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RESUMO

Esta tese aborda duplamente as questões urbana e educacional, com
objetivo de analisar sua interação na cidade de Salvador e demonstrar que as
dificuldades gerais não são distribuídas igualmente no território municipal, mas
em um diálogo negativo com as desigualdades sociais, resultando no acúmulo
de vulnerabilidades e acréscimo de restrições de acesso para as populações
dos bairros pobres.
Iniciando com a revisão das literaturas das sociologias urbana e da
educação,

o

trabalho

apresenta

noções

importantes para

a

análise

desenvolvida. Como questão urbana, segregação e efeito território no caso da
primeira, e reprodução das desigualdades e efeito escola para a segunda
vertente. Por fim, também é apresentada uma literatura que dialoga com
ambas correntes, descrevendo conceitos como segregação escolar e mercado
educacional.
Para esta análise, foram trabalhados dados de diversas fontes, permitindo
o cruzamento de distintos elementos, com informações referentes às famílias
atendidas, o território e as instituições escolares. Dados do Censo, Censo
Escolar, Prova Brasil, PNAD e outras pesquisas quantitativas de larga escala
foram utilizadas em dois recortes. Primeiramente abordando o sistema geral do
município, indicando quais as suas características e principais questões. Em
seguida analisando sua relação com o espaço urbano, a partir da disposição
das instituições vinculadas a educação quando condicionada a configuração
das variáveis examinadas na escala geral.
Assim, através da análise dos dados apresentados foi possível verificar
que nas regiões mais pobres da cidade se agrava a segmentação de qualidade
e acesso à educação, uma segregação escolar fundamentada em territórios
com características institucionais deficitárias e uma sociabilidade pouco
heterogênea. Resultado de um processo histórico marcado pela falta de
intencionalidade em generalizar a educação e por um planejamento repleto de
lacunas.

Palavras chave: Segregação, desigualdades, educação.
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ABSTRACT

This thesis addresses both urban and educational issues, with the
objective of analyzing their interaction in the city of Salvador and demonstrating
that the general difficulties are not distributed equally in the municipal territory,
but in a negative dialogue with social inequalities, resulting in the accumulation
of vulnerabilities and access restrictions for poor neighborhood populations.
Starting with the revision of the literatures of urban sociology and
education sociology, the work presents important notions for the analysis
developed. As urban question, segregation and territorial effect in the case of
the first, and reproduction of inequalities and effect school for the second
strand. Finally, is also presented a literature that dialogues with both strings,
describing concepts such as school segregation and educational market.
For this analysis, data from different sources were worked, allowing the
crossing of different elements with information regarding the families served, the
territory and the school institutions. Data from the Census, School Census,
Brazil Proof, PNAD and other large-scale quantitative surveys were used in two
cuts. First approaching the general educational system of the municipality,
indicating its characteristics and main issues. Followed by the analysis of its
relation with the urban space, from the disposition of the educational institutions
when conditioned to the configuration of the variables examined in the general
scale.
Thus, through the analysis of the data presented, it was possible to verify
that in the poorer regions of the city the segmentation of quality and access to
education is aggravated, configuring school segregation based on territories
with poor institutional characteristics and a little heterogeneous sociability. The
result of a historical process marked by the lack of intentionality in generalizing
education and a public planning with plenty of gaps.

Key words: Segregation, inequalities, education.
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Introdução

O presente trabalho consiste numa investigação sobre as condições
gerais de qualidade e acesso ao sistema de educação básica de Salvador,
capital baiana, analisando suas relações com as hierarquias sociais e
considerando a influência do território1 urbano. Mais especificamente, o foco da
pesquisa é a educação escolar, formalizada e institucionalizada como norma na
sociedade2, cujo domínio se reflete sobre a trajetória e o status social de
indivíduos e grupos.
Dessa forma, seu objetivo é contribuir para a compreensão das dinâmicas
de desigualdade de acesso à educação a partir dos contextos e das
características de sua oferta na cidade, com a elaboração de um diagnóstico
que analisa tais elementos em conjunto com a configuração da urbanização e
dos locais de moradia de diferentes camadas sociais. Ainda secundariamente,
visa a contribuir para a compreensão de como atuam os processos pelos quais
o território influência a trajetória de educação.
Ao se considerar o acesso como tema geral, o objeto específico pode ser
definido, mais tecnicamente, como a segregação escolar, ou seja, o nível de
segmentação social do acesso e aproveitamento da educação formal e seus
benefícios por determinados grupos da população. De forma mais completa, o
objeto desta tese pode ser definido como a relação entre as desigualdades
socioespaciais e as desigualdades de acesso à educação básica, na cidade de
Salvador. Ou seja, ele pode ser explicitado como a relação e a influência entre
a forma de apropriação do espaço da cidade, como materializadora das
hierarquias sociais, e as diversas situações educativas de escolas e famílias.
Com isso em vista, é possível considerar a segregação como tema central

1

Com relação ao conceito de território, certamente existe uma ampla discussão sobre esse
tema e suas definições, porém esse não é o objetivo deste trabalho. Assim, de forma simples,
território é concebido aqui como espaço socialmente apropriado e humanizado.
2

É Importante destacar que, mesmo considerando a educação escolar, nem todos os
processos relacionados a ela são formalizados ou institucionalizados. Em realidade, algumas
das dinâmicas mais significativas, como a transmissão de práticas e a familiaridade com esse
universo no âmbito doméstico, acontecem em ambientes fora da escola e com processos
muitas vezes não formais, alguns até mesmo não conscientes (Bourdieu e Passeron, 2008;
Lahire, 1995).
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deste trabalho, um guarda-chuva teórico que abrange muitos dos conceitos
mais específicos a serem tratados. Ela será abordada como um fenômeno
social de grande escopo, e compreendida como manifestação das diversas
formas de separação social, de segmentação dos atores sociais em grupos
hierarquizados. Tal mecanismo ocorre em muitas sociedades e contextos
históricos distintos, mas se aprofunda significativamente no capitalismo e em
seus meios urbanos (Harvey, 2005; Santos, 2006; Corrêa, 2013; Souza, 2013).
Muitos autores que lidam com o tema destacam que uma de suas
principais manifestações é a tradução das posições sociais em formas
espaciais e áreas sociais ocupadas pelas diversas classes sociais ou suas
frações. Tal dinâmica é aprofundada no meio urbano, onde essa disposição
evidencia e materializa as desigualdades, constituindo ponto central de sua
reprodução. Dessa forma, a segregação espacial fundamenta ou, pelo menos,
dá substrato e fortalece a reprodução de muitas outras separações sociais.3
Como hipótese básica, esta tese pretende demonstrar que, para além das
carências gerais, existe, na cidade de Salvador, uma adicional desigualdade de
acesso à educação básica para as populações mais pobres, o que caracteriza
uma segregação escolar, em uma relação dialética estruturante com a
segregação urbana. Ou seja, que a inserção no território, como materializadora
das hierarquias sociais, tem influência no processo de acesso e de apropriação
da educação escolar, exercendo impacto em diversas esferas relacionadas
(como posição social da família, acesso a equipamentos de consumo coletivo,
qualidade das instituições disponíveis e outros). 4
De uma forma geral, essa hipótese pode ser abarcada por uma grande
questão – De que forma se apresentam as desigualdades de acesso e
apropriação da educação escolar, dentro dos vários contextos urbanos da
cidade de Salvador? Sem dúvida, trata-se de uma pergunta demasiadamente
abrangente para ser desvendada por completo. Por isso, dentro desse escopo
geral, há algumas respostas específicas a buscar: Quais são as principais
3

As noções de segregação e segmentação são muito discutidas nas Ciências Sociais, não
existindo consenso em sua definição. Esse debate e o aprofundamento do conceito utilizado
serão apresentados nos capítulos da primeira parte – Fundamentos e diálogos teóricos.
4

Importa salientar que a escolha metodológica e teórica não implica uma visão determinista da
questão. Muitos estudos indicam que, mesmo em contextos segregados de pobreza ou
riqueza, elementos do cotidiano escolar e educacional das famílias podem flexibilizar, em
várias escalas, essa condição e seus efeitos sobre a qualidade da escola.
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características e dificuldades do sistema escolar de Salvador? Como se
apresenta a oferta de educação? Existe segmentação do acesso para as
populações mais pobres da cidade? Existem nuances nessa segmentação?
Que fatores de influência podem ser encontrados?
Assim, a tese gira em torno de dois eixos teóricos principais, que se
articulam no interior da sociedade e da pesquisa: a educação escolar e a
questão urbana. Dessa forma, trata-se de um trabalho em uma área de
interseção entre a sociologia urbana e a sociologia da educação, um nicho de
investigação

razoavelmente

recente,

mas

que

vem

se

consolidando

significativamente nos últimos anos. Nele, são estudadas as oportunidades
educacionais em conjunto com fatores relacionados à produção social do
território, tentando-se captar os possíveis efeitos de um sobre o outro. Por
exemplo, buscando compreender os impactos dos processos de concentração
da pobreza em contextos sociais homogêneos, localizados em áreas
específicas e pouco assistidas, sobre a trajetória educativa de seus moradores
(Ribeiro e Koslinski, 2009).
Seguindo essa orientação teórica, um dos pressupostos básicos aqui
estabelecidos é a noção de que o espaço tem uma grande importância na vida
humana, perpassando todos os seus aspectos e significados. Assim, é possível
pensar que o ponto de partida aqui é o espaço, ou, mais precisamente, o
território como espaço apropriado pelo ser humano. Apesar de não se encerrar
apenas nesse princípio, tal elemento é considerando, neste trabalho, como
uma dimensão fundamental da existência humana em qualquer período
histórico, partindo-se da noção de que todas as ações, objetos e vivências de
nossas vidas contam com o elemento espacial.
Segundo Milton Santos (2006, original de 1996), a própria relação do
sujeito com o todo inclui sua relação com o espaço, em um movimento dialético
que o configura como elemento fundamental para atribuir significado às
cristalizações da experiência do indivíduo ou da sociedade, o que, por sua vez,
é corporificado nas formas sociais e também em configurações espaciais e
paisagens.
Aprofundando essa discussão, Harvey (1992) aponta para o significado
do caráter social do espaço, destacando a profundidade das relações entre
território, representações e posições de grupos. Considerando que eles se
14

articulam em uma dinâmica dialética que apresenta um papel dual, estruturado
e estruturante5, importante tanto na reprodução quanto na mudança social 6,
esse autor define que:
O espaço social, portanto, é composto por um complexo de
sensações e imagens do indivíduo, e suas reações, sobre um
simbolismo espacial que envolve esse mesmo indivíduo. Cada
pessoa – assim parece – vive em sua própria teia de relações
espaciais, por ele mesmo construída, e como que contida em seu
próprio sistema geométrico. (Harvey, 1980:34)

Assim, as ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem uma
estrutura sobre a qual se ergue a experiência de vida, que, por sua vez, medeia
o aprendizado de quem somos na sociedade. Assim, a ordenação do território
se expressa na relação de alteridade entre entidades sociais, uma noção sem a
qual não se podem compreender a sociedade e o fenômeno urbano (Harvey,
1992).
Tal formulação é fundamental para a investigação aqui proposta, pois
Harvey substitui as respostas absolutas sobre a natureza do espaço por outras
de cunho social e reflexivo, relacionadas às diversas práticas humanas e à
forma como criam e fazem uso de conceitos distintos de espaço. Também
porque ela dá conta da dimensão não material do espaço, ao se recusar a vê-lo
apenas como ―coisa‖, buscando abarcar sua complexa realidade, em direção
ao entendimento dele como uma totalidade que estabelece relação entre e com
suas partes, em um movimento dialético constante que o diferencia de uma
simples estrutura ou sistema. Mesmo seus aspectos mais objetivos são
também resultantes da complexidade das relações sociais que refletem o todo
da sociedade, suas características e desigualdades (Harvey, 1980; Véras,
2000.).
Seguindo nesse sentido, há, na formulação de Bourdieu (1997), uma
contribuição relevante, pois, ao tratar sobre os ―efeitos do lugar‖, ele rompe, de
forma mais definitiva – e metodológica –, com a falsa dicotomia entre estruturas
objetivas e subjetivas na vida social, caminhando para um entendimento

5

A ideia de estrutura estruturada e estruturante, desenvolvida especialmente por Bourdieu,
reflete o caráter dialético dos fenômenos sociais que, de forma simplificada, são estruturados
social e historicamente, mas também influenciam, dialogicamente, as sociedades e a história.
Noções semelhantes são defendidas por outros autores, como Giddens e Harvey.
6

Como também acontece, de forma análoga, com a própria educação, como veremos adiante.
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dialético e de influência mútua. Considerando os objetivos do presente
trabalho, essa contribuição é importante, pois ela é instrumental para se lidar
com a relação entre espaço e capital cultural, ou, mais especificamente,
território e educação.
Segundo o autor, os agentes sociais são constituídos no espaço social,
pois sua posição relativa aos outros indivíduos e grupos, no contexto geral da
sociedade, é definida pela posse ou falta de capitais, o que abarca sua posição
na estratificação social, seu status social, entre outros elementos. Esse
posicionamento condiciona sua interação com diversos atores e esferas da
sociedade, entre eles o território, apropriado de tal forma que se configura a
existência de uma relação não arbitrária entre a distribuição dos agentes na
estrutura espacial e a distribuição da infraestrutura urbana, dos bens e serviços
oferecidos, sejam eles privados ou públicos. Ou seja, no plano geral, o espaço
social se retraduz no espaço físico mais abrangente, e, no plano individual, a
posição de um agente no espaço social se exprime no lugar do espaço físico
em que ele tem possibilidades de se situar e (ou) tem acesso pleno (1985 e
1997).
A estrutura do espaço social funciona como uma espécie de simbolização
espontânea e se manifesta, então, sob a forma de oposições espaciais, como
espaço habitado (ou apropriado) pelos diferentes grupos sociais. Assim, em
uma sociedade hierarquizada, todos os espaços terminam por exprimir essas
distâncias sociais. É interessante ressaltar que essa ―tradução‖ pode ser
dissimulada pelo efeito de naturalização que a longevidade das realidades
sociais e territoriais costuma acarretar. Nessa dinâmica, as diferenças surgidas
historicamente podem parecer absolutas e naturais para aqueles que as
vivenciam (Idem).
Consonantemente, esses autores descrevem que tal proeminência do
espaço e do território foi multiplicada na história recente, com a consolidação
do modo de vida urbano em maior parte do mundo, acirrando a escassez e a
disputa, bem como comprimindo o tempo e o espaço vividos no contexto
capitalista atual, como descreve Harvey (1992 e 2005). Uma vez que vivemos
em um mundo crescente e majoritariamente configurado como urbano, que
concentra a riqueza, a população e as questões sociais, o espaço e o urbano
despontam como questões centrais para a vida das sociedades.
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Ao se constituir como o principal habitat da modernidade, a urbanidade se
reveste de significados e condensa diferentes facetas do mundo social,
econômico, cultural, e outros. Ainda assim, como objeto das ciências sociais, a
cidade ainda guarda muitos enigmas e complexidades a serem encarados e
desvendados, uma vez que eles têm impacto sobre muitos fenômenos sociais,
especialmente aqueles vinculados às desigualdades. Por isso, ela tem também
um papel de destaque para governos, academia e sociedade em geral, de
forma que o estudo do ambiente urbano encontra um papel de destaque e se
consolida com objeto da Sociologia atual. Dentre tais estudos, podem-se
destacar,

especialmente,

as

investigações

sobre

os

processos

das

desigualdades sociais e como elas se manifestam nesse meio (Véras, 2000).
Segundo essa corrente de pensamento, impulsionadas pela concentração
da produção e escassez do espaço, essas dinâmicas da alteridade e da
competição se acentuam, por sua vez, baseadas na posse de capitais e
acentuando a conexão da ocupação do território com as hierarquias sociais,
em um processo em relação dialética. Dessa dinâmica emerge a questão
urbana, envolvendo, entre outros aspectos, a segmentação de sua disposição
espacial e a relação com a desigualdade de acesso a seus benefícios.
Assim, a segregação espacial, balizada pela estratificação social, emerge
como uma característica geral das cidades, embora, de uma forma geral,
aumente nas sociedades mais desiguais. Ela se destaca como fator importante
nas condições de vida de países como o Brasil, atuando ciclicamente como
resultante e agravadora das vulnerabilidades, influenciando negativamente as
possibilidades de acesso à cidadania em seus diversos aspectos, incluindo a
educação, um ponto fundamental da cidadania urbana atual.
Por outro lado, o segundo ponto fundamental deste trabalho é a questão
da instituição educacional e a premissa de que ela não é socialmente ―neutra‖
ou mesmo igualitária, mas, muitas vezes, posiciona-se como reprodutora da
estrutura social. Uma discussão que surge a partir do século vinte baseia-se na
preocupação com as possibilidades de equalização social através da
educação. Nesse período, inicia-se a investigação da educação do ponto de
vista não apenas pedagógico, mas também sociológico, como uma instituição
fundamental da sociedade atual, imersa em uma vasta teia de relações,
influências e imbricações.
17

