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EDUCAÇÃO EM TERRITÓRIOS SOTEROPOLITANOS: ACESSO E
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CAPITAL BAIANA.

Introdução.
Esse artigo apresenta uma versão reduzida da investigação de doutorado do autor,
e seu objetivo é contribuir para a compreensão do contexto e acesso à educação na
cidade de Salvador, elaborando um diagnóstico e analisando elementos de qualidade e
questões de acesso para diferentes camadas sociais, em diálogo com as desigualdades
urbanas.
Assim, o texto gira em torno de dois temas centrais que se articulam dentro da
sociedade e da pesquisa proposta, a educação e a questão urbana. Um trabalho na área
de intersecção entre as sociologias relacionadas, tendo como desafio teórico estabelecer
esse diálogo. Um nicho razoavelmente recente, mas que vem se consolidando
significativamente, e onde se estuda a educação em conjunto com fatores relacionados
à produção social do território, tentando captar os possíveis efeitos de um sobre o outro
(Ribeiro e Koslinski, 2009).
A investigação que engloba esse artigo tem metodologia mista e comparativa,
com elementos quantitativos e qualitativos em diálogo, agregados em diversas escalas.
Uma análise comparativa de dados de pesquisa própria, bibliografia relacionada e
grandes pesquisas, como Censo, PNAD, Censo Escolar e Prova Brasil. Dessa forma,
aqui será apresentada uma versão resumida do trabalho com os dados quantitativos.
Para contextualizar no território da cidade, alguns desses indicadores são
apresentados em mapas, possibilitando visualizar sua organização na dinâmica urbana.
Cruzando informações referentes às características socioeconômicas, urbanas e de
educação1, observando sua organização na dinâmica urbana, para analisar em que
medida eles se relacionam no espaço urbano de Salvador.

1- Nesse aspecto, por exemplo, são analisadas informações referentes à escola (rendimento, infraestrutura e serviços), profissionais (formação) e alunos/famílias atendidas (educação e socioeconômicos).
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Diálogos teóricos.
Sociologia urbana.
Uma das bases teóricas desse trabalho é considerar que o território tem uma
grande importância na vida humana, perpassando todos seus aspectos e significados.
Proeminência que foi multiplicada na história recente, com a consolidação do modo de
vida urbano em maior parte do mundo, agora o principal habitat da modernidade,
revestido de significados e condensando diferentes facetas do mundo social, econômico,
cultural, e outros (Harvey, 1992; Véras, 2000).
A cidade aparece então como resultante de um dado modo de produção e o urbano
como a dimensão concreta e conectada a essa forma de organização e práxis social. Tal
análise do processo de urbanização, o coloca como origem e resultado de contradições
na estrutura global da formação social, bem como lócus específico dessas contradições.
E assim, como ponto central das sociedades modernas (Harvey, 1980).
Apontando o caráter social e cultural do espaço, essas correntes indicam as
relações entre território, representações e posições de grupos. Em uma dinâmica
dialética com a sociedade e suas estruturas que apresenta, de forma análoga à educação,
um papel dual, estruturado e estruturante, importante tanto na reprodução quanto na
mudança social, atuando ciclicamente como resultado e agravador das vulnerabilidades.
Emerge assim a questão urbana, que envolve a segmentação de sua disposição espacial
e a relação com desigualdade de acesso aos seus benefícios (Harvey,1992).
Bourdieu em “Efeitos do Lugar” (1997) rompe – também de forma metodológica
– com a falsa dicotomia entre estruturas objetivas e subjetivas na vida social,
caminhando para um entendimento dialético e de influência mútua. Segundo o autor, os
agentes sociais são constituídos no espaço social, que se retraduz no espaço físico. Um
arcabouço instrumentalizador para lidar com a relação entre educação e território.

Sociologia da educação.
Por outro lado, também fundamental para este trabalho é a questão da educação
do ponto de vista sociológico ou seja, seu papel e mecanismos pelos quais atua no plano
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coletivo. Podemos dizer que, se o espaço é o ponto de partida, a educação é o ponto de
chegada da investigação.
A partir de meados do século passado, as ciências sociais se debruçam mais
especificamente sobre o fenômeno do sistema de educação do ponto de vista não apenas
pedagógico, mas como uma instituição da sociedade, imersa em uma vasta teia de
relações, influências e imbricações. Trazendo o estabelecimento da desigualdade entre
os distintos grupos sociais com relação ao acesso e apropriação da educação formal
como um “fato estatístico maciçamente irrecusável” (Forquin,1995:22).
Nessa perspectiva, é inegável a importância da obra de Bourdieu e Passeron
(2008, original de 1970) que descrevem como os arbítrios pedagógicos são recebidos
pelas diferentes classes (ou frações) de acordo com suas possibilidades, pré-disposições
e capitais específicas. Ou seja, a educação é acessada, apropriada e utilizada de forma
desigual pelos grupos em condições desiguais de poder em suas diversas formas.
Apesar disso também é importante um enfoque mais recente que, a partir da
década de 1980, se afasta da generalidade dos primeiros modelos. Entendendo a
educação conectada a uma multiplicidade de elementos relacionados e intencionando
complexificar essa compreensão, se concentram nos fatores favoráveis e trazem o
interesse pela diversidade (mesmo que relativa) dos destinos e das práticas escolares no
interior de um mesmo meio social.

