 

• Possível desenvolvimento socioeconômico e humano. 

Ecologia trófica das comunidades de peixes do Rio de 
Contas, região de Jequié. 
 

• Desenvolvimento agropecuário e ambiental. 

Estudo da mastofauna na Região de Jequié. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
socioeconômico. 

Formigas urbanas como bioindicadores de saúde pública 
no município de Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

Levantamento e determinação da flora de Jequié. • Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
socioeconômico. 

Composição florística e estrutura fitossociológica de um 
trecho de transição entre a caatinga e a floresta decídua 
em Jequié. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvol. social. 

Ciências Biológicas 

Estudo citogenético de espécies de abelhas nativas de 
regiões da Caatinga e de matas do Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
econômico. 

   
Caracterização físico-química dos resíduos sólidos 
urbanos do município de Itapetinga. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
socioeconômico e sustentável. 

Aproveitamento de rejeitos do CEASA de Jequié na 
produção de farinhas para o enriquecimento de alimentos 
usados na alimentação humana. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
socioeconômico e sustentável. 

Estudo químico e avaliação das atividades biológicas de 
plantas que ocorrem na região de Jequié. 
 

• Desenvolvimento ambiental. 

Determinação de resíduos de agrotóxicos em vegetais 
consumidos na micro-região de Jequié. 
 

• Desenvolvimento agrícola e social (saúde pública). 

Determinação dos resíduos de fungicidas da classe dos 
ditiocarbamatos em tomates consumidos na região de 
Jequié. 
 

• Desenvolvimento agrícola para possível desenvol. econômico. 

Mapeamento da cobertura vegetal município de Vitória da 
Conquista. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
sustentável. 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Plano de Manejo da Serra do Peri-Peri de Vitória da 
Conquista. 
 

• Desenvolvimento ambiental para possível desenvolvimento 
sustentável e urbano. 

   

Ciências Humanas 
Inclusão dos alunos com necessidades especiais na 
UESB (situação atual e perspectivas). 
 

• Desenvolvimento social, educacional e humano. 
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Mito e memória uma representação da identidade social 
em Jequié. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural. 

Pilando o milho e preparando o cuscuz: lembranças de 
um Apartheid em Maracás/BA. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural. 

Estudo do fenômeno da evasão escolar nos cursos da 
UESB, campus de Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (educação). 

A reforma agrária na região Sudoeste da Bahia: 
desenvolvimento, organização, gestão e qualidade de 
vida nas áreas de assentamento. 
 

• Desenvolvimento agrário; avaliação de políticas públicas; 
desenvolvimento social. 

Avaliação do programa ‘Faz-cidadão’ nos municípios de 
Bom Jesus da Serra e Caraíbas, Região Sudoeste. 
 

• Desenvolvimento social e avaliação de políticas públicas. 

Vitória da Conquista: relações cotidianas e a construção 
do espaço geográfico. 
 

• Desenvolvimento urbano. 

As estratégias de sobrevivência dos trabalhadores 
infanto-juvenis do espaço urbano de Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento social e urbano. 

O conhecimento formal iniciante e prática docente: a 
percepção dos professores da rede Municipal de Ensino 
de Vit. da Conquista. 
 

• Desenvolvimento social (educação). 

A Educação na cidade de Vitória da Conquista: as leis; os 
materiais; seus sujeitos sociais; as suas representações e 
mitos nos anos de 1940 a 2000. 
 

• Desenvolvimento social (educação). 

História e memória do município de Vitória da Conquista 
e região. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural. 

A cultura política em Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural e político. 
Tópicos de História Regional e local: material didático 
para os professores do ensino fundamental da rede 
municipal de Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento social (educação básica). 

Práticas sociais de cinema: memória e identidade em 
Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural. 

   
Estudo populacional dos níveis de tensão arterial em 
função do gênero e idade, nas comunidades de Barra e 
Bananal, Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde e qualidade de vida). Ciências da Saúde 

Perfil epidemiológico dos trabalhadores de oficinas de 
veículos automotores de Jequié: um enfoque na saúde 
ocupacional. 
 

• Desenvolvimento social (saúde e qualidade de vida). 
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Reorientação das práticas de saúde mental do hospital 
público Prado Valadares em Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

Estratégia da saúde da família: desafios para a mudança 
das práticas de saúde no município de Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

Atividade física como parte do tratamento não-medicinal 
de hipertensos em Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

Diagnóstico de infecção por doenças sexualmente 
transmissíveis, em mulheres da comunidade universitária, 
da UESB de Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

Controle de causas, riscos e danos das DST junto a 
adolescentes: construindo uma proposta de vigilância à 
saúde no município de Jequié. 
 

• Desenvolvimento social (saúde pública). 

   
Avaliação do desempenho e da qualidade de vida 
profissional de administradores formados pela UESB, 
turmas de 1993 a 1998. 
 

• Desenvolvimento socioeconômico (qualidade de vida e 
desempenho profissional no mercado de trabalho). 

Perfil criminológico da população carcerária da Região 
Sudoeste da Bahia. 
 

• Desenvolvimento social e de políticas públicas. 

Estágio de informatização das organizações no município 
de Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento tecnológico para possível desenvolvimento 
econômico. 

Administração e desenvolvimento de comunidades 
empreendedoriais em Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento socioeconômico. 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Redes de Empresas de Pequeno porte da indústria 
moveleira de Vitória da Conquista. 
 

• Desenvolvimento industrial e econômico. 

   
Lingüística, Letras e 

Artes 
Para um dicionário terminológico da Fitotecnia: a cultura 
do café em Vitória da Conquista e região. 
 

• Desenvolvimento sócio-cultural. 

   
Qualidade microbiológica da mussarela produzida na 
região de Itapetinga. 
 

• Desenvolvimento produtivo e econômico. 
Engenharias 
(Alimentos) Desenvolvimento de bebidas lácteas de frutos regionais e 

a viabilidade da sua implantação em micro e pequenas 
indústrias de Itapetinga. 
 

• Desenvolvimento produtivo e econômico. 

Fonte: Pesquisa documental, 2010. 
 



129 

 

O QUADRO 2 reflete apenas uma amostra das pesquisas realizadas ou em 

andamento na UESB. Em todos os projetos relacionados, nas diversas áreas do 

conhecimento, é possível notar a contribuição da pesquisa da Universidade ao 

desenvolvimento da Região Sudoeste, quer de forma direta – quando o projeto visa 

o crescimento e/ou desenvolvimento de alguma(s) área(s) específica(s) da 

sociedade regional; ou indireta – quando a pesquisa pretende alcançar o 

desenvolvimento de outro(s) setor(es) da comunidade como conseqüência de suas 

finalidades primordiais. 

 

Para explicitar os impactos diretos e indiretos da pesquisa realizada pela 

Instituição na comunidade regional, pode se tomar como base um de seus projetos, 

o ‘Programa de Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologias para a Cultura 

Cafeeira na Região Sudoeste da Bahia’. Dada a importância econômica da 

cafeicultura para o Estado e às iniciativas únicas de docentes e dirigentes da 

Universidade, o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, 

através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), têm 

reconhecido nos projetos da UESB grande mérito técnico-científico e, 

consequentemente, disponibilizado recursos significativos. 

 

Os resultados da pesquisa sobre o café na Região Sudoeste, realizada pela 

Universidade, são utilizados pelo sistema de informações da EMBRAPA que, por 

sua vez, desenvolve políticas públicas específicas para o fomento desta cultura na 

Região e no Estado, promovendo o aumento da produtividade e a melhoria da 

qualidade dos produtores. Em consequência, aumentam as margens de 

lucratividade dos produtos, permitindo novos investimentos nas áreas produtoras, no 

Sudoeste e no Estado. Além disso, os recursos financeiros repassados pela 

EMBRAPA à Universidade são aplicados, em grande parte, na economia local com a 

compra de materiais para a melhoria da infra-estrutura de laboratórios, de 

transportes, para contratação de mão de obra e serviços, etc. Neste caso específico, 

os recursos provenientes da parceria da UESB com a EMBRAPA possibilitaram a 

construção de dois laboratórios na Universidade: um de Nematologia e o outro para 

teste da Qualidade da Bebida do Café, ambos ímpares no Estado.  
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O projeto de pesquisa da UESB na área do café em parceria com a Embrapa 

trouxe à Região Sudoeste vários benefícios diretos, como o desenvolvimento 

agrícola regional e outros indiretos, como o desenvolvimento econômico a partir da 

melhoria da produtividade da cultura do café e reaplicação dos recursos excedentes 

dos produtores na economia local/regional. Por fim, menciona-se melhoria na infra-

estrutura da Universidade a partir dos recursos de fomento à pesquisa, ocasionando, 

consequentemente, melhorias também no ensino de graduação e pós-graduação da 

Instituição. 

 

Esta contribuição da UESB ao desenvolvimento regional foi reconhecida 

publicamente pelo ‘Jornal A Tarde’, de circulação em todo o Estado da Bahia, na 

matéria ‘UESB ajuda a revitalizar o café’, publicada no dia 28 de abril de 2003. O 

artigo abordava a atuação da Universidade na melhoria da agricultura estadual, por 

meio de trabalhos de pesquisa e extensão, ao contribuir com os produtores rurais na 

melhoria do café produzido e na estabilização desta cultura no Estado da Bahia. Os 

resultados do trabalho da UESB, afirma o ‘Jornal A Tarde’, promoveram “a 

diminuição do custo de produção, a geração de trabalho e o equilíbrio ambiental, por 

meio do uso reduzido de defensivos agrícolas”. A safra de 2003 para 2004 girou em 

torno de 2,1 milhões de sacas de café (SOUZA, JORNAL À TARDE, 2003). A 

matéria jornalística em tela é outra fonte a confirmar a importância da pesquisa da 

UESB para o desenvolvimento da Região Sudoeste e do Estado da Bahia. 

 

Ao se abordar os avanços da pesquisa na UESB, já foram mencionados a 

capacitação docente e o apoio financeiro aos projetos, mas cabe ainda ressaltar a 

melhoria na infra-estrutura laboratorial e a disseminação da cultura de iniciação 

científica na Instituição, fundamental para revelar novos talentos para os misteres da 

ciência. O direcionamento de recursos internos da Entidade à pesquisa somado à 

captação de recursos externos foi essencial à melhoria substancial na quantidade e 

qualidade dos laboratórios da Universidade e à multiplicação de bolsas de iniciação 

à pesquisa e de mestrado e doutorado, despertando novos talentos à descoberta 

científica na Região. Pelo GRÁF. 9, será possível observar o aumento gradativo no 

número de laboratórios da UESB de 1995 a 2009. 
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GRÁFICO 9 - Evolução do Número de laboratórios da UESB de 1995 a 2009. 
Fonte: UESB em Dados, 1995/2002; UESB, 2010. 
 

 

 
 

Do ano de 1995 a 2009 a quantidade de laboratórios da UESB quintuplicou, 

ao passar de 34 para 170. Até o ano de 2009, os vários laboratórios da Instituição 

estavam assim distribuídos: 79 no campus de Vitória da Conquista, 50 no campus 

de Jequié e 41 no campus de Itapetinga. A maior parte destes laboratórios pertence 

à área de Ciências Agrárias, com 48, o que contribui para manutenção da excelência 

deste grupo de conhecimento na Universidade. Depois, vêm as áreas de Ciências 

Exatas e da Terra e Ciências Biológicas, com 40 e 41 laboratórios, respectivamente. 

A área com menor número de laboratórios é a de Ciências Sociais Aplicadas, fato 

que se justifica pela sua baixa capacidade de desenvolver novas pesquisas. Ela 

serve de contraprova para mostrar a correlação que existe entre maior capacidade 

de desenvolver pesquisas e a maior modernização de infra-estrutura laboratorial na 

área.  

 

Outro anseio institucional da UESB, que justifica a melhoria das suas ações 

de pesquisa, refere-se à preocupação da Universidade com a iniciação científica de 

seus estudantes de graduação, em razão da necessidade de se formar futuros 

pesquisadores e, por conseguinte, futuros agentes do desenvolvimento regional. A 

UESB mantém um Programa Interno de Bolsas de Iniciação Científica 

(PROIC/UESB), que constitui um importante instrumento de formação de novos 

recursos humanos que dão apoio ao desenvolvimento das pesquisas e são os 

candidatos naturais aos Cursos de mestrado e doutorado. O Programa iniciou em 

1993 com uma cota de 10 bolsas. Em 2010 já oferecia 60 bolsas de iniciação 
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científica por ano. Outra iniciativa importante da Universidade para incrementar a 

pesquisa foi o estabelecimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica, financiado pelo CNPq (PIBIC/CNPq), que começou a ser implementado 

na Instituição em 1996. 

  

A partir de 2003, a UESB passou a receber uma cota mínima anual de 35 

bolsas de iniciação científica por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB). Estas bolsas permitiram o aumento do quadro de 

bolsistas de pesquisa da Instituição, possibilitando aos alunos a externalização de 

suas aptidões à investigação científica, incorporando os novos talentos aos grupos 

de pesquisa já existentes na Universidade, além de proporcionar-lhes oportunidades 

de participação em eventos científicos regionais e nacionais.  

 

Na TAB. 31, apresenta-se um quadro evolutivo do quantitativo de bolsas de 

iniciação científica oferecido pela UESB, CNPq e FAPESB, de 1996 a 2010. No 

período, observa-se um crescimento constante no número anual de bolsas 

concedidas - 30 bolsas em 1996 para 235 em 2010. 

 

TABELA 31 - Evolução das Bolsas de Inic. Científica da UESB e Agência de Fomento 

Ano UESB PIBIC/ CNPq FAPESB Total   
1996 10 20 - 30   
1997 21 19 - 40   
1998 31 25 - 56   
1999 34 25 - 59   
2000 34 25 - 59   
2001 34 25 - 59   
2002 34 22 - 56   
2003 30 22 47 99   
2004 35 22 50 107   
2005 35 32 95 162   
2006 35 32 150 217   
2007 35 42 150 227   
2008 35 47 100 182   
2009 60 60 100 220   
2010 60 60 115 235   
Total 523 478 807 1.808   

Fonte: UESB, 2002; UESB em Dados, 2010.   
 

De 1996 a 2010, a Universidade disponibilizou o montante de 1.808 bolsas de 

iniciação científica, com recursos próprios e de agências externas de fomento à 

pesquisa. Considerando-se que em 2010 a Universidade possuía 8.368 alunos de 
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graduação, regularmente matriculados, e que foram disponibilizadas 235 bolsas de 

iniciação científica, nota-se que há uma bolsa disponível para cada 35 discentes, o 

que é um número expressivo para uma Universidade situada no interior do país. A 

quantidade de bolsas revela o esforço desenvolvido pela Instituição para atrair um 

número crescente de estudantes para participar de projetos de pesquisa. 

 

Seria importante que a UESB mantivesse essa política positiva de captar 

novos recursos para ofertar um número maior de bolsas considerando os benefícios 

advindos da iniciação científica na melhor formação dos alunos. São exemplos da 

qualidade da formação recebida os estudantes da Instituição, ex-bolsistas do PIBIC 

e do PROIC/UESB, que foram aprovados em Cursos de pós-graduação em 

renomadas instituições de ensino e pesquisa do país, tais como: a Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), dentre 

outras. Outros estudantes, ex-bolsistas, têm sido aprovados em concursos públicos 

para o magistério superior ou admitidos no mercado privado de trabalho em 

seleções bem disputadas (UESB, 2002). Os próprios programas de pós-graduação 

stricto sensu da UESB têm, cada vez mais, selecionado ex-alunos com experiência 

em pesquisa, proporcionada, sobretudo, pelas bolsas de iniciação científica 

viabilizadas por ela. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UESB definiu, a partir do ano 

de 2006, onze áreas como prioritárias para o desenvolvimento da pesquisa na 

Entidade, a saber: Produção Agropecuária Sustentável; Produção de Ruminantes; 

Engenharia de Processos de Alimentos; Ciências Sociais (Geração de Trabalho e 

Renda); Agronegócio; Semi-Árido; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Petróleo, Gás 

e Bioenergia; e Energias Alternativas (PPG/UESB, 2008).  

 

As onze áreas prioritárias têm muito a ver com os Cursos de mestrado e 

doutorado mantidos pela UESB (TAB. 27, pág. 116). Por estes dados, vê-se que há 

uma estreita correlação entre pesquisa e ensino de graduação e pós-graduação, o 

que é muito salutar para o desenvolvimento mútuo das duas finalidades básicas da 

Universidade: ensino e pesquisa. 
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No próximo tópico, a análise contemplará a produção intelectual da UESB. 

 

 

4.3.1 Produção Intelectual e Inovação na UESB 

 

 

A produção intelectual de uma Universidade revela, em parte, sua capacidade 

de produção e extensão de conhecimentos gerados pelos membros de sua 

comunidade, considerando-se os três segmentos: docentes, técnicos e discentes. 

  

A avaliação quantitativa e qualitativa da produção intelectual, bem como do 

seu impacto local, regional, nacional e internacional é uma tarefa complexa, 

especialmente em instituições que agregam diversas áreas do conhecimento, como 

a UESB. Cada área do conhecimento tem suas particularidades quanto ao 

desenvolvimento das atividades correlatas à produção intelectual. Entende-se, como 

fatores decisivos na qualidade e quantidade desta produção, a existência de 

recursos humanos capacitados e de recursos financeiros que garantam as 

condições mínimas para o desenvolvimento da ciência. 

 

A produção intelectual, especialmente a produção bibliográfica, é um dos 

critérios fundamentais para a avaliação dos cursos de graduação e de pós-

graduação no país. As exigências requeridas, quanto à produção bibliográfica, para 

a implantação e manutenção de programas próprios de mestrado e doutorado 

variam em função das áreas de conhecimento, mas, de modo geral, são rigorosas, 

sendo alteradas periodicamente pelos comitês avaliativos da CAPES/MEC. 

 

Na UESB, especificamente, há alguns grupos de pesquisadores que possuem 

padrões nacionais de exigência, tendo acumulado, nos últimos anos, uma produção 

bibliográfica expressiva em qualidade e quantidade. Em outras áreas do 

conhecimento, porém, a publicação bibliográfica é menos expressiva do ponto de 

vista quantitativo e qualitativo. Outras destacam-se pelas produções técnicas que 

são relevantes para a comunidade nas várias áreas de atuação da UESB. Tem 

crescido, também, o número de trabalhos produzidos na Instituição que têm sido 

apresentados em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. Do exame da 
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produção bibliográfica, constata-se que predominam os trabalhos publicados em 

anais de eventos, embora tenha tido incremento no número de publicações em 

periódicos especializados (UESB, 2002).  

 

Embora tenha crescido a produção intelectual dos professores da UESB, 

ainda não há na Universidade uma cultura e nem instrumentos políticos adequados 

para se assegurar a conversão dos resultados de pesquisa e da produção intelectual 

em descobertas, inovações ou patentes. 

 

O primeiro pedido de patente, feito pela Instituição, foi realizado somente em 

2010, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Trata-se do 

resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido no campus de Itapetinga, no 

Laboratório de Pesquisa em Substâncias Bioativas (LAPESB), em parceria com 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI/SC). Os resultados obtidos a partir de estudos com extratos 

de plantas encontradas na biodiversidade da Região Sudoeste da Bahia 

apresentaram atividades antiinflamatória e analgésica até cinco vezes mais potentes 

que o ácido acetilsalicílico, além de eficácia como antiviral para o vírus da herpes. 

Os estudos foram realizados com financiamento da própria UESB e da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e deverão ser industrializados e 

gerar produtos farmacêuticos e fitoterápicos. Para o professor Ronan Batista, 

coordenador do projeto, “este trabalho marca o início de uma nova cultura de 

inovação nas pesquisas desenvolvidas pela Instituição” (UESB, INFORMATIVO, 

2010, p. 07). 

 

Considerando-se que robustos referenciais teóricos atuais, a exemplo da 

perspectiva neoschumpeteriana18 da economia, compreendem que a inovação é um 

importante elemento para o desenvolvimento das economias capitalistas 

contemporâneas, faz-se necessário que a UESB dê maior atenção à inovação e crie 

                                                 
18 Arcabouço teórico proposto pelos chamados economistas neoschumpeterianos, ou seja, seguidores do austro-
húngaro Joseph A. Schumpeter (1911-1950). A teoria econômica schumpeteriana está fundamentada na 
incorporação de inovações ao sistema econômico, isto é, as mudanças econômicas são resultados das 
interações e/ou impactos, por exemplo, das inovações tecnológicas no sistema econômico. Já para os 
neoschumpeterianos, com destaque para Freeman (1974); Dosi (1988); e Nelson & Winter (1977), de um modo 
geral, a inovação é o único caminho de sobrevivência nos mercados, tanto de processos quanto de produtos 
novos, cada vez mais competitivos. 
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condições institucionais mais oportunas à promoção desta, nos seus três campi. 