Atualmente, pode-se afirmar, sem muitas ressalvas, que a questão da
educação formal assume um papel cada vez mais importante nas dinâmicas de
hierarquia das sociedades ocidentais, especialmente naquelas marcadas por
grandes desigualdades sociais. Mesmo as posturas mais críticas com relação a
esse tipo de sistema admitem um consenso a respeito de seu significado para
o desenvolvimento das sociedades e a instrumentalização individual.
Essa esfera da vida atual se configura como um dos mais importantes
meios socializadores da modernidade ocidental, responsável por diversos
aspectos de internalização de práticas e parâmetros sociais e enculturação.
Além disso, sua apropriação se constitui como um dos principais capitais
imateriais e como elemento de hierarquização social (Dubet, 2004). 7 Ou seja, a
educação é uma esfera estruturada e estruturante da sociedade, que, por um
lado, assume papel significativo no desenvolvimento social e econômico de
indivíduos, grupos ou sociedades inteiras, enquanto, por outro, pode se
apresentar como elemento de distinção e entrave à ascensão social.
Dessa forma, a educação aparece com papel de destaque na agenda das
sociedades em geral, dos governos e das ciências sociais. Não obstante tal
reconhecimento, o campo ainda é palco de mecanismos sociais e desafios
complexos, com aspectos significativos ainda pouco esclarecidos, de forma
que a literatura ainda aponta para a necessidade de estudos sobre seus
mecanismos e características.
Não obstante, a literatura da sociologia da educação nos demonstra, em
sua trajetória, que a abertura de um espaço de competição escolar não elimina
as desigualdades de acesso e apropriação, mas sim que quanto mais
favorecido o meio do qual o indivíduo se origina, maior sua probabilidade de
ser um bom aluno; quanto mais ele for um bom aluno, maior será sua
possibilidade de acessar uma educação melhor, mais diplomas ele obterá e
mais ele será favorecido em termos de ascensão social, mercado de trabalho,
status e outros fatores relacionados. Isso indica a instrumentalização e
familiaridade de determinados grupos sociais com a cultura escolar e
acadêmica, como ocorre com a classe média (Laacher, 1990; Lareau, 2000;

7

É interessante ressaltar que, por essas mesmas características, a educação formal pode
atuar no sentido de amortecer ou exacerbar as desigualdades sociais, como é indicado por
autores do calibre de Marx, Gramsci e outros.
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Dubet, 2004; Bourdieu e Passeron, 2008).
Dessa forma, o modelo de igualdade de oportunidades baseado na
meritocracia é falho, porque pressupõe e busca uma oferta escolar
perfeitamente igual e objetiva, ignorando as diferenças e desigualdades sociais
dos alunos. Não se configura igualdade de acesso através de uma escola igual
para pessoas de condições desiguais. O que as pesquisas mostram é que o
sistema escolar é pouco acolhedor com alunos menos favorecidos em diversos
aspectos de sua atuação: os entraves são mais rígidos para os mais pobres, a
estabilidade das equipes docentes é menor nos bairros ―difíceis‖, a expectativa
dos professores é menos favorável às crianças de famílias pobres, que, por
sua vez, têm menos possibilidades de intervir positivamente no processo
(Dubet, 2004). Assim, independentemente do que consideram os atores
envolvidos, a escola meritocrática legitima as desigualdades sociais, pois a
trajetória escolar é influenciada por fatores externos à escola (muitas vezes, de
caráter estrutural), como lugar de residência, tamanho da família, modo de
integração, renda, e outros (Laacher, 1990).
Apesar dessa desigualdade estabelecida na sociologia, existem também
estudos sobre as nuances existentes nessas trajetórias, examinando-se a
qualidade e os elementos de amortecimento dos impactos do perfil social dos
alunos. Sem desconsiderar as restrições estruturais, a literatura sobre a ―escola
eficaz‖ se concentra em características escolares que permitiriam manter a
qualidade de forma relativamente independente da bagagem social dos alunos.
Essa literatura é muito relevante para o estudo da oferta de educação, pois
analisa as características e as influências de elementos institucionais,
importantes para a qualidade e eficácia da escola, levantados através de
grandes pesquisas (Sammons, 1999; Reynolds e Teddlie, 2008).
Os argumentos levantados até agora nos levam a considerar que, no
presente período histórico, as esferas urbana e da educação se apresentam
como fundamentais para a compreensão das dinâmicas de desigualdades e
vulnerabilidades sociais, de modo a poder atuar diante delas. Ao investigar a
segregação escolar, é importante levar em conta a segregação urbana, pois o
acesso à educação está intimamente ligado ao acesso à cidade. Por isso, esta
pesquisa dialoga tanto com a literatura acerca da apropriação desigual do
19

espaço urbano e como isso materializa a hierarquização social, como também
com os estudos que analisam os impactos das diferenciações dos grupos
sociais no acesso e na apropriação da educação formal. Ela se inicia com as
formulações clássicas e caminha em direção às discussões mais atuais acerca
dessas questões, sempre em diálogo com literatura sobre a realidade
brasileira.
Sobre a relevância do tipo de estudo aqui proposto, cabe destacar que,
devido a seu caráter duplo – estruturada e estruturante – a educação é
especialmente importante para os países em desenvolvimento como o Brasil,
onde o acesso a esse capital imaterial não acompanhou o crescimento
produtivo e econômico, caracterizando-se como um elemento de distinção
social de forma mais profunda do que em países ricos.
Do ponto de vista das necessidades dos países em desenvolvimento,
pode-se considerar que uma contribuição interessante do estudo científico
dessa questão é a de fortalecer a caminhada na direção de uma atribuição
mais justa com relação ao papel da educação no objetivo de construir uma
sociedade menos desigual. Considerando a complexidade da sociedade
moderna,

alguns

autores

apontam

que

a

escolarização

não

tem

necessariamente o caráter salvador que o senso comum e algumas
formulações lhe imputam, do ponto de vista do indivíduo ou da sociedade, uma
vez que os atores em condição social de desvantagem estão sujeitos a um
grande número de desigualdades e vulnerabilidades que caracterizam sua
condição, e não apenas às relativas à educação (Dubet, 2004; Laacher, 1990).
Essa crítica permite buscar o meio termo entre os discursos que apontam
esse elemento como o único a ser desenvolvido para se superarem as
desigualdades sociais, ou aqueles que reportam essa capacidade apenas ao
desenvolvimento macroeconômico, caminhando em direção ao entendimento
da importância de múltiplos de fatores para lidar com a questão da
desigualdade social.
Dessa forma, o estudo de tal esfera da sociedade brasileira mostra-se
fundamental para a compreensão de suas dinâmicas sociais, o que, por sua
vez, poderá servir de alicerce ao planejamento e à ação necessários para dar
contas dos desafios na área.
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Analisar a relação entre a organização social do território e a
reprodução de desigualdades educacionais no nível metropolitano se
torna fundamental em países como o Brasil, em razão da organização
político-administrativa, em que prevalece a autonomia municipal, da
dimensão continental e das fortes assimetrias regionais. (Ribeiro e
Koslinski, 2010: 36)

Assim, estudos que articulem os sistemas gerais e locais de educação
básica no Brasil, especialmente em diálogo com a questão urbana,
apresentam-se como necessários para que se possam compreender, de forma
cumulativa, os variados elementos e mecanismos sociais que envolvem essa
esfera em suas especificidades nacional e regionais.
Dentro desse contexto, as regiões Nordeste e Norte, tradicionalmente,
apresentam maiores dificuldades e desigualdades relativas à educação do que
as demais regiões brasileiras. Esses desafios profundos se somam àqueles em
comum com as demais cidades e regiões do país, especialmente quanto aos
níveis mais elevados de desigualdades sociais (Ribeiro e Koslinski, 2009;
Schwartzman, 2004).
Tais características suscitam ainda mais a necessidade de investigação
nesses contextos e, dessa forma, também na Bahia e na sua capital, a
educação configura-se como um objeto de pesquisa importante para a
Sociologia e fundamental para uma sociedade mais igualitária.
Considera-se, então, que, se o espaço é o ponto de partida, a educação é
o ponto de chegada da investigação, de forma que as relações entre os dois
polos vão sendo desvendadas com o conteúdo evidenciado ao longo do trajeto.
Com isso em mente, é importante delinear os contornos gerais dos aspectos
metodológicos e epistemológicos desta pesquisa, descrevendo alguns
pressupostos e intenções que os conformam.
O trabalho se posiciona na discussão clássica da sociologia da educação,
relativa à predominância da escola ou do contexto social no acesso e
aproveitamento da educação. Essa questão é brevemente apresentada nas
seções seguintes, mas a proposta de estudo está em consonância com
perspectivas recentes que consideram esses fatores complementares, e não
excludentes, configurando uma complexificação do fenômeno, em oposição a
explicações simplistas, polarizadas. Apesar de a investigação se concentrar
nas instituições e na oferta de educação, a concepção teórica não se
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fundamenta na predominância desse elemento, mas sim na importância de sua
participação na trajetória dos indivíduos, adicionando-se, por isso um elemento
espacial que conecta os fatores das instituições e das famílias.
Outro posicionamento epistemológico concerne à discussão, também
clássica, a respeito da predominância da ação individual ou da coerção
estrutural na trajetória social dos sujeitos. Também sem pretensões de
apresentar uma literatura tão extensa, ou aprofundar uma discussão muito
densa, o presente trabalho se propõe a estar em companhia de produções
mais recentes, que defendem a investigação social levando em conta ambos
os lados, dialeticamente relacionados com a vida dos indivíduos. Ele pretende
abarcar a multiplicidade de fenômenos e a diversidade de trajetórias e
possibilidades que podem se materializar, mesmo dentro de restrições
estruturais. Tal inspiração se volta para a ideia de estudar as variações dentro
do sistema, diferenciando aspectos desse sistema muitas vezes visto como
homogêneo.
Ou seja, a opção de investigar elementos relativos às condições
estruturais está vinculada à intenção de investigar uma das faces que
compõem o prisma do fenômeno, não por entender que esse aspecto é
sistematicamente preponderante perante os elementos vinculados às famílias e
agências individuais.
Partindo de tais perspectivas, para atingir os objetivos propostos e testar
as hipóteses desenvolvidas, a tese se vale de uma investigação empírica de
metodologia comparativa, com elementos quantitativos e qualitativos em
diálogo, estudados em escalas distintas.
Sem dúvida, a complexidade epistemológica, aliada à do próprio objeto e
à de fenômenos investigados, conjuga um desafio metodológico, em especial
com relação à articulação das diferentes partes da pesquisa e suas
informações. Por outro lado, também possibilita uma visualização mais
aprofundada do fenômeno da segregação educacional, pois o refinamento
espacial pode dar forma e detalhe aos dados quantitativos, mostrar nuances e
relações, enriquecer, detalhar e elucidar mecanismos e manifestações dos
fenômenos.
De um modo geral, a investigação gira em torno de questões sociais
relacionadas ao acesso e à apropriação da educação formal, ou seja, a
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segmentação e o distanciamento social de determinados grupos desse campo,
o que lhes dificulta o acesso e o aproveitamento. Assim, consideram-se três
dimensões diferentes, mas relacionadas na vida social dos indivíduos: território,
escola e família. Ela se concentra nas diferenças da hierarquia de posições
sociais na cidade de Salvador e como elas são traduzidas na apropriação do
espaço, e sua influência no acesso a diversos elementos importantes da vida
urbana. Analisa, tendo o contexto das desigualdades urbanas como pano de
fundo, a qualidade e a oferta de educação e de equipamentos a ela
relacionados. Examinam-se dois aspectos gerais: contexto sociourbano, ou
seja, características e distribuição dos grupos sociais sobre o território da
cidade, em conjunto com a disposição espacial da oferta e qualidade de
serviços e equipamentos educacionais.
A metodologia de pesquisa adotada se encaixa em três fases distintas,
mas articuladas. Na primeira, há a análise da questão urbana de Salvador, a
distribuição de sua população com relação a características sociais e
econômicas,

a

configuração

das

características

habitacionais

e

de

infraestrutura, abordadas basicamente através da literatura relacionada e de
dados secundários, utilizando-se também o geoprocessamento de variáveis.
A segunda fase pode ser caracterizada como o levantamento e a análise
das características do sistema de educação básica de Salvador, evidenciandose suas questões mais desafiadoras e como elas se distribuem nas partes que
compõem o sistema, nos diferentes níveis de ensino e nas dependências
administrativas. Consideram-se dados referentes à escola, seu funcionamento
e dificuldades, rendimento, professores e equipe, estrutura, em conjunto com
algumas

informações

referentes

às

famílias

e

aos

alunos,

como

posicionamento socioeconômico e educacional, interação com a educação e
áreas afins. Empreende-se, ainda, uma pesquisa na escala macrossocial da
cidade como um todo, com um diagnóstico das principais características do
sistema escolar público de Salvador, a partir de informações de grandes
pesquisas e da bibliografia relacionada.
Por fim, chega-se à produção e à análise de dados a respeito da
configuração das questões educacionais no espaço, enfatizando aquelas que
se destacaram no quadro geral e demostrando variações ou carências
significativas. Nessa fase, os dados foram trabalhados, basicamente, a partir
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da localização e da dinâmica de concentração ou dispersão de unidades
escolares a partir de características determinadas, em conjunto com os níveis
de predominância de características sociais nas áreas da cidade. Assim, são
trabalhadas as localizações gerais, mas também taxas de rendimento e
infraestrutura, corpo docente e outros indicadores de qualidade levantados pela
literatura.
Além dos dados obtidos a partir da bibliografia relacionada, também foram
utilizadas informações de grandes pesquisas e como o Censo PNAD, o Censo
Escolar, a Prova Brasil e bancos de dados INEP, entre outros. Dentre eles, o
Censo Escolar e a Prova Brasil foram utilizados de forma mais sistemática, a
partir de seus microdados, que foram trabalhados e desagregados para
possibilitar sua utilização nas diversas escalas investigadas.
Dessa forma, foi possível o cruzamento de informações referentes às
características socioeconômicas, urbanas e de educação8, para se analisar em
que medida os estratos mais baixos, nas relações de desigualdade
socioeconômica e desigualdade de educação, coincidem em sua localização
no espaço urbano de Salvador e como esses espaços estão servidos de
unidades escolares. A partir daí, indica-se se essa configuração espacial está
segmentando ainda mais o acesso à educação escolar para essas populações.
Por fim, quanto à sua estrutura, esta tese se inicia com uma Introdução,
onde são delimitados os princípios, a organização e os aspectos metodológicos
e referentes ao objeto de pesquisa, sua construção e questionamento. O seu
corpo é dividido em duas partes, com um total de sete capítulos, e mais a
seção final de Conclusões e reflexões.
A primeira parte – Fundamentos e diálogos teóricos – apresenta as
bases e os pressupostos teóricos que dão sustentação ao trabalho,
conjugando, especialmente, formulações da sociologia urbana e da sociologia
da educação, concentrando-se em elementos analíticos das desigualdades
relacionadas a essas duas esferas. Definem-se, assim, os conceitos centrais,
como a questão urbana, o efeito território e segregação do ponto de vista
urbano, ou ainda as questões sociais da educação, elementos relativos à