Articulações: território e desigualdades perante à educação.
Tradicionalmente, no campo da sociologia da educação, as pesquisas se
concentravam em tentar explicar a desigualdade de resultados educacionais a partir de
fatores relacionados à família e à escola, poucas vezes considerando fatores fora desses
âmbitos. A partir da década de 1990 observamos a proliferação de estudos que passam a
considerar também o território como esfera capaz de exercer impacto sobre as
oportunidades educacionais (Ainsworth, 2002; Ribeiro e Koslinski, 2009; Ayed, 2012).
A pretensão desse trabalho é se enquadrar nesse recente nicho de investigação,
onde realizam-se investigações que buscam conjugar fatores relacionados à organização
social do território e seus possíveis efeitos sobre as oportunidades educacionais
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complexificando a discussão sobre o tema da produção e reprodução das desigualdades
sociais e escolares, na medida em que se incorpora a importância do fator
espacial/territorial (Gorard e Taylor, 2001; Ainsworth, 2002).
Bourdieu (1997) indica a relação do espaço socialmente construído com a
educação e as habilidades e disposições necessárias à atuação nesse campo. Indo ao
encontro da base do fenômeno, ele descreve que a desigualdade espacial está
especialmente inclusa na dinâmica em que as estruturas objetiva e subjetiva
influenciam-se mutualmente. Para ele, a própria ordem do espaço físico apropriado pela
sociedade, se apresenta enquanto mediação através das quais as estruturas sociais se
convertem em estruturas mentais e em sistemas de preferências. Ou seja, uma
incorporação das estruturas através da experiência das distâncias espaciais nas quais se
afirmam distâncias sociais.
Bourdieu considera que a concentração e isolamento de determinadas populações
na cidade tem também como efeito de aumentar e reproduzir as desigualdades. Nessa
perspectiva, um dos pontos-chave do distanciamento é exatamente em matéria de capital
cultural e de práticas sociais dominantes, que mais do que conhecimento, representam
também códigos, normas e habilidades necessárias, mesmo que parcialmente, a
obtenção de determinados graus de status social. Com relação a educação isso acarreta o
distanciamento de um habitus muito importante para o sucesso escolar, a segmentação
das disposições e práticas que caracterizam o aluno com as habilidades necssárias para
ingressar e se apropriar da educação escolar (Idem).
Assim, temos uma considerável bibliografia que discute os efeitos do território e
mecanismos relacionados, de forma a evidenciar que os contextos sociais
geograficamente definidos geram efeitos tanto na população, a “demanda escolar”,
quanto nas instituições de ensino, a “oferta escolar”. Mas mais do que isso,
configurando também espaços intermediarios entre a família e a escola

(Ribeiro e

Koslinski, 2014)2. Para esses estudos, o isolamento social e espacial reforçam,

2

A partir desses trabalhos surge então a noção de segregação escolar, que pode ser definida como a
distribuição desequilibrada de alunos entre escolas de forma a concentrar um mesmo perfil social.
Acarretando a dificuldade de tecer vínculos interculturais ou interclasse, mas também acentuando as
desigualdades nos resultados escolares dos alunos (Canosa, 2010 ).
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legitimam e perpetuam e reproduzem as vantagens e desvantagens sociais (Bourdieu,
1997; Flores, 2008; Lahire, 1994).
Ao considerarmos seus processos de influência, podemos observar em muitos
trabalhos e revisões da literatura a recorrência significativa de alguns mecanismos
através dos quais esse efeito do território afeta as conquistas escolares. Assim, de forma
geral é possível delimitar dois modelos gerais de transmissão do impacto do território
sobre a educação (Ainsworth, 2002; Ribeiro e Koslinski, 2014; Batista e Érnica, 2012).
Sociabilidade: Uma questão recorrente em muitas pesquisas gira em torno dos
impactos dos bairros pobres na sociabilidade dos seus habitantes, especialmente de
crianças e jovens. Mais especificamente de que forma ele corresponde a uma restrição
do acesso a práticas e disposições instrumentalizadoras do ponto de vista educacional
(Wilson, 1987; Bourdieu, 1997; Kaztman, 1999; Ainsworth, 2002).
Nessa abordagem,
“[...]parte-se da premissa de que os padrões sociais vigentes
nos grupos de socialização primária e nas interações mais próximas
têm muita força sobre a formação dos sujeitos, essa explicação
prioriza o afastamento que vai se consolidando entre esses padrões e
a cultura demandada pela instituição escolar.” (Érnica e Batista,
2012:18).
A ênfase está no isolamento produzido pela segregação das populações pobres,
distanciando-as dos padrões sociais que vigoram nas camadas médias e superiores, das
redes de relações sociais mais capitalizadas, de informações e outros ativos.
Favorecendo o acúmulo de vulnerabilidades em diálogo com habitus pouco favoráveis a
educação (Idem).
Características institucionais: Temos também a abordagem institucional, que
pensa os mecanismos vinculados a infraestrutura e condições urbanas do território,
políticas públicas e ativismo civil. Baseia-se na suposição que os indivíduos podem ser
afetados pela qualidade da urbanização e dos serviços no seu bairro de moradia. Assim,
coloca grande importância na relação entre a distribuição espacial das benfeitorias
urbanas e dos serviços públicos e privados com a estratificação social.
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“Proponents of this model focus principally on quality, quantity
and