Qualquer processo significativo no campo da inovação requer esforço conjunto das 

universidades, das empresas e do Estado. Esse será um dos grandes desafios da 

UESB para a próxima década do século XXI.  

 

Por fim, esta análise se deterá no exame das ações de extensão 

desenvolvidas pela UESB no sentido de avaliar sua contribuição ao desenvolvimento 

local e regional. 

 

 

4.4 A Contribuição da UESB ao Desenvolvimento pela Extensão 

 

 

Costuma-se dizer que é pela extensão que as universidades mais se 

aproximam da realidade da sociedade. Em relação à UESB, esta afirmação mostra-

se verdadeira. As atividades de extensão da Universidade são de suma importância 

para o desenvolvimento do Sudoeste do Estado. 

 

As atividades extensionistas da Universidade começaram a ser desenvolvidas 

ainda no âmbito das primeiras Faculdades de Formação de Professores. No 

Catálogo Geral, elaborado pela extinta Faculdade de Formação de Professores de 

Vitória da Conquista, era, claramente, expressa essa finalidade: a Instituição tinha 

consciência da sua “responsabilidade de interferir e interpretar a realidade social”. 

Devia “tornar-se um centro aberto às inquietações, interrogações, experimentações 

e vivências que passam centralizar as aspirações da sociedade”. Para implementá-

la a Instituição criou o Setor de Extensão e Pesquisa, para coordenar todas as 

atividades a serem desenvolvidas nesta área pela Faculdade (CATÁLOGO GERAL, 

FFF, 1982, p. 07). 

 

De 1972 até o início dos anos de 1980, as atividades extensionistas das 

Faculdades de Formação de Professores de Vitória da Conquista e de Jequié foram 

realizadas de modo não muito sistematizado, buscando, essencialmente, articular 

ações que complementassem as atividades de ensino e ampliassem discussões 

sobre temas de interesse regional. 
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Pelos relatórios de extensão de 1981 a 1984, produzidos pela Autarquia 

Universidade do Sudoeste, criada em 1980, as ações extensionistas realizadas pela 

Instituição tornaram-se mais sistematizadas. Elas compreendiam: promoção de 

seminários, cursos, palestras, definição de políticas para a participação de docentes 

em seminários e congressos, etc. Estes eventos versavam, essencialmente, sobre 

temas de ordem acadêmico-cultural, educacional e política, e contavam com a 

participação de professores da própria Instituição, bem como de convidados da 

Bahia e de outros Estados do Brasil. 

 

Com o surgimento da UESB, nos anos de 1990 foram definidas novas 

diretrizes para as atividades de extensão no âmbito da Universidade pelas 

Resoluções nº 14, de 1993, e nº 21, de 1994, aprovadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. As atividades de extensão passaram a ser administradas por 

intermédio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), através da Gerência de Extensão 

e Assuntos Comunitários, órgão responsável por fornecer o apoio e as orientações 

necessárias ao desenvolvimento das atividades programadas pelos Departamentos. 

 

A partir de 1996, a orientação das ações extensionistas da UESB sofre forte 

influência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 24 de 

dezembro de 1996). Com base na LDB, a política de extensão da Universidade 

passou a ser desenvolvida com o objetivo de  

propiciar meios para que os agentes extensionistas possam desenvolver 
ações com vistas a divulgar conhecimentos, entendimentos e reflexões 
sobre os problemas e os conhecimentos produzidos no mundo presente, de 
forma a possibilitar a efetiva troca de saberes e conhecimentos, de cunho 
acadêmico e popular, estreitando as relações universidade e sociedade, a 
partir de linhas de ensino e pesquisa dentro de perspectivas 
multidisciplinares, transdisciplinares e interinstitucionais (UESB, 2002, p. 
509). 

 

Ao mesmo tempo, a extensão na UESB era implementada com vistas ao 

processo formativo do estudante, envolvendo-o em programas e projetos 

institucionais, nas mais diversas áreas do conhecimento, por meio de mecanismos 

que o inserisse em estágios e intercâmbios com empresas e organizações; em 

programas de bolsas de extensão e arte; e em monitorias na execução de projetos 

variados. Além disso, a Universidade passou a priorizar atividades lúdicas, 

desportivas e culturais, nas quais os estudantes pudessem ser elementos 
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propiciadores da integração entre a UESB e a comunidade regional, buscando 

elevar a qualidade de vida da população e tentando promover o desenvolvimento 

econômico, cultural e social do Sudoeste da Bahia (UESB, 2002). 

 

A UESB redefiniu os princípios que orientam as atividades extensionistas a 

serem desenvolvidas durante o século XXI, ratificando: 

1. prioridade de atendimento às comunidades que se encontram em 
processo de exclusão social e baixo poder aquisitivo; 
2. garantia de ações coletivas, dotando as suas realizações de um caráter 
impessoal, não se caracterizando em ações assistencialistas; 
3. legitimidade das prioridades demandadas, elaborando com os parceiros 
as estratégias de intervenção;  
4. promoção de relações estreitas e imediatas com a comunidade, 
favorecendo a elaboração de uma nova cultura da cidadania e de uma ação 
crítica, inventiva e política do fazer acadêmico; 
5. fortalecimento e consolidação do ensino de qualidade, formando 
profissionais críticos e humanistas; 
6. articulação entre os saberes acadêmicos e populares, para disseminação 
do conhecimento, a prestação de serviços e a difusão cultural; e 
7. indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão (UESB, 2002, p. 
511). 

 

Por estes princípios, percebe-se que o foco da ação extensionista dirige-se à 

comunidade regional, tendo prioridade à população excluída do ponto de vista 

econômico e social. O fazer extensionista deveria promover a cidadania e a 

formação crítica do estudante e realizada associada com as atividades de ensino e 

pesquisa. 

 

Fazendo-se um balanço das ações de extensão desenvolvidas pela UESB, 

percebe-se um crescimento contínuo de 1995 a 2008 (GRÁF. 10). Neste período, a 

Universidade promoveu 2.188 ações extensionistas. Destas, 1.049 foram eventos 

esporádicos e 1.139 projetos de natureza contínua. A partir do ano de 2004, 

observa-se um crescimento ainda maior das atividades de extensão da Instituição.  
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GRÁFICO 10 – Evolução da Quantidade de Projetos de Extensão da UESB de 1995 a 2008 
Fonte: UESB em dados, 1995/2002; UESB em dados 2010. 

 

Pelo exame dos projetos de extensão, pode-se perceber as áreas que 

receberam maior atenção da Universidade, a saber: Educação e Desenvolvimento 

Social; Comunicação; Cultura e História; Saúde e Bem-Estar Social; Direitos 

Humanos e Justiça; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Trabalho e Políticas 

Públicas; e Tecnologia e Produção. Tomando-se os dados de 2008, será possível 

constatar a distribuição dos projetos por área de atuação (TAB. 32). 

 

TABELA 32 - Projetos de Extensão da UESB por Área de Atuação 
Área Programas Projetos Cursos Eventos Total % 

Educação e Desenvol. Social 14 48 16 26 104 44,07 
Comunicação 0 2 0 3 5 2,12 
Cultura e História 2 12 2 14 30 12,71 
Saúde e Bem-Estar Social 4 24 4 14 46 19,49 
Direitos Humanos e Justiça 1 3 0 1 5 2,12 
Meio Amb. e Sustentabilidade 0 9 2 3 14 5,93 
Trabalho e Políticas Públicas 0 6 0 4 10 4,24 
Tecnologia e Produção 2 3 10 7 22 9,32 

Total 23 107 34 72 236 100 
Fonte: PROEX/UESB, 2009. 

 

Mais de 63% dos projetos de extensão implementados concentraram-se em 

duas áreas: Educação e Desenvolvimento Social, com 44%; e Saúde e Bem-Estar 

Social, com quase 20% das ações. Esta concentração evidencia a preocupação da 

UESB com o desenvolvimento educacional, a inclusão social e o bem-estar da 

comunidade. 
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O compromisso da Universidade com o desenvolvimento regional se 

materializa, em grande parte, nas ações de extensão. Os projetos normalmente 

envolvem alunos, professores, técnicos e a comunidade em um espaço efetivo de 

aprender e ensinar. A interlocução com a sociedade do Sudoeste Baiano e seus 

movimentos com o setor público ratificam o papel relevante da UESB na busca da 

construção de um país mais justo e igualitário.  

 

Quando se compara a ação extensionista da UESB com as atividades 

desenvolvidas pelas outras Universidades Estaduais da Bahia (UNEB, UEFS e 

UESC) constata-se a prioridade dada a este campo pela primeira. Em 1995, a UESB 

ofereceu 50% dos projetos de extensão no universo das Universidades Estaduais 

Baianas. Em 2003, sua posição relativa caiu, mas, mesmo assim, a UESB foi 

responsável pela oferta de 36% dos programas extensionistas, considerando-se o 

universo das Estaduais (TAB. 33). 

 

TABELA 33 – Projetos de Extensão das Univer. Estad. Baianas em 1995 e 2003 

Universidade 1995 % 2003 % 

UNEB 19 12,4 85 24,6 
UEFS 18 11,8 80 23,1 
UESC 39 25,5 56 16,2 
UESB 77 50,3 125 36,1 
Total 153 100 346 100 

 

Fonte: Relatório Perfil da Educação na Bahia, 2004. 
 

Estes dados retratam o empenho e o destaque dados pela UESB de ter uma 

presença mais efetiva junto à comunidade regional, buscando elevar a qualidade de 

vida da população e promover o desenvolvimento econômico, cultural e social do 

Sudoeste da Bahia. 

 

Deve-se mencionar, ainda, que as ações extensionistas da Universidade 

fazem parte do processo formativo do aluno. A Instituição também viabiliza bolsas 

para estimular a participação dos discentes nas atividades de extensão. O Programa 

de Bolsas de Extensão vem sendo implementado desde 1993. Ele foi criado pela 

Resolução nº 14/93 do CONSEPE, com o objetivo de estimular a participação dos 

estudantes, regularmente matriculados nos cursos de graduação da UESB, nos 

projetos de extensão de caráter contínuo. A bolsa de extensão ajuda na manutenção 
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dos alunos e corrobora na sua formação acadêmica e profissional. O GRÁF. 11 

apresenta a evolução do número de bolsas de extensão disponibilizadas pela 

Universidade entre os anos de 1998 a 2009.  

 

 
GRÁFICO 11 - Quantidade de bolsas de extensão disponibilizadas pela UESB de 1998 a 2009. 
Fonte: UESB em dados, 1995/2002; UESB em dados 2010. 

 

No período em questão, a UESB ofertou 648 bolsas de extensão para 

projetos contínuos. A despeito das oscilações para mais ou para menos, pode-se 

observar que há um aumento contínuo na quantidade de bolsas disponibilizadas aos 

estudantes especialmente de 2002 em diante (GRÁF. 11). O aumento da concessão 

de bolsas numa Região de grande desigualdade social denota o esforço da 

Universidade em desenvolver atividades extensionistas com maior participação dos 

estudantes. Esta é outra forma criativa de promover a inclusão e a mobilidade social. 

 

Outra estratégia usada pela UESB para promover a extensão universitária 

refere-se ao envolvimento do seu corpo docente. Os professores são estimulados a 

participar de eventos externos no intuito de divulgar e promover as pesquisas e as 

atividades realizadas pela Instituição, como também para absorver novos 

conhecimentos técnico-científicos e articular parcerias e outros projetos de 

cooperação com outras instituições nacionais e internacionais. Em 2008, a 

Universidade investiu R$ 234.322,40 no custeio de inscrições, passagens e diárias 

para que 805 professores de diversos Departamentos pudessem participar de 

eventos acadêmico-científicos no Brasil e no exterior (PROEX/UESB, 2009). Este 

Quantidade de Bolsas de Extensão Disponibilizadas pela UESB de 1998 a 2009
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intercâmbio serve a vários propósitos: atualização profissional dos docentes, 

divulgação institucional da UESB, estabelecimento de convênios e parcerias de 

cooperação técnico-científica no campo do ensino, pesquisa e extensão, quebra o 

isolamento institucional e faculta um maior diálogo de instituições situadas na 

Região Sudoeste do Estado com outras áreas do país e do mundo. 

 

As atividades extensionistas são coordenadas pela Pró-Reitoria de Extensão 

da Universidade a partir de três setores: 1. Acompanhamento de Atividades de 

Extensão (programas e projetos); 2. Ações de Cultura; e 3. Ações Comunitárias. O 

setor de Acompanhamento de Atividades de Extensão encarrega-se da gestão de 

editais de financiamento à extensão, interno e externo; dos vários programas e 

projetos extensionistas, em especial, eventos, cursos e congressos; e da 

participação de docentes em eventos externos. 

  

O setor de Ações de Cultura cuida, dentre outras coisas, do Programa 

Estação Cultural; Festival UESB de Música; Teatro Glauber Rocha; Museu Regional 

de Vitória da Conquista; Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira; Sistema de Rádio 

e Televisão UESB; e Editora UESB. Já a área de Ações Comunitárias direciona-se à 

administração do Centro de Extensão Comunitária e suas respectivas atividades. 

 

As ações de extensão da UESB, incluindo as atividades culturais e 

comunitárias, são, em parte, desenvolvidas mediante parcerias e cooperações 

viabilizadas por políticas públicas estaduais e federais. Entre as atividades e 

programas extensionistas da Instituição, merecem destaque sete programas: 

• Programa Polícia Cidadã – trata-se de um programa de ação continuada 

desenvolvido de 1998 a 2001, capaz de beneficiar diretamente a sociedade, 

contribuindo, inclusive, para a diminuição da violência urbana. Estabelecido 

em parceria com o 9º Batalhão da Polícia Militar de Vitória da Conquista, o 

projeto buscava treinar a corporação militar para atuar nos bairros da cidade 

de maneira ética, competente e comprometida com o respeito aos direitos 

humanos; 

• Programa Mãos à Obra – foi desenvolvido de 1996 a 2002, em convênio 

com a Secretaria do Trabalho e Ação Social da Bahia (SETRAS), mediante 

a oferta gratuita de qualificação profissional nas áreas de Comércio e 
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Serviços, Saúde, Agropecuária e Informática com o intuito de inserir ou 

reinserir trabalhadores no mercado. Em sua duração, o programa atendeu 

cerca de 20 municípios da Região Sudoeste e adjacências, qualificando 

mais de 10 mil pessoas; 

• Programa de Educação do Trabalhador da Indústria – viabilizado mediante 

convênio com o Serviço Social da Indústria (SESI), o projeto buscava 

propiciar a retomada dos estudos de educação fundamental abandonados 

por trabalhadores de pequenas e médias indústrias regionais. De 1998 a 

2001 o projeto atendeu a mais de 500 profissionais dos vários municípios da 

Região; 

• Programa Alfabetização Solidária – iniciado em 1997 mediante parceria com 

o MEC, o programa objetivava alfabetizar jovens e adultos que nunca 

tiveram acesso a qualquer escolarização. Esta atividade atendeu a mais de 

25 municípios da Região, alfabetizando, somente no ano de 2001, 16.250 

jovens. Os resultados obtidos por este programa são positivos. Merece 

reflexão uma frase dita por um dos cursistas do projeto: “Antes, na minha 

mão, a enxada pesava mais do que um lápis”. Graças ao Programa, a 

cidade de Pedro Alexandre deixou de ocupar a triste posição de ser um dos 

municípios no Brasil com maior número de analfabetos. A UESB preocupou-

se também em dar continuidade aos estudos dos alunos egressos do 

Alfabetização Solidária. Para tanto, instituiu o Programa de Educação 

Contextualizada, em parceria com o FNDE, para aqueles alunos em 

descompasso entre sua idade e a série cursada ou que estivessem em 

condições especiais de trabalho; 

• Programa de Apoio ao Ensino Fundamental – iniciado com recursos 

federais e, em seguida, com recursos da própria UESB e apoio das 

Prefeituras da Região Sudoeste, atendeu, de 1994 a 1998, a 

aproximadamente 3.000 professores com atividades que contemplaram 

todas as áreas do ensino fundamental. Além do treinamento efetivo dos 

professores, o corpo docente da UESB reuniu numa publicação o material 

usado na qualificação dos docentes do Ensino Fundamental; 

• Congressos de Relevância Regional – por fim, ressaltam-se os cursos e os 

congressos desenvolvidos pela Universidade visando à atualização 

profissional nas duas últimas décadas. Entre os eventos, cita-se a Semana 



144 

 

de Zootecnia, em suas várias edições, destinada aos estudantes, 

profissionais da área e, principalmente, aos produtores rurais da Região 

mediante palestras diversas sobre bovinocultura e caprinocultura, 

exposições e reuniões com vários setores envolvidos nessa cadeia 

produtiva. Outro evento, a Semana do Administrador, é realizado todos os 

anos com participação de grande público, formado por estudantes, 

profissionais, professores, empresários e gestores do Sudoeste ávidos por 

discutir e conhecer novos temas ligados à Administração (UESB, JORNAL, 

2000). 

 

Por seu compromisso constante com a qualidade dos serviços prestados à 

população, é legítimo afirmar que a UESB vem influenciando de forma decisiva os 

rumos tomados pela política, economia e cultura regionais. E por ser pública e 

democrática, ela empenha-se em superar as desigualdades sociais, combatendo as 

visões preconceituosas frente à vida e, mais do que isso, motivando e oferecendo 

condições a uma maioria excluída de se tornar pessoas presentes e atuantes na 

sociedade pela transformação que o conhecimento proporciona. 

 

Na sequência, analisam-se as ações extensionistas englobadas nos 

programas, projetos e atividades culturais e comunitárias. Estas atividades, 

desenvolvidas pela UESB até o ano de 2010, estão agrupadas nos QUADROS 3, 4 

e 5. No QUADRO 3, estão relacionados 18 programas da Universidade que são 

executados em caráter contínuo e permanente no campo da extensão. No QUADRO 

4, apresentam-se as atividades culturais diversificadas empreendidas pela UESB em 

caráter permanente ou sazonal. Por fim, no quadro 5, mencionam-se as ações 

comunitárias que visam à inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da 

população local e regional. Do seu exame conjunto – QUADROS 3, 4 e 5 – pode-se 

constatar novamente o empenho da UESB com o desenvolvimento da Região 

Sudoeste, tanto no sentido econômico, social e cultural. 
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QUADRO 3 - Ações Extensionistas desenvolvidas pela UESB até 2010 em caráter permanente 
Programa, Projeto ou Órgão Finalidade(s) e Características Contribuição para o Desenvolvimento Regional através do(a): 

Assistência Estudantil 
 

Garantir a permanência do estudante universitário em seu 
Curso até a conclusão, através de políticas que reduzam as 
desigualdades sociais e permitam a expressão do potencial do 
discente durante a vida acadêmica. 
 

• Aumento da possibilidade de formação de capital 
humano para a Região Sudoeste, bem como criação de 
condições de manutenção de acesso ao ensino superior 
por parte de alunos com baixa inserção socioeconômica. 

Núcleo de Bem-Estar 
Social da UESB (NUSBE) 

Promover atendimento regular aos estudantes através de 
serviços de assistência social, psicológica e de enfermagem. 
 

• Melhoria da saúde e do bem estar dos estudantes da 
Universidade, futuros profissionais da Região. 

Restaurante Universitário 
 

Disponibilizar refeições com qualidade e preço acessível à 
comunidade acadêmica. Foi implantado no ano de 2005 e 
possui capacidade para 300 refeições diárias.   

• Acesso à alimentação de qualidade por parte da 
comunidade universitária. 

Residência Universitária 
 

Proporcionar moradia a alunos, pré-selecionados, originários 
de outras cidades onde a Universidade não possui campi. 
 

• Promoção de condições dignas de moradia, melhorando 
aspectos sociais dos estudantes durante a vida acadêmica. 