8- 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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qualidade escolar e sua relação com o território, sob a ótica da educação. Essa
parte é constituída de quatro capítulos.
O primeiro, Território urbano e vida social: segregação e efeito
território, parte da premissa da importância do espaço para a sociedade e seu
desdobramento para a questão urbana, apresentando a trajetória e algumas
das principais contribuições da sociologia urbana para a o trabalho, entre elas
as noções de segregação e efeito território.
No segundo capítulo, Contexto social e o processo de educação,
apresenta-se uma descrição das tradições teóricas que dão base ao trabalho
do ponto de vista da educação. Baseada na premissa de não neutralidade da
educação, essa corrente se ramifica nos estudos da multiplicidade de
elementos que influenciam o fenômeno.
Já no terceiro capítulo, Os elos possíveis: elementos favoráveis à
educação examinamos mais a fundo as contribuições dos estudos em
educação centrados no ambiente escolar, detalhando indicadores utilizados na
pesquisa.
Finalizando a parte teórica, o quarto capítulo, A escola e o território:
educação e espaço urbano, é onde são debatidas as contribuições
específicas da área de pesquisa, que conjuga os dois paradigmas, urbano e
educacional, para investigar as influências do território nos processos de
educação formal.
A segunda parte, Qualidade, acesso e segregação escolar em
Salvador, apresenta os resultados das duas fases da investigação empírica: o
panorama geral da questão urbana em Salvador, demonstrando como está
organizado, em termos sociais, o seu território, e como isso dialoga com a
estrutura urbana; e o exame do sistema de educação básica na cidade,
analisando-se sua qualidade e a possibilidade de acesso para os diversos
grupos sociais, bem como descrevendo como essas características estão
inseridas nos distintos contextos socioespaciais da metrópole.
Aqui, na segunda parte, o quinto capítulo, Urbanização e segregação
em Salvador, oferece um panorama geral de sua configuração urbana, em
conjunto com trajetória que possibilita analisar as questões propostas como
resultados de processos históricos e sociais inseridos em realidades
específicas. Examina-se a literatura relacionada, em conjunto com variáveis
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relativas às características do território, tanto em termos populacionais, quanto
urbanos.
Por sua vez, o sexto capítulo, Condições e contrastes do sistema
educacional, tem início com a contextualização nacional, seguida de um
panorama da condição geral da educação básica na capital baiana,
apresentando

dados

referentes

às

diversas

dimensões

indicadas,

especialmente as escolas. As variáveis são também analisadas de forma
desagregada,

por

dependência

administrativa

ou

nível

de

ensino 9,

possibilitando uma compreensão mais profunda das variações dentro do
sistema.
Por fim, o sétimo capítulo, A dimensão espacial das desigualdades de
acesso e oportunidades escolares, é a seção onde são discutidos o objeto
do trabalho em sua forma mais total e a relação entre a estrutura urbana e
social e o sistema de educação. Investiga-se como se dispõem, espacialmente,
as unidades e os indicadores de qualidade da educação básica de Salvador e
sua relação com as ocupações das diversas áreas por grupos de perfis sociais
distintos.
Finalizando o texto, a seção Conclusões e reflexões recapitula e elabora
sínteses sobre as principais informações geradas. Nela, podem-se destacar
duas conclusões gerais. A primeira diz respeito ao fato de que as distinções, no
interior do sistema, são consideráveis. Contrariando a visão de um sistema
homogêneo,

tais

distinções

são

observadas

entre

dependências

administrativas, bem como na fase de ensino, mas talvez mais profundamente
na distribuição no espaço. A segunda aponta que segregação atua, em primeira
instância, através da própria disposição espacial das escolas, que não obedece
à necessidade advinda da composição social do território. Em um plano
seguinte pelas características das unidades e elementos relacionados, que
apresentam indicadores piores à medida que estão inseridos em contextos
mais empobrecidos.
Conjugando os elementos e os passos descritos, pode-se considerar que
esta pesquisa cumpriu seu objetivo, ou seja, demonstrou a tese de que

9

O fato de algumas variáveis serem desagregadas por dependência administrativa e outras por
nível de ensino se dá por motivos práticos, pois essas são distinções próprias dos bancos
de dados utilizados.
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Salvador não apenas apresenta diversas questões e desafios de qualidade no
seu sistema de educação básica, mas tais elementos não atingem as
instituições de forma homogênea, pois são flexibilizados ou impulsionados de
acordo com fatores locais de inserção na estrutura urbana, concentrando-se as
carências nas regiões mais pobres.10 Ou seja, Salvador se encontra
significativamente marcada pela segregação educacional das populações mais
pobres, o que, por sua vez, é relacionado à sua segregação socioespacial.
Apesar disso, a pesquisa não tem a pretensão de exaurir tal temática,
mas apontar a dimensão de tão complexo objeto – as relações de educação no
espaço urbano brasileiro, e, em especial, o de Salvador. Portanto, mais do que
oferecer respostas definitivas, a intenção aqui é contribuir para a compreensão
do papel desse campo na realidade em que vivemos.

10

Considerando que a segregação escolar não é exatamente uma ―questão de vida ou morte‖,
em que as frações de classe estão completamente distanciadas do sistema de educação ou
não, mas uma condição com várias gradações e diversos elementos de mediação, como
aponta Souza (2013), existem segregações muito complexas e variadas, de forma que, mesmo
dentro do processo geral, temos variadas trajetórias que se distanciam ou se aproximam da
média.
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1. Território urbano e vida social: segregação e efeito território

Como foi visto anteriormente, o espaço é um elemento fundamental na
vida humana, com uma importância impulsionada historicamente no modo de
produção capitalista e na vida urbana. Daí se desdobra a questão urbana, um
objeto muito importante na atualidade da Sociologia e muito discutido por toda
a sociedade.
Apesar do destaque recente, a proeminência e os desafios da questão
urbana já estavam presentes nas ciências sociais há algum tempo e a partir de
diversos paradigmas. Dentre as obras que abordam o tema, mesmo que
transversalmente, há as formulações de clássicos fundadores da disciplina
sociológica, Max Weber e Karl Marx, que lançam algumas das pedras
fundamentais da corrente que viria a ser conhecida como sociologia urbana.
Weber apresenta uma abordagem do tema de cunho compreensivo.
Munido de um arsenal metodológico sofisticado, ele aborda a cidade como uma
categoria histórica e uma ação mental. Na sua perspectiva, o mercado define a
primeira característica da cidade, dando aos homens um patamar comum, de
cidadão livre, igual, para efetuar transações econômicas, impessoais
econômica e politicamente. Trata-se de uma concepção tipológica que permite
arrebatar a dimensão política da cidade capitalista, que ele apresenta através
de constituição histórica da cidade como um ambiente político (Véras, 2000).
Apesar de ser uma formulação de grande valor conceitual, não contribui para a
instrumentalização da investigação em questão tanto quanto a abordagem
seguinte.
Na obra de Marx, o tema da questão urbana é abordado de forma
fragmentada11, pouco sistematizada e aprofundada, de tal forma que, durante
muito tempo, ignorou-se a dimensão espacial da teoria marxista. Apesar disso,
sua obra também apresenta contribuições relevantes, servindo de base para
formulações atuais centradas na questão. A revisão dessa obra aponta seu
reconhecimento de que a acumulação não apenas se dava em um contexto
espacial, mas que esse contexto é um elemento constitutivo dessa dinâmica e
que isso resultava em tipos específicos de estruturas espaciais. Assim, a teoria

11

Como também acontece com o tema da educação, como será visto adiante.
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da acumulação de Marx, centro de sua interpretação do sistema capitalista,
dialoga com o entendimento da estrutura espacial, somando à divisão social a
divisão territorial do trabalho (Harvey, 2005).
Nessa concepção, a cidade só pode ser entendida como um dos produtos
das atividades dos homens na obtenção das condições necessárias à vida. É
dentro do modo de produção que essa cidade se explica. Assim, na cidade
capitalista, as aglomerações urbanas são resultantes da divisão social do
trabalho e do território, no processo de acumulação capitalista. A sociedade é
agregada em um conjunto que, mais do que fatores demográficos ou
ecológicos, representa a concentração dos meios de produção e da força de
trabalho, como ele indica ao iniciar o capítulo XI de O Capital, intitulado
―Cooperação‖:

A produção capitalista teve início, histórica e formalmente, no século XVI, quando
um capitalista reuniu, no mesmo local, vários trabalhadores que ao mesmo
tempo fabricavam a mesma classe de mercadorias. Isso acontecia como um
sucedâneo do grêmio artesanal, distinguindo-se deste porque empregava maior
número de operários, diferença quantitativa, de início. Posteriormente,
modificações substantivas iriam processar-se, alterando-se o próprio processo
produtivo, por meio de jornada combinada. (Marx, 1996: 439)

Assim, as teorias de Marx sobre a relação do modo de produção
capitalista com espaço, transporte, localização e concentração geográfica
abrangem a própria teoria da expansão do capital e caracterizam a cidade
como o ambiente fundamental da produção capitalista, reunindo o capital
constante e variável, a força de trabalho concentrada e os meios de sua
reprodução. Tal configuração possibilita a subordinação progressiva do
trabalhador ao trabalho coletivo e ao capital, de forma a pretender cada vez
mais produtividade e mais lucro (Harvey, 2005).
Considera-se que as ideias de cooperação e divisão social do trabalho
são fundamentais e, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento da forma de
produção social que aliena o trabalhador de suas riquezas. Assim, o lócus é o
resultado da contradição fundamental do modo de produção capitalista, e o
fenômeno urbano abarca e materializa a luta de classes, resultando em uma
complexidade que traduz e alimenta as desigualdades sociais (Véras, 2000).
Em seu clássico livro A situação da classe trabalhadora na Inglaterra,
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Friedrich

Engels

também lança

uma

discussão

que

traz

elementos

fundamentais para a sociologia urbana, investigando a conformação dos
territórios nas cidades capitalistas e sua relação com o modo de produção
vigente. Aponta, já nesse momento, para a importância do tema da segregação
urbana, fundamental na tradição disciplinar e também no presente trabalho, ao
descrever a tendência da era industrial de concentrar a população da classe
trabalhadora e os pobres em geral em bolsões insalubres e inseguros, nas
áreas empobrecidas e dotadas de pouca infraestrutura das cidades (Engels,
2008).
O autor informa que as grandes cidades europeias possuíam vários
bairros onde os operários eram concentrados e isolados, abandonados pela
sociedade, geralmente em uma disposição tal que ficassem ―ao abrigo dos
olhares das classes mais felizes‖. Interessante é destacar que sua investigação
possui uma abrangência impressionante, pois ele cita diversas cidades
industriais da época, atestando o caráter geral dessa questão social. Além de
Manchester, sobre a qual ele se debruça com mais profundidade, investiga
Londres, Dublin, Glasgow, Liverpoool, Edimburgo e outras cidades do Reino
Unido, e, ocasionalmente, ainda as compara com cidades de outros países da
Europa.
Nas descrições dessas cidades, as regiões onde moravam os pobres
contrastam com as partes onde viviam os mais abastados, pois as primeiras
eram habitualmente sujas e cheias de detritos vegetais e animais, sem ruas
planas ou pavimentadas, sem esgotos nem canais de escoamento, o que
resultava na presença de charcos estagnados e mal cheirosos. Somando-se a
isso, a infraestrutura e o ordenamento eram quase inexistentes, pela
construção confusa e de má qualidade dos bairros, tornando-os ainda mais
insalubres, pouco arejados, de difícil circulação e alta densidade populacional
(Idem).
Em sua análise, o autor levanta questões importantes para a produção
sociológica futura, ao descrever, por exemplo, a segregação desses
trabalhadores no tecido das cidades. Mais ainda, ao concluir que o trabalhador
é que arca com as desvantagens da concentração dos meios de produção,
pois conjuga a inconstância de trabalho com remunerações que não permitiam
subsistir com saúde. Destaca ainda um elemento muito discutido na atualidade:
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como essa segregação permite a redução do custo de reprodução da força de
trabalho, permitindo maior lucratividade, e como ela

atua ciclicamente na

manutenção das desigualdades (Ibidem).
Vale destacar que a obra também aponta outros fenômenos que
permanecem atuais e na agenda de investigação da sociologia urbana. Ao
descrever e analisar um dos bairros mais pobres de uma das maiores cidades
industriais de sua época, ele levanta questões referentes à periferização, à
especulação imobiliária e ao isolamento social:
Sei muito bem que esta disposição hipócrita das construções é mais
ou menos comum a todas as grandes cidades; também sei que os
retalhistas devem, devido à própria natureza do seu comercio,
monopolizar as ruas principais; sei que em toda a parte se veem, nas
ruas deste gênero, mais casas bonitas do que feias, e que o valor do
terreno que as rodeia e mais elevado que nos bairros periféricos. Mas
em parte alguma como em Manchester constatei um isolamento tão
sistemático da classe operaria, afastada das grandes ruas, uma arte
tão delicada em mascarar tudo o que pudesse ferir a vista ou os
nervos da burguesia. (Engels, 2008: 83)

A complexidade e a atualidade da obra são muito interessantes. Em uma
postura que pode ser considerada compatível com investigações recentes,
Engels segue em direção a um refinamento maior e descreve que existem
variações dentro desses bairros, onde habitavam os mais pobres dos pobres,
os trabalhadores mais mal pagos, e criminosos de toda sorte. Segundo o autor,
nas vizinhanças mais pobres, as portas chegavam a ser inúteis, porque não
havia nada para ser roubado. Por toda a parte, havia montes de detritos e de
cinzas, que se juntavam com os dejetos jogados na rua, criando um
permanente charco apodrecido e tóxico. Nesse contexto, ainda existia a
diferenciação entre aqueles que possuíam um teto sobre suas cabeças e o
último estrato, aqueles que viviam nas ruas.
Assim, podemos considerar Engels um pioneiro na análise das
desigualdades urbanas que despontavam no período, e destacar que, em
muitos sentidos, ele lança pedras fundamentais na análise urbana de tradição
marxista.
Poucas décadas depois, o século XX traria consideráveis mudanças
sociais. Apesar