the

diversity

of

institutions

present

in

a

given

community/neighborhood, capable of providing the needs of children
and adolescents, such as libraries, schools, kindergartens, medical
facilities etc. Thus, the poor neighborhoods are deprived or
inadequately equipped with quality institutional resources.” (Ribeiro e
Koslinski, 2014:192)
Para muitos estudos, em termos de educação esse impacto opera principalmente
através das desigualdades na distribuição e qualidade de equipamentos sociais e da
matrícula em educação pública, bem como a forte homogeneidade da composição social
dos alunos nas escolas (Laacher, 1990; Kaztman, 1999; Gorard e Taylor, 2001; Érnica e
Batista, 2012)3.
Por exemplo, o território pode afetar a qualidade da escola por dificultar que essa
consiga receber ou manter os profissionais mais qualificados, ou mesmo a mesma
equipe por muito tempo (Jencks & Mayer, 1990; Wilson,1987; Ainsworth, 2002)4.
Apesar da multiplicidade de perspectivas, podemos dizer que pesquisas em
diversos contextos do mundo apontam que a concentração espacial da pobreza é negativa
para o desempenho escolar das crianças. Ainda, que algumas investigações na América
Latina indicam uma grande porosidade a essas dinâmicas, impulsionadas pela
desigualdade social e restrição de oportunidades. No entanto, uma conquista recente da
corrente foi exatamente de estabelecer que o indivíduo que mora num contexto
segregado não está fadada a ter menores resultados educacionais. Que as famílias e/ou
indivíduos, ajudados pelas escolas, podem resistir ao efeito negativo do bairro,
acumulando os ativos necessários para aproveitar as oportunidades (Flores, 2008).

3

Outro elemento destacado nessa dinâmica são as expectativas docentes, um dos principais mecanismos
da teoria de Bourdieu e Passeron (2008). Assim, o território segregado exerce um impacto nas
expectativas e julgamentos que os professores tem dos seus alunos, especialmente com relação a sua
capacidade e seu futuro (Ribeiro e Koslinski, 2014; Burgos, 2007).
4

Esse fenômeno é notório nas cidades latino-americanas, onde a qualidade dos serviços é vinculada a
qualidade dos bairros. Especialmente com relação às instituições públicas, como escolas, centros cultuais
e de saúde, entre outros (Kaztman, 1999). Um fenômeno comum no Brasil, por exemplo, onde as escolas
nos bairros pobres tem dificuldade de manter os professores por um longo período, nem conseguir
transferências de profissionais mais experientes, ficando sujeitos a uma grande rotatividade de professores
novos (Alves, 2007).
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Podemos fazer a ressalva que trazer as questões institucionais e territoriais para a
discussão não enfraquecem o poder explicativo do contexto familiar, mais tradicional no
campo da educação. Em sua pesquisa, Érnica e Batista (2012) descrevem que os dados
não deixaram de reforçar a importância dos recursos culturais familiares sobre o
desempenho, mas indicaram variações significativas no desempenho de estudantes com
o mesmo volume de recursos culturais, apontando para a existência de desigualdades
produzidas pelo(na trajetoria dentro do) sistema escolar ou território5.
De forma geral, podemos dizer que além das carências materiais e imateriais da
pobreza, os indivíduos em territórios segregados convivem com a superposição de
vulnerabilidades que atuam por aprofundar e/ou consolidar a desigualdade. No campo
da educação essa dupla desvantagem, onde a individual se soma a do território,
aprofunda as desigualdades ao dificultar sistematicamente que os indivíduos de origem
em grupos de baixa escolaridade tenham acesso a oportunidades educionais,
restringindo o contato com a cultura dominante e seus recursos. Ou seja, nessa dinâmica
o espaço não apenas materializa as desigualdades, mas também as reproduz e
aprofunda. Cumprindo um papel importante na rigidez das desigualdades sociais.

Contexto urbano e social de Salvador.
Salvador é uma cidade consideravelmente marcada pelas desigualdades sociais e
urbana, que manifesta-se nas (im)possibilidades de apropriação do espaço para as
distintas classes, criando uma tendência a concentração dos diversos grupos sociais em
diferentes localidades do tecido urbano. Em termo de estrutura a capital é heterogênea,
mas com um padrão geral, onde as intervenções urbanas, associadas à realização de
investimentos seletivos, foram elementos decisivos na conformação do padrão
segregado de produção do espaço urbano em três vetores de expansão, a orla marítima
norte, o “miolo”(central) e o subúrbio ferroviário(Sul).

5

Interessante destacar que as desigualdades produzidas pelo sistema escolar podem aprofundar ou reduzir
aquelas que são produzidas pelas diferenças nos recursos culturais das famílias. Atuando de maneira
positiva ou negativa (Érnica e Batista, 2012).
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O primeiro é a “área nobre” da cidade, local de moradia, serviços e lazer dos
setores mais abastados, concentrando a riqueza e os investimentos públicos. Já o
“miolo” se localiza no centro geográfico do município, sendo de perfil mais
intermediário, com disponibilidade de equipamentos e serviços restrita. Finalmente, o
subúrbio concentra alguns dos bairros mais carentes da cidade, marcada pelas
deficiências de infra-estrutura e serviços básicos, e onde vive uma população
extremamente pobre (Souza, 2000; Carvalho e Pereira, 2014).
Podemos visualizar a apropriação diferenciada do espaço no Mapa I, a seguir.
Mapa I - Tipologia Sócioespacial. Salvador: 2010.

Fonte: IBGE. Censo Demografico 2010. In: Carvalho e Pereira, 2014.