Creche Bem-Querer 

Atender a filhos de professores, funcionários e estudantes da e 
servir como laboratório aos Cursos de Licenciatura, a fim de 
possibilitar situações reais de Ensino Aprendizagem. Possui 
capacidade para 80 crianças. 
 

• Criação de melhores condições familiares para o 
exercício funcional dos servidores da Instituição, bem 
como para a educação dos estudantes da Universidade. 

Centro de 
Aperfeiçoamento 

Profissional (CAP) 

Desenvolver programas e projetos diversos financiados por 
órgãos federais, estaduais e pela UESB, principalmente, nas 
áreas de ensino e extensão. 
 

• Melhoria da qualificação da mão de obra da Região 
Sudoeste para atuação no mercado de trabalho, reduzindo, 
possivelmente, o desemprego na comunidade regional. 

 
Núcleo de Práticas 

Jurídicas 
 

Reunir atividades de ensino, pesquisa e extensão com o 
objetivo de prestar assistência judiciária para população 
carente, com renda até dois salários mínimos.  

• Inserção social a partir da ampliação do acesso à justiça 
por populações carentes locais/regionais. 

Sistema UESB de Rádio e 
Televisão Educativa 

(SURTE) 
 

Disponibilizar veículos de Rádio (UESB FM 97,5) e Televisão 
(TV UESB) para a comunicação e divulgação de material 
institucional e educativo para a Região Sudoeste, como 
também proporcionar ao Curso de Comunicação da Instituição 
espaço de laboratório para aulas práticas. Sistema concebido 
desde 1985, mas em funcionamento pleno desde 2008. 
 

• Democratização da informação de modo educativo, além 
da melhoria na formação de profissionais de comunicação 
para atuação, principalmente, na Região Sudoeste. 

Edições UESB 

Coordenar e regulamentar a política de publicações da UESB, 
desde 1997, encarregando-se de todas as atividades 
referentes à editoração e promoção de publicações técnicas, 
científicas, didáticas e de natureza artístico-literárias de 
interesse da Universidade. 
 

• Publicização e ampliação ao acesso do conhecimento e 
da cultura produzida pela Universidade. 



146 

 

Programa ReciclaUESB 
 

Realizar a educação ambiental da comunidade acadêmica 
frente à coleta seletiva de materiais para reciclagem. 
 

• Melhoria do meio-ambiente local/regional e aumento da 
consciência ecológica da comunidade acadêmica. 

Programa Nacional de 
Incentivo à Leitura 

(PROLER) 

Promover a prática leitora consciente e valorizada de cidadãos 
regionais. Em funcionamento desde 1992, é uma parceria com 
a Fundação Biblioteca Nacional e mais 24 municípios da 
Região Sudoeste. 
 

• Promoção da leitura junto à comunidade regional, 
promovendo a cidadania e a valorização da cultura local. 

Programa Nacional de 
Educação e Reforma 
Agrária (PRONERA) 

 
 

Promover a educação do campo em áreas de reforma agrária. 
É uma parceria com o INCRA e os Movimentos Sociais, tendo 
capacitado cerca de 97 educadores; escolarizado no Ensino 
Fundamental 1.225 alunos; e alfabetizado 1.125 jovens e 
adultos desde 2001. 
 

• Melhoria dos níveis de escolarização dos assentados 
rurais, contribuindo para sustentabilidade socioeconômica 
de áreas de reforma agrária. 

Aja Bahia 
Reduzir os índices de analfabetismo na Bahia. É uma parceria 
com a Secretaria de Educação do Estado e já beneficiou 6.770 
jovens e adultos de 18 municípios da Região Sudoeste. 
 

• Melhoria educacional e socioeconômica de jovens e 
adultos sem escolarização na Região Sudoeste. 

Programa Universidade 
Para Todos 

Oportunizar aos estudantes oriundos da escola pública, o 
acesso ao Curso Pré-Vestibular gratuito. É realizado em 
parceria com a Secretaria de Educação do Estado, atendendo 
a aproximadamente 1.000 alunos de municípios circunvizinhos 
à Vitória da Conquista. 
 

• Ampliação das possibilidades de acesso ao ensino 
superior a estudantes de baixa renda e, possivelmente, 
melhoria de aspectos socioeconômicos e humanos da 
população regional. 

Programa Alfabetização 
Solidária 

Estimular alfabetizadores e coordenadores municipais, em 
cada município, a propiciar aos alfabetizados o 
desenvolvimento de competências lingüísticas e sociais. Em 
2005, chegou a atuar em 18 municípios da Região Sudoeste.  
 

• Melhoria da educação e do desenvolvimento social. 

Formação de Educadores 
de Jovens e Adultos 

Desenvolver ações voltadas para capacitação de professores 
da rede pública municipal de Jequié, para atuarem no trabalho 
docente nas classes da Educação de Jovens e Adultos. 
 

• Melhoria da educação e do desenvolvimento social. 

Projeto Apicultura Familiar 
e Programa de Apoio à 

Caprinocultura  

Promover a inserção socioeconômica de famílias carentes da 
Região Sudoeste. São financiados por meio de convênio com 
a Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades 
Sociais (SECOMP). 
 

• Diminuição da pobreza e da desigualdade social de 
comunidades e famílias carentes da Região Sudoeste. 

Incubadora de Empresas 
do Sudoeste Baiano 

(Incubem) 
 

Fomentar o empreendedorismo a partir da criação e 
desenvolvimento de novas empresas, proporcionando 
condições de crescimento e sustentação no mercado através 
da parceria com importantes organizações públicas e privadas 
do Estado da Bahia. 

• Fomento à economia local/regional e conseqüente 
aumento na oferta de emprego e geração de renda. 

Fonte: Pesquisa documental, 2010; UESB, 2002; PROEX/UESB, 2008 e 2009, Relatórios de Atividades. 
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Quadro 4 – Ações Extensionistas desenvolvidas pela UESB até 2010 no campo cultural 
Programa, Projeto ou Órgão Finalidade(s) e Características Contribuição para o Desenvolvimento Regional através do(a): 

 
Projeto Estação Cultural Promover a cultura, o entretenimento, lazer e conhecimento a 

partir de diversas formas de manifestação cultural e artística 
produzidas por artistas da comunidade acadêmica e regional. 

• Promoção da cultura, do lazer e conhecimento da 
comunidade acadêmica e local/regional. 

Curso Livre de Canto Coral 
 

Oferecer aulas de canto à comunidade regional, através do 
Canto Coral da UESB. 
 

• Oferta de cultura e lazer à comunidade acadêmica e 
local/regional. 

Cursos de Teatro, Dança, 
Piano, Violino, Fotografia e 

Capoeira 
 

Oferecer acesso a arte, música e cultura à comunidade 
acadêmica. 

• Oferta de cultura, qualificação e arte à comunidade 
acadêmica e local/regional. 

Festival UESB de Música 
Universitária (FestUESB) 

Promover a música regional universitária através de concurso 
de escala estadual. 
 

• Oferta de cultura à comunidade acadêmica e 
local/regional. 

Teatro Glauber Rocha 
 

Disponibilizar espaço físico destinado às diversas atividades 
da comunidade universitária e da cidade de Vitória da 
Conquista e micro-região. 
 

• Oferta de cultura, conhecimento, lazer e interação à 
comunidade acadêmica e local/regional. 

Museu Pedagógico Casa 
Padre Palmeira 

Abrigar atividades de pesquisa e extensão na área de 
Educação e afins. 
 

• Promoção de estudos e atividades voltadas à 
comunidade local/regional na área de Educação. 

Museu Regional de Vitória 
da Conquista 

 

Preservar a história e possibilitar o acesso à arte e cultura de 
Vitória da Conquista e Região. Disponibiliza 694 peças, 915 
impressos e 1.281 exemplares de livros históricos. 
 

• Preservação histórico-cultural da cidade de Vitória da 
Conquista e Região Sudoeste. 

Fonte: Pesquisa documental, 2010; UESB, 2002; PROEX/UESB, 2008 e 2009, Relatórios de Atividades. 
 
Quadro 5 – Ações Extensionistas comunitárias desenvolvidas pela UESB até 2010 com ênfase na inclusão social e qualidade de vida 
Programa, Projeto ou Órgão Finalidade(s) e Características Contribuição para o Desenvolvimento Regional através do(a): 

Centro de Extensão 
Comunitária 

Promover o resgate da auto-estima das comunidades 
envolvidas, valorizando o ser humano e buscando a sua 
integração social, através da disponibilização a crianças, 
jovens, adultos e terceira idade, possibilidades de esporte, 
atividades lúdico-pedagógicas, canto/coral, dança, artes 
plásticas, inserção digital, noções de cidadania, condições 
para a melhoria da qualidade de vida, etc. 

• Inserção e integração social de comunidades carentes, 
promovendo a cidadania e melhorias de aspectos sociais 
da população regional (diminuição da violência e 
criminalidade, qualificação profissional, acesso ao esporte 
e cultura, etc.).  

Fonte: Pesquisa documental, 2010; UESB, 2002; PROEX/UESB, 2008 e 2009, Relatórios de Atividades. 
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A importância da UESB para as cidades de sua polarização tem sido 

reconhecida pela comunidade, mas também pelos poderes públicos locais. 

Recentemente, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista promoveu um ato 

solene no dia 27 de outubro de 2010, reconhecendo publicamente o trabalho 

desenvolvido pelo Centro de Extensão da Instituição, em atendimento à população 

de vários bairros daquela cidade. O Reitor da Universidade, no ato, reiterou o 

compromisso social da UESB, ao reafirmar sua “preocupação com a inclusão social, 

com a criança, o adolescente e o idoso da sociedade, por isso é importante 

continuar incentivando as práticas do Centro de Extensão” (UESB, 2010, 

INFORMATIVO ON-LINE).  

 

Os vários programas, projetos ou órgãos extensionistas, além das atividades 

culturais e comunitárias desenvolvidas pela Instituição, demarcaram bem a sua 

inserção local/regional, promovendo, de forma plural e dialogada, melhorias nas 

condições socioeconômicas e humanas do território em que atua. 

 

A seguir, será discutida a contribuição da UESB para o desenvolvimento 

regional com base nos indicadores socioeconômicos e humanos que sinalizam os 

avanços conseguidos no Sudoeste da Bahia onde a Instituição atua mais 

diretamente. 
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5 A UESB E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E HUMANO DO 

SUDOESTE BAIANO 

 

 

Esta dissertação teve como objeto de estudo a análise da contribuição da 

UESB ao desenvolvimento regional. Deste modo, no capítulo anterior analisou-se a 

contribuição da Universidade ao desenvolvimento do Sudoeste Baiano pelo ensino 

de graduação e pós-graduação, em suas distintas fases histórico-institucionais, além 

da pesquisa e da extensão. Neste, aprofunda-se a análise da contribuição da UESB 

ao desenvolvimento pelo exame dos indicadores econômicos, sociais e humanos da 

Região Sudoeste. O estudo inicia-se pela apresentação da metodologia de cálculo 

do Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) e do Índice de Desenvolvimento 

Social (IDS). Em seguida, tratará da análise da contribuição da UESB ao 

desenvolvimento socioeconômico regional pela evolução do comportamento dos 

referidos indicadores. Por fim, no item 5.4 será feita a avaliação da contribuição da 

UESB ao desenvolvimento humano municipal do Sudoeste da Bahia. 

 

 

5.1 Metodologia de Cálculo do Índice de Desenvolvimento Econômico e do 

Índice de Desenvolvimento Social (IDE e IDS) 

 

 

Desde 1998, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI) iniciou publicação bianual que disponibiliza os Índices de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IDE e IDS) do Estado, classificando os 417 municípios da 

Bahia segundo critérios sociais e econômicos. Essa classificação vem sendo 

utilizada para orientar os programas de desenvolvimento do Estado. Até 2010, 

haviam sido disponibilizados os índices relativos aos anos de 1998, 2000, 2002, 

2004 e 2006. Os dados destes anos são suficientes para a realização do propósito 

desta pesquisa. 

 

 A metodologia de cálculo dos indicadores econômicos e sociais dos 

municípios baianos, elaborada pela SEI, envolve uma série de variáveis 

econômicas, sociais e de infra-estrutura. Pelo seu agrupamento, respeitando-se a 
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natureza dos dados, define-se o Índice do Desenvolvimento Econômico e o Índice 

do Desenvolvimento Social de um Estado ou de um país. 

  

Para a elaboração desses cálculos e, consequentemente, a construção 

desses Índices, a SEI utilizou o método dos escores padronizados por se tratar de 

uma técnica que permite a comparação dos indicadores entre si e em relação à 

média estadual, e por permitir um acompanhamento da evolução do comportamento 

de cada indicador, através dos anos, para cada um dos municípios (SEI, 2010). 

  

Segundo este método, os municípios são classificados em ordem decrescente 

em cada um dos Índices (IDE e IDS) obtidos através da média geométrica dos 

escores padronizados de cada um deles. Apresenta-se, a seguir, as fórmulas 

usadas para o cálculo de cada Índice: 

 

1. Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) - é constituído dos 

seguintes indicadores: Índice de Infra-estrutura (INF); Índice de Qualificação 

de Mão de Obra (IQM); e Índice de Produto Municipal (IPM), sendo definido 

pela expressão: 

 

 

 

1.1 Índice de Infra-Estrutura (INF) - é calculado tomando-se como base as 

seguintes variáveis: consumo total de energia elétrica; terminais telefônicos 

em serviço; estabelecimentos bancários em funcionamento; e 

estabelecimentos comerciais e de serviços. É definido pela expressão: 

 

 

 

Para o cálculo das variáveis, foram utilizados os seguintes dados: consumo 

total de energia elétrica para cada 1000 habitantes (EEN); total de terminais 

telefônicos em serviço para cada 1000 habitantes (TEL); total de 

estabelecimentos bancários em funcionamento para cada 1000 habitantes 
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(BAN); total de estabelecimentos comerciais e de serviços para cada 1000 

habitantes (ECS). 

 

1.2 Índice de Qualificação da Mão de Obra (IQM) - este índice é calculado 

tomando-se como base o nível de escolaridade dos trabalhadores do setor 

formal, por município, utilizando-se o cadastro do Anuário de Qualificação 

Social e Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/TEM), 

agrupado da seguinte forma: Analfabeto; 4ª série incompleta; 4ª série 

completa; 8ª série incompleta; 8ª série completa e nível médio incompleto; 

Nível médio completo e superior incompleto; e Superior completo. O nível de 

escolaridade dos trabalhadores do setor formal é definido pela expressão: 

 

 

 

 

Esta expressão, por sua vez, é formada pelos seguintes coeficientes: 

trabalhadores de cada nível de escolaridade em relação ao total de 

trabalhadores, por município; e trabalhadores em relação ao total da 

população por município. Sendo assim, o Índice de Qualificação da Mão de 

Obra é definido pela seguinte expressão: 

 

 

 

 

1.3 Índice de Produto Municipal (IPM) - a variável utilizada para obtenção 

deste Índice é a estimativa da Renda ou Produto Municipal, calculada através 

do rateio do Produto Interno Bruto (PIB) estadual aos municípios. Para isso, 

aplica-se uma estrutura de ponderação obtida através de variáveis próprias 

de cada setor econômico, por município, como segue: 

• Setor Agropecuário - valor bruto da produção agrícola da silvicultura 

e extrativa vegetal, da pesca, leite e mel; efetivos dos rebanhos; 

avicultura e pesca. 
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• Setor Industrial - consumo total de energia elétrica; consumo 

industrial de energia elétrica; número de trabalhadores formais na 

construção civil; e economias faturadas de água tratada. 

• Setor de Comércio e Serviços - consumo comercial de energia 

elétrica; consumidores de energia elétrica residenciais e do poder 

público; número de veículos cadastrados; número de terminais 

telefônicos em serviço; número de trabalhadores formais nos serviços. 

• Setor Financeiro - valor agregado de todos os outros setores 

econômicos. 

 

2. Índice de Desenvolvimento Social (IDS) - é composto dos seguintes 

índices: Índice do Nível de Saúde (INS); Índice do Nível de Educação (INE); 

Índice da Oferta de Serviços Básicos (ISB); e Índice da Renda Média dos 

Chefes de Família (IRMCH), sendo definido pela expressão: 

 

 

 

2.1 Índice do Nível de Saúde (INS) - é calculado através dos seguintes 

coeficientes: ocorrência de doenças de notificação obrigatória (redutíveis por 

saneamento e imunização) para cada 100 mil habitantes; número de óbitos 

por sintomas, sinais e afecções mal definidos, em relação ao total de óbitos; 

número de profissionais de saúde para cada 1000 habitantes; número de 

estabelecimentos de saúde para cada 1000 habitantes; doses de vacinas 

aplicadas em cada 1000 habitantes; e número de leitos para cada 1000 

habitantes. É definido pela expressão: 

 

 

 

 

 

2.2 Índice do Nível de Educação (INE) - é calculado através das matrículas do 

ensino formal do pré-escolar ao nível superior. Os coeficientes foram 

calculados dividindo-se o número de matrículas iniciais de cada nível de 
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escolaridade pelo total da população por município. É definido pela 

expressão: 

 
 

 

 

2.3 Índice dos Serviços Básicos (ISB) - é formado pela reunião dos seguintes 

dados:  

• índice do consumo residencial de energia elétrica, resultante dos 

coeficientes: consumo residencial de energia elétrica em relação ao 

total de consumidores residenciais e consumo residencial de energia 

elétrica em relação ao total da população;  

• índice de consumo de água tratada que é calculado através do 

coeficiente de economias faturadas em relação ao total da população. 

O ISB é definido pela expressão: 

       

 

 
 
 

2.4 Índice da Renda Média dos Chefes de Família (IRMCH) - este índice é 

obtido através da informação censitária de renda média dos chefes de família, 

por município. 

 

 

5.2 A Contribuição da UESB ao Desenvolvimento Socioeconômico Regional 

 

 

A UESB desenvolveu-se institucionalmente a partir de três fases marcantes: a 

primeira fase, que compreende o período de implantação e funcionamento das 

Faculdades de Formação de Professores, de 1972 a 1980; a segunda fase que trata 

da transição das Faculdades Isoladas à Autarquia Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, de 1981 a 1997; e a terceira fase que engloba a expansão dos 

seus Cursos de graduação, de 1998 até o ano de 2010. 
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Como foi exposto, as Faculdades de Formação de Professores agiram, 

essencialmente, na capacitação de professores das cidades de Vitória da Conquista 

e Jequié e de outros municípios da Região Sudoeste para atuarem na educação 

básica. Assim, pode-se se imaginar que os benefícios trazidos pelas Faculdades de 

Formação tenham se restringido ao campo educacional. Com a fundação da 

Autarquia Universidade do Sudoeste em 1980 houve também a criação dos 

primeiros Cursos de bacharelado da Instituição em 1981 e 1982. A criação de novos 

bacharelados fez com que os resultados socioeconômicos influenciados pela 

Universidade começassem a se ampliar da educação para as áreas da economia, 

saúde, qualificação de mão de obra e no aumento da renda das famílias da Região. 

A fase de maior expansão da UESB iniciou-se a partir de 1998, quando a Instituição 

aumentou significativamente a sua oferta de vagas e Cursos, bem como 

incrementou suas atividades de pesquisa e extensão. 

 

Diante disto, deve-se tomar por ano base 1998 para o tratamento dos Índices 

de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social (IDE e IDS) acreditando-

se que os resultados socioeconômicos da Região Sudoeste influenciados pela 

Universidade começaram a surgir, com maior expressão, a partir do final do decênio 

de 1990 e anos 2000. 

 

Em relação à contribuição econômica da Universidade para o 

desenvolvimento do Sudoeste Baiano serão apresentados os Índices de 

Desenvolvimento Econômico (IDE) dos municípios que compõem a referida área, 

referentes aos anos de 1998, 2000, 2002, 2004 e 2006. Deve-se lembrar que no IDE 

serão considerados os Índices de Infra-Estrutura, Produto Municipal e Qualificação 

da Mão de Obra, todos elaborados pela SEI, conforme metodologia de cálculo 

exposta anteriormente. Deve-se supor também que o impacto da ação da Instituição 

é mais forte nos municípios onde se localizam os campi e na medida em que se 

afastam do epicentro – UESB - essa influência vai perdendo sua intensidade. 