disso,

os

estudos

da

época

demonstram

que

tais

desigualdades foram principalmente transformadas e reconfiguradas, em vez
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de amortecidas ou extintas, mudando e (ou) rearranjando socialmente e
espacialmente suas manifestações, mas não se reduzindo significativamente.
O desenvolvimento econômico não deu conta dessas desigualdades, mas
suscitou dinâmicas em que a intervenção pública no desenvolvimento urbano
era susceptível de produzir novas formas de segregação e desigualdade,
como, por exemplo, na renovação de centros urbanos e na produção de
grandes conjuntos de habitação social nos subúrbios, no caso da França
(Preceitelle, 1995).
Já na segunda metade do século XX, especialmente no contexto europeu,
ficou mais claro que o crescimento e a estabilidade econômica não resolveram
as questões urbanas, ficando evidente a dificuldade de o sistema lidar com tais
contradições. Assim, pressionado pelo forte crescimento econômico no período
pós-guerra, o planejamento urbano se desenvolveu e se consolidou como
projeto público para a organização do desenvolvimento urbano. Mas as
expectativas relativas às capacidades desse planejamento para guiar a
reabsorção ou o apaziguamento das fortes desigualdades sociais urbanas
foram frustradas ao longo do século (Idem).
Nesse período, com a evidente emergência de tais questões, cresce em
importância o objeto da sociologia urbana. Dessa forma, apesar de algumas
abordagens anteriores robustas, é durante o século XX que a cidade passa a
ser foco sistemático e principal de várias interpretações por parte de uma
corrente autônoma da sociologia. É no começo do século que ela surge como
disciplina acadêmica institucionalizada, sob a influência dos clássicos trabalhos
da Escola de Chicago, cujos autores, ao examinarem os processos de
segregação residencial de grupos sociais homogêneos, construíram algumas
referências conceituais e metodológicas seminais acerca dos efeitos dos
contextos sociais de vizinhança sobre os processos de assimilação dos
indivíduos na ordem social competitiva. Nessa geração, temos autores
importantes como Robert E. Park, Louis Wirth, Ernest Burgess e Everett
Hughes, com a hegemonia da sociologia de Talcoltt Parsons (Ribeiro e
Koslinski, 2009).
Comparando-se com as formulações anteriores, se, para Marx, a cidade
era marcada pela cooperação da divisão social do trabalho, para a Escola de
Chicago, o ambiente urbano era marcado essencialmente pela competição, o
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que explicava os padrões espaciais das cidades, no caso norte-americanas,
bem como seus problemas sociais, pobreza e transgressões, normalmente
recorrendo-se à analogia com os processos biológicos. Tanto Park quanto
Burgess apresentavam a concepção de que a densidade populacional, o
tamanho dos aglomerados, bem como as reações dos indivíduos em processo
de competição pelo espaço urbano e por condições de vida terminavam por
resultar em segregação, invasão e sucessão. Uma visão ecológica em que a
competição generalizada pelas melhores posições sociais e espaciais resulta
em uma cidade com zonas distintas em razão dessas diferentes capacidades
competitivas (Véras, 2000).
É nesse período que o conceito de segregação se consolida como um
dos principais fenômenos a serem investigados, considerado um elemento
fundamental nas dinâmicas de desigualdades urbanas, como fonte, resultado,
ou ambos. A partir daí, o conceito assumiu tamanha importância, que mesmo
correntes divergentes da Escola de Chicago muitas vezes o adotam em suas
análises. Da mesma forma, é também uma noção importante para o presente
trabalho e, por isso, será examinada mais profundamente a seguir.
Nos anos de 1960 e 70, o estudo das cidades recebe contribuições do
chamado ―estruturalismo marxista‖. Muito inspirados por autores como
Althusser, outros pensadores recolocam a perspectiva da cidade como reflexo
da estrutura social, por sua vez subordinada a um modo de produção que tem
no espaço um dos principais insumos, elementos da reprodução da força de
trabalho e meio onde se dá o consumo coletivo. Aqui, as questões urbanas,
como a segregação, são entendidas como inerentes ao processo e às
contradições capitalistas (Véras, 2000).
De perfil mais filosófico, principalmente nos anos 1970, Lefèbvre encara a
cidade do ponto de vista da práxis da sociedade urbana, e seus estudos
apontavam como fonte dos problemas urbanos a propriedade privada do solo,
a desigualdade de acesso aos equipamentos e serviços urbanos, bem como a
habitação como mercadoria fetichizada. Tais questões se materializavam em
grandes periferias desatendidas, desequipadas e que apresentavam mais
cotidianamente violência, dificuldade de circulação, poluição e pobreza
(Lefèbvre, 2001).
Posteriormente, o trabalho de Willian Wilson (1984) bebe da Escola de
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Chicago aspectos da concepção, mas apresenta formulações que vão além de
suas heranças e dialogam com outras perspectivas. Sua obra é interessante
para esta investigação, pois destaca que a organização do espaço urbano não
apenas materializa as desigualdades, mas as reproduz e as acirra. O autor
enfatizou o quanto a concentração e o isolamento das populações pobres em
determinados espaços das cidades exercem uma forte influência sobre a vida
desses indivíduos e sobre os ciclos de reprodução da pobreza. O isolamento –
de recursos, de oportunidades e de redes sociais dominantes – resulta em
vulnerabilidade social dos habitantes dos bairros segregados, maiores taxas de
desemprego e também maior dificuldade para obter conquistas educacionais
elevadas.
Recentemente, algumas perspectivas mais sintéticas sobre o tema se
apresentaram e dialogam com as várias correntes de interpretação acerca do
fenômeno urbano e defendem concepções que foram úteis para a presente
investigação.

Embora

as

mais

utilizadas

aqui

tenham

fundamentos

principalmente na teoria marxista, elas também dialogam com outras bases
teóricas. Tais trabalhos são geralmente centrados no modo como as relações
sociais, especialmente de produção, influenciam as configurações de
apropriação e produção das cidades, evidenciando uma manifestação com
algumas regularidades, mas muito complexa e diversa, com muitos elementos
mediadores.
Neste campo, temos o brilhante trabalho de David Harvey (1980 e 2005),
que parte da teoria marxista sobre a relação do capitalismo com o espaço,
considerando elementos como transporte, localização, concentração geográfica
e a própria teoria da expansão do capital. Reforça a premissa do significado
espaço, uma vez que quanto mais concentradas as condições de produção,
transporte e mercado, menores os seus custos de produção, levando a uma
tendência de aglomeração da sociedade capitalista em centros urbanos. O
autor não se detém nessa primeira esfera de sua interpretação, mas vai além,
abordando

as relações mais

complexas

entre

vida

urbana,

cultura,

representações e vida subjetiva.
Assim, a concentração física da produção, baseada principalmente na
obtenção de economias por localização, age paralelamente à concentração
crescente do capital, ou seja, aumenta o lucro e agravava as desigualdades.
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Nesses contextos, desenvolve-se uma relação tipo centro–periferia, abastecida
exatamente pela tensão entre concentração e expansão geográfica, ambas
necessárias e inerentes à expansão do capital (Idem).
A cidade aparece, então, como base e resultante de um dado modo de
produção, e o urbano como a dimensão concreta e conectada a essa forma de
organização e práxis social. Assim, o processo de urbanização da sociedade
fornece também a oportunidade para que o capital tenha seus produtos
consumidos, através da criação e manutenção de demanda efetiva, que
impulsiona e é impulsionada por ele, sendo, desse modo, o ponto central das
sociedades modernas. Tal análise do processo de urbanização o coloca como
origem e resultado de contradições na estrutura global da formação social, bem
como lócus específico de contradições sociais (Harvey, 1980).
Considerando, em sua obra, também a importância dos elementos não
materiais, o autor se debruça sobre a relação do ambiente urbano com
questões culturais, políticas e estéticas. Abraça a ideia da cidade como
totalidade dialética, uma entidade autossuficiente que expressa e modela as
relações dos sujeitos com outras estruturas da totalidade, onde o território
desempenha um papel fundamental na organização da produção da sociedade
e suas cidades. Apesar disso, o autor ressalta que o fenômeno urbano não se
esgota como estrutura decorrente do espaço, pois ele tem bases também na
ideologia e no modo de vida, na cultura de um povo. Por outro lado, as próprias
características da cidade influenciam as relações sociais, criando um ciclo de
condicionamento recíproco (de modo semelhante à ideia de estrutura
estruturada e estruturante, descrita por Bourdieu). Dessa maneira, apesar de
partir do materialismo histórico, Harvey vê o urbano como síntese de múltiplas
determinações, um elemento da vida social onde se encontram outros tantos.
Inseridos nesse ―ambiente construído‖ é que se desenrolam os conflitos
entre as classes sociais, abrangendo desde a produção até o consumo. Um
ponto fundamental nessa dinâmica é que a força de trabalho necessita de um
conjunto específico de atividades de produção e consumo para se reproduzir.
Tal conjunto inclui atividades dentro da esfera familiar ou valores de uso na
forma desse ambiente construído. Assim, a importância da esfera urbana é
dupla, pois é um meio de produção, mas também é necessária para sustentar a
vida do trabalhador. Além disso, o sistema de produção procura moldar a vida
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privada do trabalhador para adequá-lo ao ambiente de trabalho, e o ambiente
construído, ordenado e controlado pelo capital favorece tal processo (Véras,
2000).
Por fim, o autor também descreve, a partir das questões resultantes do
papel do ambiente urbano enquanto origem, resultado e lócus das contradições
da formação social, como emerge a noção da irracionalidade espacial da
estrutura urbana resultante12, pouco direcionada para o bem estar humano.
Segundo ele, por isso existem os requisitos de intervenção do Estado e de
planejamento

espacial,

necessários

para

compensar

as

tendências

polarizadoras do processo de urbanização (Harvey, 1980 e 2005).
Apresentando uma perspectiva igualmente sintética, para Milton Santos
(2006) a cidade é marcada pelo espaço compartilhado, pela continuidade da
experiência do sujeito social em um conjunto comum, que suscita múltiplas
inter-relações e, por isso, tem influência direta e diversa na vida dos indivíduos
e grupos. Nesse cotidiano compartido entre os diversos atores e instituições,
cooperação e conflito são as bases da vida em comum, inclusive com relação
ao espaço. As dinâmicas de distância e proximidade podem criar solidariedade
e estranheza, exclusões e laços culturais, entre outros processos. Desse modo,
refletem-se na identidade humana, em uma dinâmica na qual o território
assume um papel na produção da própria consciência. Dessa forma, não
apenas as relações econômicas são influenciadas pelo território e pelo local de
moradia, mas a totalidade das relações sociais, o que evidencia a importância
de uma concepção mais sintética na análise da questão.
Para Bourdieu (1997), é na relação entre a distribuição dos atores sociais
e a distribuição dos bens no espaço que se define o valor das diferentes
regiões do espaço físico das cidades. A distribuição dos indivíduos e grupos
depende das diferentes oportunidades de apropriação desses bens e serviços
em função de seu capital e da distância física, também ligada ao volume de
capital possuído. Daí resulta a concentração, em diferentes territórios, de
grupos sociais relativamente homogêneos, acarretando a segregação de
populações descapitalizadas em periferias descritas por ele como lugares
12- Como também aponta Kowarick (2002) ao conceituar o que ele chama de contradições
urbanas: quando o estado faz a maioria dos investimentos em bens de consumo coletivo em
detrimento da grande massa empobrecida e majoritária de trabalhadores. Possibilitando a
redução do custo de reprodução da força de trabalho e assim o lucro.
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abandonados, que se definem, fundamentalmente, por uma ausência do
Estado e de tudo o que disso decorre, como polícia, escola, instituições de
saúde, associações e outros.
Ao analisar como essa dinâmica ocorre, Bourdieu dialoga com a noção de
renda real de Harvey, pois descreve que os benefícios proporcionados pelo
espaço físico (como espaço social reificado) são resultantes de lutas dentro dos
diferentes campos, que, por sua vez, podem tomar a forma de ganhos de
localização. Ele identifica que tais ganhos têm duas formas gerais: as rendas,
associadas ao fato de estarem situadas perto de agentes e de bens raros e
cobiçados (como os equipamentos educacionais, culturais ou de saúde) e os
ganhos de posição ou de classe (como aqueles assegurados por um endereço
de prestígio).
Assim, a capacidade de dominar o território, sobretudo apropriando-se
(material ou simbolicamente) de bens cobiçados e (ou) disputados (públicos ou
privados), que se encontram distribuídos nele, depende do capital que se
possui. Em adição, essa apropriação assegura (ou pelo menos facilita) a
manutenção e o aumento da acumulação, ou seja, aumenta a desigualdade
social. No outro extremo, a concentração num mesmo lugar de uma população
homogênea em termos de despossessão tem também o efeito de reforçar a
carência (Bourdieu, 1997).
Dessa forma, a reprodução de tal dinâmica encontra força nela própria, ao
atuar ciclicamente na concentração de capital, reforçando uma parte de sua
resistência a mudanças no fato de que elas estão inscritas no espaço físico
construído, pouco maleável e que não pode ser modificado sem muita
dificuldade. Nessa questão, o Estado detém um papel considerável, através da
capacidade de moldar o espaço com políticas que incluem o mercado do solo,
da moradia e também, em grande parte, do trabalho e da educação (Harvey,
1980; Bourdieu, 1997).
Expoente brasileiro na literatura sobre a desigualdade urbana, Kowarick
(1979 e 2002) defende que a questão espacial não pode ser analisada
isoladamente de outros processos sociais, pois cumpre um papel na dinâmica
de exploração e acumulação do modo de produção vigente, onde o padrão
habitacional e o acesso aos bens de consumo coletivo (e, por isso, sua
localização na estrutura urbana) aparecem como elementos essenciais do
38

sistema produtivo e da reprodução da força de trabalho e, dessa forma, na
estratificação social. Segundo sua formulação, nos países não desenvolvidos
essa estratificação se fortalece na existência de um enorme exército de
reserva, o que permite comprimir, através de uma superexploração e da
espoliação urbana13, quase que indefinidamente o custo de reprodução da
força de trabalho.
Também no Brasil, outros autores atuais privilegiam, em seus trabalhos, o
entendimento de que o espaço não é simplesmente o palco onde a história se
desenrola, mas produto e condição de existência da sociedade. Revisando
diversos trabalhos sobre as características das cidades, alguns desses autores
descrevem que o espaço da cidade capitalista se caracteriza, entre outras
coisas, por ser fragmentado, irregular, um complexo mosaico constituído
historicamente por processos e agentes sociais múltiplos (Vasconcelos, Corrêa
e Pintaudi, 2013).
Após a Segunda Guerra Mundial, as complexas temporalidades e
espacialidades características da cidade capitalista se acentuam, ainda mais no
último quarto de século. Entre tais divisões inserem-se as econômicas e
sociais, considerando que as primeiras derivam dos complexos aspectos
espaciais da economia em suas várias manifestações, enquanto as segundas
se

traduzem

nas

muitas

áreas

sociais,

caracterizadas

por

relativa

homogeneidade interna, em contraste com a heterogeneidade entre elas, em
relação a suas múltiplas características sociais, como renda, ocupação,
qualidade da habitação, instrução, status migratório, etnicidade e outros. E
onde também o preço da terra e proximidade das áreas centrais ou de
amenidades desempenham papéis fundamentais na estruturação desse
mosaico. Tais características, por sua vez, implicam uma relação única entre
contexto social e sua constituição histórica, direcionando cada cidade a uma
estruturação espacial diferenciada, tornando-se até mesmo elementos
importantes da ―identidade urbana‖ (Idem).
Essas áreas sociais e econômicas costumam se apresentar justapostas,