Esse mapa foi construído com base nos dados do Censo, a partir do local de
moradia e da ocupação da população economicamente ativa. Podemos observar que,
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mesmo com elementos de fragmentação, temos áreas diferentes em termos de perfil
produtivo dos seus habitantes6. A área que se inicia na região do Centro/Barra e segue
ao longo da orla norte, é majoritariamente ocupada por estratos das tipologias médiosuperior e médio. Enquanto a grande área iniciada a partir dos bairros do Cabula e
Liberdade, se estendendo por Pau da Lima e Cajazeiras, tem uma característica mais
mista, tendendo ao médio e popular, sendo o “miolo”. Já a região que se estende de São
Caetano ao Subúbio Ferroviário é predominante os estratos popular e equivaleria ao
vetor do subúrbio, indicando diferenças consideráveis das nos perfis sociais dos
habitantes dessas áreas (Carvalho e Pereira, 2014)7.
Padrão similar pode ser observado também com outros indicadores, o que indica a
concentração de vulnerabilidades em determinados territórios, abarcando diversos
aspectos da vida dos moradores do município, tanto em termos materiais quanto
simbólicos. Também apontando para a multiplicidade de aspectos influenciados pela
territorialização das questões sociais, como podemos observar nos mapas seguintes.
Como podemos ver nos Mapa II, a seguir.

6

No tipo superior, predominam os grandes empresarios locais, dirigentes do setor publico e do setor
privado; no médio superior, o predominio é profissionais de nivel superior e dos intelectuais; no médio,
os profissionais de nivel superior se misturam com pequenos empregadores e trabalhadores em ocupações
técnicas, de supervisão, de escritório, ocupações médias de educação e saúde e atividades similares; no
popular, predominam trabalhadores manuais da indústria e do comércio, assim como prestadores de
servicos com alguma qualificação; no popular inferior, a conjugação desses trabalhadores com
prestadores de servicos não qualificados, trabalhadores domésticos, ambulantes e biscateiros; e como
popular agricola, foram classificadas as areas que possuem uma expressiva frequência de trabalhadores
rurais, areas menos urbanizadas e com baixa densidade demográfica (Carvalho e Pereira, 2014).
7

Importante fazer a ressalva que esse mapa não mostra a fragmentação do território, mas a caracterização
macro por afinidade de maioria, mostrando assim o aspecto dominante daquela região.
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Mapa II: Percentual de domicílios com renda domiciliar per capita inferior a meio
salário mínimo.

Fonte: IBGE. Censo Demografico 2010. In: Carvalho e Pereira, 2014.

Neste mapa, o georreferenciamento da renda familiar mostra não apenas o contraste
entre os dois pólos de renda, de forma similar ao mapa anterior, mas também outra
informação importante, onde podemos ver de forma mais detalhada a fragmentação da
ocupação da cidade. Ainda, que na regiões mais pobres temos alguns habitantes dos
estratos de mais alta renda, com algumas áreas com menos famílias empobrecidas, mas
uma presença mais significativa dos extratos mais baixos em várias regiões dos bairros
nobres no vetor Norte. Indicando que, mesmo com um padrão macro com relativa
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homogeneidade, existe uma significativa fragmentação e heterogeneidade do tecido
urbano de Salvador nas escalas menores.
Finalizando essa parte, temos um mapa que mostra a localização de equipamentos
públicos de saúde, educação e administração pública. Demonstrando a distribuição
desigual de equipamentos de consumo coletivo em relação à estrutura sócioespacial da
cidade, que acentua sua segregação (da Costa Silva, 2006).

Mapa III: Equipamentos urbanos de uso coletivo. Salvador: 2005.

Fonte: Cadastro municipal e PNAD. Mapa elaborado por Gilberto C. Pereira.

Aqui é possível observar um padrão de concentração bem claro, especialmente na
região do centro, e muito rarefeito ao longo do vetor do subúrbio. Caracterizando uma
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distribuição desses equipamentos em relação inversa em relação a localização das
populações mais pobres e que mais necessitam desses serviços.
Relacionando esse cartograma com aqueles apresentados anteriormente, podemos
perceber claramente que existe um padrão geral de distribuição dos equipamentos e
benfeitorias urbanas compatível com a diferenciação social. A concentração das
unidades de ensino segue esse desenho, se por um lado existe alguma densidade de
escolas na região do centro geográfico, no vetor de crescimento do “miolo”, temos uma
concentração maior na área do centro e orla tradicional e bem menor na região do
subúrbio. Assim, é possível visualizar que a maioria das escolas se agrupa em áreas
majoritariamente ocupadas pelos estratos médios e altos e não nas vizinhanças mais
pobres e distantes do centro, dificultando seu acesso à educação.
Esse conjunto de mapas demonstram de que forma se comportam os fluxos
espaciais dessas características, ficando claro que tais indicadores se localizam de
maneira similar no tecido da cidade, o que evidencia a concentração de vulnerabilidades
em determinados territórios.
Como descreve Serpa (2007) essa polarização social e espacial são fenômenos que
aparecem em todo o território metropolitano, e não se manifesta só na produção de
habitações, mas também na oferta de comércio, serviços, lazer e emprego, dentre outros.
Se as regiões mais nobres gozam de infraestrutura formalizada e abundância de serviços
e equipamentos, as áreas de urbanização popular muitas vezes são consolidadas através
da autoconstrução e caracterizados por edificações com baixo padrão construtivo e
precariedade arquitetônica e urbanística8.
Constatando esse padrão geral é importante salientar que, apesar dessa relativa
homogeneidade, em escalas menores Salvador é uma das capitais mais fragmentadas em
termos urbanos do país. Não apenas existem comunidade populares ou favelas
incrustados nos bairros nobres, ou pequenas áreas ocupadas pela classe média em
bairros populares, como acontece em cidades como o Rio de Janeiro. Mas também
apresenta em muitas áreas uma descontinuidade e variedade urbana uma escala
8

O autor ressalva que, apesar dos déficits evidentes de infraestrutura, e dos quadros generalizados de
pobreza, desemprego falta de equipamentos e problemas ambientais, os bairros populares de Salvador e
região metropolitana são essenciais para a a riqueza e diversidade social e cultural da região (Serpa,
2007).
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microssocial, sendo comum em muitos bairros pequenas intercalações de minúsculas
favelas, edifícios de classe média, pequenos conjuntos de casas ou edifícios populares,
misturados em um mesmo território ou até mesmo no intervalo de uma rua. Perfazendo
uma realidade complexa nas escalas mais locais de sua urbanização.