 

A propositura de análise destes indicadores ancora-se na busca de: 1. 

identificação dos municípios da Região Sudoeste que apresentaram os melhores 

Índices de Desenvolvimento Econômico e, consequentemente, os componentes 

destes indicadores que mais se destacam, no período de 1998 a 2006; 2. 
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identificação de incremento percentual entre a média dos IDE dos municípios da 

Região Sudoeste do ano de 1998 para o ano de 2006; 3. definição da participação 

dos Índices de Infra-Estrutura, Produto Municipal e Qualificação da Mão de Obra na 

composição da média regional do IDE dos municípios, de 1998 a 2006; e 4. aferição 

da diferença entre a média dos IDE dos municípios da Região Sudoeste, de 1998 a 

2006, frente a média dos IDE dos municípios da Bahia.  

 

Com base nestes números, é possível, primeiramente, constatar a evolução 

da economia regional e, em segundo, observar a participação dos indicadores que 

compõem o IDE dos municípios da Região Sudoeste, de 1998 a 2006. Isso, 

consequentemente, auxiliará na melhor compreensão da contribuição da UESB para 

o desenvolvimento econômico regional. A TAB. 34 apresenta estes dados. 

 
 

TABELA 34 - Índice de Desenvolvimento Econômico e seus Componentes - Municípios da Região 
Sudoeste - de 1998 a 2006 

Município Ano Índice de Des. 
Econômico (IDE) 

Índice de Infra-
estrutura (INF)  

Índice de 
Produto 

Municipal (IPM) 

Índ. de Qualif. 
de Mão de 
Obra (IQM) 

1998 4989,99 4989,3 4986,82 4993,84 
2000 4989,51 4988,56 4985,78 4994,18 
2002 4989,82 4989,75 4986,06 4993,66 
2004 4989,56 4989,52 4986,24 4992,94 

Anagé 

2006 4973,1 4949,44 4986,7 4983,23 
1998 4991,69 4990,46 4990,21 4994,39 
2000 4991,26 4989,88 4989,77 4994,13 
2002 4992,38 4991,02 4993,52 4992,61 
2004 4990,87 4991,37 4991,14 4990,1 

Barra do Choça 

2006 4962,91 4925,71 5002,12 4961,2 
1998 4989,83 4989,68 4987 4992,82 
2000 4988,25 4986,92 4985,64 4992,2 
2002 4987,81 4987,76 4984,64 4991,04 
2004 4988,45 4989,84 4985,17 4990,34 

Belo Campo 

2006 4971,62 4978,33 4985,97 4950,63 
1998 4988,84 4988,86 4985,64 4992,01 
2000 4988,09 4988,64 4983,72 4991,93 
2002 4988,47 4988,85 4984,72 4991,84 
2004 4988,3 4988,62 4985,21 4991,08 

Boa Nova 

2006 4963,01 4929,41 4986,04 4973,78 
1998 4987,29 4985,48 4984,28 4992,11 
2000 4986,44 4985,36 4982,52 4991,47 
2002 4986,3 4985,53 4982,71 4990,67 
2004 4985,87 4985,04 4983,17 4989,41 

Bom Jesus da Serra 

2006 4943,19 4901,5 4984,15 4944,28 
1998 4988,88 4988,61 4985,67 4992,37 
2000 4987,92 4988,31 4984,34 4991,12 
2002 4988,26 4988,4 4985,18 4991,21 
2004 4988,37 4988,19 4985,54 4991,39 

Caatiba 

2006 4966,1 4934,26 4985,62 4978,59 
1998 4987,31 4985,49 4984,15 4992,29 
2000 4986,7 4985,28 4982,75 4992,07 

Caetanos 

2002 4986,56 4985,68 4983,09 4990,9 
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2004 4986,28 4985,25 4983,72 4989,85 
2006 4936,91 4900,29 4984,5 4926,31 
1998 4991,25 4992,03 4987,69 4994,05 
2000 4990,92 4991,34 4988,74 4992,67 
2002 4991,47 4993,14 4989,98 4991,29 
2004 4990,83 4992,82 4988,88 4990,79 

Cândido Sales 

2006 4975,3 4977,06 4989,56 4959,32 
1998 4987,39 4985,86 4984,27 4992,05 
2000 4986,8 4985,64 4983,14 4991,63 
2002 4986,85 4986,27 4983,86 4990,43 
2004 4986,72 4985,91 4984,39 4989,87 

Caraíbas 

2006 0 4928,8 4984,35 4891,79 
1998 4988,27 4986,18 4985,34 4993,27 
2000 4987,07 4985,81 4983,21 4992,19 
2002 4986,59 4986,02 4982,14 4991,63 
2004 4986,82 4985,55 4982,98 4991,94 

Cravolândia 

2006 4984,52 4955,93 4983,78 5014,01 
1998 4989,88 4989,64 4987,4 4992,61 
2000 4989,22 4989,28 4986,22 4992,15 
2002 4989,61 4989,86 4988,06 4990,9 
2004 4990,33 4990,43 4988,19 4992,38 

Encruzilhada 

2006 4957,73 4919,27 4990,4 4963,78 
1998 4988,14 4986,37 4985,52 4992,56 
2000 4987,3 4986,06 4983,63 4992,21 
2002 4986,71 4986,27 4982,52 4991,35 
2004 4986,77 4985,87 4983,37 4991,08 

Firmino Alves 

2006 5022,91 5000,99 4983,87 5084,45 
1998 4990,99 4990,78 4988,71 4993,49 
2000 4990,18 4990,49 4986,91 4993,12 
2002 4990,22 4990,94 4986,93 4992,81 
2004 4989,78 4990,25 4987,02 4992,08 

Ibicuí 

2006 5008,33 5024,99 4986,46 5013,62 
1998 4992,07 4991,11 4992 4993,1 
2000 4991,04 4990,8 4989,47 4992,87 
2002 4989,93 4991,22 4986,82 4991,73 
2004 4989,99 4991,1 4987,29 4991,58 

Iguaí 

2006 4988,93 4999,18 4987,46 4980,17 
1998 4988,23 4985,98 4986,15 4992,55 
2000 4986,88 4985,74 4983,31 4991,58 
2002 4986,41 4986,09 4982,41 4990,75 
2004 4986,44 4985,56 4983,16 4990,6 

Irajuba 

2006 4984,04 4960,96 4984,15 5007,13 
1998 4992,15 4991,07 4991,02 4994,35 
2000 4991,54 4990,35 4990,45 4993,82 
2002 4992,11 4991,52 4991,05 4993,77 
2004 4990,95 4991,23 4989,57 4992,04 

Itambé 

2006 4971,51 4945,45 4989,32 4979,87 
1998 5007,51 5016,78 5004,73 5001,04 
2000 5013,19 5018,11 5005,2 5016,28 
2002 5018,95 5018,46 5016,02 5022,37 
2004 5019,64 5021,24 5015,37 5022,32 

Itapetinga 

2006 5076,43 5096,55 5011,01 5122,4 
1998 4988,93 4986,25 4987,54 4993 
2000 4987,72 4985,87 4985,27 4992,01 
2002 4986,43 4986,43 4982,95 4989,93 
2004 4986,27 4986,6 4983,77 4988,43 

Itaquara 

2006 4973,24 4951,36 4984,62 4983,8 
1998 4990,85 4990,5 4988,4 4993,65 
2000 4990,27 4989,5 4986,99 4994,31 
2002 4990,33 4990,56 4987,31 4993,11 
2004 4989,5 4990,48 4987,25 4990,77 

Itarantim 

2006 5004,68 5019,44 4986,86 5007,8 
1998 4990,54 4990,08 4989,03 4992,52 Itiruçu 
2000 4989,71 4989,68 4987,14 4992,32 
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2002 4988,86 4989,87 4984,06 4992,64 
2004 4988,91 4989,57 4984,81 4992,36 
2006 4998,56 5003,75 4986,15 5005,8 
1998 4994,6 4998,61 4991,56 4993,64 
2000 4993,66 4997,93 4989,84 4993,21 
2002 4993,64 4995,7 4987,43 4997,78 
2004 4994,8 4998,37 4987,37 4998,68 

Itororó 

2006 5051,37 5097,03 4987,32 5070,41 
1998 5000,36 5003,4 5002,56 4995,11 
2000 4997,61 5002,9 4994,53 4995,4 
2002 4997,57 5003,41 4992,5 4996,82 
2004 4997,68 5004,12 4992,41 4996,53 

Jaguaquara 

2006 4995,67 5020,04 4996,37 4970,74 
1998 5031,41 5039,44 5033,62 5021,19 
2000 5031,2 5035,18 5030,84 5027,6 
2002 5040 5046,5 5043,2 5030,31 
2004 5036,35 5045,99 5037,13 5025,96 

Jequié 

2006 5057,82 5062,98 5067,36 5043,15 
1998 4987,97 4985,69 4985,71 4992,52 
2000 4987,24 4985,44 4984,3 4991,99 
2002 4986,46 4985,59 4982,91 4990,88 
2004 4986,46 4985,21 4983,46 4990,72 

Lafayette Coutinho 

2006 4985,7 4976,68 4983,74 4996,71 
1998 4988,48 4986,01 4986,77 4992,66 
2000 4987,53 4985,87 4985,27 4991,44 
2002 4987,04 4986,37 4983,34 4991,43 
2004 4987,03 4985,89 4984,26 4990,93 

Lajedo do Tabocal 

2006 4972,33 4937,16 4985,23 4994,79 
1998 4990,1 4990,17 4988,28 4991,84 
2000 4989,1 4989,58 4985,22 4992,5 
2002 4989,22 4990,44 4985,05 4992,18 
2004 4989,13 4990,38 4985,68 4991,32 

Macarani 

2006 5013,07 5014,97 4986,26 5038,1 
1998 4989,11 4989,37 4986,55 4991,41 
2000 4988,53 4989,39 4984,8 4991,41 
2002 4988,15 4989,18 4984,06 4991,23 
2004 4988,55 4989,53 4984,72 4991,41 

Maiquinique 

2006 5045,46 5105,16 4984,6 5047,35 
1998 4988,59 4986,66 4986 4993,11 
2000 4988,13 4986,57 4984,99 4992,84 
2002 4988,17 4987,02 4985,18 4992,31 
2004 4987,91 4986,64 4985,05 4992,04 

Manoel Vitorino 

2006 4968,9 4936,53 4985,5 4984,84 
1998 4991,34 4990,79 4989,27 4993,96 
2000 4989,88 4990,5 4986,65 4992,49 
2002 4990,67 4991,36 4988,43 4992,22 
2004 4990,17 4991,39 4988,07 4991,06 

Maracás 

2006 4964,2 4952,21 4989,34 4951,14 
1998 4987,38 4985,56 4984,04 4992,54 
2000 4986,87 4985,36 4982,68 4992,57 
2002 4986,76 4985,58 4983,16 4991,53 
2004 4987 4985,26 4984,03 4991,7 

Mirante 

2006 4957,53 4903,45 4984,64 4984,95 
1998 4989,99 4989,01 4987,49 4993,48 
2000 4989,17 4988,78 4986,1 4992,63 
2002 4988,77 4988,96 4984,64 4992,71 
2004 4988,49 4988,74 4985,38 4991,33 

Nova Canaã 

2006 4972,19 4958,84 4986,01 4971,75 
1998 4988,79 4988,45 4985,9 4992,03 
2000 4987,94 4988,16 4984,17 4991,48 
2002 4987,17 4988,3 4982,87 4990,34 
2004 4987,56 4988,29 4983,54 4990,84 

Planaltino 

2006 5001,85 5042,63 4984,14 4979,03 

Planalto 1998 4992,04 4990,4 4991,64 4994,07 



158 

 

2000 4990,02 4987,71 4987,48 4994,88 
2002 4989,13 4988,72 4985,82 4992,85 
2004 4989,63 4990,85 4986,36 4991,69 
2006 4990,31 4987,8 4988,45 4994,66 
1998 4996,81 4998,78 4995,78 4995,86 
2000 4995,75 4999,17 4992,41 4995,68 
2002 4995,18 5000,31 4989,96 4995,28 
2004 4996,13 5000,81 4990,81 4996,78 

Poções 

2006 4996,71 5001,55 4994,11 4994,47 
1998 4989,76 4989,86 4987,16 4992,26 
2000 4988,85 4989,53 4984,94 4992,07 
2002 4988,3 4989,41 4984,03 4991,47 
2004 4988,54 4989,16 4984,43 4992,02 

Potiraguá 

2006 4979,78 4969,89 4985,25 4984,21 
1998 4988,35 4985,72 4986,49 4992,84 
2000 4987,64 4985,25 4985,27 4992,39 
2002 4987,47 4985,95 4985,45 4991,02 
2004 4987,17 4985,63 4986,01 4989,86 

Ribeirão do Largo 

2006 4943,24 4900,83 4986,26 4942,98 
1998 4990,27 4989,93 4988,1 4992,8 
2000 4989 4989,73 4984,7 4992,57 
2002 4988,14 4989,47 4983,24 4991,72 
2004 4988,04 4989,22 4983,89 4991,01 

Santa Inês 

2006 4997,48 5022,42 4984,73 4985,38 
1998 4989,3 4986,4 4989,19 4992,3 
2000 4988,38 4985,81 4987,44 4991,9 
2002 4988,07 4986,88 4985,44 4991,87 
2004 4988,75 4988,93 4985,56 4991,77 

Tremedal 

2006 4959,76 4952,69 4985,86 4940,84 
1998 5081,46 5094,62 5089,49 5060,35 
2000 5084,16 5104,58 5081,68 5066,29 
2002 5097,58 5136,31 5085,23 5071,43 
2004 5093,64 5129,6 5071,58 5079,94 

Vitória da Conquista 

2006 5100,7 5081,46 5131,75 5089,02 

Região/Estado Ano Índice de Des. 
Econômico (IDE) 

Índice de Infra-
estrutura (INF)  

Índice de 
Produto 

Municipal (IPM) 

Índ. de Qualif. 
de Mão de 
Obra (IQM) 

 (1) Média da Reg. Sudoeste 1998 4994 4994,09 4992,24 4995,69 

(2) Média da Reg. Sudoeste 2006 4861,98 4980,18 4993,33 4992,22 

(3) Incremento % (1 para 2) 1998 p/ 
2006 -0,0264 -0,0028 0,0002 -0,0007 

(4) Média da Reg. Sudoeste 1998 a 
2006 4967,38 4991,76 4991,26 4995,08 

(5) Média da Bahia 1998 a 
2006 4997,35 4999,84 5000 4999,63 

(6) Diferença % (4 para 5) 1998 p/ 
2006 0,6033% 0,1619% 0,1750% 0,0910% 

Fonte: Sist. de Dados Estatísticos – Superint. de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 2010. 
 

Pelos dados da TAB. 34 constata-se que os municípios que apresentaram os 

melhores Índices de Desenvolvimento Econômico (IDE), no período de 1998 a 2006, 

na Região Sudoeste, foram as cidades de: Vitória da Conquista, em primeiro lugar, 

com um IDE médio de 5091,5; em segundo, o município de Jequié, com 5039,36; e, 

em terceiro, a cidade de Itapetinga, com um IDE médio de 5027,14 (memória de 
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cálculo externa à tabela). Não é por nada que elas são as cidades que abrigam os 

três campi universitários da UESB.  

 

Quando se analisa a composição dos IDE destes três municípios em 

conjunto, é possível observar que os indicadores que mais se sobressaem, na 

média, são os Índices de Infra-estrutura (INF), com 5063,19, os Índices de Produto 

Municipal (IPM), com 5048,28 e, por fim, os Índices de Qualificação de Mão de Obra 

(IQM), com 5046,64 (memória de cálculo externa à tabela). Por estes dados 

compreende-se porque a UESB tem maior impacto na economia das cidades onde 

se localiza. A maior diferenciação dos IDE de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga em comparação com os demais municípios da Região Sudoeste, 

relaciona-se: 

• primeiramente, aos melhores Índices de Infra-estrutura, pelas 

transformações geradas nas cidades em razão, dentre outras coisas, 

da maior atração de alunos, professores, funcionários e profissionais 

de diversas áreas advindos de várias localidades da Região e do 

Estado para se vincularem, de algum modo, à Instituição. Esta 

migração se reflete no aumento da população das três cidades, além 

do crescimento vegetativo. O crescimento populacional reflete-se no 

aumento do consumo total de energia elétrica, terminais telefônicos, 

estabelecimentos bancários, comerciais e de serviços, etc. dos 

municípios-sede da Universidade; 

• em segundo lugar, ao destaque dos Índices de Produto Municipal 

ocasionados pela dinamicidade econômica local influenciada pela 

Instituição. Estes indicadores são estimados a partir da renda ou 

produto municipal, calculado através do rateio do Produto Interno Bruto 

Estadual aos municípios. Assim, ao se analisar a constituição do PIB 

dos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, é possível 

notar que ele é formado pelo predomínio do terceiro setor da 

economia, com maior peso da área de comércio e serviços (conforme 

se observa no GRÁF. 12), em relação ao primário e secundário. 
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GRÁFICO 12 - Composição do PIB dos Municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. 
Fonte: IBGE, 2008. 

 

O setor de comércio e serviços é responsável por 73% do PIB de Jequié, 

71% do PIB de Vitória da Conquista e 48% do PIB de Itapetinga. Nestas 

cidades, devido à presença da UESB, processa-se em maior grau a 

qualificação de mão de obra especializada que tem atuado nas áreas da 

educação, saúde e serviços sociais, telecomunicações, informática, 

serviços financeiros, consultorias especializadas, administração pública, 

pesquisa e desenvolvimento, etc. Além disso, a UESB, pelo seu 

orçamento com pessoal, manutenção e investimentos consegue 

influenciar diretamente a composição do PIB das cidades onde se situa. 

Segundo Lopes (2003, p.113), a universidade influencia diretamente a 

economia local onde se situa de três formas:  

a primeira relaciona-se aos gastos para expansão e manutenção da 
instituição e se traduz nos investimentos em obras e equipamentos e nas 
demais despesas de custeio; a segunda se relaciona aos gastos realizados 
por professores e funcionários com recursos provenientes dos salários 
pagos pela universidade; e a terceira relaciona-se aos gastos dos alunos 
oriundos de outros municípios. 
 

• por último, à singularidade dos Índices de Qualificação da Mão de Obra 

impulsionada, como exposto, pelo sistema de educação da Instituição. 

É função específica da UESB, como Universidade, qualificar mão de 

obra especializada para atuação em várias áreas promovendo o 

desenvolvimento da economia. Pelas atividades de ensino de 

graduação, pós-graduação, capacitação e aperfeiçoamento 
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profissional, além das ações de pesquisa e extensão, a Instituição 

colabora diretamente para melhoria de qualificação da mão de obra e 

escolaridade dos trabalhadores do setor formal de Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga.  

 

Pela análise da média dos IDE de todos os municípios da Região Sudoeste 

(TAB. 34), comparando os dados de 1998 com os de 2006, constata-se que houve 

regresso tanto no IDE médio da Região quanto em dois dos indicadores que o 

compõem. O IDE médio da Região Sudoeste diminuiu, de 1998 para 2006, em 

0,0264%, assim como os Índices de Infra-estrutura e de Qualificação de Mão de 

Obra, que reduziram em 0,0028% e 0,0007%, respectivamente. O único indicador 

que apresentou um melhor comportamento no período foi o Índice de Produto 

Municipal, que obteve o aumento pouco significativo de 0,0002%. Mesmo tratando-

se, tecnicamente, de redução pequena dos indicadores econômicos da Região, é 

oportuno lembrar que o país vivenciou melhorias progressivas em seu desempenho 

econômico neste período. Isto, por si só, indica que será necessário fazer outras 

pesquisas para se entender esse fenômeno. 