13

O autor define a espoliação urbana como o somatório de extorsões que operam através da
inexistência ou precariedade de serviços socialmente necessários, de consumo coletivo, em
relação aos níveis de subsistência, as quais agravam a dilapidação que se realiza no âmbito
das relações de trabalho.
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ou até mesmo superpostas ou imbricadas em um sistema que se reproduz e
onde “A acumulação de capital e a reprodução das diferenças sociais são as
motivações essenciais, implícitas ou explícitas, que engendram o espaço da
cidade capitalista [...]‖ (Ibidem: 8).
De uma forma geral, pode-se verificar que a questão do território urbano
abordada nesta seção é complexa e importante para o entendimento da vida
social na atualidade. Sem dúvida essa breve discussão traz apenas alguns
elementos de um universo bem mais vasto de um debate que nunca será
encerrado em definitivo, mas dialeticamente renovado e aprofundado. Tais
elementos foram escolhidos por serem úteis para a investigação em questão.
Essas noções são de fundamental importância para o presente trabalho, e
podem ser consideradas partes dos supostos básicos que guiam esta
investigação no que se refere à sociologia urbana.
Com isso em mente, é possível dizer que esta revisão bibliográfica aponta
uma questão importante e aceita amplamente na sociologia urbana: as
diferenças sociais e de possibilidade de apropriação e consequente distribuição
desigual da população no espaço urbano levam a uma tendência de
concentração e isolamento de grupos sociais em diferentes áreas das cidades.
A segregação urbana, por sua vez, repercute em desenvolvimentos diferentes
no aproveitamento de diversas oportunidades, repercutindo na reprodução e
acirramento da desigualdade social. Por ser o tema desta tese, esse conceito
será mais explorado a seguir.
Como foi discutido anteriormente, o conceito de segregação é de
significativa importância para a Sociologia, já que é destacado em diferentes
formulações e orientações teóricas, bem como objeto de incontáveis
pesquisas. Além disso, também é um conceito caro a outras áreas do
conhecimento, como o Urbanismo e a Geografia. Vale ressaltar que a
Geografia tem uma grande contribuição para elaboração desse conceito, como
será visto a seguir.
Em adição, a emergência histórica faz da questão um tema ainda mais
importante na atualidade, de forma que ele está presente até mesmo nos
discursos públicos, do senso comum e da mídia, ainda que de forma parcial.
Em muitos desses discursos, os territórios homogeneamente pobres são
retratados como lócus ou até mesmo fonte de desigualdades sociais e de
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exclusão, apontando-se, implicitamente, que os problemas estão naqueles
locais e não na estrutura social mais ampla, uma perspectiva que reitera e
institucionaliza essas percepções (Preteicelle, 1995; Souza, 2013). Aqui, essa
noção será trabalhada a partir de uma perspectiva crítica e dialética, afastando
concepções simplistas e polarizadas que apontam os atingidos pelas
vulnerabilidades espaciais como responsáveis por sua condição, em direção
um entendimento desses espaços como parte do sistema social atual.
Apesar da importância em diversas correntes do conhecimento, e mesmo
com muita discussão e estudo a respeito do tema, não é possível considerar a
segregação como um conceito que tem seu conteúdo consensualmente aceito.
Dessa forma, faz-se necessário abordá-lo a partir de um breve histórico,
apresentando algumas de suas formulações e problematizações, para que seja
possível delimitar o conceito utilizado neste trabalho.
Por um lado, é possível localizar o aparecimento do conceito de
segregação nas ciências humanas desde o século XIX, como uma ideia mais
geral, a partir do período em que as desigualdades sociais aparecem como
preocupação. Assim, ele pode ser encontrado nas obras de Engels e do
geógrafo J. G. Kohl, que, no mesmo período, formula o primeiro modelo de
segregação (Corrêa, 2013).
Por outro é apenas na Escola de Chicago que a conceptualização e o
estudo sistemático da questão aparece de forma mais significativa. Para seus
pesquisadores, a segregação era abordada de forma similar nas ciências
naturais, uma vez que a cidade era entendida de forma análoga à comunidade
biológica, submetida à luta por sobrevivência, em que a competição é a tônica
principal. De forma semelhante à dos economistas neoclássicos que se
dedicaram ao estudo do espaço urbano, eles consideraram a segregação
residencial como o resultado da competição pela terra urbana, pela qual as
―melhores‖ localizações eram apropriadas por aqueles que pudessem
transformar os custos em ―satisfação‖, aprazibilidade, lucro ou redução de
custos (Preteicelle, 1995; Vasconcelos, Corrêa e Pintaudi, 2013).
Na economia política, com base no materialismo dialético, a referência
inicial é o citado trabalho de Engels, de forma que os teóricos posteriores
admitem a segregação no espaço urbano como resultado das necessidades
distintas existentes entre os diferentes grupos sociais, e, mais do que isso, ela
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estabelece o lócus de reprodução das classes sociais (Vasconcelos, Corrêa e
Pintaudi, 2013).
A pesquisa urbana marxista que se desenvolveu a partir do final dos anos
1960 tem, em muitos casos, se dedicado à análise política e econômica de tais
processos, produzindo uma quantidade significativa de interpretações. Nessas
análises, a segregação é também interpretada como um elemento estrutural da
produção capitalista do espaço, segundo Henri Lefebvre, que constitui, na
cidade, "a projeção sobre o terreno das relações sociais", operando a inscrição
espacial do modo urbano de reprodução da divisão da sociedade em classes
(Preteicelle, 1995).
No

mesmo

período,

surge

um

princípio

de

orientação

teórica

simetricamente oposto, que interpretou a produção de segregação a partir de
escolhas e comportamentos individuais, ou seja, do ponto de vista do
individualismo metodológico. Thomas Schelling (1978), por exemplo, apesar de
reconhecer a natureza socialmente injusta e repreensível da segregação social,
procurava

demonstrar

que

ela

resultava

do

efeito

cumulativo

de

comportamentos individuais "espontâneos" (Idem).
Considerando a grande literatura sobre a questão, Corrêa (2013), ao
revisar a trajetória histórica e as diversas elaborações sobre o tema, apresenta
três modelos teóricos principais a respeito da segregação.
O primeiro foi elaborado por J.G. Kohl em 1841, e é, em grande parte,
relativo às cidades da Europa continental antes das grandes transformações
econômicas e sociais que adviriam a partir da segunda metade do século.
Nesse modelo, a elite ocupa o centro, local de melhor infraestrutura e de mais
prestígio, onde estão prédios suntuosos, monumentos, parques, templos,
prédios públicos e amenidades diversas. Nesses lugares, o preço da terra é
mais elevado, e a capacidade de pagar permite usufruir de vantagens da
localização e do status relacionados. Assim, a resposta esperada para a
população pobre é ser direcionada para a periferia, sendo gradualmente
afastada desses elementos de acordo com seu poder econômico. Esse é o
clássico padrão que opõe centro e periferia, lastreado pela economia
marginalista e na teoria do valor-utilidade e rendimentos decrescentes (Idem).
Esse modelo traz dramáticas implicações econômicas, sociais e políticas,
especialmente porque ele ocorre em momentos históricos posteriores em
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diversas cidades na periferia do capitalismo. As periferias ficam marcadas por
loteamentos

populares,

conjuntos

habitacionais

e

favelas,

frutos

de

autoconstrução e onde reside a população de menor status social, em um
contexto no qual as precárias condições de vida se somam aos custos de
mobilidade.
O segundo modelo é o elaborado pelo expoente da Escola de Chicago,
Ernest Burgess, oitenta anos após os trabalhos de Kohl e Engels. Trata-se de
um momento em que a industrialização já tinha se consolidado, mas no qual
ele descreve uma Chicago com um padrão espacial muito parecido com o que
Engels havia mostrado em sua obra: uma segregação que se manifestava em
zonas concêntricas a partir do centro valorizado 14.
Esse modelo apresenta influência da economia neoclássica e sua ideia de
―trade off‖, nesse caso dos pobres, trocando a acessibilidade ao mercado de
trabalho pelas altas densidades das habitações precárias próximas do centro,
enquanto os de renda elevada trocam recursos econômicos pela possibilidade
de viver em áreas de baixa densidade e confortáveis, que podem ser distantes
do centro, devido à grande possibilidade de mobilidade desses grupos.
Já o modelo do economista urbano Homer Hoyt, baseado na
interpretação de inúmeros estudos empíricos, assevera que a segregação se
manifesta a partir de setores, e não de círculos concêntricos. Assim, os setores
de maior status acompanham os eixos de circulação rápida, dotados de
amenidades e infraestrutura, apresentando tendência a acompanhar também a
expansão comercial e de negócios no tecido urbano.
Em termos históricos, a expansão da cidade guiada pelo estabelecimento
da população de alto status social ao longo de setores de amenidades se inicia
a partir da segunda metade do século XIX, mas é na segunda metade do
século XX que essa forma de expansão se verifica mais intensamente,
capitaneada pela difusão do automóvel. Também na América Latina, a
urbanização baseada na formação desses setores se verifica desde o final do
século XIX.
Dentre os aportes mais recentes para o tema, David Harvey novamente

14

Distinto do conceito proposto por Park devido ao conteúdo espacial, uma vez que em seu
conceito de segregação o ―líder‖ da escola era mais centrado na pouca integração social e não
na territorialidade da questão.
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apresenta contribuições muito interessantes. Da mesma forma que seus
antecessores de correntes similares, ele destaca o isolamento que caracteriza
a segregação urbana como um elemento importante na dinâmica de
diferenciação social. Mais do que isso, indica o acesso a bens públicos, a
distância e o tempo despendido para atividades cotidianas, a qualidade da
urbanização e a segurança promovidos pelo local de moradia como elementos
concretos dessa dinâmica. Trata-se de um gasto cotidiano traduzido nas
dificuldades de acesso, o que acarreta a diminuição da ―renda real‖ do
indivíduo, em decorrência de efeitos externos.
Assim, a habitação – em suas características específicas e nas do
território em que está inserida – se constitui como um dos elementos
fundamentais da vida urbana e do mundo do trabalho, pois se encontra
vinculada às possibilidades de consumo do espaço e à ―renda real‖ resultante.
Trata-se de uma relação que se apoia no caráter relativamente fixo do
ambiente construído, o que termina por consolidar esse aumento ou essa
diminuição da ―renda real‖ de seus habitantes, acabando, assim, por
fundamentar fortes ―efeitos de vizinhança‖ ou ―externalidades‖, ao concentrar e
segmentar a cidade (Harvey, 1980; Véras, 2000).
Abordando à tendência à segregação do ambiente urbano, Milton Santos
(2006) afirma que as infraestruturas das cidades "regulam" comportamentos e
percepções, de modo a influenciar as trajetórias prováveis dos atores. Dessa
forma, certos espaços da produção, da circulação e do consumo são
consolidados como áreas de exercício dos atores privilegiados, enquanto os
demais atores se contentam com as frações urbanas menos equipadas,
compartimentando suas possibilidades de ação em uma dinâmica que se
autorreproduz.
Aponta ainda que, desde seus primórdios, a cidade criava seus excluídos
e seus irracionais, mas, atualmente, o processo de globalização acelera essa
tendência. Segundo ele, o imperativo da competitividade presente no
capitalismo regula os ajustes econômicos e, na atualidade, agrava a
diferenciação do território urbano, porque leva à aceleração da modernização
de certas partes da cidade em detrimento do resto, e, assim, dos indivíduos
vinculados a esses territórios. Em tal dinâmica, o uso dos recursos sociais,
especialmente dos bens coletivos, torna-se descolado das necessidades
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sociais, o que ele chama (de forma semelhante a Harvey) de ―uso irracional‖.
Dessas contribuições, vale também destacar que os efeitos da
segregação não são apenas materiais, ou seja, não se restringem apenas à
diferenciação

espacial

propriamente

dita,

mas

também

incluem

distanciamentos sociais e culturais. Serpa (2013) desvenda, em seu trabalho,
situações em que existem diversos – e segregados – níveis de apropriação e
acessibilidade a espaços públicos pelos diferentes grupos sociais das cidades
de Paris, São Paulo e Salvador. Demonstra, com seus dados, que mesmo o
acesso físico a determinados espaços não garante sua apropriação simbólica,
pois ela depende, pelo menos em grande parte, do repertório de práticas e
capitais simbólicos possuídos pelos sujeitos. Isso evidencia a distância social 15
presente mesmo quando existe uma proximidade física, ou, em suas palavras,
gera ―um espaço de uso coletivo, mas não compartilhado‖.
Esse é um processo que evidencia as dimensões simbólicas da
segregação, as quais se imbricam, influenciando e sendo influenciadas pelos
processos de produção e reprodução do ou no espaço urbano. Ela também se
expressa como representação, de tal forma que o estigma tem um papel
relevante nessa dinâmica, pois ele pode legitimar processos de segregação
socioespacial, tendendo a colocar as classes subalternas em uma posição de
―inferioridade

cultural‖

relativa

ao

padrão

dominante,

determinados os grupos a privatização do espaço público.

possibilitando

a

A segregação,

finalmente, também se dá através do levantamento de limites e barreiras
simbólicas, transformando o espaço numa justaposição de territórios ligados a
diferentes grupos sociais, com pouco ou nenhum contato entre eles.
―Verifica-se, portanto, que os processos de apropriação do espaço
público na cidade contemporânea são condicionados por
representações segregacionistas, que vão mediar processos de
territorialização de grupos sociais (classes e frações de classe), a
partir de uma dialética entre capital cultural e capital econômico [...]‖.
(Serpa, 2013: 176)

Essa questão é discutida também por outros autores, como Marcelo

15

Essa noção é especialmente importante para o presente trabalho, considerando que o
contexto da pesquisa, a cidade de Salvador, apresenta uma urbanização significativamente
fragmentada que muitas vezes ―obriga‖ os grupos sociais a conviverem no mesmo espaço,
mas mantendo as distâncias sociais. Veremos mais sobre isso a seguir.
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Lopes de Souza (2013), que destaca o conteúdo simbólico e discursivo da
segregação, aspecto que cumpre um papel importante em sua consolidação,
na medida em que pode legitimar e (ou) dissimular seu caráter arbitrário, as
distinções lhe servem de base, ou mesmo os reais interesses e intenções por
trás das intervenções urbanas.
Esta breve revisão da literatura permite afirmar que a segregação é tema
de muitos trabalhos teóricos e empíricos que levantam importantes aspectos e
mecanismos relacionados. Uma das principais contribuições da pesquisa
recente sobre a segregação urbana é ter desenvolvido a análise do quadro
geral da divisão social do espaço, evidenciando os diferentes mecanismos que
a produzem (Preteicelle, 1995).
Nesse sentido, é possível sumarizar e destacar dois aspectos centrais da
segregação (Corrêa, 2013)16:


Diferenciação do acesso aos recursos da vida urbana, que cresce
de acordo com a escassez. Tais recursos tendem a ser
encontrados nas áreas de habitação das populações de renda mais
elevada, que possuem poder econômico e político para a criação
de condições mais favoráveis de existência e reprodução.17



Existência de unidades espaciais favoráveis à interação social
homogênea, onde se reproduzem e se reforçam valores, hábitos e
representações que aumentam as distâncias entre os diferentes
grupos sociais.

O processo de espacialização da segregação dialoga com muitas esferas
da sociedade e está inscrito na história e na geografia da cidade, ou seja, pode
apresentar formas crescentemente complexas, especialmente a partir de
mudanças sociais, econômicas e políticas ao longo da história. Ressalta-se que
16

Sem desconsiderar esses aspectos fundamentais, é importante ressaltar que o fenômeno
apresenta uma grande complexidade e, na realidade, se apresenta em múltiplas gradações e
formas. Assim, alguns autores defendem uma complexificação do modelo de polarização dual
de segregação, criticando-o como excessivamente simples (Preteicelle, 2003; Corrêa, 2013).
17

Nesse momento, o autor cita o conceito de renda real de Harvey, ou seja, o acréscimo de
renda monetária desses grupos, advinda de benefícios derivados de localização em
determinadas áreas da cidade.
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as configurações espaciais são mais rígidas, e, por isso, suas mudanças
tendem a ser menores ou mais lentas que nesses outros campos.
Por essa complexa relação entre processo e forma, a segregação exibe
configurações espaciais com distintas temporalidades, coexistindo no tempo e
no espaço em dinâmicas possíveis de permanência junto com mudança. Nesse
sentido, para efeito do presente trabalho, considera-se que os três modelos
descritos de segregação urbana – periférico, de zonas concêntricas e de
setores de amenidades – podem se apresentar de modo combinado e em
diversas gradações.
A segregação pode ser considerada, então, como um processo espacial
que se manifesta por meio de áreas sociais18 relativamente homogêneas
internamente e heterogêneas entre elas. Reflexo, meio e condição, ela torna
efetiva a existência diferenciada e a reprodução dessas diferenças. Existente
em todos os tipos de sociedade, é no capitalismo que a segregação se
manifesta de modo mais intenso, gerando um complexo e mutável mosaico
social (Corrêa 2013; Souza, 2013).
Dessa forma, o conceito aqui utilizado relaciona a segregação com a
separação e o isolamento social, que, por sua vez, exerce uma função de
reprodução da ordem social desigual, aproximando-se das formulações mais
relacionais, como, por exemplo, a que é defendida por autores com
contribuições importantes, como David Harvey, Edmond Preteicelle, Marcelo
Lopez de Souza, Roberto Lobato Corrêa, entre outros.
Pode-se dizer que a segregação é um dos mais representativos
processos de fragmentação do espaço urbano, e que as áreas sociais são as
formas resultantes desse processo. A fragmentação da cidade é vivenciada,
percebida e representada de modos distintos pelos muitos grupos sociais,
gerando uma complexa multiplicidade de visões, ao mesmo tempo objetivas e
(inter)subjetivas. Apresenta, assim, um vínculo essencial com os grupos
sociais, que, por sua vez, constituem o conteúdo majoritário dessas áreas. A
fragmentação aparece, na sua forma atual, a partir da separação entre lugar de
18