Contexto educacional e seu diálogo com o espaço urbano.
Como acontece em outras esferas da vida social, a educação em Salvador
apresenta suas características próprias, mas ainda assim não foge de sua inserção geral
nos padrões brasileiro e regional do Nordeste. Assim também enfrentou o desafio da
abrangência de forma mais eficiente do que o da qualidade e homogeneidade da
educação. Assim, para uma caracterização mais completa, essa seção se inicia com
alguns dados gerais sobre o sistema de educação da cidade, para em seguida analizá-las
em sua relação com o território.
No diagnóstico feito pela Secretaria Municipal de Educação (2010), são apontadas
diversas carências a serem enfrentadas pelo sistema de ensino da cidade. Como questões
de infraestrutura, contando com escolas em condições precárias de funcionamento, bem
como um déficit significativo no quadro de professores, apoio e segurança escolar, tanto
em número de profissionais quanto em remuneração.
Se examinarmos a taxa de frequência líquida a estabelecimentos de ensino, bem
como os anos de estudo médios, obtemos resultados semelhantes: a Região
Metropolitana de Salvador com indicadores próximos as médias brasileiras, tendendo a
serem um pouco mais baixas, e quase sempre em significativa desvantagem se
comparadas as RMs do Sul e Sudeste, e que se acentuam ao tratar do ensino médio
(IBGE, 2013). Dificuldades também observadas se analisarmos os resultados dos
IDEBs, diferenças que indicam carências da educação na capital baiana.
Aprofundando a análise das questões referentes ao rendimento, examinemos o
conjunto das Tabelas I e II.
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Tabela I: Distorção idade-série por nível de ensino.
Abrangência
Geográfica
Brasil

Nordeste

Bahia

Salvador

2006

2010

Fundamental

28.6

23,6

Médio

44.9

34.5

Fundamental

41.2

32.7

Médio

62.3

46.6

Fundamental

46.1

38.1

Médio

65.6

49.7

Fundamental

40.5

36,4

Médio

64.4

49,5

Ensino

Fonte: MEC/INEP: Edudata e Deed.

Tabela II: Taxas de rendimento por nível de ensino, 2012.
Abrangência
Geográfica

Nível de ensino

Brasil (2010)

Salvador

Recife

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Taxa de Aprovação

Taxa de
Reprovação

Taxa de
Abandono

Fundamental

86,6

10,3

3,1

Médio

77,2

12,5

10,3

Fundamental

78,7

16

5,3

Médio

66,3

15,8

17,9

Fundamental

86,3

10,9

2,8

Médio

78,1

13,2

8,7

Fundamental

90,5

8,0

1,5

Médio

73,2

18,1

8,7

Fundamental

84,7

14,1

1,2

Médio

69,4

20,1

10,5

Fonte: Mec/Inep/Deed.

Aqui é possível perceber que se por um lado houve um avanço, a comparação dos
patamares mais recentes revelam que as questões referentes a rendimento e atraso
escolar não foram devidamente enfrentadas. Especialmente na capital baiana que se
encontra, com poucas exceções (como por exemplo a taxa de aprovação do ensino
médio), com médias piores do que as outras capitais, bem como abaixo das médias
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nacionais, regionais e estaduais. Essa comparação indica questões de grande carência e
especialmente importante para todo o sistema educacional de Salvador, tanto de
instância estadual quanto municipal. Nesse contexto, as taxas de aprovação e de
abandono destacam-se negativamente, principalmente com relação ao segmento médio,
com uma taxas piores das relativamente uniformes apresentadas nas escalas das outras
capitais.
Ao examinar dados relativos às unidades escolares, começamos com os serviços e
infraestrutura oferecidos, importantes como base material para o processo educativo,
podemos ver nas Tabela III e IV que existem carências significativas observáveis em
muitos dos elementos apresentados.
Tabela III: Infra-estrutura disponível nas escolas, Salvador 2010.
Equipamentos e serviços

Não

Sim

Coleta periódica de lixo

2,4%

66,2%

Laboratório de informática

60,7%

39,2%

Laboratório de ciências

88,1%

11,8%

Sala de atendimento especial

94,7%

5,2%

Quadra de esportes

72,2%

27,8%

Biblioteca

65,0%

35,0%

Sala de leitura

83,4%

16,6%

Sanitário no interior do prédio

33,4%

26,6%

Dependências para portadores de necessidades especiais

83,7%

12,3%

Fonte: Censo Escolar, 2010.

*Excluindo casos inválidos

Aqui é perceptível que existem carências significativas no sistema escolar da
cidade como um todo, observáveis em praticamente todos os elementos apresentados.
Desde em casos que poderíamos considerar essenciais, como bibliotecas ou laboratórios
de informática, e especialmente agravados no caso de itens menos indispensáveis, mas
ainda assim altamente recomendados (e legalmente exigidos, no caso da educação
pública), como quadra de esportes e dependências adaptadas para portadores de
necessidades especiais.
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Tabela IV: Equipamentos disponíveis e serviços oferecidos nas escolas, Salvador 2010.
Equipamentos e serviços

Não

Sim

Copiadora

25,5%

43,3%

Internet de banda larga

19,9%

48,8%

Alimentação para os alunos

16,0%

52,8%

Atendimento educacional especializado

68,0%

0,7%

Atividade complementar

61,90%

6,8%

Fonte: Censo Escolar, 2010.