 

Tratando-se da composição da média do IDE da Região Sudoeste, de 1998 a 

2006, que foi de 4967,38, é possível constatar que o indicador que mais contribuiu 

para a formação deste número foi o Índice de Qualificação de Mão de Obra, com a 

média regional de 4995,08. Em seguida, tem-se os Índices de Infra-estrutura e 

Produto Municipal, com 4991,76 e 4991,26, respectivamente. Esta informação 

reforça, mais uma vez, a importância da educação para a melhoria da economia da 

Região Sudoeste. Sob este prisma, interpreta-se, novamente, que a UESB foi de 

extrema importância para a economia regional em razão de ser a principal instituição 

educacional da área onde atua, sendo responsável pela formação direta e indireta 

de mão de obra qualificada, nas mais diversas áreas de conhecimento. Esta 

constatação coaduna-se com as diversas perspectivas teóricas, conceituais e 

práticas sobre a sociedade contemporânea, pelas quais o conhecimento e a 

educação são apresentados como requisitos valiosos indispensáveis em qualquer 

estratégia de desenvolvimento econômico, social e humano. 
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Quando se comparam as médias dos indicadores econômicos da Região 

Sudoeste com as médias dos indicadores econômicos de todos os municípios do 

Estado da Bahia, constata-se que a média dos IDE dos municípios baianos é maior 

do que a média apresentada pelo Sudoeste. O IDE médio das cidades da Bahia é de 

4997,35, enquanto que o da Região Sudoeste é de 4967,38. Ou seja, é 0,6033% 

menor. O mesmo ocorre para os componentes dos IDE. O indicador econômico em 

que os municípios da Região Sudoeste mais se aproximam da média estadual é o 

Índice de Qualificação de Mão de Obra, com uma diferença nada expressiva 

(0,01%). Certamente, a contribuição da educação da UESB para o desenvolvimento 

econômico da Região Sudoeste pode ter contribuído para igualar este desempenho. 

 

É preciso ter presente que avanços no desenvolvimento econômico de uma 

região, Estado ou país, depende de diversas outras variáveis e ações, locais e 

globais, que vão além da melhoria na educação. Na Região Sudoeste do Estado da 

Bahia, pode-se dizer que a UESB tem feito a sua parte. Embora se deva analisar a 

participação de outros agentes que, por meio de suas decisões e ações, públicas ou 

privadas, podem influir no desenvolvimento econômico endógeno da Região. 

 

Já para se compreender a contribuição da UESB frente ao desenvolvimento 

social da Região Sudoeste, serão apresentados, adiante, os Índices de 

Desenvolvimento Social (IDS) dos municípios que compõem o território em questão, 

também produzidos pela SEI e referentes aos anos de 1998, 2000, 2002, 2004 e 

2006. O IDS, por sua vez, é formado pela média geométrica do Índice do Nível de 

Saúde, Índice do Nível de Educação, Índice da Oferta de Serviços Básicos e Índice 

da Renda Média dos Chefes de Família. O estudo dos indicadores de 

desenvolvimento social e seus componentes, assim como feito com os índices de 

desenvolvimento econômico, permitirá: 1. identificar os municípios da Região 

Sudoeste que apresentaram os melhores Índices de Desenvolvimento Social e, 

consequentemente, os componentes destes indicadores que mais se sobressaíram, 

no período de 1998 a 2006; 2. verificar o incremento percentual entre a média dos 

IDS dos municípios da Região Sudoeste do ano de 1998 para o ano de 2006; 3. 

definir a participação dos Índices do Nível de Saúde, do Nível de Educação, da 

Oferta de Serviços Básicos e da Renda Média dos Chefes de Família na formação 

da média regional do IDS dos municípios, de 1998 a 2006; e, por fim, apurar a 
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diferença entre a média dos IDS dos municípios da Região Sudoeste, de 1998 a 

2006, frente a média dos IDS dos demais municípios da Bahia.  

 

A partir dos resultados deste estudo, será também possível verificar a 

evolução dos aspectos sociais da Região Sudoeste e observar a participação dos 

diversos indicadores que compõem o IDS regional, de 1998 a 2006, sempre com o 

objetivo de interpretar-se melhor a influência da UESB no desenvolvimento regional 

(TAB. 35). 
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TABELA 35 - Índice de Desenvolvimento Social e seus Componentes - Municípios da Região Sudoeste - de 1998 a 2006 

Município Ano 
Índice de 

Desenvolvimento 
Social 

Índice de Renda 
Média dos Chefes 

de Família 

Índice de Nível de 
Educação 

Índice de Nível de 
Saúde 

Índice de Serviços 
Básicos 

1998 4901,96 4944,31 4869 4906,81 4888,03 
2000 4920,84 4944,31 4919,38 4923,26 4896,52 
2002 4905,06 4921,77 4901,22 4915,41 4881,95 
2004 4917,11 4921,77 4941,47 4920,21 4885,15 

Anagé 

2006 4941,6 4921,77 4951,71 4985,46 4907,81 
1998 4949,14 4953,82 4889,44 4978,84 4974,97 
2000 4952,89 4953,82 4902,27 4990,6 4965,28 
2002 4934,11 4933,35 4886,31 4967,95 4949,19 
2004 4926,57 4933,35 4871,68 4969,11 4932,65 

Barra do Choça 

2006 4932,25 4933,35 4890,6 4977,67 4927,75 
1998 4954,91 5020,35 4931,06 4936,17 4932,62 
2000 4964,9 5020,35 4943,79 4966,3 4929,65 
2002 4951,01 4978,96 4946,15 4977,98 4901,36 
2004 4946,76 4978,96 4939,17 4969,88 4899,43 

Belo Campo 

2006 4938,88 4978,96 4919,49 4964,64 4892,9 
1998 4903,56 4913,89 4901,66 4916,44 4882,31 
2000 4901,94 4913,89 4903,73 4912,91 4877,33 
2002 4901,23 4909,4 4890,48 4925,85 4879,33 
2004 4898,01 4909,4 4885,66 4923,94 4873,2 

Boa Nova 

2006 4894,29 4909,4 4875,57 4914,66 4877,68 
1998 4926,54 4917,7 4944,15 4939,22 4905,21 
2000 4927,42 4917,7 4955,9 4933,79 4902,46 
2002 4912,74 4887,42 4968,34 4924,2 4871,56 
2004 4928,3 4887,42 5010,77 4946,23 4870 

Bom Jesus da Serra 

2006 4925,3 4887,42 4978,18 4944,39 4891,79 
1998 4938,15 4953,82 4851,82 5026,76 4921,8 
2000 4916,45 4953,82 4873,32 4928,52 4910,49 
2002 4911,69 4933,25 4869,23 4959,07 4885,76 
2004 4906,8 4933,25 4863,22 4956,73 4874,62 

Caatiba 

2006 4904,09 4933,25 4841,1 4969,71 4873,35 
1998 4905,22 4963,32 4888,29 4898,53 4871,25 
2000 4912,52 4963,32 4895,81 4924,84 4866,65 
2002 4896,06 4931,87 4901,96 4912,77 4838,17 
2004 4898,97 4931,87 4937,31 4893,27 4834,13 

Caetanos 

2006 4895,69 4931,87 4896,77 4913,36 4841,22 
1998 4995,96 5054,57 4961,74 4942,67 5025,7 
2000 4991,96 5054,57 4962,13 4926,17 5026,01 
2002 4981,75 4993,23 4952,82 4983,75 4997,31 
2004 4985,03 4993,23 4971,99 4984,74 4990,17 

Cândido Sales 

2006 4970,39 4993,23 4966,17 4942,44 4979,85 
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1998 4913,58 4913,89 4954,71 4909,27 4876,77 
2000 4917,11 4913,89 4950,3 4929,74 4874,82 
2002 4897,79 4902,69 4938,83 4895,22 4854,78 
2004 4926,96 4902,69 4989,99 4941,68 4874,24 

Caraíbas 

2006 4937,59 4902,69 4996,09 4937,41 4914,67 
1998 5006,64 4942,41 5106,24 4967,86 5011,62 
2000 4997,64 4942,41 5039,74 5005,97 5002,95 
2002 4993,94 4924,96 5048,62 5019,73 4983,29 
2004 5018,84 4924,96 5067,61 5102,48 4982,24 

Cravolândia 

2006 5017,39 4924,96 5065,56 5099,95 4981 
1998 4929,37 4938,61 4868,52 4992,13 4919,03 
2000 4928,82 4938,61 4874,76 4991,74 4910,93 
2002 4913,44 4943,62 4867,95 4962,68 4880,17 
2004 4909,64 4943,62 4865,96 4959,87 4869,85 

Encruzilhada 

2006 4903,62 4943,62 4863,36 4937,52 4870,55 
1998 4998,51 5005,14 4942,68 5038,52 5008,17 
2000 5030,2 5005,14 5005,43 5100,54 5010,36 
2002 4998,11 4978,25 5008,73 4979,99 5025,64 
2004 4977,83 4978,25 5040,76 4857,52 5037,01 

Firmino Alves 

2006 4997,15 4978,25 5013,31 4956,28 5041,17 
1998 5012,08 5012,75 5009,3 5000,36 5025,93 
2000 4993,18 5012,75 4960,37 4977,36 5022,5 
2002 5003,4 5012,92 4980,49 4999,34 5020,95 
2004 5014,75 5012,92 4984,28 5032,5 5029,45 

Ibicuí 

2006 4998,63 5012,92 4976,71 4973 5032,12 
1998 4959,71 4980,43 4940,49 5000,15 4918,19 
2000 4959,99 4980,43 4935,64 5011,37 4913,11 
2002 4969,61 4972,89 4955,15 4974 4976,44 
2004 4974,74 4972,89 4964,55 4991,71 4969,84 

Iguaí 

2006 4974,23 4972,89 4943,37 5010,38 4970,51 
1998 4982,97 4889,18 4988,17 5054,68 5001,27 
2000 4974,73 4889,18 4961,35 5049,36 5000,41 
2002 5044,87 5095,47 5078,32 5032,98 4973,6 
2004 5065,06 5095,47 5122,43 5063,7 4979,77 

Irajuba 

2006 5051,37 5095,47 5105 5029,31 4976,76 
1998 4974,11 4955,72 4943,24 4972,69 5025,17 
2000 4964,87 4955,72 4941,15 4949,54 5013,4 
2002 4952,06 4956,85 4924,55 4944,84 4982,19 
2004 4947,02 4956,85 4920,62 4945 4965,74 

Itambé 

2006 4944,72 4956,85 4912,33 4953,69 4956,14 
1998 5143,71 5231,37 5114,65 5040,99 5189,9 
2000 5152,75 5231,37 5106,64 5088,9 5185,39 
2002 5129,69 5190,24 5096,81 5054,1 5178,85 
2004 5121,23 5190,24 5063,86 5072,89 5159,09 

Itapetinga 

2006 5104 5190,24 5038,01 5052,03 5137,26 
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1998 4990,59 4940,51 4986,6 5024,57 5011,09 
2000 4982,21 4940,51 4975,53 5003,35 5009,77 
2002 4977,59 4945,93 4972,21 5017 4975,48 
2004 4992,8 4945,93 4976,29 5069,47 4980,37 

Itaquara 

2006 4978,15 4945,93 4987,97 4999,89 4978,96 
1998 5008,71 4988,03 4978,33 4996,25 5072,78 
2000 5007,73 4988,03 4967,14 5012,5 5063,77 
2002 5023,41 5026,42 4965,66 5032,51 5069,62 
2004 5023,38 5026,42 4973,11 5033,26 5061,12 

Itarantim 

2006 5037,13 5026,42 5024,12 5043,98 5054,05 
1998 5013,22 4984,23 4991,34 5037,7 5039,87 
2000 5013,04 4984,23 4984,31 5045,53 5038,41 
2002 5011,17 5012,25 4990,29 5035,6 5006,64 
2004 5019,41 5012,25 5013,37 5042,86 5009,22 

Itiruçu 

2006 5000,87 5012,25 4983,39 5004,12 5003,75 
1998 5071,85 5031,76 5065,07 5058,27 5132,86 
2000 5055,39 5031,76 5029,86 5028,83 5131,9 
2002 5053,32 5015,96 5006,76 5017,44 5175,06 
2004 5060,3 5015,96 5034,21 5026,74 5165,77 

Itororó 

2006 5049,91 5015,96 5039,39 5007,07 5138,31 
1998 5032,95 5046,97 4987,26 5036,21 5061,68 
2000 5026,38 5046,97 4962,93 5038,84 5057,34 
2002 5025,85 5038,32 4984,21 5032,66 5048,45 
2004 5021,11 5038,32 4968,63 5036,36 5041,5 

Jaguaquara 

2006 5016,42 5038,32 4976,21 5019,46 5031,91 
1998 5124,06 5104 5146,12 5079,58 5167 
2000 5126,73 5104 5138,11 5096,56 5168,59 
2002 5142,62 5145,97 5176,48 5107,63 5140,65 
2004 5126,39 5145,97 5124,61 5095,12 5140,04 

Jequié 

2006 5117,22 5145,97 5080,09 5106,98 5136,07 
1998 4932,67 4877,77 4947,57 4934,16 4971,66 
2000 4946,01 4877,77 4972,51 4943,01 4991,49 
2002 4976,1 4896,19 4991,34 5041,65 4976,33 
2004 4975,47 4896,19 4966,4 5038,7 5001,71 

Lafayette Coutinho 

2006 4985,53 4896,19 4970,99 5056,82 5019,57 
1998 4959,8 4925,3 4992,96 4953,52 4967,69 
2000 4953,25 4925,3 4992,48 4925,66 4969,88 
2002 4980,65 4926,59 5006,73 5051,76 4938,59 
2004 4969,89 4926,59 4999,25 5019,35 4935 

Lagedo do Tabocal 

2006 4963,39 4926,59 4976,44 5006,6 4944,32 
1998 5017,77 4976,63 5020,95 4982,62 5091,74 
2000 5027,05 4976,63 5016,37 5027,88 5087,96 
2002 5042,12 5006,27 5035,27 5053,97 5073,22 
2004 5026,26 5006,27 5015,86 5005,81 5077,45 

Macarani 

2006 5043,1 5006,27 5082,98 5013,49 5070,12 
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1998 5047,71 4980,43 5020,01 5121,11 5070,38 
2000 5016,89 4980,43 4984,65 5038,15 5064,83 
2002 5017,62 5002,76 4978,21 5014,33 5075,67 
2004 5037,65 5002,76 4989,85 5072,93 5085,77 

Maiquinique 

2006 5046,46 5002,76 5021,42 5054,93 5107,34 
1998 4923,87 4921,5 4944,54 4936,54 4893,07 
2000 4923,11 4921,5 4936,73 4944,13 4890,27 
2002 4934,14 4940,76 4975,65 4958,26 4862,66 
2004 4927,65 4940,76 4985,65 4921,68 4863,31 

Manoel Vitorino 

2006 4931,79 4940,76 4999,49 4915,55 4872,23 
1998 4963,57 4976,63 4940,55 4975,97 4961,22 
2000 4975,6 4976,63 4948,04 5016,72 4961,27 
2002 4970,43 4943,59 4941,39 5014,92 4982,2 
2004 4947,45 4943,59 4926,31 4986,13 4933,98 

Maracás 

2006 4941,45 4943,59 4902,68 4980,05 4939,8 
1998 4903,62 4984,23 4835,18 4928,82 4867,58 
2000 4902,12 4984,23 4861,91 4900,73 4862,61 
2002 4877,67 4906,29 4846,85 4928,77 4829,44 
2004 4868,73 4906,29 4848,07 4894,12 4826,85 

Mirante 

2006 4870,18 4906,29 4844,15 4881,84 4848,71 
1998 4977,25 4953,82 4930,8 5039,04 4985,99 
2000 4976,46 4953,82 4967,33 5004,19 4980,64 
2002 4958,5 4943,06 4961,73 4966,93 4962,32 
2004 4957,74 4943,06 4919,06 5017,25 4952,14 

Nova Canaã 

2006 4961,44 4943,06 4936,73 5015,89 4950,48 
1998 4939,68 4931 4959,75 4974,28 4894,07 
2000 4944,27 4931 4936,2 5021,93 4888,89 
2002 4970,44 4925,92 4960,43 5067,6 4929,13 
2004 4986,83 4925,92 4997,83 5072,32 4952,5 

Planaltino 

2006 4995,34 4925,92 5008,39 5080,14 4968,21 
1998 4968,72 4950,01 4959,83 4977,12 4988 
2000 4981,17 4950,01 4992,33 4986,38 4996,09 
2002 4974,08 4959,08 4971,42 4967,99 4997,92 
2004 4987,67 4959,08 4992,63 5001,15 4997,94 

Planalto 

2006 4989,25 4959,08 4997,63 4989,07 5011,36 
1998 5003,69 5007,05 4985,1 4953,2 5070,16 
2000 5003,58 5007,05 4970,03 4970,45 5067,44 
2002 4991,15 5035,4 4958,7 4920,63 5051,04 
2004 4998,87 5035,4 4973,74 4945,35 5041,68 

Poções 

2006 4996,68 5035,4 4971,63 4949,91 5030,32 
1998 5024,4 5064,08 4950,42 5072,26 5011,81 
2000 5002,44 5064,08 4934,28 5013,42 4998,86 
2002 4968,82 4979,72 4917,66 5007,54 4970,78 
2004 4969,92 4979,72 4917,45 5033,48 4949,78 

Potiraguá 

2006 4962,11 4979,72 4914,08 5013,96 4941,25 
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1998 4922,76 4969,02 4905,9 4934,37 4882,16 
2000 4927,29 4969,02 4916,9 4948,88 4874,85 
2002 4900,18 4940,76 4881,91 4919,82 4858,62 
2004 4903,24 4940,76 4879,7 4923,67 4869,2 

Ribeirão do Largo 

2006 4906,78 4940,76 4886,59 4914,8 4885,19 
1998 5039,22 4950,01 5037,72 5040,7 5130,07 
2000 5044,63 4950,01 5062,84 5045,13 5122,07 
2002 5041,38 4983,99 5060,24 5032,2 5089,72 
2004 5038,23 4983,99 5036,58 5068,22 5064,6 

Santa Inês 

2006 5008,32 4983,99 5037,55 4967,26 5044,93 
1998 4916,94 4953,82 4899,47 4909,69 4904,98 
2000 4931,36 4953,82 4928,67 4941,7 4901,42 
2002 4918,06 4953,56 4912,47 4927,7 4878,82 
2004 4930,57 4953,56 4944,42 4946,34 4878,35 

Tremedal 

2006 4924,85 4953,56 4925,5 4936,91 4883,72 
1998 5187,39 5301,71 5159,46 5097,76 5192,75 
2000 5182,52 5301,71 5134,39 5101,1 5195,12 
2002 5162,88 5270,99 5127,2 5083,51 5171,69 
2004 5154,75 5270,99 5101,94 5086,97 5161,12 

Vitória da Conquista 

2006 5157,98 5270,99 5089,27 5123,31 5150,16 

Região/Estado Ano 
Índice de 

Desenvolvimento 
Social 

Índice de Renda 
Média dos Chefes 

de Família 

Índice de Nível de 
Educação 

Índice de Nível de 
Saúde 

Índice de Serviços 
Básicos 

 (1) Média da Reg. Sudoeste 1998 4983,76 4984,87 4967,95 4989,38 4993,5 

(2) Média da Reg. Sudoeste 2006 4979,89 4981,2 4971,54 4990,87 4976,49 

(3) Incremento % (1 para 2) 
1998 

p/ 
2006 

-0,08% -0,07% 0,07% 0,03% -0,34% 

(4) Média da Reg. Sudoeste 
1998 a 
2006 4981,75 4982,67 4970,51 4991,77 4982,68 

(5) Média da Bahia 
1998 a 
2006 4999,36 5000,00 4999,42 4999,23 4999,83 

(6) Diferença % (4 para 5) 
1998 

p/ 
2006 

0,3534% 0,3478% 0,5815% 0,1495% 0,3442% 

Fonte: Sistema de Dados Estatísticos - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 2010. 
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Tomando-se como referência a TAB. 35, nota-se que as cidades que 

apresentaram os melhores Índices de Desenvolvimento Social da Região Sudoeste, 

no período analisado, também foram os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga. Contudo, desta vez destacaram-se, primeiramente, Vitória da Conquista, 

com uma média de IDS de 5169,10; em segundo, Itapetinga, com 5130,28 e, por 

fim, o município de Jequié, com um IDS médio no período de 5127,40 (memória de 

cálculo externa à tabela). Ao se estudar a composição dos Índices de 

Desenvolvimento Social nestas localidades, em conjunto, é possível notar que o 

indicador mais expressivo foi o Índice de Renda Média dos Chefes de Família, com 

5206,38, seguido pelo Índice de Serviços Básicos, com 5164,91, depois o Índice de 

Nível de Educação, com 5113,18 e, por fim, o Índice de Nível de Saúde, com o 

indicador de 5085,83 (memória de cálculo também externa à tabela). 