O conceito de ―áreas sociais‖ pode ser entendido de forma que, por um lado, ele define o
conteúdo social da segregação residencial, e, de outro, um método operacional que pode
circunscrever espacialmente áreas socialmente homogêneas do ponto de vista interno, mas
heterogêneas entre si.
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trabalho e lugar de residência, criando as condições para o desenvolvimento
dos mercados de habitação, mecanismo através do qual ela se materializa.
Assim, o fenômeno se caracteriza como um dos mais importantes
processos na produção do espaço urbano, manifestando-se, em diversas
gradações, na diferenciação espacial da distribuição de áreas de lazer, de
moradia formalizada ou precária, dos espaços públicos, dos locais de
consumo, das possibilidades de mobilidade, de escolas e hospitais, de
segurança pública e limpeza.
Produto social, a segregação espacial constitui também um meio no qual a
existência dos diferentes grupos se efetiva. Produto e meio, a segregação é
parte integrante dos processos e formas de reprodução social [...]. A
segregação espacial é parte integrante e fundamental da produção do
espaço, pois a produção de residências inicia-se tanto no processo de
investimentos de capital como em estratégias de sobrevivência.
(Vasconcelos, Corrêa e Pintaudi, 2013: 8-9)

Importante é destacar que esse fenômeno tem duas faces: a
autossegregação,

aquela

que

é

―escolhida‖

(mesmo

que

de

forma

inconsciente), em oposição àquela segregação imposta ou induzida. Elas não
são excludentes, assim como a relação entre escolha individual e restrições
estruturais. A primeira visa a reforçar os diferenciais de existência e de
condições de reprodução de grupos capitalizados, distinções mais exclusivas
na medida em que o custo de vida é altamente encarecido, constituindo áreas
criadas pelos grupos de alto status social para seu convívio homogêneo. Tratase de uma política de distinção de classes que tem, no espaço, um elemento
essencial. Já a segunda, vinculada às classes subalternas, é mais influenciada
pelas respostas às condições estruturais que direcionam com vigor esses
territórios também para a homogeneidade social
Sendo assim, a segregação pode se instaurar através de processos
diversos, ou mesmo amalgamados. Algumas vezes, pode ser diretamente
imposta, sem deixar espaço para escolha. Em outras, pode ser induzida de
forma mais sutil, dinâmica, que comporta algumas escolhas possíveis, mas de
forma que elas são direcionadas recorrentemente e em diferentes graus. A
segunda não deixa de ser eficiente, e, uma vez efetuada no espaço urbano,
sua reversão se torna muito difícil (Corrêa, 2013).
Uma revisão da literatura sobre desigualdades urbanas pode identificar
48

muitos estudos que consideram que os impactos da segregação se manifestam
através do chamado efeito território ou efeito vizinhança. Tais autores vêm
produzindo uma quantidade massiva de evidências empíricas que corroboram
a relação entre trajetória social e território de habitação, especialmente no
ambiente urbano (Ellen e Turner, 1997; Small e Newman, 2001; Bauder, 2011;
Andrade e Silveira, 2013).
De uma forma geral, esse efeito pode ser entendido como um mecanismo
social que resulta em benefícios ou prejuízos sociais, econômicos ou de
qualquer espécie que acometam grupos sociais a partir de sua localização no
espaço urbano. Assim, evidencia-se que o impacto do território pode ser tanto
positivo quanto negativo, pode se apresentar como um elemento ativo ou
passivo, disponibilizar recursos ou vulnerabilidades, promover ou dificultar a
mobilidade social.
Apesar disso, muito dessa produção ainda se apoia no modelo de ―caixa
preta‖, concentrando-se no começo e no final da cadeia de causalidades,
deixando, em seu interstício, os mecanismos sociais e suas formas na
escuridão. Ou seja, apesar de indicar fortemente essa relação, ainda é
pequeno o número dos trabalhos que abordam diretamente os elementos de
influência e as formas como o fenômeno acontece (Ellen e Turner, 1997;
Bauder, 2011).
Considerando a predominância de trabalhos quantitativos na área, muitos
revisores dessa literatura apontam para a necessidade de investigações
qualitativas, que apresentem a capacidade de se debruçar sobre as
manifestações

desse

complementaridade

de

fenômeno.
metodologias,

Destacam
alimentando

os

benefícios
e

fortalecendo

da
a

multidisciplinaridade de abordagens, com diálogos entre Economia, Sociologia,
Geografia, Antropologia e outras correntes do conhecimento (Preteicelle, 1995;
Ellen e Turner, 1997; Bauder, 2011).
Ao realizarem um levantamento e uma avaliação de trabalhos sobre o
tema da desigualdade urbana e do efeito território, Small e Newman (2001)
defendem que, a partir deles, é possível identificar dois principais modelos
analíticos a respeito de como o território produz impactos sobre as trajetórias
de vida de seus habitantes, são eles:
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Mecanismos de socialização, que descrevem como os bairros
socializam aqueles que crescem neles, nos quais os modelos de
convívio explicam como o ambiente do bairro influencia a
socialização os indivíduos.



Mecanismos instrumentais, que descrevem como a agência
individual é limitada pelas condições do território. Importante
destacar que eles não são excludentes entre si, mas podem se
acumular na medida em que se acumulem vulnerabilidades.

Os primeiros atuam por meio da socialização relativa à modelos de
comportamento ou práticas benéficas socialmente ou não; já o segundo atua
por meio das estruturas produtivas e mercado.
Apesar de constituir uma discussão relativamente ―jovem‖, a corrente do
efeito território dispõe de uma grande quantidade de trabalhos empíricos,
fundamentados em pesquisas sólidas, de forma que se podem identificar, na
literatura, alguns modelos de funcionamento desses mecanismos. Com relação
aos processos dos mecanismos de socialização, de uma forma geral,
considera-se que eles se evidenciam e atuam reafirmando as condições
sociais, por meio das interações entre iguais ou diferentes. Nesse sentido, há,
para essa categoria, seis tipos principais. O modelo epidêmico (epidemic
model) que corresponde à ideia de que certos tipos de comportamentos ou de
exemplos tornam-se naturalizados ou acessíveis; o de socialização coletiva
(collective socialization model) parte da influência da socialização local, onde
os indivíduos tem dificuldade de se vislumbrar superando a situação; já o
modelo institucional (institutional model) inclui questões relacionadas à forma
como os moradores são contemplados (ou não) pelas entidades públicas e
como isso afeta sua socialização, por exemplo, a forma como os estudantes,
algumas vezes, são tratados pelos professores da rede pública, ao serem
desacreditados por sua origem; o isolamento linguístico (linguistic isolation
model) aponta as diferenças linguísticas por parte dos grupos isolados como
um fator de limitação do acesso a determinados conteúdos; o modelo
denominado oposição cultural (oppositional culture model) atribui significância à
forma como a distância social e física está associada com a criação de culturas
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distintas em contextos diferentes; por último, o da privação relativa (relative
deprivation model) estuda como a proximidade de grupos com situações
antagônicas pode impactar a adesão a comportamentos desviantes (Small e
Newman, 2001; Andrade e Silveira, 2013).
Por outro lado, os mecanismos instrumentais estão, de uma forma geral,
relacionados às dificuldades, às barreiras e as limitações a que estão
submetidos determinados indivíduos ou grupos, por viverem em um
determinado local. Dentre eles, podemos destacar o modelo de isolamento das
redes sociais (isolation model), que diz respeito aos efeitos que atuam sobre as
redes dos indivíduos que estão inseridos em áreas homogêneas e se refere à
variedade ou não dos contatos sociais; outro modelo, denominado acesso a
recursos (resource model), analisa a privação de acesso a recursos e
oportunidades, especialmente relacionadas a instituições coletivas como
escolas, igrejas, creches, hospitais, polícia e outros. Sua ação dificulta a
mobilidade social e as oportunidades individuais, pois os que estão inseridos
em territórios com serviços escassos ou de má qualidade se encontram em
desvantagem em relação a outros atendidos por instituições acessíveis e
eficientes. Finalmente, há o mecanismo de limitação das alianças políticas, que
descreve como as comunidades segregadas têm dificuldade em conquistar
atuações políticas, o que se revela em pouca atração de intervenções, recursos
e políticas públicas sobre aquele território (Idem).
Sem dúvida nem todos esses mecanismos são adequados para a
aplicação no contexto específico desta pesquisa, mas alguns deles podem ser
bastante úteis para se analisar a realidade brasileira e soteropolitana no prisma
proposto, especialmente se os considerarmos não excludentes e simultâneos.
Nesse sentido, podem-se destacar, então, os modelos: institucional, de
isolamento das redes sociais, acesso a recursos, socialização coletiva e
oposição cultural.
Não obstante, é necessário utilizar esses conceitos de forma crítica e
problematizada. Ao tratar de segregação e de efeito território, devem-se
destacar alguns perigos de utilização desse arcabouço teórico levianamente,
correndo o risco de cair em relações invertidas de causa e efeito. Alguns
trabalhos na área acabam por apontar o comportamento dos indivíduos (nesse
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caso, disfuncional) como causa de seu isolamento social e espacial, quando,
em realidade, o que acontece é o inverso. Uma condição de segregação
condiciona o contexto social e encaminha o indivíduo em direção a
comportamentos e práticas que não são instrumentalizadoras da ação ou
ascensão social do sujeito, mas, em oposição, funcionam como barreiras ao
acesso a oportunidades, pois são culturalmente vistas de forma estereotipada e
estigmatizada (Bauder, 2002; Souza, 2013).19
A conceptualização defendida no presente trabalho caminha nessa
direção, considerando que a segregação não atua incentivando ou procriando
comportamentos essencialmente disfuncionais ou negativos, mas relativamente
desvalorizados e estigmatizados. Ela isola determinados indivíduos de redes
sociais, recursos e práticas de distinção que permitiriam seu acesso a
oportunidades de escapar ou aliviar os ciclos de reprodução da pobreza. Sendo
assim, trata-se de uma questão de desvantagem sistemática, que se sobrepõe
a outras camadas de vulnerabilidades, como a socioeconômica e a de
educação, e, por sua vez, compõe uma gama de fenômenos que atuam
alimentando os ciclos de reprodução das desigualdades sociais.
Importante é destacar que a elaboração sociológica a respeito de tal efeito
não se beneficia em apoiar-se em uma concepção determinista do impacto do
espaço sobre as relações sociais, mas intenciona investigar a multiplicidade de
relações entre as características dos territórios, como infraestrutura urbana,
vizinhança e oferta de serviços, e as dos grupos sociais, como perfil
econômico, educação e sociabilidade (Andrade e Silveira, 2013).

19

Alguns autores chegam a defender que o conceito de segregação não deve ser utilizado no
contexto brasileiro, pois ele teria sido formulado a partir de configurações urbanas distintas das
nossas, especialmente no caso dos EUA. Nessa concepção, a segregação aconteceria apenas
se fosse diretamente forçada e institucionalizada (Vasconcelos, 2013). Apesar disso, neste
trabalho, será considerada outra perspectiva, em que a segregação pode ser mais complexa e
sua caracterização se apoia na separação social, admitindo gradações e, não uma questão de
―tudo ou nada‖ (Souza, 2013).

52

2. Contexto social e o processo de educação

A partir de meados do século passado, as ciências sociais se debruçam
mais especificamente sobre o fenômeno do sistema de educação, embora, na
realidade, essa seja uma preocupação presente desde os seus momentos
fundantes, uma vez que autores clássicos reconheceram esse elemento como
importante na constituição das sociedades humanas e o abordaram sob suas
perspectivas, entre eles os pais fundadores da sociologia, Marx, Durkheim e
Weber.
O sociólogo francês Émile Durkheim, por exemplo, postulou, em sua obra
seminal, a existência de um ―reino social‖, distinto dos demais reinos da
natureza e com suas leis próprias. Algumas vezes, tal ente é referido por ele
como o ―reino moral‖, um meio que engloba toda a vida social, um campo onde
se dariam os "fenômenos morais", e que seria constituído pelas "ideias",
"ideais" ou ―valores‖ coletivos. Para ele, os principais fenômenos sociais, como
a religião, a moral, o direito, a economia ou a educação, são, na verdade,
sistemas de valores (Rodrigues, 2004).
Tais sistemas são absorvidos pelos indivíduos através do processo de
socialização, permitindo-lhes agir dentro dos parâmetros impostos socialmente,
embora isso nem sempre seja percebido de forma consciente. Os conteúdos
transmitidos variam de acordo com o meio moral em que são compartilhados.
São eles as crenças e os valores que suscitam regras e padrões, produzidos
pelas gerações passadas e presentes da sociedade. Ou seja, nessa
formulação, se agimos de maneira socialmente hegemônica, é porque
aprendemos, por que fomos educados para tanto.
Assim, a educação, para Durkheim, é essencialmente o processo pelo
qual aprendemos a ser membros da sociedade, pois cada geração recebe,
desde o berço, as crenças, os valores e as normas vigentes, na forma de
educação. Nessa formulação, a educação se confunde com a própria
socialização dos indivíduos e, dessa forma, ela tem um papel essencial nos
fenômenos da coesão social e cooperação, elementos fundamentais na
interpretação de Durkheim da sociedade, assumindo, também, um papel
significativo em sua teoria. Para ele, a educação se torna gradativamente mais
necessária à coesão social na medida em que a sociedade se complexifica e
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individualiza, e isso relativiza e enfraquece o consenso, o qual, por sua vez,
necessita ser reforçado na educação20.
Pensando em suas manifestações, o autor diferencia a educação informal
e cotidiana, da formalizada e institucionalizada. Nesse sentido, a primeira varia
de acordo com o meio social em que está inserida, correspondendo a uma
enculturação mais pontual, de um segmento da sociedade. Já a segunda se
relaciona com crenças, conhecimentos e valores básicos da sociedade geral,
que são reconhecidos como comuns a todos e exercem um papel na
reprodução dessa ordem social. Assim, a transmissão desse conteúdo
legitimado de forma abrangente se torna o papel de uma educação geral, onde
se inclui a educação escolar (Idem).
Ou seja, se, para Durkheim, a sociedade em que vivemos nos molda e
nos exige posturas e valores, é a educação que recebemos que tem a função
de nos enquadrar nessas expectativas. Ela nos transmite os padrões vigentes
nas classes, no meio moral, na profissão e em outros tantos espaços, em uma
dinâmica na qual cada geração transmite para as próximas os elementos
fundamentais para a manutenção dos papéis sociais e da estabilidade das
coletividades.
Diferente dessa perspectiva, segundo a qual a sociedade é exterior e
coercitiva ao indivíduo, a formulação de Max Weber parte da premissa de que
ela é o resultado de uma enorme e inesgotável rede de interações, ou seja, o
elemento intersticial que se veicula entre os indivíduos.
Na teoria weberiana, as ciências sociais são aquelas que dizem respeito à
vida cultural, e seu objeto é decifrar a significação – o sentido – das condutas
humanas, sendo seu ponto de partida o conceito de "ação social" e a ideia de
que a sociologia é uma ciência "compreensiva", uma visão que tem influência
no desenvolvimento da sociologia da educação.
A ação social ocorre quando um indivíduo leva os outros em
consideração no momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação. A partir
daí, a caracterização da Sociologia como uma ciência compreensiva se refere
20