*Excluindo casos inválidos.

Novamente podemos perceber carências e defasagens bastante explícitas, mesmo
no caso da internet banda larga, onde temos uma proporção à primeira vista favorável, é
possível argumentar que esse serviço é de tal forma importante na atualidade que não
poderia estar ausente de um quinto de todas as instituições de educação não superior.
Conjugando esse dado com a alta proporção de escolas sem laboratórios de informática,
podemos apontar que existe, para muitos alunos, uma restrição ao acesso através da
escola à informática, seu conhecimento e instrumentalização, tão importantes para a
trajetória de vida na atualidade.
Podemos examinar também o elemento intitucional dos professores, através da
formação dos docentes, na Tabela V, a seguir.
Tabela V: Escolaridade dos docentes. Bahia e Salvador: 2010.
Escolaridade

Bahia

Salvador

Fundamental incompleto

0,2%

0,5%

Fundamental completo

0,5%

0,2%

Ensino Médio - Normal/Magistério

28,2%

5,4%

Ensino Médio

20,4%

13,8%

Superior completo

50,6%

80,0%

Total

100,0%

100,0%

Fonte: Censo Escolar 2010.
* A categoria “E. M.- Normal/ Magist. Indígena” não está representada, pois apresentou uma máximo de 0,1% de
representatividade.

Vale a pena apontar aqui que, apesar de uma proporção significativamente maior
que a média do estado, Salvador ainda tem uma proporção considerável de docentes
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sem nível superior, uma vez que pelo menos um quinto dessa população não apresenta
esse nível completo. Situação que se agrava em relação à pós-graduação, em 2010 cerca
de 38% dos docentes da cidade não tinham cursado nenhuma modalidade desse tipo de
formação (entre aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado). Ainda nesse
sentido, se por um lado 41% apresentavam especialização (indicando algum resultado
das políticas de incentivo) um número muito pequeno tinham mestrado, apenas 1,8%, e
doutorado somente 0,1% do total. Assim, podemos destacar o elemento da formação e
qualificação dos profissionais como uma questão importante a ser enfrentada em
direção a uma maior qualidade do sistema de ensino na cidade de Salvador.
Por último, mas não menos importante, temos algumas características da família.
como podemos observar nas Tabelas VI e VII, confeccionadas com os dados obtidos
através do questionário socioeconômico da Prova Brasil, possibilitam aprofundar no
perfil das famílias dos alunos do ensino público na cidade. Entre eles o posicionamento
na estrutura socioeconômica e educacional, através dos indicadores de bens de consumo
e escolaridade da família. Este clássico indicador das investigações sociológicas, se
baseando na relação entre consumo e classe social, através da posse de bens duráveis.
Tabela XI: Bens duráveis possuídos pelas famílias dos alunos de escolas
públicas. Salvador: 2011.
Máquina de lavar roupa
(que não tanquinho)

Televisão em
cores

Carro

Geladeira

Não possui

30,2%

2,2%

53,4%

1,2%

Um

40,8%

31,0%

14,1%

63,5%

Dois

0%

26,9%

2,5%

6,7%

Três ou mais

0%

10,3%

1,1%

0,0%

Brancos/Nulos

29%

29,6%

29,9%

28,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Posse/quantidade

Total
Fonte: INEP. Prova Brasil 2011.

Os itens visualizados na tabela foram selecionados a partir do parâmetro de serem
bastante difundidos atualmente no Brasil e praticamente unânimes para as classes
médias e altas, que muitas vezes possuem mais de uma unidade desses bens. Entretanto,
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podemos visualizar que no caso das famílias dos estudantes do sistema público, os itens
considerados de consumo mais generalizados entre a população, como televisão e
geladeira, estão longe de serem generalizados e em itens menos comuns, como carro e
lavadora, a carência é ainda maior.
Considerando que a escolaridade alcançada pelos responsáveis – e especialmente a
mãe – é um dos indicadores mais unânimes da probabilidade de sucesso escolar
encontrados na sociologia da educação, vinculado a possibilidade de transmissão
intergeracional de capital cultural, seja através de estratégias conscientes ou de forma
mais sutil e cotidiana, de práticas, predisposições e afinidades com o mundo letrado e o
sistema de educação (Lareau, 2000; Bourdieu, 2006; Lahire, 1994).
Tabela XII: Escolaridade dos responsáveis, alunos de escolas públicas. Salvador: 2011.
Escolaridade

Mãe ou mulher
responsável

Pai ou Homem
responsável

Não sabe

18,4%

23,2%

Nunca estudou.

1,6%

1,8%

Não completou a 4.ª série (antigo primário)

5,7%

4,6%

Completou a 4.ª série, mas não completou a 8.ª série
(antigo ginásio).

10,1%

6,6%

Completou a 8.ª série, mas não completou o Ensino
Médio (antigo 2.º grau).

11,4%

8,8%

Completou o Ensino Médio, mas não completou a
Faculdade.

15,8%

11,4%

Completou a Faculdade.

6,0%

6,1%

Branco/nulo

31,1%

37,5%

Total

100,0%

100,0%

Fonte: INEP. Prova Brasil 2011.