 

Por estes dados, pode-se afirmar que a UESB influencia também o 

desenvolvimento social dos municípios onde atua. Um IDS maior em Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga em comparação com os demais municípios da 

Região Sudoeste pode ser debitado à contribuição maior da Universidade no 

desenvolvimento daquelas cidades onde se situa os seus três campi, pois: 

• um melhor desempenho dos melhores Índices de Renda Média dos 

Chefes de Família nas três cidades citadas é expresso também pelo 

maior crescimento da economia local, que, por sua vez, reflete uma 

influência mais intensa da Instituição. Esta melhoria ocasiona, 

consequentemente, aumento da quantidade de postos de emprego 

disponíveis nestes municípios e da sua qualidade porque eles são 

ocupados por profissionais mais qualificados formados em grande 

parte pela UESB. Uma maior oferta de emprego conjugada à 

disponibilidade de uma mão de obra melhor qualificada para o trabalho 

reflete-se no valor dos salários pagos aos trabalhadores, elevando a 

renda média dos chefes de família em Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga em relação aos demais municípios da Região, não tão bem 

servidos pela UESB; 

• o destaque dos Índices de Serviços Básicos, compostos pelo consumo 

total pela população de energia elétrica e de água tratada, também são 

influenciados pelo aumento da demanda e de consumo da UESB e de 
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sua comunidade acadêmica. Não tanto pela proporção da população 

uesbiana (de aproximadamente 10.500 pessoas em 2010, entre 

alunos, professores e funcionários) que corresponde a cerca de 2% da 

população total das cidades de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga que, juntas, em 2010, tinham 515.000 habitantes (IBGE, 

2010). Mas pelo maior poder aquisitivo deste segmento e pelo 

orçamento da Universidade injetado nas três cidades. Além disso, a 

comunidade acadêmica da Instituição, assim como toda a população, 

também consome serviços básicos, o que contribui para a composição 

do faturamento das empresas prestadoras destes serviços. Dado o seu 

nível mais elevado de instrução e educação, a população da UESB 

acaba por exigir do poder público local um serviço público de melhor 

qualidade no campo da energia elétrica, água tratada, saneamento 

básico, segurança, etc. Esta pressão social reverte-se em melhorias na 

qualidade de infra-estrutura local; 

•  por fim, deve-se mencionar que o registro de níveis melhores de 

educação e de saúde nas cidades de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga, quando comparados com o desempenho dos outros 

municípios da Região Sudoeste, não pode deixar de ser debitado à 

ação da UESB e de sua atuação na formação de capital humano no 

ensino básico e superior e no melhoramento nas diversas áreas da 

saúde. Como outra evidência da influência da UESB no 

desenvolvimento local, cabe citar que tanto Vitória da Conquista 

quanto Jequié são considerados municípios de referência no interior da 

Bahia, tanto na oferta de educação de qualidade do ensino básico ao 

ensino superior, quanto nos serviços de saúde e na existência de 

especialidades médico-hospitalares diversificadas, de segunda e 

terceira complexidade. Não poderia ser de outro modo, já que a UESB 

oferece Cursos de graduação em medicina, odontologia, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, etc. Esses Cursos, por si mesmo, significam 

qualidade de serviços e diversidade na infra-estrutura médica e 

hospitalar, atraindo populações circunvizinhas que vêm às cidades-

sede demandando estes tipos de serviço. 
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Quanto à análise do comportamento da média dos IDS de todos os 

municípios da Região Sudoeste, exclusivamente do ano de 1998 para o ano de 

2006, constata-se uma regressão nesta e em dois dos quatro indicadores que a 

formam. O IDS médio da Região Sudoeste diminuiu, de 1998 para 2006, em 0,08%, 

assim como os Índices de Renda Média dos Chefes de Família e de Serviços 

Básicos, que reduziram em 0,07% e 0,34%, respectivamente. Já os indicadores de 

Nível de Educação e de Nível de Saúde apresentaram um avanço de 0,07% e 

0,03%, respectivamente, o que denota melhorias destas áreas na Região Sudoeste. 

A UESB, por sua vez, tem importância no melhor desempenho nas áreas de 

educação e saúde, porque ela é responsável pela formação de boa parte do quadro 

de professores da Região, tanto em Cursos de graduação quanto de pós-graduação 

lato e stricto sensu, desde seu início em 1972. O mesmo pode ser dito com relação 

à área de saúde. A UESB tem formado profissionais que atuam neste setor desde o 

início dos anos de 1980. Consequentemente, a maior oferta de profissionais de 

saúde na Região proporciona o aumento de leitos hospitalares, diminuição de 

doenças e epidemias, melhorias em condições de higiene e saneamento básico da 

população, dentre outras coisas, elevando o nível de saúde e bem-estar da 

comunidade regional. Isto é desenvolvimento, qualidade de vida e inclusão social. 

 

Outro argumento importante advém da análise da composição da média dos 

Índices de Desenvolvimento Social dos municípios do Sudoeste no período de 1998, 

2000, 2002, 2004 e 2006. Do exame da TAB. 35, nota-se que o IDS médio da 

Região tem como principal elemento de formação o Índice de Nível de Saúde 

(4991,77). Este indicador foi o mais importante para a composição positiva dos 

aspectos sociais regionais, seguido, em ordem decrescente, pelos Índices de 

Serviços Básicos (4982,68), de Renda Média dos Chefes de Família (4982,67) e de 

Nível de Educação (4970,51). O bom desempenho nestes índices não ocorreria sem 

o intercurso da UESB. 

 

Por fim, ao se comparar as médias dos indicadores sociais da Região 

Sudoeste com as médias dos indicadores sociais de todos os municípios do Estado 

da Bahia, de 1998 a 2006, é possível notar uma situação semelhante ao ocorrido 

com os índices de desenvolvimento econômico, apresentados anteriormente, ou 

seja, os municípios do Sudoeste apresentam números menores do que a média 
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estadual. O IDS médio de todos os municípios da Bahia juntos é de 4999,36, 

enquanto que o dos municípios da Região Sudoeste é de 4981,75. Os indicadores 

que compõem o IDS da Região em tela também são inferiores ao da média do 

Estado, salientando-se que o índice que mais se aproxima da média estadual é o 

Índice de Nível de Saúde, que apresentou uma diferença a menor de apenas 

0,1495%. Sobre esse fato, é oportuno refletir que talvez a média dos IDS de todos 

os municípios da Região Sudoeste não é uma medida comparativa adequada frente 

à média dos IDS de todos os municípios da Bahia, pois a influência da UESB não é 

homogênea no Sudoeste do Estado. Como exposto, supõem-se que o impacto da 

ação da Instituição é mais forte nos municípios onde se localizam seus campi e na 

medida em que se afastam deles essa influência vai diminuindo. 

 

Numa enquete realizada pela Comissão Própria de Avaliação da UESB foi 

perguntado a aproximadamente 37% dos professores da Instituição “qual a 

importância da Universidade para Região Sudoeste”. As respostas dadas à questão 

estão sumariadas na TAB. 36. 

 

TABELA 36 - Percepção Docente sobre a Importância da UESB para a Região Sudoeste 
Qual a importância da UESB para a Região Sudoeste? % Quant. 
Não respondeu. 1,6 5 
Fundamental, pois tem um grande impacto social, econômico e tecnológico. 37,3 114 
É importante, mas ainda pode melhorar. 52,6 161 
Importância razoável, pois atinge um número pequeno de alunos no universo regional. 1,6 5 
Importância razoável, pois ainda não tem uma produtividade científica de excelência. 5,9 18 
Pouca importância, pois é uma Universidade jovem. 0,7 2 
Outra. Qual? 0,3 1 

Total 100 306 
Fonte: UESB, CPA, Relatório de Avaliação, 2008. 

 

Nela, duas respostas mereceram destaque. A maior parte dos docentes 

(52,6%) afirmou que ela é ‘importante’ para a Região e que sua performance ainda 

poderá melhorar. Já 114 professores (37,3% da amostra), consideram que ela é de 

‘fundamental’ importância, pelo ‘grande impacto social, econômico e tecnológico’ na 

Região Sudoeste. Em síntese, para 90% dos pesquisados, a UESB tem um papel de 

destaque no desenvolvimento econômico, social e tecnológico da Região Sudoeste. 

A percepção da grande maioria dos docentes ouvidos tem uma sintonia com 

diversos indicadores e índices de desenvolvimento apresentados anteriormente. Um 
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dado corrobora o outro no reconhecimento da importância da UESB no 

desenvolvimento do Sudoeste Baiano em termos econômicos e sociais. 

 

No próximo tópico será explorada a influência da UESB na promoção do 

desenvolvimento humano na Região. 

 

 

5.3 Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Humano Municipal 

 

 

O conceito de desenvolvimento humano foi adotado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e disseminado pelo mundo por meio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A ONU, ao propor o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), partiu do pressuposto de que o desenvolvimento 

não pode ser aferido apenas pela dimensão econômica, medido pelo PIB e PIB per 

capita, mas por outras dimensões sociais, culturais e políticas que são igualmente 

determinantes da qualidade da vida humana (PNUD, 2011).  

 

O IDH foi visto no início com certo ceticismo: 

Devo reconhecer que não via, no início, muito mérito no IDH em si, embora 
tivesse tido o privilégio de ajudar a idealizá-lo. A princípio, demonstrei 
bastante ceticismo ao criador do Relatório de Desenvolvimento Humano, 
Mahbub ul Haq, sobre a tentativa de focalizar, em um índice bruto deste tipo 
- apenas um número -, a realidade complexa do desenvolvimento e da 
privação humanos. (...) Mas, após a primeira hesitação, Mahbub 
convenceu-se de que a hegemonia do PIB (índice demasiadamente 
utilizado e valorizado que ele queria suplantar) não seria quebrada por 
nenhum conjunto de tabelas. As pessoas olhariam para elas com respeito, 
disse ele, mas quando chegasse a hora de utilizar uma medida sucinta de 
desenvolvimento, recorreriam ao pouco atraente PIB, pois apesar de bruto 
era conveniente. (...) Devo admitir que Mahbub entendeu isso muito bem. E 
estou muito contente por não termos conseguido desviá-lo de sua busca por 
uma medida crua. Mediante a utilização habilidosa do poder de atração do 
IDH, Mahbub conseguiu que os leitores se interessassem pela grande 
categoria de tabelas sistemáticas e pelas análises críticas detalhadas que 
fazem parte do Relatório de Desenvolvimento Humano - Amartya Sen, 
Prêmio Nobel da Economia em 1998, no prefácio do RDH de 1999 (PNUD, 
2011). 

 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) é produzido anualmente e 

vem sendo difundido desde 1990. Contudo, já foi possível, segundo o PNUD, 

recalcular o IDH dos anos anteriores, com início em 1975. 
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O IDH foi concebido pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq (1934-

1998) com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio 

Nobel de Economia de 1998. Vem sendo adotado em mais de cem países e seus 

resultados são publicados em dezenas de idiomas, além de servir de parâmetro para 

comparar o grau de desenvolvimento de todos os países no mundo. O IDH é uma 

medida geral e sintética do desenvolvimento humano, mas que não abrange todos 

os aspectos do desenvolvimento e não é um indicativo da felicidade geral das 

pessoas nem do melhor lugar no mundo para se viver (PNUD, 2011). 

 

O IDH é composto por três dimensões: o PIB per capita, corrigido pelo poder 

de compra da moeda de cada país; a longevidade; e a educação. O PIB per capita é 

calculado em dólar para facultar paridade no poder de compra das pessoas no mais 

diferentes países, eliminando as diferenças de custo de vida entre eles. Por ele, 

mensura-se a renda. Para aferir a longevidade, são utilizados dados de expectativa 

de vida ao nascer. Por fim, pelo item educação avaliam-se as taxas de 

analfabetismo e das matrículas escolares em todos os níveis do ensino. As três 

dimensões têm o mesmo peso no cálculo do IDH. Ele varia de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Os países que 

possuem um IDH até 0,499 são considerados de baixo desenvolvimento humano. 

Os países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio 

desenvolvimento humano. Países com IDH maior que 0,800 apresentam um nível de 

desenvolvimento humano alto. Resumidamente, tem-se19: 

 

  

 

 

 

 

O IDH é o índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas. No Brasil, ele tem sido utilizado pelo Governo Federal para a 

                                                 
19 Informações obtidas no site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - 
http://www.pnud.org.br, elaboradas com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da 
Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. 
 

• 0 < IDH ≤ 0,5 = Baixo Desenvolvimento Humano; 

• 0,5 < IDH ≤ 0,8 = Médio Desenvolvimento Humano; 

• 0,8 < IDH ≤ 1 = Alto Desenvolvimento Humano. 
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implementação e avaliação de políticas públicas. Nos municípios, utiliza-se o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que pode ser consultado no Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil (ADHB), um banco de dados eletrônico com 

informações socioeconômicas sobre os 5.507 municípios do país, os 26 Estados e o 

Distrito Federal. O ADHB foi fonte consultada para a coleta e organização de 

informações sobre o desenvolvimento humano dos municípios da Região Sudoeste 

e do Estado da Bahia.  

 

Para aferir o nível de desenvolvimento humano dos municípios, as dimensões 

avaliadas são as mesmas (educação, longevidade e renda), mas com algumas 

diferenças. Embora meçam os mesmos fenômenos, os dados usados para calcular 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal são ajustados para avaliá-lo no 

âmbito de núcleos sociais menores. 

 

Assim, para a avaliação da dimensão educação, o cálculo do IDH municipal 

considera dois indicadores, com pesos diferentes: taxa de alfabetização de pessoas 

acima de 15 anos de idade (com peso dois) e a taxa bruta de freqüência à escola 

(com peso um). O primeiro indica o percentual de pessoas com mais de 15 anos que 

são capazes de ler e escrever um bilhete simples. Quem o faz é considerado um 

adulto alfabetizado. Pela frequência à escola, pode-se determinar se a criança está 

ajustada ou atrasada na sua educação, devendo-se completar o ensino primário aos 

14 anos de idade. Por isto, mede-se o analfabetismo a partir dos 15 anos de idade. 

O cálculo da taxa bruta é relativamente simples. É o resultado do somatório das 

pessoas (independentemente da idade) que frequentam os cursos fundamental, 

médio e superior dividido pela população na faixa etária de 7 a 22 anos residente em 

determinada localidade. Estão também incluídos na conta os alunos de cursos 

supletivos de primeiro e de segundo graus, os de classes de aceleração e os de 

pós-graduação universitária. Apenas classes especiais de alfabetização são 

descartadas para efeito deste cálculo. 

 

Para a avaliação da dimensão longevidade, o IDHM considera o mesmo 

indicador usado para calcular o IDH dos países: a expectativa de vida ao nascer. Ele 

indica o número médio de anos que uma pessoa nascida naquela localidade no ano 

de referência deverá, provavelmente, viver. O indicador de longevidade sintetiza as 
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condições de saúde e salubridade do município em questão, uma vez que quanto 

mais mortes ocorrerem nas faixas etárias consideradas mais precoces, menor será a 

expectativa de vida observada para aquela localidade. 

 

Para a avaliação da dimensão renda, o critério usado é a renda municipal per 

capita: a renda média de cada residente no município. Para se chegar a esse valor 

soma-se a renda de todos os residentes e divide-se o resultado pelo número de 

pessoas que moram no município (inclusive crianças ou pessoas com renda igual a 

zero). No caso brasileiro, o cálculo da renda municipal per capita é feito a partir das 

respostas ao questionário expandido do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, aplicado em parcela amostral no município. Os dados, colhidos pelo 

IBGE por amostra, são ampliados para o total da população municipal e usados para 

o cálculo da dimensão renda per capita que determinará o IDHM de cada município 

brasileiro. 

 

Uma vez escolhidos os indicadores, são calculados os índices específicos em 

cada uma das três dimensões analisadas: IDHM-E, para educação; IDHM-L, para 

saúde (ou longevidade); IDHM-R, para renda. O IDHM obedece os valores de 

referência mínimo e máximo de cada categoria, que são equivalentes a 0 e 1, 

respectivamente. Os sub-índices de cada município serão valores proporcionais 

dentro dessa escala: quanto melhor o desempenho municipal naquela dimensão, 

mais próximo o seu índice estará de 1. O IDHM de cada município é fruto da média 

aritmética simples desses três sub-índices:  

 

 

 

 

5.4 Avaliação da Contribuição da UESB ao IDHM do Sudoeste da Bahia 

 

 

Explicitada a metodologia que calcula o IDHM, examina-se agora a 

contribuição da UESB para o desenvolvimento humano na Região Sudoeste com 

base no índice e nos sub-índices. 

IDHM = (IDHM-E + IDHM-L + IDHM-R / 3) 
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Na TAB. 37, apresenta-se IDHM de todas as cidades do Sudoeste da Bahia, 

considerando-se os dados de 1991 e 2000, em razão da sua disponibilidade no Atlas 

de Desenvolvimento Humano no Brasil elaborado pelo PNUD. Além disso, serão 

apresentados dados por cada uma das três dimensões que o compõem: indicadores 

de renda (IDHM-R), longevidade (IDHM-L) e educação (IDHM-E) de todas as 

cidades da Região em questão. 

 

Para todos estes índices foram calculados incrementos percentuais de 

crescimento ocorridos entre os anos de 1991 e 2000. A partir dos IDHM dos 

municípios do Sudoeste foi possível estabelecer a média de desenvolvimento 

humano desta Região e cruzá-la com a média de desenvolvimento humano da 

Bahia, elaborada a partir dos IDHM de todos os municípios do Estado (TAB. 37). 
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TABELA 37 - Incremento dos Índices de IDHM, IDHM-Renda, IDHM-Longevidade e IDHM-Educação da Região Sudoeste da Bahia - 1991/2000 