Interessante é apontar o diálogo com a formulação posterior de Bourdieu acerca do tema,
pois, para ambos, a educação atua na manutenção do status quo e da ordem social
estabelecida. Não obstante, os autores encaram essa característica de forma muito distinta:
enquanto Durkheim considera essa função ―positiva‖, estabilizadora e harmônica, Bourdieu a
pecebe como ―negativa‖, estática e até mesmo autoritária, como será visto adiante.
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à análise dos comportamentos movidos pela racionalidade dos sujeitos. Dessa
forma, atuar no mundo social apoia-se na existência objetiva de uma maior ou
menor probabilidade de que tais expectativas sejam fundamentadas. Afinal, se
o comportamento de uns fosse totalmente imprevisível para os outros, seria
difícil conviver em sociedade. Nesse ponto, a teoria de Weber tem algo em
comum com a de Durkheim: a concepção de que o agir em sociedade acontece
a partir de expectativas que, por sua vez, se baseiam nos regulamentos sociais
vigentes (Ibidem).
Apesar disso, diferentemente de seu colega, para o sociólogo alemão, o
fundamental não é o fato de os homens serem coagidos, mas sim o fato de
agirem racionalmente e de que essa racionalidade os faz consentirem com a
dominação à qual estão sujeitos. Isso possibilita o estabelecimento de
condições de previsibilidade com relação à ação das outras pessoas que estão
também sujeitas à mesma relação de dominação, para, assim, possibilitar a
convivência social.
Nessa direção caminha a concepção weberiana de educação, partindo –
como Durkheim – da ideia de que os seres humanos veem o mundo a partir de
seus valores, os quais, por sua vez, são compartilhados socialmente e também
introjetados a partir da socialização e da educação, de tal forma que diferem de
acordo com o meio cultural. Mais do que isso, a educação se relaciona com o
modo como as pessoas são preparadas para exercer as funções sociais à
disposição, o que resulta em status, reconhecimento e acesso aos bens
materiais por parte dos indivíduos que se submetem sistematicamente a ela,
em um modelo ideal de três finalidades: despertar o carisma, preparar o aluno
para uma conduta de vida e transmitir conhecimento especializado.
Essa dinâmica se consolida junto com o processo histórico de
racionalização e burocratização do mundo e passa a ser, cada vez mais, um
fator de estratificação social, um meio de distinção, de obtenção de honras, de
poder e de dinheiro. Educar no sentido da racionalização passou a ser
fundamental para o Estado, porque ele precisa de um direito racional e da
burocracia, mas também passou a ser fundamental para a empresa capitalista,
uma vez que ela se pauta peIa lógica do lucro, do cálculo de custos e
benefícios, necessitando de profissionais com essa visão de mundo e treinados
para tal. Com isso, a educação sistemática passa a estabelecer seus
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conteúdos e suas disposições voltados para o treinamento de indivíduos que
irão atuar nessas funções, no Estado, nas empresas e na própria política,
dentro do paradigma racional.
Finalmente, Karl Marx aborda o tema da educação de forma transversal,
pois ela surge em momentos distintos de sua obra, abordada em relação a
outros aspectos, sem ser um objeto específico do trabalho. Apesar disso, Marx
e Engels elaboraram, em suas obras, alguns conceitos e teorias importantes e
que serviriam de substrato para análises e teorias mais completas sobre a
educação do ponto de vista do materialismo histórico, influenciando autores
como Gramsci, Althusser, Bourdieu e outros (Lombardi, 2008).
Suas concepções são elaboradas a partir de uma postura crítica às
teorizações e práticas burguesas, de maneira semelhante ao que fez com a
crítica à economia política. Em tal perspectiva, a educação é uma importante
dimensão da vida dos seres humanos e, como os demais elementos sociais,
não pode ser interpretada sem se considerar que surge da sociedade, pautada
no seu modo de produção e na luta de classes, emergindo dos movimentos
contraditórios do processo histórico.
Marx e Engels apresentam uma dimensão dual do processo de educação,
uma vez que, dependendo de sua constituição, pode nela predominar um
caráter desalienante, libertador e revolucionário, ou conformador e desigual.
Para eles, isso variava especialmente de acordo com o contexto histórico. A
educação pode ter, então, papéis diferentes para as diferentes classes, dando
origem a dois projetos distintos, a saber:
[...] ao compromisso educativo: para as burguesias, trata-se de
perpetuar o próprio domínio técnico e sociopolítico mediante a
formação de figuras profissionais capazes e impregnadas de
―espírito burguês‖, desejo de ordem e de espírito produtivo,
para o povo, de operar uma emancipação das classes
inferiores mediante a difusão da educação, isto é mediante a
libertação da mente e da consciência para chegar à libertação
política. (Cambi, 1999: 408. Apud: Lombardi, 2008.)

Em 1869, Marx aborda a questão do caráter estruturado e estruturante da
educação, ao participar de um congresso que discutia se o ensino deveria ser
público ou privado.
Por um lado, é necessário modificar as condições sociais para criar
um novo sistema de ensino; por outro, falta um sistema de ensino
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novo para poder modificar as condições atuais [...]. (Marx e Engels,
1983:96. Apud: Lombardi, 2008).

Em O Manifesto Comunista, eles defendem a educação pública, gratuita e
universal, bem como a eliminação do trabalho infantil em favor da educação, a
associação entre educação e produção material, politecnia e inseparabilidade
da esfera política, sem desconsiderar as conquistas da educação burguesa em
relação ao modelo anterior, ao trazer universalidade, estatização, gratuidade,
renovação cultural e primazia do trabalho. Apesar disso, com a instituição do
estado de classes, a educação estatizada tenderia a se converter em um
instrumento de dominação ideológica e de consolidação da burguesia como
classe hegemônica. Os autores defendem, então, que ela deveria ser alvo de
financiamento público, mas mantendo independência do Estado, através de
gestões participativas da população.
Por fim, Lombardi (2008) aponta as duas contribuições mais relevantes de
Marx e Engels para o estudo da educação: a referência ao trabalho produtivo
como guia para a educação, centrando na dialética do trabalho e na
multilateralidade, a caminho do fim da oposição entre trabalho manual e
intelectual. Ao contrário da tradição educativa intelectualista e espiritualista, a
unilateralidade e a hierarquização são características da educação burguesa. A
outra contribuição se refere ao evidenciamento da relação entre educação e
sociedade, indicando o seu teor ideológico, histórico e vinculado às condições
objetivas da vida social (Idem).
Herdeiro do pensamento marxista, Antonio Gramsci considera que a luta
pela hegemonia, nas sociedades de capitalismo avançado, não se trava
apenas nas esferas econômica e política, mas também na esfera da cultura e
do conhecimento. Nessa linha de raciocínio, a ―elevação cultural‖ e intelectual
das massas assume importância decisiva no processo de emancipação, sendo
essencial para que elas possam se libertar da pressão ideológica das classes
dirigentes. Segundo ele, para mudar as relações de dominação da nossa
sociedade, é necessária uma ampla ―reforma intelectual e moral‖ (Simionatto,
2009).
Dessa forma, seu pensamento também é marcado por uma preocupação
com a questão educacional, que, por sua vez, é centrada sobre sua função
política e, portanto, filosófica e histórica, visualizando a instituição escolar como
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um dos aparelhos essenciais na organização da cultura. Nessa visão, e
especialmente na formação social capitalista, a escola é vinculada à
hegemonia, mas também pode ter um papel importante no processo
revolucionário, com a construção de novas mentalidades e culturas (Sabóia,
1990).
Gramsci evidencia que a face ideológica da hegemonia é resultante de
agendas e ações de uma ampla rede de organizações, incluindo movimentos
políticos, entidades culturais e instituições educacionais, na medida em que
difundem suas concepções de mundo e valores na sociedade de forma capilar
e disputam por uma posição de hegemonia. Assim, ele destaca que a relação
entre cultura e política pode ser balizada pela manutenção do status quo ou
pela transformação social, ou seja, permeada e multiplicadora de formas e
concepções vinculadas à aceitação ou à contestação das relações de poder
existentes na sociedade. Nessa perspectiva, a relação remete, ainda, à
importância da linguagem, tanto dos intelectuais quanto da população em
geral, por seu poder de interpretar as lutas sociais e dar visibilidade às
concepções de mundo, ora distantes do discurso dominante, ora permeadas
por ele (Simionatto, 2009).
Dessa forma, na obra de Gramsci, a luta pela consolidação da contrahegemonia na esfera da educação caracteriza a passagem do senso comum à
filosofia. Ou seja, passar de interpretações inconscientes, fragmentárias e
mecânicas da realidade a uma concepção de mundo consciente, elaborada e
orgânica, original e desalienante (Sabóia, 1990).
Pode-se considerar que o autor italiano apresenta um materialismo que é
dialético e histórico, partindo das condições concretas da sociedade, mas
também filosófico e cultural, sem desconsiderar os elementos não materiais da
realidade, em uma concepção onde ambos se influenciam em alguma medida
e se determinam mutuamente, dentro de um processo dialético. É interessante
destacar que essa é uma concepção de especial importância para o presente
trabalho, que caminha na interseção entre tais elementos.
Mas o que significa criador? Significará que o mundo exterior é criado
pelo pensamento? Mas por qual pensamento e de quem? [...] Para
escapar [...] às concepções mecanicistas que estão implícitas na
concepção do pensamento como atividade receptiva e ordenadora —
deve-se colocar o problema de uma maneira 'historicista' e,
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simultaneamente, colocar na base da filosofia a 'vontade' (em última
instância, a atividade prática ou política), não arbitrária, que se realiza
enquanto corresponde às necessidades objetivas históricas, isto é,
enquanto é a própria história universal no momento da sua atuação
progressiva. (Gramsci, 1989:33. Apud: Sabóia, 1990:02)

Contando com essas heranças ilustres, o estudo da educação ganha
força e se institucionaliza como um objeto de pesquisa autônomo nas ciências
sociais a partir do período histórico ao fim da Segunda Guerra Mundial,
impulsionado pela ascensão de valores igualitários e crescentes conflitos
sociais. Trata-se de um período em que diversas pesquisas passam a
investigar temas relacionados à capacidade de a educação capitanear maior
igualdade social através da isonomia de oportunidades educacionais e
mobilidade social, consolidando-se, a partir daí, a corrente da sociologia da
educação (Karabel & Halsey, 1977; Forquin, 1995).
Nesse primeiro momento, os estudiosos interessavam-se pelas
relações entre o meio social dos indivíduos e seus percursos no âmbito do
sistema de ensino. Assim, as investigações se voltavam somente para as
macrorrelações entre o sistema escolar e a origem social, utilizando, na maioria
das vezes, uma metodologia de análise que partia do acompanhamento
longitudinal (e em grande escala) de coortes de alunos, com o objetivo de
observar a distribuição das oportunidades escolares. Consistiam numa
importante análise de fluxos, mas deixavam de considerar as variações e a
dimensão individual das trajetórias escolares (Nogueira, 2004).
No desenvolvimento dessa corrente, surgem, no decorrer dos anos 196070, muitas pesquisas importantes que, mesmo variando em termos de
amostras e metodologias, apresentam em comum o estabelecimento da
desigualdade de acesso à educação entre os distintos grupos sociais como um
―fato estatístico maciçamente irrecusável‖ (Forquin, 1995:22). Tal fato afeta a
crença de que a expansão do sistema de ensino e a facilitação ao acesso (bem
como a difusão de ideais ―meritocráticos‖) seriam elementos suficientes para
uma real democratização da educação. Tais estudos foram importantes,
inclusive para posteriores pesquisas que procuravam propostas mais
―explicativas‖ para esses fenômenos (Idem).
Com relação à teoria desenvolvida no período, é de fundamental
importância, para esta tese, a obra de Bourdieu e Passeron (2008, original de
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1970), que descrevem como os conteúdos pedagógicos são recebidos pelas
diferentes classes – ou frações de classe – de acordo com suas possibilidades
prévias e capitais específicos. Ou seja, a educação é acessada, apropriada e
utilizada de forma desigual pelos grupos em condições desiguais de poder em
suas diversas formas.
Assim, o grau variado de sucesso alcançado pelos alunos em suas
trajetórias escolares não poderia ser explicado majoritariamente por seus dons
pessoais,

características

biológicas

ou

psicológicas

individuais,

mas

principalmente por sua origem social, que os colocaria em condições mais ou
menos favoráveis diante dos paradigmas e exigências do sistema de
educação. Isso se dá, pois, ao contrário do que assume a perspectiva
meritocrática, os estudantes não são indivíduos abstratos que competiriam em
pé de igualdade nesse campo, mas atores socialmente constituídos, que
podem reconhecer nele algo extremamente familiar e próximo, como é comum
para as classes superiores, ou estranho e distante de sua vida cotidiana e
bagagem anterior, como no caso das camadas populares. Dessa forma, a
instituição da educação, na nossa sociedade, acaba por cumprir um papel
conformador, de manutenção e legitimação das desigualdades, uma forma de
capital. Ou seja,
A escola, na perspectiva dele, não seria uma instituição imparcial que,
simplesmente, seleciona os mais talentosos a partir de critérios objetivos.
Bourdieu questiona frontalmente a neutralidade da escola e do
conhecimento escolar, argumentando que o que essa instituição representa
e cobra dos alunos são, basicamente, os gostos, as crenças, as posturas e
os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente apresentados como
cultura universal. (Nogueira e Nogueira, 2002:18.)

A obra ―A Reprodução‖, em conjunto com outros trabalhos de Bourdieu
sobre o tema, tornou-se um clássico da Sociologia, com contribuições
significativas que repercutem em muitas outras investigações. Em sua revisão
das contribuições do autor, Nogueira e Nogueira (2002) apontam duas como as
mais relevantes: as implicações da herança familiar e o papel da escola na
reprodução das desigualdades sociais.
No primeiro caso, a constituição inicial do indivíduo em um ambiente
social e familiar, por sua vez, em uma posição específica na estrutura social,
corresponde à incorporação de um conjunto de disposições e visões para a
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atuação

apropriada

dessa

posição,

desenvolvendo

um

habitus21

correspondente a tal lugar no mundo e que pode representar uma maior ou
menor afinidade com o processo de educação (Bourdieu e Passeron, 2008).
Nessa dinâmica, Bourdieu considera o capital cultural22 como o elemento
da herança familiar que teria o maior impacto na relação com a educação
formal e, assim, com o processo de reprodução das relações e posições
sociais que ele suscita. Como exemplo disso, há a ideia de ―cultura geral‖,
descrita como uma noção sintomaticamente vaga, que reflete uma série de
práticas, gostos e conhecimentos que se relacionam com várias formas de
status, como os gostos em matéria de arte, finanças, esportes e outros. Há
ainda o domínio maior ou menor da língua culta, o domínio sobre regras de
etiqueta e comportamento variados, as informações sobre o mundo escolar e
outras instituições e muito mais.
Assim, a posse de tal capital seria favorável não apenas por facilitar a
aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares através de referências
culturais e conhecimentos considerados legítimos (interessantes, cultos,
apropriados) e vinculados ao currículo escolar, mas também na medida em que
funcionariam como uma ponte entre o mundo familiar e a cultura escolar.
Esse acúmulo auxilia ainda o êxito na educação formal porque também
possibilita uma melhor interação com os seus processos formais e informais de
avaliação. Nessa perspectiva, a escola avalia o aluno muito além da evidente e
proferida verificação de aprendizagem, pois, nesse campo, está em jogo um
julgamento cultural dos alunos, incluindo, muitas vezes, elementos de conteúdo
intelectual, moral e valorativo (Bourdieu e Passeron, 2008).
Importante é destacar que esse é um capital que tem sua constituição

21 Em sua formulação, já um clássico na Sociologia, Bourdieu (1977) define o conceito como
―[...] the habitus could be considered as a subjective but not individual system of internalized
structures, schemes of perception, conception, and action common to all members of the same
group or class […]‖(86). Ou seja, as internalizações das estruturas objetivas, através de
disposições, possibilitam a essas mesmas estruturas o sucesso em se reproduzir mais ou
menos eficientemente, ciclicamente, na forma de disposições duráveis. Trata-se de um
conceito que opera na tentativa de superar a falsa dicotomia entre estrutura e indivíduo.
22