A primeira vista, chama a atenção que apenas 6% afirme que os responsáveis
tenham completado o ensino superior, somando à aqueles que têm o ensino médio
temos uma porcentagem um pouco maior que vinte e um por cento para as mulheres e
de dezessete para os homens, proporções que podemos considerar baixas para os
responsáveis. Pensando em conjunto com a grande proporção com escolaridade inferior
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ao ensino médio (próximo ao aos 25% em ambos casos) é possível denotar que existe
uma falta de familiaridade dessas famílias com o processo de educação formal9.
Esses dados demonstram que os jovens atendidos pelas escolas públicas de
Salvador são, em média, de classes populares, apresentando pouco acúmulo de capital
econômico e cultural. Em adição, a concentração relativamente homogênea (em termos
econômicos e de educação) de famílias nessas instituições de ensino analisadas também
tem efeito agravante, na medida em que a falta de alunos de origem em famílias mais
próximas do campo escolar de certa forma “nivela por baixo” essas características, com
efeitos isolantes e multiplicadores de vulnerabilidades (Gorard e Taylor, 2001).
Esses dados resumidos indicam carências significativas em todos os elementos
analisados, revelando uma multiplicidade de questões a serem enfrentadas. Apesar
disso, segundo a intenção desse estudo, veremos a seguir que a disposição dessas
questões também não é homogênea pelo território, mas se conecta com as dinâmicas de
segregação locais. Para visualizar esse fenômeno e contextualizar os dados no território
da cidade são apresentadas a seguir informações espacializadas tanto do lado das
famílias quanto das instituições.
Com relação as famílias, podemos espacializar alguns dados do Censo 2010, que
vão reforçar as evidências de que os contextos educacionais da cidade estão em
consonâcia com os econômicos e urbanísticos, acumulando vulnerabilidades nas regiões
pobres.
O primeiro conjunto de cartogramas mostram a concentração de população
residente com as características levantadas por área de ponderação. E evidencia o
contraste entre dois polos de escolarização que conformam espaços distintos, com
relação aos responsáveis pelas famílias e sua acumulação de capital cultural formal.

9

Outro dado a perceber é a grande proporção daqueles que apontam não saber essa informação a respeito
dos seus responsáveis, o que indica que essa questão não é significativamente presente ou discutida no
ambiente familiar.
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Mapa IV – Responsáveis por domicílios sem
instrução ou com fundamental incompleto.
Salvador:2010.

Mapa V – Responsáveis por domicílios com nível
superior completo. Salvador: 2010.

Fonte: Censo escolar 2010; IBGE/Censo demografico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.

Já o conjunto de mapas seguinte se refere aos jovens em idade escolar, mostrando
onde vivem a maior parte daqueles que estão atrasados nos estudos. Um indicador que
se conecta com as carências constatadas nos dados gerais.

Mapa VI - Atraso escolar de 1 ano para
pessoas de 7 a 15 anos. Salvador: 2010.

Mapa VII – Atraso escolar de 2 anos para
pessoas de 7 a 15 anos. Salvador: 2010

Fonte: Censo demografico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.
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Considerando que a distorção idade-série se apresentou como uma questão
significativa para a educação básica na cidade, temos uma forte evidência com relação a
concentração dessas dificuldades em determinados territórios da cidade. Que por sua
vez também pode ser visualizada em outra questão proeminete segundo os dados gerais,
ou mesmo o diagnóstivo do poder público, o abandono, no mapa a seguir.

Mapa VIII - Abandono escolar para pessoas de 7 a 15 anos. Salvador: 2010.

Fonte: Censo demografico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.
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Finalizando os cartogramas que mostram os dados referentes a população
residente, temos um conjunto que evidencia a polarização entre famílias que optam
pelas escolas privadas ou dependem da educação pública. Apesar de não apresentar um
desenho tão contrastante quanto os anteriores10, podemos perceber que existe algum
nível de concentração dessa população nas regiões do miolo e subúrbio ferroviário.
Mapa IX– Pessoas que estudam em
escola pública. Salvador: 2010.

Mapa X– Pessoas que estudam
em escola privada. Salvador: 2010.

Fonte: IBGE/Censo demografico, 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.

Seguindo com a proposta de contextualizar esse sistema no território da cidade
temos a abaixo mapas que mostram a localização de unidades no território da cidade, a
partir de alguns filtros indicadores, refinando a perspectiva das características
institucionais, para que possamos comparar com a composição social dos territórios.
O Mapa V localiza as unidades de ensino fundamental com taxas de reprovação
menor que dezesseis, já o Mapa VI mostra as unidades com taxa de abandono menor
que dezoito para seu ensino médio, ambas médias na capital baiana desses indicadores
que se mostraram problemáticos nos dados anteriores.

10

Importante ressaltar que essa menor disparidade se dá por um crescente consumo da educação privada
pelas camadas com menor poder aquisitivo que as classes médias, como foi possível constatar em partes
dessa pesquisa não apresentada nesse artigo. Apesar disso, os dados indicam que esse aumento no número
de vagas no ensino particular é acompanhado por uma grande variãncia em termos de infraestrutura e
qualidade (como também constatado por Fernandes e Carvalho, 2014).
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Mapa V: Localização das escolas com taxa de reprovação menor que 16 no ensino
fundamental, Salvador (2010):

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico / INEP - Censo Escolar.

Apesar da densidade geral apresentada, é possível visualizar nessa imagem uma
vantagem clara de determinadas regiões, especialmente ao redor do centro antigo, e que
se rarefaz a medida em que nos distanciamos dele. Os dados seguintes mostram maiores
contrastes.
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Mapa VI: Localização das escolas com taxa de abandono menor que 18 no ensino
médio. Salvador: 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico / INEP - Censo Escolar.