IDHM IDHM-Renda 
IDHM-

Longevidade 
IDHM-

Educação Município 
1991 2000 

Incremento 
% do IDHM 
1991/2000 1991 2000 

Incremento 
% do IDHM-
R 1991/2000 1991 2000 

Incremento 
% do IDHM-
L 1991/2000 1991 2000 

Incremento 
% do IDHM-
E 1991/2000 

Anagé 0,494 0,586 18,62% 0,411 0,462 12,41% 0,586 0,648 10,58% 0,486 0,647 33,13% 
Barra do Choça 0,481 0,603 25,36% 0,477 0,486 1,89% 0,6 0,642 7,00% 0,366 0,681 86,07% 
Belo Campo 0,523 0,631 20,65% 0,461 0,539 16,92% 0,638 0,665 4,23% 0,471 0,69 46,50% 
Boa Nova 0,452 0,564 24,78% 0,421 0,44 4,51% 0,598 0,648 8,36% 0,338 0,605 78,99% 
Bom Jesus da Serra 0,444 0,584 31,53% 0,414 0,434 4,83% 0,562 0,648 15,30% 0,355 0,669 88,45% 
Caatiba 0,489 0,606 23,93% 0,476 0,478 0,42% 0,598 0,648 8,36% 0,394 0,693 75,89% 
Caetanos 0,464 0,58 25,00% 0,418 0,461 10,29% 0,595 0,648 8,91% 0,378 0,63 66,67% 
Caraíbas 0,459 0,578 25,93% 0,442 0,492 11,31% 0,535 0,59 10,28% 0,399 0,652 63,41% 
Cândido Sales 0,511 0,636 24,46% 0,479 0,559 16,70% 0,567 0,64 12,87% 0,487 0,71 45,79% 
Cravolândia 0,493 0,636 29,01% 0,411 0,499 21,41% 0,605 0,68 12,40% 0,464 0,73 57,33% 
Encruzilhada 0,465 0,602 29,46% 0,451 0,505 11,97% 0,613 0,685 11,75% 0,331 0,615 85,80% 
Firmino Alves 0,548 0,641 16,97% 0,495 0,536 8,28% 0,618 0,688 11,33% 0,53 0,7 32,08% 
Ibicuí 0,536 0,625 16,60% 0,52 0,564 8,46% 0,577 0,638 10,57% 0,512 0,673 31,45% 
Iguaí 0,501 0,618 23,35% 0,474 0,521 9,92% 0,62 0,695 12,10% 0,409 0,638 55,99% 
Irajuba 0,496 0,593 19,56% 0,424 0,49 15,57% 0,571 0,627 9,81% 0,494 0,662 34,01% 
Itambé 0,516 0,608 17,83% 0,488 0,499 2,25% 0,567 0,635 11,99% 0,493 0,69 39,96% 
Itapetinga 0,614 0,700 14,01% 0,573 0,62 8,20% 0,613 0,68 10,93% 0,656 0,799 21,80% 
Itaquara 0,458 0,586 27,95% 0,433 0,51 17,78% 0,507 0,577 13,81% 0,433 0,671 54,97% 
Itarantim 0,528 0,659 24,81% 0,433 0,539 24,48% 0,604 0,685 13,41% 0,547 0,754 37,84% 
Itiruçu 0,54 0,654 21,11% 0,463 0,559 20,73% 0,615 0,68 10,57% 0,542 0,722 33,21% 
Itororó 0,528 0,625 18,37% 0,484 0,556 14,88% 0,56 0,595 6,25% 0,541 0,723 33,64% 
Jaguaquara 0,545 0,647 18,72% 0,496 0,564 13,71% 0,627 0,679 8,29% 0,513 0,698 36,06% 
Jequié 0,603 0,694 15,09% 0,548 0,598 9,12% 0,622 0,68 9,32% 0,638 0,803 25,86% 
Lafaiete Coutinho 0,493 0,607 23,12% 0,393 0,506 28,75% 0,605 0,635 4,96% 0,482 0,68 41,08% 
Lajedo do Tabocal 0,491 0,624 27,09% 0,433 0,521 20,32% 0,581 0,635 9,29% 0,46 0,715 55,43% 
Macarani 0,51 0,637 24,90% 0,473 0,531 12,26% 0,609 0,682 11,99% 0,447 0,698 56,15% 
Maiquinique 0,505 0,623 23,37% 0,446 0,538 20,63% 0,566 0,635 12,19% 0,504 0,696 38,10% 
Manoel Vitorino 0,473 0,588 24,31% 0,401 0,475 18,45% 0,58 0,648 11,72% 0,439 0,64 45,79% 
Maracás 0,498 0,609 22,29% 0,462 0,49 6,06% 0,541 0,577 6,65% 0,49 0,759 54,90% 
Mirante 0,493 0,563 14,20% 0,473 0,447 -5,50% 0,587 0,648 10,39% 0,419 0,593 41,53% 
Nova Canaã 0,497 0,596 19,92% 0,47 0,508 8,09% 0,557 0,613 10,05% 0,463 0,668 44,28% 
Planaltino 0,488 0,577 18,24% 0,43 0,491 14,19% 0,617 0,635 2,92% 0,416 0,606 45,67% 
Planalto 0,453 0,598 32,01% 0,445 0,527 18,43% 0,498 0,611 22,69% 0,415 0,656 58,07% 
Poções 0,511 0,616 20,55% 0,485 0,548 12,99% 0,552 0,613 11,05% 0,495 0,686 38,59% 
Potiraguá 0,512 0,605 18,16% 0,458 0,474 3,49% 0,57 0,657 15,26% 0,509 0,683 34,18% 
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Ribeirão do Largo 0,426 0,568 33,33% 0,453 0,495 9,27% 0,52 0,595 14,42% 0,306 0,614 100,65% 
Santa Inês 0,519 0,651 25,43% 0,443 0,543 22,57% 0,629 0,68 8,11% 0,486 0,73 50,21% 
Tremedal 0,472 0,608 28,81% 0,44 0,502 14,09% 0,594 0,674 13,47% 0,383 0,649 69,45% 
Vitória da Conquista 0,601 0,708 17,80% 0,598 0,661 10,54% 0,555 0,663 19,46% 0,65 0,801 23,23% 
Média da R. Sudoeste 0,503 0,616 22,44% 0,461 0,517 12,08% 0,584 0,646 10,73% 0,465 0,685 47,34% 
Média da Bahia 0,516 0,626 21,32% 0,467 0,521 11,56% 0,566 0,636 12,37% 0,516 0,720 39,53% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2011. 



Do exame da TAB. 37 constata-se, em primeiro lugar, que todos os 

municípios da Região Sudoeste na área de atuação da UESB apresentaram 

incrementos positivos em seus IDHM entre os anos de 1991 e 2000. Isto mostra que 

sua influência difunde-se por toda a Região. Em segundo lugar, deve-se pontuar que 

vários municípios do Sudoeste saíram do patamar de baixo desenvolvimento 

humano (até 0,499) para médio desenvolvimento humano (0,500 a 0,799). Este 

avanço comprova a melhoria da qualidade de vida da população da Região 

residente nestes municípios, área de influência da UESB. Neste grupo de cidades 

que passaram do baixo para o médio desenvolvimento mereceram destaque os 

municípios de Cravolândia, Encruzilhada, Planalto e Ribeirão do Largo que tiveram 

os maiores aumentos percentuais no IDHM, superior a 29%. 

 

Novamente, os municípios Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié, onde se 

localizam os três campi da UESB, foram os que apresentaram os melhores índices 

de desenvolvimento socioeconômico no Sudoeste. Este dado vem confirmar a 

influência da UESB na melhoria das condições de desenvolvimento humano na 

Região Sudoeste. O município de Vitória da Conquista apresentou no ano de 2000 o 

IDHM de 0,708, ocupando assim a 18ª posição no ranking do IDHM da Bahia. 

Itapetinga ao elevar-se de 0,614 em 1991 para 0,700 em 2000, atingiu o 24º lugar no 

Estado. Jequié subiu de 0,603 em 1991 para 0,694 em 2000, situando-se na 31ª 

posição no IDHM baiano. Quando se consideram esses avanços no IDHM, não se 

pode desconhecer que estas cidades abrigam os campi universitários da UESB e 

que sua atuação mais concentrada nestes municípios tem facilitado um melhor e um 

maior acesso à educação de qualidade (básica e superior) e aos serviços e 

profissionais da área da saúde - o que melhora as condições de vida do povo, 

aumentando a longevidade.  Melhor saúde e melhor educação são fatores positivos 

que explicam o aumento da renda geral e do PIB per capita, interferindo 

crucialmente no aumento do IDHM destas localidades. Na promoção do 

desenvolvimento, como na vida, não há geração espontânea. Confirma-se com 

estes dados que a educação é essencial em qualquer estratégia de 

desenvolvimento. 

 

A média do IDHM do Sudoeste sofreu um incremento de 22,44%, passando 

de 0,503 em 1991 para 0,616 em 2000, uma melhoria expressiva no 
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desenvolvimento humano municipal em nove anos. Foi superior à registrada no 

Estado da Bahia no mesmo período, ao sair de 0,516 em 1991 para 0,626 em 2000, 

um incremento de 21,32%. Ao se desdobrar o IDHM da Região Sudoeste pelas 

dimensões (sub-índices que o formam), percebe-se que o maior incremento ocorreu 

na educação (IDHM-E), com um aumento de 47,34% de 1991 para 2000, superior 

ao da Bahia no mesmo período com 39,53%. Este dado confirma a influência da 

UESB como agente causador do desenvolvimento regional. Em segundo lugar, vem 

o aumento da renda (IDHM-R), com um incremento de 12,08% e da longevidade 

(IDHM-L), com 10,73%. Esse aumento assemelha-se ao incremento ocorrido como 

média na Bahia, seja na longevidade com 12,37% na renda com 11,56%. Os efeitos 

positivos da elevação do IDHM-E nas outras dimensões (longevidade e renda) leva 

mais do que uma década para se manifestar plenamente. 

 

O incremento percentual do IDHM-E sinaliza que esta dimensão foi 

importante para o avanço geral do IDHM na Região Sudoeste (TAB. 38). A melhoria 

registrada na educação (65,10%) foi superior à média verificada no Estado da Bahia 

(57,60%).  
 

TABELA 38 - Educação, Longevidade e Renda no Crescimento do IDHM 1991/2000 

IDHM Contribuição das Dimensões para o 
Crescimento do IDHM 

Município 
1991 2000 

Incremento 
% do IDHM 
1991/2000 

IDHM-
Educação 

IDHM-
Longevidade 

IDHM-
Renda 

Anagé 0,494 0,586 18,62% 58,80% 22,60% 18,60% 
Barra do Choça 0,481 0,603 25,36% 86,10% 11,50% 2,50% 
Belo Campo 0,523 0,631 20,65% 67,60% 24,10% 8,30% 
Boa Nova 0,452 0,564 24,78% 79,50% 14,90% 5,70% 
Bom Jesus da Serra 0,444 0,584 31,53% 74,80% 20,50% 4,80% 
Caatiba 0,489 0,606 23,93% 85,20% 14,20% 0,60% 
Caetanos 0,464 0,58 25,00% 72,40% 15,20% 12,40% 
Caraíbas 0,459 0,578 25,93% 70,70% 15,40% 14% 
Cândido Sales 0,511 0,636 24,46% 59,30% 19,40% 21,30% 
Cravolândia 0,493 0,636 29,01% 62% 17,50% 20,50% 
Encruzilhada 0,465 0,602 29,46% 69,30% 17,60% 13,20% 
Firmino Alves 0,548 0,641 16,97% 60,50% 24,90% 14,60% 
Ibicuí 0,536 0,625 16,60% 60,50% 22,90% 16,50% 
Iguaí 0,501 0,618 23,35% 65,20% 21,40% 13,40% 
Irajuba 0,496 0,593 19,56% 57,90% 19,30% 22,80% 
Itambé 0,516 0,608 17,83% 71,40% 24,60% 4% 
Itapetinga 0,614 0,700 14,01% 55,60% 26,10% 18,30% 
Itaquara 0,458 0,586 27,95% 61,80% 18,20% 20% 
Itarantim 0,528 0,659 24,81% 52,50% 26,90% 20,60% 
Itiruçu 0,54 0,654 21,11% 52,80% 19,10% 28,20% 
Itororó 0,528 0,625 18,37% 63% 12,10% 24,90% 
Jaguaquara 0,545 0,647 18,72% 60,70% 17% 22,30% 
Jequié 0,603 0,694 15,09% 60,40% 21,20% 18,30% 
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Lafaiete Coutinho 0,493 0,607 23,12% 58,10% 8,80% 33,10% 
Lajedo do Tabocal 0,491 0,624 27,09% 64,20% 13,60% 22,20% 
Macarani 0,51 0,637 24,90% 65,70% 19,10% 15,20% 
Maiquinique 0,505 0,623 23,37% 54,40% 19,50% 26,10% 
Manoel Vitorino 0,473 0,588 24,31% 58,60% 19,80% 21,60% 
Maracás 0,498 0,609 22,29% 80,80% 10,80% 8,40% 
Mirante 0,493 0,563 14,20% 83,30% 29,20% -12,40% 
Nova Canaã 0,497 0,596 19,92% 68,60% 18,70% 12,70% 
Planaltino 0,488 0,577 18,24% 70,60% 6,70% 22,70% 
Planalto 0,453 0,598 32,01% 55,30% 25,90% 18,80% 
Poções 0,511 0,616 20,55% 60,60% 19,40% 20% 
Potiraguá 0,512 0,605 18,16% 62,80% 31,40% 5,80% 
Ribeirão do Largo 0,426 0,568 33,33% 72,50% 17,60% 9,90% 
Santa Inês 0,519 0,651 25,43% 61,80% 12,90% 25,30% 
Tremedal 0,472 0,608 28,81% 65,20% 19,60% 15,20% 
Vitória da Conquista 0,601 0,708 17,80% 46,90% 33,50% 19,60% 
Média da R. Sudoeste 0,503 0,616 22,44% 65,10% 19,31% 15,64% 
Média da Bahia 0,516 0,626 21,32% 57,60% 26,10% 16,30% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2011. 

 

Ao se detalhar a composição do IDHM-E, percebe-se a melhoria no 

desempenho dos dois indicadores que o formam: taxa de alfabetização e taxa de 

frequência bruta à escola. Ambas cresceram em 32,54% e 81,98%, respectivamente 

(TAB. 39). As cidades de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié foram as que 

apresentaram as maiores taxas absolutas de alfabetização em toda a Região 

Sudoeste, tanto no ano de 1991 quanto em 2000. Em relação à taxa bruta de 

frequência à escola, destacaram-se as cidades de Cravolândia, Jequié, Maracás e 

Santa Inês com indicadores do ano de 2000 acima de 85% (TAB. 39). 

 

TABELA 39 - Indicadores Utilizados no IDHM-E da Região Sudoeste em 1991 e 2000 

Taxa de 
Alfabetização 

Incremento 
Percentual 

Taxa Bruta de 
Freqüência à 

Escola 

Incremento 
Percentual Município 

1991 2000 1991 a 2000 1991 2000 1991 a 2000 

Anagé 52,39 61,36 17,12% 40,89 71,29 74,35% 
Barra do Choça 40,64 64,33 58,29% 28,48 75,63 165,55% 
Belo Campo 52,01 66,61 28,07% 37,2 73,66 98,01% 
Boa Nova 38,93 56,76 45,80% 23,67 67,96 187,11% 
Bom Jesus da Serra 42,88 62,61 46,01% 20,87 75,61 262,29% 
Caatiba 40,95 67,58 65,03% 36,16 72,77 101,24% 
Caetanos 42,73 61,37 43,62% 27,95 66,35 137,39% 
Caraíbas 42,38 61,27 44,57% 35 73,15 109,00% 
Cândido Sales 52,33 66,86 27,77% 41,37 79,13 91,27% 
Cravolândia 44,63 66,76 49,59% 49,93 85,35 70,94% 
Encruzilhada 35,4 57,25 61,72% 28,42 69,91 145,99% 
Firmino Alves 52,3 65,53 25,30% 54,29 79 45,51% 
Ibicuí 52,38 65,52 25,09% 48,97 70,78 44,54% 
Iguaí 44,93 59,89 33,30% 32,73 71,71 119,10% 
Irajuba 49,13 61,24 24,65% 49,89 76,19 52,72% 
Itambé 50,01 64,32 28,61% 47,95 78,48 63,67% 
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Itapetinga 68,2 78,18 14,63% 60,28 83,25 38,11% 
Itaquara 41,39 61,02 47,43% 47,21 79,2 67,76% 
Itarantim 56,66 72,85 28,57% 50,64 80,46 58,89% 
Itiruçu 56,02 68,35 22,01% 50,56 79,94 58,11% 
Itororó 53,84 68,2 26,67% 54,47 80,48 47,75% 
Jaguaquara 52,75 67,53 28,02% 48,5 74,25 53,09% 
Jequié 65,85 77,68 17,97% 59,71 85,49 43,18% 
Lafaiete Coutinho 48,66 65,14 33,87% 47,29 73,61 55,66% 
Lajedo do Tabocal 48,47 65,45 35,03% 41,19 83,67 103,13% 
Macarani 46,95 63,53 35,31% 40,07 82,48 105,84% 
Maiquinique 50,27 66,23 31,75% 50,67 76,37 50,72% 
Manoel Vitorino 47,76 60,22 26,09% 36,13 71,45 97,76% 
Maracás 50,43 71,22 41,23% 46,12 85,32 85,00% 
Mirante 48,05 64,49 34,21% 29,5 48,92 65,83% 
Nova Canaã 49,09 62,06 26,42% 40,77 76,2 86,90% 
Planaltino 40,69 54,04 32,81% 43,46 73,87 69,97% 
Planalto 45,73 60,75 32,84% 33,11 75,3 127,42% 
Poções 52,05 65,28 25,42% 44,46 75,16 69,05% 
Potiraguá 52,84 64,52 22,10% 47,05 75,8 61,11% 
Ribeirão do Largo 34,62 56,73 63,86% 22,58 70,75 213,33% 
Santa Inês 46,32 65,79 42,03% 53,29 87,46 64,12% 
Tremedal 44,54 57,25 28,54% 25,67 80,1 212,04% 
Vitória da Conquista 70,61 80,22 13,61% 53,67 80,01 49,08% 
Média da R. Sudoeste 48,87 64,77 32,54% 41,80 76,06 81,98% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2011. 

 

Quanto ao crescimento percentual na taxa de alfabetização de 1991 para 

2000, constata-se que os incrementos mais significativos ocorreram nas cidades de 

Caatiba, Encruzilhada e Ribeirão do Largo, com aumentos de 65,03%, 61,72% e 

63,86%, respectivamente. Já em relação à taxa bruta de frequência à escola, 

sobressaíram os municípios de Bom Jesus da Serra, Ribeirão do Largo e Tremedal 

com aumentos superiores a 210% no período. Essas melhorias não aconteceram 

por acaso. Os melhoramentos na educação trazidos pela UESB na Região fazem-se 

sentir em todos os níveis do ensino. 

 

Por estas constatações, pode-se concluir que a UESB contribuiu 

positivamente na melhoria do desenvolvimento humano da Região em que atua em 

razão do aumento significativo do índice de nível de educação na composição da 

média de IDHM. Diretamente, e em todos os níveis, nas cidades onde a Instituição 

possui seus campi universitários - Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié – e 

indiretamente, nas demais cidades do Sudoeste baiano pela elevação do índice de 

alfabetização da população local e pelo aumento da frequência bruta à escola em 

razão da melhoria da educação em todos os municípios da Região. 
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Estes avanços confirmam que os resultados dos investimentos em educação 

se fazem sentir a curto e médio prazo. Desde 1971, o governo da Bahia vem 

investindo na melhoria da educação da Região ao criar as Faculdades de Formação 

de Professores. A melhoria na educação começa pela qualificação dos professores 

que atuam na educação básica, fundamental e no nível médio. Esse efeito é 

imediato, pois elevado o nível do professor inicia-se um processo contínuo de 

melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem da comunidade regional. A médio 

prazo, os investimentos sucessivos na educação se fazem sentir na elevação do 

IDHM e nas dimensões que o formam. Para corroborar esta constatação deve-se 

lembrar que a UESB havia formado 1.048 profissionais, sendo 940 licenciados e 108 

bacharéis de 1974 a 1987. Do talento, ação e dedicação desse pequeno exército de 

professores recém-formados que foi atuar no sistema de ensino da Região 

resultaram o aumento na escolaridade e na melhoria da educação que os dados do 

IDHM revelam. Eles refletem também o esforço empreendido pela UESB na criação 

de novos Cursos, na ampliação das vagas e na democratização de acesso à 

educação superior, aumentando o número de estudantes matriculados em 125% de 

1991 a 2000 na Região (memória de cálculo externa à TAB. 39). 

 

Por fim, para complementar a análise sobre a contribuição da Universidade 

para o desenvolvimento humano da Região Sudoeste, vale à pena apresentar a 

percepção de seus docentes pesquisados pela Comissão Própria de Avaliação da 

Instituição (TAB. 40). 

 

TABELA 40 - Percepção dos Docentes sobre o atendimento da UESB às necessidades regionais 
Você considera que a UESB: % Quant. 
Atende plenamente às necessidades regionais. 10,1 31 
Atende parcialmente às necessidades regionais. 54,9 168 
Atende apenas às necessidades das cidades onde estão os seus campi. 5,2 16 
Está, ainda, em fase de construção, e tem sua atuação restrita a segmentos sociais. 22,2 68 
Tem adotado políticas de expansão não atreladas às necessidades da Região. 3,9 12 
Não respondeu. 3,6 11 

Total 100 306 
Fonte: UESB, CPA, Relatório de Avaliação, 2008. 

 

Nota-se pelo exame da TAB. 40, que 199 docentes ouvidos (37% dos 

professores da Universidade) afirmam que a UESB atende plenamente (10%) e 
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parcialmente (55%) as necessidades regionais. Pouco mais de 22% dos professores 

apostam no aumento da sua capacidade de atendimento às necessidades da 

Região por ser ainda uma Instituição nova em construção. Apenas 4% pensam que 

a UESB está dessintonizada com as necessidades do Sudoeste baiano. Mais de 

90% dos docentes avaliam positivamente a sua atuação em atendimento à Região. 

Ao mesmo tempo, observam que a Universidade precisa avançar no serviço que 

presta à comunidade em termos de seu desenvolvimento pleno. Em resumo, como 

diz o poeta: “Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito, é 

preciso conhecer para melhor prosseguir” 20. A UESB está neste caminho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Milton Nascimento e Fernando Brant em letra da canção “O que foi feito deverá”, gravada com participação de 
Elis Regina, em 1978, no disco “Clube da Esquina 2”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objeto deste estudo foi analisar a contribuição da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) para o desenvolvimento regional. Para realizá-lo, fez-se 

uma pesquisa descritiva e com uso de fontes documentais. A problemática de fundo 

foi à investigação do papel da educação e da universidade na promoção do 

desenvolvimento social, econômico e humano na sociedade contemporânea.  

 

No segundo capítulo desta pesquisa discutiu-se aportes teóricos e dados 

empíricos sobre a correlação entre educação, universidade e desenvolvimento. 

Destacou-se a origem e o desdobramento da educação superior no Brasil, 

relacionando-se educação e desenvolvimento a partir de diversas escolas de 

pensamento sobre o desenvolvimento contemporâneo que dão ênfase à educação e 

à instituição universitária como elementos promotores do progresso na sociedade. 

Analisou-se, ainda, as finalidades fundamentais da universidade - ensino, pesquisa e 

extensão – e seu papel histórico no desenvolvimento social, econômico, político e 

cultural de um país ou de uma região.  

 

A primeira universidade no Brasil foi a USP, criada em 1932. A primeira na 

Bahia foi criada na década de 1940 com a instalação da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). A ampliação da educação superior no Estado ocorreu somente na 

década de 1970, quando teve início a implantação do ensino superior estadual, 

vindo a expandir-se nos anos de 1980, com a institucionalização da UEFS (1970), 

da UESB (1980), da UNEB (1983) e da UESC (1991). A demora na construção de 

um sistema universitário sólido na Bahia, quando se compara o Estado com outras 

Unidades da Federação, tem sido apontada como uma das causas das 

desigualdades regionais tanto em solo baiano quanto no Brasil. 

 

No terceiro capítulo realizou-se a caracterização detalhada da UESB, 

enfatizando-se aspectos relativos à sua trajetória político-institucional; região 

geoeducacional de abrangência; aos seus campi universitários; às suas finalidades e 

princípios institucionais; à gestão acadêmico-administrativa; ao corpo docente e 

técnico-administrativo; bem como à sua capacidade econômico-financeira. 
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Constatou-se que o surgimento da UESB pode ser debitado aos anseios do poder 

público estadual e da sociedade baiana em promover o desenvolvimento do interior 

do Estado através da educação, da cultura e de outras externalidades positivas 

advindas do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. A Instituição 

desempenhou, em suas diversas fases de constituição, um papel primordial para a 

disseminação e a produção do conhecimento, vital ao desenvolvimento regional do 

Sudoeste baiano. 

 

O quarto capítulo desenvolveu um estudo analítico da contribuição da UESB 

ao desenvolvimento regional pelo ensino de graduação e pós-graduação, em suas 

três fases histórico-institucionais, além da pesquisa e da extensão. Em sua primeira 

fase institucional iniciada em 1972, sob a forma das Faculdades de Formação de 

Professores em Vitória da Conquista e Jequié, a Entidade iniciou o seu processo 

civilizatório, promovendo a melhoria da educação regional ao dedicar-se à formação 

de professores para atuarem no ensino básico (educação infantil e séries iniciais; 

educação de 5ª a 8ª séries; e ensino médio). Além disso, iniciou o processo de 

formação de capital humano para atuar em outros setores da comunidade regional 

com a implantação de seus primeiros bacharelados em ciências sociais aplicadas, 

agrárias e da saúde. Em sua segunda fase que compreendeu o período de 1981 a 

1997, a UESB, já constituída formalmente como organização universitária, investiu 

principalmente na consolidação e desenvolvimento dos Cursos existentes, além de 

dedicar-se à expansão de suas atividades de ensino.  

 

Na terceira fase institucional da UESB - de 1998 a 2010, constatou-se um 

incremento significativo no número de vagas de graduação e, consequemente, no 

quantitativo de alunos formados pela Instituição gerado, principalmente, pela criação 

de novos Cursos neste período. De 1998 a 2010, a Instituição incrementou o número 

de matrículas em quase 250%, passando de 2.403 para 8.368 graduandos 

regularmente matriculados. Neste mesmo período, foi possível notar que também 

houve progressão significativa na quantidade de concluintes dos vários Cursos de 

graduação na UESB. Em 1998, a Instituição graduou 296 estudantes e em 2010 o 

número de graduados foi 688 - incremento de cerca de 132%. De 1998 a 2010 a 

Universidade formou o total de 10.107 alunos em suas várias graduações ofertadas 

em seus três campi universitários. Estes dados comprovam que a UESB aumentou 
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significativamente a sua inserção regional nas últimas décadas pelo ensino de 

graduação orientado, principalmente, por princípios formativos desenvolvimentistas 

com foco local/regional, conforme se constatou no exame dos projetos pedagógicos 

de seus vários Cursos de graduação. 

 

Ainda tratando-se do ensino de graduação, observou-se que a UESB 

alcançou excelência notória nesta atividade em toda Região Sudoeste. Este fato 

pôde ser atestado pelos bons resultados de avaliação de seus Cursos de graduação 

e pelo aumento progressivo de candidatos às vagas da Instituição. Observou-se que 

estes candidatos são originários não só da Região Sudoeste, mas também de mais 

de 50 outros municípios do Estado da Bahia, além de outros Estados da Federação, 

como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os níveis de 

empregabilidade e de reconhecimento profissional dos egressos da Universidade 

também corroboram a sua influência para o avanço regional. 

 

Quanto ao ensino de pós-graduação na UESB, constatou-se que um dos 

primeiros registros formais de institucionalização de políticas nesta área encontra-se 

no Relatório de Credenciamento da Entidade, enviado, em abril de 1995, ao 

Conselho Estadual de Educação da Bahia. Por ele, a direção propunha a 

qualificação do corpo docente e de funcionários da Universidade, com incentivo 

intensivo para a pós-graduação stricto sensu, nas diversas áreas do conhecimento. 

Posteriormente, após a qualificação de seu quadro de professores a UESB 

incentivaria o desenvolvimento e a criação de Cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu. Contudo, mesmo antes da institucionalização de um plano geral de pós-

graduação na UESB, observou-se que a Entidade já ofertava diversos Cursos pós-

graduação lato sensu, tanto para qualificação de seus recursos humanos, quanto em 

atendimento às demandas da comunidade regional. De 2002 a 2010, a Universidade 

promoveu, anualmente, cerca de 20 cursos de pós-graduação em nível de 

especialização que abrangem áreas diversas do conhecimento. 

 

As condições de qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente criadas 

pela UESB a partir de 1995 contribuíram para a criação do seu primeiro Curso de 

pós-graduação Stricto Sensu, o Mestrado em Agronomia, em 2002. A partir de 

então, a pós-graduação atingiu acentuada expansão na Instituição, com a criação de 
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outros programas nos anos posteriores. No final do ano de 2010 existiam na 

Instituição 11 programas próprios de pós-graduação stricto sensu. Destes dados 

apresentados, inferiu-se que o ensino de pós-graduação stricto e lato sensu tem 

crescido na UESB de 1996 a 2010. Isto teria promovido mudanças qualitativas 

importantes na capacitação e formação de recursos humanos no nível de mestrado 

e doutorado da comunidade regional do Sudoeste Baiano. Os Cursos de pós-

graduação têm contribuído para a atualização técnico-científica e profissional dos 

seus estudantes e para a articulação e o diálogo da Instituição com outros centros 

de ensino e pesquisa do país. 

 

No campo da pesquisa, apurou-se que a UESB iniciou suas atividades nesta 

área em meados da década de 1980. Contudo, naquela época, a Instituição não 

havia produzido nada de muito relevante. A pesquisa começa a se estruturar na 

Universidade, sobretudo, a partir de 1995, por dois fatores básicos: a capacitação de 

docentes e o fomento financeiro (interno e externo) aos projetos de pesquisa. Pouco 

a pouco, a UESB foi consolidando uma política institucional eficaz para o 

desenvolvimento e expansão da pesquisa. A partir de 2002, a criação de programas 

de pós-graduação stricto sensu próprios também colaborou efetivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa na Entidade. De 1995 a 2009, constatou-se um 

incremento de mais de 1700% na quantidade de projetos de pesquisa na UESB. Foi 

um aumento expressivo para uma Universidade relativamente jovem e que vivenciou 

dificuldades significativas para o estabelecimento de uma cultura de pesquisa 

científica no interior da Bahia. No ano de 2008, a UESB já possuía 86 grupos de 

pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

 

Em todos os projetos examinados, nas diversas áreas do conhecimento, foi 

possível notar a contribuição da pesquisa da Universidade ao desenvolvimento da 

Região Sudoeste, quer de forma direta – quando o projeto visava o crescimento e/ou 

desenvolvimento de alguma(s) área(s) específica(s) da sociedade regional; ou 

indireta – quando a pesquisa pretendia alcançar o desenvolvimento de outro(s) 

setor(es) da comunidade como conseqüência de suas finalidades primordiais. 

Observou-se ainda na UESB a existência de grupos de pesquisadores que 

possuíam padrões nacionais de exigência, tendo acumulado, nos últimos anos, uma 

produção bibliográfica expressiva em qualidade e quantidade. Do exame da 
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produção bibliográfica, constatou-se que predominavam os trabalhos publicados em 

anais de eventos, embora tenha tido incremento no número de publicações em 

periódicos especializados. 

 

Em relação às atividades extensionistas da UESB, observou-se que estas 

começaram a ser desenvolvidas ainda no âmbito das primeiras Faculdades de 

Formação de Professores. De 1972 até o início dos anos de 1980, as atividades de 

extensão das Faculdades de Formação de Professores de Vitória da Conquista e de 

Jequié foram realizadas de modo não muito sistematizado, buscando, 

essencialmente, articular ações que complementassem as atividades de ensino e 

ampliassem discussões sobre temas de interesse regional. Com a criação da 

Autarquia Universidade do Sudoeste, em 1980, as ações extensionistas realizadas 

pela Instituição tornaram-se mais sistematizadas, compreendendo a promoção de 

seminários, cursos, palestras, definição de políticas para a participação de docentes 

em seminários e congressos, etc. 

 

Entre os anos de 1993 e 1994 foram definidas novas diretrizes para as 

atividades de extensão no âmbito da Universidade. Feito um balanço das ações de 

extensão desenvolvidas pela UESB após aquele período, percebeu-se um 

crescimento contínuo de 1995 a 2008. Neste ínterim, a Entidade promoveu 2.188 

ações extensionistas. Destas, 1.049 foram eventos esporádicos e 1.139 projetos de 

natureza contínua. Quando se comparou a ação extensionista da UESB com as 

atividades desenvolvidas pelas outras Universidades Estaduais da Bahia (UNEB, 

UEFS e UESC) constatou-se a prioridade dada a este campo pela primeira. Em 

1995, a UESB ofereceu 50% dos projetos de extensão no universo das 

Universidades Estaduais Baianas. Em 2003, sua posição relativa caiu, mas, mesmo 

assim, a Instituição foi responsável pela oferta de 36% dos programas 

extensionistas, considerando-se o universo das Estaduais. 

 

Observou-se ainda que as ações de extensão da UESB estão englobadas em 

programas, projetos e atividades culturais e comunitárias. Do exame dessas ações, 

desenvolvidas pela Instituição até o ano de 2010, pôde-se constatar novamente o 

empenho da UESB com o desenvolvimento da Região Sudoeste, tanto no sentido 

econômico quanto sócio-cultural. Os vários programas, projetos ou órgãos 
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extensionistas, além das atividades culturais e comunitárias desenvolvidas pela 

Instituição, demarcaram bem a sua inserção local/regional, promovendo, de forma 

plural e dialogada, melhorias nas condições socioeconômicas e humanas do 

território em que atua. 

 

No quinto capítulo aprofundou-se a análise da contribuição da UESB ao 

desenvolvimento pelo exame dos indicadores econômicos, sociais e humanos da 

Região Sudoeste. Esta parte do estudo iniciou-se pela apresentação da metodologia 

de cálculo do Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) e do Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS). Em seguida, tratou-se da análise da contribuição da 

UESB ao desenvolvimento socioeconômico regional pela evolução do 

comportamento dos referidos indicadores. Depois, procedeu-se a avaliação da 

contribuição da UESB ao desenvolvimento humano municipal do Sudoeste da Bahia. 

Pela análise dos indicadores socioeconômicos e humanos da Região Sudoeste, 

inferiu-se que o impacto da ação da Universidade é mais forte nos municípios onde 

se localizam os campi e na medida em que se afastam do epicentro - UESB - essa 

influência vai perdendo sua intensidade. 

 

O estudo do Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) dos municípios do 

Sudoeste baiano, elaborados pela SEI e relativos aos anos de 1998, 2000, 2002, 

2004 e 2006, evidenciou que os municípios que apresentaram os melhores 

indicadores foram as cidades de: Vitória da Conquista, em primeiro lugar, com um 

IDE médio de 5091,5; em segundo, o município de Jequié, com 5039,36; e, em 

terceiro, a cidade de Itapetinga, com um IDE médio de 5027,14. Não é por nada que 

elas são as cidades que abrigam os três campi universitários da UESB. Depurou-se 

ainda que a contribuição econômica da UESB na Região Sudoeste se deu, 

principalmente, através da formação e qualificação de mão de obra, fato claramente 

observado pela relevância contributiva do Índice de Qualificação de Mão de Obra na 

composição da média dos IDE da área analisada.  

 

Quanto à análise do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) dos municípios 

do Sudoeste da Bahia, notou-se que as cidades que apresentaram os melhores 

indicadores sociais, no período analisado, também foram os municípios de Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga. Contudo, desta vez destacaram-se, primeiramente, 
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Vitória da Conquista, com uma média de IDS de 5169,10; em segundo, Itapetinga, 

com 5130,28 e, por fim, o município de Jequié, com um IDS médio no período de 

5127,40. Em termos gerais, a influência da UESB para o desenvolvimento social da 

Região Sudoeste deu-se, principalmente, pelo incremento do Índice de Nível de 

Educação da Região, considerando-se especificamente os anos de 1998 e 2006, e 

pelo Índice de Nível de Saúde que se comportou como o mais expressivo na 

formação da média dos IDS dos municípios do Sudoeste nos anos de 1998 a 2006.  

 

É importante ainda enfatizar a colaboração da Instituição ao desenvolvimento 

econômico e social da Região a partir de sua relação indireta com os outros 

indicadores socioeconômicos, tais como os de Infra-estrutura, Produto Municipal, 

Renda Média dos Chefes de Família e Serviços Básicos. Todas essas constatações 

coadunam-se com as perspectivas teóricas, conceituais e práticas sobre a 

sociedade contemporânea, pelas quais o conhecimento e a educação são 

apresentados como requisitos valiosos indispensáveis em qualquer estratégia de 

desenvolvimento econômico e social. Embora se deva considerar a participação de 

outros fatores que podem influir no desenvolvimento socioeconômico endógeno de 

uma região, é possível afirmar que na Região Sudoeste do Estado da Bahia a UESB 

tem feito a sua parte. Estas inferências encontraram respaldo, inclusive, na 

percepção dos docentes da própria Universidade, pois 90% dos professores 

pesquisados, em estudo da Comissão Própria de Avaliação da Instituição, sinalizou 

uma impressão positiva sobre o papel socioeconômico e tecnológico da UESB na 

Região Sudoeste. 

  

A avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

produzido pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, de autoria do PNUD, 

constatou, em primeiro lugar, que todos os municípios da Região Sudoeste 

apresentaram incrementos positivos em seus IDHM entre os anos de 1991 e 2000. 

Isto mostra que a influência da UESB difunde-se por toda a Região. Em segundo 

lugar, deve-se pontuar que vários municípios do Sudoeste saíram do patamar de 

baixo desenvolvimento humano (até 0,499) para médio desenvolvimento humano 

(0,500 a 0,799). Este avanço comprova a melhoria da qualidade de vida da 

população da Região residente nestes municípios, área de influência da UESB. 

Neste grupo de cidades que passaram do baixo para o médio desenvolvimento 
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mereceram destaque os municípios de Cravolândia, Encruzilhada, Planalto e 

Ribeirão do Largo que tiveram os maiores aumentos percentuais no IDHM, superior 

a 29%. 

 

Novamente, os municípios Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié, onde se 

localizam os três campi da UESB, foram os que apresentaram os melhores índices 

de desenvolvimento humano no Sudoeste. Este dado vem confirmar a influência da 

UESB na melhoria das condições de desenvolvimento humano na Região. O 

município de Vitória da Conquista apresentou no ano de 2000 o IDHM de 0,708, 

ocupando assim a 18ª posição no ranking do IDHM da Bahia. Itapetinga ao elevar-se 

de 0,614 em 1991 para 0,700 em 2000, atingiu o 24º lugar no Estado. Jequié subiu 

de 0,603 em 1991 para 0,694 em 2000, situando-se na 31ª posição no IDHM baiano. 

Quando se consideram esses avanços no IDHM, não se pode desconhecer que 

estas cidades abrigam os campi universitários da UESB e que sua atuação mais 

concentrada nestes municípios tem facilitado um melhor e um maior acesso à 

educação de qualidade e aos serviços e profissionais da área da saúde - o que 

melhora as condições de vida do povo, aumentando a longevidade.  Melhor saúde e 

melhor educação são fatores positivos que explicam o aumento da renda geral e do 

PIB per capita, interferindo crucialmente no aumento do IDHM destas localidades. 

  

A média do IDHM do Sudoeste sofreu um incremento de 22,44%, passando 

de 0,503 em 1991 para 0,616 em 2000, uma melhoria expressiva no 

desenvolvimento humano municipal em nove anos. Foi superior à registrada no 

Estado da Bahia no mesmo período, ao sair de 0,516 em 1991 para 0,626 em 2000, 

um incremento de 21,32%. Ao se desdobrar o IDHM da Região Sudoeste pelas 

dimensões, percebeu-se que o maior incremento ocorreu na educação (IDHM-E), 

com um aumento de 47,34% de 1991 para 2000, superior ao da Bahia no mesmo 

período com 39,53%. Este dado confirma a influência da UESB como agente 

causador do desenvolvimento regional. Em segunda posição, vem o aumento da 

renda (IDHM-R), com um incremento de 12,08% e da longevidade (IDHM-L), com 

10,73%.  

 

Por estas constatações, pode-se concluir que a UESB contribuiu 

positivamente na melhoria do desenvolvimento humano da Região em que atua em 
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razão do aumento significativo do índice de nível de educação na composição da 

média de IDHM. A percepção dos docentes da UESB pesquisados pela Comissão 

Própria de Avaliação da Instituição sobre a contribuição desta no atendimento às 

questões regionais corrobora as apurações apresentadas. O resultado da pesquisa 

sinalizou que mais de 90% dos docentes avaliavam positivamente a atuação da 

UESB em atendimento à Região. Ao mesmo tempo, observavam que a Universidade 

precisava avançar no serviço que presta à comunidade em termos de seu 

desenvolvimento pleno.  

 

Em termos gerais, a análise dos fatos e percepções sobre a relação entre a 

UESB e o desenvolvimento regional tende a reconhecer a importância da Instituição 

para o progresso regional. Em que pese tratar-se de uma Instituição ainda jovem, 

ela já deu provas significativas de sua influência sobre o avanço socioeconômico e 

humano de seu território-alvo, com externalidades positivas, inclusive, em outras 

regiões e localidades do Estado e do país. Contudo, cabe ressaltar que, como toda 

instituição social, a Universidade necessita atentar-se à busca da melhoria contínua 

e da maximização de sua funcionalidade organizacional e pública. O 

aperfeiçoamento e a ampliação de seus Cursos de graduação e pós-graduação, a 

homogeneização da pesquisa científica entre as áreas de conhecimento e a 

expansão da extensão universitária frente às dimensões e particularidades regionais 

são alguns dos objetivos elementares que a Instituição deverá perseguir nos 

próximos anos. 

 

Por fim, é importante expressar as limitações metodológicas desta 

investigação. Por se tratar de estudo de abordagem qualitativa baseada em análise 

documental, particular ao objeto de estudo, os seus resultados não permitem 

generalizações a outros contextos similares ou distintos. Para pesquisas futuras, 

sugere-se a realização de investigação junto a alunos, egressos, servidores e 

comunidade com o intuito de se gerar indicadores de avaliação que possam ampliar 

a compreensão da relação entre a UESB e a sua região de atuação. Embora não 

haja a intenção de se esgotar a temática da presente pesquisa, dada a sua 

complexidade e abrangência, os resultados ora apresentados corroboram, 

modestamente, as discussões sobre a importância da educação e da universidade 

para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. Além disso, o estudo em tela 
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se configura como um aporte documental importante para a memória e gestão da 

Instituição estudada, contentando, também, aos anseios do pesquisador, que é 

aluno egresso e ex-técnico administrativo da Universidade e, na presente data, atua 

nela como docente. 
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