Como acontece com os demais dados, as diferenças mais contundentes se
mostram relacionadas ao nível médio. Aqui, não apenas visualizamos que são poucas
unidades que se encaixam nesse patamar, somando 87 unidades, mas também que a
comparação desse mapa com os anteriores mostra uma clara vantagem das escolas nas
áreas centrais, pois é onde estão a maioria delas que tem abandono abaixo da média.
A comparação desses mapas com os anteriores mostra mais escolas que tem
abandono e reprovação abaixo da média nas áreas centrais. Mas especialmente mostra
sua falta na região do “subúrbio”, onde a densidade e perfil da população as fazem
muito necessárias.
Podemos observar essa dinâmica também nos Mapas X, XI e XII, onde vemos a
localização de escolas com a presença de elementos importantes de infraestrutura, e
novamente o padrão de distribuição se concentra nas áreas do centro tradicional, se
rarefazendo no vetor do “miolo”, e ainda mais no do subúrbio.
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Mapa X: Escolas públicas com boa infra-estrutura, Salvador (2010):

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico / INEP - Censo Escolar.

Aqui é possível visualizar a localização de escolas com a presença simultânea de
três elementos importantes de infraestrutura (a saber, biblioteca, laboratório de ciências
e laboratório de informática) que, por sua vez, tiveram sua carência apontada pelos
dados anteriores.
Da mesmo forma, ao localizarmos no mapa seguinte as escolas que oferecem
simultaneamente laboratório de informática, internet de banda larga e vinte ou mais
computadores para uso dos alunos, podemos observar uma concentração semelhante.
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Mapa XI: Escolas públicas com laboratório de informática, internet de banda
larga e vinte ou mais computadores para uso dos alunos. Salvador: 2010.

Fonte: Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico / INEP - Censo Escolar.

Já o último cartograma mostra as escolas com a presença de biblioteca e sala de
leitura simultaneamente, essa conjunção de indicadores se mostra menos concentrada,
mas ainda assim é possível perceber uma diferença significativa, aproximadamente nas
mesmas áreas dos anteriores.
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Mapa XII: Escolas públicas com biblioteca e sala de leitura. Salvador: 2010.

Fonte: Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico / INEP - Censo Escolar.

De forma geral, podemos dizer que o padrão de distribuição das unidades
escolares com alguns dos atributos importantes para seu funcionamento se concentra
nas áreas do centro tradicional e partes da orla Nrte, se rarefazendo nas outras regiões, e
especialmente em direção a parte mais pobre da cidade. Onde temos populações
residentes com carências mais agudas de capitais materiais e imateriais.
Aqui podemos apontar que, de forma semelhante à descrita anteriormente, a
localização dessas unidades no território da cidade age dificultando o acesso para os
habitantes das áreas mais distantes do centro às escolas com estruturas mais próximas à
desejável.
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Considerações.
Ao chegarmos ao fim desse artigo vemos um sistema de educação com questões a
serem abarcadas nas diferentes esferas de sua atuação. Ainda, que a desigualdade de
acesso a ela é agravada pela conjunção com as outras desigualdades sociais, em direção
a um ciclo vicioso de vulnerabilidades sociais. Uma vez que as unidades com melhores
indicadores se concentrarem majoritariamente fora das regiões mais pobres11.
Sintomaticamente, essas dificuldades repercutem no percurso dos alunos no sistema
escolar. No ensino fundamental elas têm como conseqüência o abandono, repetência e
evasão, e muitas vezes o próprio estudante se retira por vislumbrar um provável fracasso
escolar. No nível médio, persistem esses problemas em relação à permanência e ao
fluxo escolar, mas com um agravamento das taxas de distorção idade-série, refletindo
no abandono.
Podemos conceber então que a localização dessas unidades no território da cidade
age dificultando o acesso para os habitantes das áreas mais distantes do centro às
escolas com estruturas mais próximas à desejável. Onde o planejamento e
implementação do sistema não acompanharam as necessidades de boa parte da
população, mas se construíram em uma relação negativa com as suas possibilidades de
consumo do espaço. De forma a agravar, nas regiões mais pobres da cidade, a
segmentação de qualidade e acesso a educação.
Através de tal análise foi possível verificar que existem alguns méritos, mas um
número muito maior de carências e desafios a serem enfrentados na cidade. Resultado
de um processo histórico localizado em seu contexto geral, marcado por uma falta de
intencionalidade em generalizar a educação, mas que também apresenta peculiaridades
e questões específicas. Bem como que existem nuances, elementos de diferenciação
entre esses segmentos do sistema educacional, que se revelam um fator de
aprofundamento da desigualdade educacional, na medida em que essas nuances tendem
a ser mais perniciosas sobre os mais pobres.

11

Apesar disso, existem muitas nuances em um sistema que parece homogêneo, mas na realidade
comporta trajetórias diferentes. Concordando com autores que apontam para a necessidade de se
complementar estudos quantitativos e qualitativos, macro e microssociais, a segunda fase dessa
investigação conta com estudos de caso qualitativos.

29

Diante dos dados dessa seção, podemos considerar que as evidências apresentadas
caracterizam um caso significativo de desigualdade no acesso a educação, com uma
considerável segregação escolar. Também suscitam conclusões significativas sobre seus
desafios, mas que apontam para uma complexidade de relações que necessita de maior
extensão e aprofundamento para ser desvendada.
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