O conceito de capital cultural apresentado por Bourdieu é bastante complexo e debatido,
mas, como não é o objetivo deste trabalho discorrer sobre tais elaborações, ele será tratado
resumidamente como um capital simbólico vinculado ao acesso e à acumulação de elementos
da cultura e habitus dominantes, e inclui disposições duradouras do corpo e da mente, bens
culturais e credenciais legitimadas (Bourdieu, 2006).
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disfarçada, naturalizada por uma legitimidade socialmente construída e, por
isso, muitas vezes inconsciente.
Because the social conditions of its transmission and acquisition are more
disguised than those of economic capital, it is predisposed to function as a
symbolic capital, i. e., to be unrecognized as capital and recognized as
legitimate competence, as authority exerting as effect of (mis)recgonition
,[...]. (Bourdieu, 1986:108. Apud: Bourdieu, 2006)

Outra ideia importante nessa formulação é a de arbítrio cultural, que parte
da noção antropológica de relativismo cultural para descrever que os valores
que orientariam o sistema de ensino são arbitrários, construídos historicamente
através de processos de disputa de poder e, por isso, não estariam
fundamentados em nenhuma razão ou verdade objetiva e universal, como se
fazem reconhecer. Um dos pilares da força social desses arbítrios é que eles
seriam vividos como os únicos possíveis ou, pelo menos, como os únicos
legítimos pelos seus possuidores, sendo, assim, dissimulados (Bourdieu e
Passeron, 2008).
Com relação ao papel da escola na reprodução das desigualdades
sociais, Bourdieu apresenta formulações bastante contundentes acerca da
profunda relação entre o sistema de ensino das sociedades ocidentais e a
estrutura de relação entre as classes, colocando a educação, em outros
momentos idealizada, como um elemento da ordem social estabelecida e,
portanto, vinculada a suas lógicas de reprodução e legitimação (Bourdieu e
Passeron, 2008).
Dessa forma, as funções de reprodução se realizariam, primária e
paradoxalmente, por meio da equidade formal estabelecida pela escola perante
todos os alunos, ignorando as diferentes bagagens e posicionamentos deles
frente a seus códigos (como também aponta Dubet, 2004). Ou seja,
[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos
conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos
critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes
classes sociais. (Bourdieu, 1998: 53. Apud: Nogueira e Nogueira, 2002)

De certa forma, em resposta a esses estudos, que indicavam a
dificuldade em se escapar da dinâmica da reprodução, uma geração
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posterior visou à elucidação dos mecanismos que compunham essa
relação, à abertura da ―caixa preta‖ das escolas. Tais pesquisas partiam
do pressuposto de que, dadas certas condições, as escolas poderiam
exercer efeito sobre as oportunidades educacionais, e, por sua vez, se
empenhar na tarefa de determinar que fatores escolares poderiam levar a
um maior ou menor desempenho escolar. Trata-se de uma linha de
pesquisa de fundamento pragmático, que perseguia o objetivo de
disponibilizar elementos para auxiliar as políticas educacionais a
alcançarem maior eficácia e equidade de resultados, investigando
elementos favoráveis do ponto de vista institucional 23 (Ribeiro e Koslinski,
2009).
A partir da década de 1980, assistiu-se à emergência de novos enfoques
que se afastavam duplamente da generalidade do primeiro modelo. Por um
lado, porque desenvolveram um interesse sociológico pela diversidade (mesmo
que relativa) dos destinos e das práticas escolares no interior de um mesmo
meio social. Por outro, porque se interessaram pelas histórias de vida de
indivíduos concretos e pelos processos objetiva e subjetivamente vividos e
interpretados por eles.
Nesse desenvolvimento, surge uma nova abordagem, inaugurada a partir
da década de 1990 por pesquisadores que consideram a normatividade geral,
mas estudam, a fundo, as trajetórias atípicas, aquelas que fogem às
regularidades estatísticas que haviam sido descobertas nos anos de 1950/60.
Assim, o ―insignificante estatístico” vai se tornar o “sociologicamente
significativo‖ (Baudelot, 1999. Apud: Nogueira, 2004).
Nessa corrente, evidenciam-se os elementos de agência e mobilização
das famílias como componentes, mesmo como coadjuvantes, da dinâmica
educacional, na qual são importantes a instrumentalização e as disposições
familiares traduzidas na agência dos sujeitos (Lahire, 1995; Laacher, 2000;
Viana, 2002). Apesar de não investigar diretamente ―trajetórias improváveis‖,
este trabalho se propõe a pesquisar as nuances e a diversidade contida no
sistema de educação, algumas vezes se debruçando sobre casos acima e
abaixo da média. Nesse sentido, a teoria serve não apenas de inspiração, mas
23

Uma vez que esses elementos são importantes para a presente pesquisa, eles são
detalhados a seguir.
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também disponibiliza um arcabouço útil para investigar elementos de sucesso
escolar.
Expoente dessa corrente, Lahire (1995) também rejeita totalmente a ideia
de evolução cognitiva natural e biológica, propondo, então, que o ―sucesso‖ e o
―fracasso‖ escolar podem ser pensados como resultados de uma maior ou
menor contradição, dissonância ou consonância das formas de relação entre a
família – seus recursos, modos de vida e suas redes sociais – e a educação
formal.
Também a sociologia norte-americana, representada por Anette Lareau
(2000 e 2007), assegura que as empobrecidas classes trabalhadoras24
compartilham do valor geral que a sociedade atribui à educação, bem como
desejam auxiliar e instrumentalizar suas crianças, embora difiram na
quantidade e forma de recursos disponíveis para fazê-lo. A dificuldade se
apresenta maior ao se considerar a inserção em uma estrutura que
sistematicamente gera vantagens para e por determinados grupos, enquanto
outros são sistematicamente deixados fora de alcance.
A autora

apresenta

uma

perspectiva

interessante,

com

noções

parcialmente derivadas de Bourdieu sobre o capital cultural, mas que ela leva a
um patamar mais dinâmico, em que a transmissão nada tem de passiva, mas
consiste em um processo ativo, em que os pais ―investem‖ seus próprios
capitais. Nessa concepção, os capitais familiares subsidiam posições e ações
que resultam em experiências e resultados escolares diferentes dentro das
possibilidades das distintas classes ou frações. Essas ações incluem diversos
tipos de atuações, cotidianas ou planejadas, estratégicas ou inconscientes,
incluindo conseguir informações, avaliar e tomar decisões (Lareau, 2000 e
2007).
A partir dessa literatura, pode-se considerar que existe um vasto leque de

24

Mesmo que não seja o objetivo deste trabalho discutir o conceito de classes sociais, é
interessante apontar que é utilizada aqui a ideia de classes populares ou trabalhadoras de
forma similar ao conceito de ―classes subalternas‖ de Gramsci, referindo-se a um
posicionamento social subordinado, decorrente da estrutura de relações sociais de produção e
dominação. Ou seja, o conceito inclui não apenas grupos sociais em situações de exploração
ou destituídos economicamente, mas também em uma posição desvantajosa frente aos
processos de dominação presentes na sociedade, em uma dinâmica dialética, em que os
grupos dominantes atuam para manter os interesses, o consenso e o controle dos grupos
sociais subalternos, dentro do seu entendimento de que a hegemonia é a síntese da esfera
econômica e da consciência (Simionatto, 2009).

64

elementos de influência no processo educacional, partindo de diversas esferas
da sociedade. Com relação aos impactos das instituições de educação e do
território, por serem objeto desta pesquisa, serão examinados com mais
cuidado e seus mecanismos mais detalhados nas duas seções seguintes.
Do ponto de vista familiar, entre as características que pesam sobre o
processo de educação formal, há aquelas vinculadas tanto à estrutura quanto
aos indivíduos. Entre elas, a condição socioeconômica e a escolarização dos
pais, mas também seu envolvimento com a educação, o apoio que dão aos
filhos, bem como sua competência para acompanhá-los e orientá-los.
Por fim, vale arrematar que se apresentam aqui os conceitos orientadores
no sentido da relação entre educação e sociedade, sistema de ensino e classe
social, noções que parecem importantes para fundamentar a discussão das
seções seguintes e do trabalho como um todo. Vale ainda destacar que os
mecanismos descritos são abordados de forma complementar e não
excludente, considerando uma perspectiva sintética, de diálogo entre as
correntes apresentadas. Assim, podem-se destacar os pontos mais importantes
entre os que foram levantados.
Primeiramente, assegura-se que a educação não é ―imparcial‖ ou
baseada em habilidades inatas dos indivíduos, mas é socialmente desigual e
hierarquizada. Dessa forma, diversas configurações de características dos
grupos os colocam em posições distintas perante o processo de educação
formal, assumindo um papel importante na hierarquização da sociedade.
Em segundo lugar, na tradição da literatura, os elementos que configuram
essa desigualdade se enquadram em dois grandes grupos referentes à oferta
(instituições) e demanda (famílias). Neste trabalho, a proposta consiste em lidar
com um terceiro elemento, levantado por uma literatura recente, que realiza
diálogos entre oferta e demanda, bem como as influencia diretamente: o
território. Na investigação empírica, as características familiares são abordadas
secundariamente, uma vez que o objeto principal são as instituições e o
território, cujos elementos serão vistos com mais detalhes a seguir.
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3. Os elos possíveis: elementos favoráveis à educação

Como foi visto no capítulo anterior, é possível destacar que a sociologia
da educação privilegia duas perspectivas principais acerca dos elementos de
maior impacto sobre a trajetória educativa dos indivíduos e grupos sociais,
partindo das famílias ou de instituições escolares. Vale destacar que, em geral,
as teorias admitem uma profunda interação entre ambas, e reforçar que,
apesar da maior ênfase dada ao estudo das instituições, a presente tese não
defende sua predominância, mas sua importância no processo.25
Tal literatura costuma se concentrar nos elementos que possibilitam às
escolas transmitir o capital cultural e o conhecimento, de forma a compensar as
dificuldades individuais dos alunos, o que caracteriza uma escola eficaz. 26
Assim, as famílias, suas características e sua relação com a escola se
encaixariam como um desses elementos, ainda importante, mas menos
definitivo do que na outra corrente.
Um ponto, no entanto, parece constituir consenso entre muitas
abordagens recentes em ambas as correntes: que a trajetória escolar não é
completamente determinada pelo pertencimento a uma classe social e,
portanto, ela se encontra associada também a outros fatores, como as
dinâmicas internas das famílias e comunidades, as unidades escolares, bem
como as agências ―pessoais‖ dos sujeitos, todas com alguma possibilidade de
apresentar certo grau de autonomia em relação ao meio social (Nogueira,
2006).
Esta seção pretende abordar elementos significativos para um caminho
mais ―favorável‖ dentro do campo social da educação, para que seja possível
analisá-los no estudo empírico. Dessa forma, aqui são apresentados alguns
dos principais elementos impactantes na escolarização, levantados pela
literatura relacionada, de modo a possibilitar a interação e o controle das
variáveis referentes às instituições estudadas e, secundariamente, às famílias
25

É defendida aqui uma concepção que se poderia chamar de ―determinação relativa‖, ou
mesmo ―determinações múltiplas‖, considerando que muitos elementos, constitutivos de cada
um dos ―lados‖, escola e família, são essenciais para moldar essa interação e a trajetória
resultante (Dornbusch e Glasgow, 1996).
26

Definida como, ―aquela onde os alunos progridem mais do que se poderia esperar, dadas as
suas características ao serem admitidos.‖ (Mortimore, 1991. Apud: Sammons, 1999, p. 343).
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atendidas.
Para compreender os elementos que influenciam a trajetória das
instituições de educação, é interessante examinar uma vasta literatura acerca
dos elementos que atribuem qualidade ao funcionamento das escolas e como
eles se apresentam nos distintos casos estudados.
Essa tradição se apoia em estudos de grande porte, com pesquisas
quantitativas e qualitativas em larga escala e (ou) com recorte temporal
alongado, realizadas em contextos diferentes e longitudinais. Esse volume de
produção, por sua vez, permitiu observar e comparar características de
inúmeras unidades na tentativa de descobrir os fatores que influenciam ou
possibilitam essa eficácia.
A perspectiva da escola eficaz se assenta na ideia de que alguns
elementos possibilitam à instituição escolar ―fazer diferença” na trajetória
educativa dos alunos, e tenta entender quais são eles e como funcionam. Parte
do grande volume de evidências que mostram escolas em circunstâncias
sociais muito semelhantes atingindo niveis de progresso muito diferentes
(Sammons, 1999).
Sem desconsiderar a importância do contexto familiar, essa literatura se
concentra nas características das escolas que as tornam instituições capazes
de compensar as dificuldades advindas da origem social dos estudantes. Como
foi dito anteriormente, os estudos nessa área costumam abordar as
características das famílias como uma variável entre outras a serem estudadas
com igual profundidade, ou como variável de controle com relação àquelas
vinculadas à instituição.
Reynolds e Teddlie (2008) fazem uma abrangente revisão de trabalhos
com essa orientação em diferentes contextos do mundo, cada um contando
com grandes pesquisas em dezenas de escolas. A partir das evidências
levantadas, os autores indicam que existe uma contundente superposição de
descobertas com relação a esses mecanismos. Sammons (1999), a partir de
revisões e estudos próprios, também delineia algumas das característicaschave mais apontadas como relevantes para a eficácia escolar.
Pode-se afirmar que diversos trabalhos de revisão dessa bibliografia
apontam

contundentes

convergências

com

relação

às

características

evidenciadas como importantes para essa eficácia, além de indicar, também,
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que elas não são independentes, mas apresentam muitas associações entre si
(Reynolds e Teddlie, 2008; Sammons, 1999).
Embora descritos de formas diversas na literatura, os elementos
recorrentes podem ser destacadas nas seguintes categorias:


Liderança do diretor e importância de ele ser ativamente envolvido,
ao mesmo tempo dividindo responsabilidades e respondendo aos
retornos da equipe.



Envolvimento dos professores, sua pró-atividade e dedicação no
planejamento da escola e de seu currículo.



Estabilidade pedagógica e de pessoal, bem como no planejamento
dos professores.



Ensino intelectualmente

desafiador,

possibilitando instigar

e

entusiasmar os alunos, ou ainda deixar que reflitam e solucionem
questões.


Ambiente estimulador da concentração e da atenção dos alunos.



Comunicação constante entre alunos e professores.



Registros de dados para a avaliação e planejamento.



Envolvimento dos pais, a partir de importantes políticas de ―portas
abertas‖ à comunidade, incentivando-os a se envolver nos deveres
de casa, a ajudar na sala e a fazer visitas educacionais.



Ambiente positivo, refletido em uma estrutura adequada, num
ambiente geral de respeito e livre de violência.

Tal listagem já aponta diversas possibilidades de indicadores e variáveis a
serem utilizados para a avaliação das condições institucionais. Apesar disso,
vale a pena aprofundar nesses elementos e nas dinâmicas apontadas.
Seguindo na revisão dessa literatura, é possível examinar com mais detalhes
cada um dos fatores compilados, descrevendo as características que mais são
demonstradas.
Liderança eficaz – Um dos fatores mais observados é, sem dúvida, o
papel do líder na dinâmica institucional, o que, além da gestão geral, pode
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incluir o amortecimento e a intermediação do impacto de eventos externos,
mudanças ou questões da equipe, contatos com as famílias, entre outros. Ou
mesmo pode atuar como liderança pedagogica, instituindo um funcionamento
com objetivos claramente definidos e promovendo comunicação entre as
partes. Seu protagonismo pode incluir o acompanhamento do currículo, o
cumprimento dos planejamentos e do tempo de estudo, com expectativas
positivas, mantendo-se acessível, promovendo a qualificação profissional dos
professores e o desenvolvimento de um ambiente seguro e organizado, ou
mesmo dos vinculos entre alunos e professores e entre família e escola.27
O monitoramento e o acompanhamento das atividades da escola são
importantes e bastante relatados, frequentemente caracterizados como
entradas e saídas rápidas da sala de aula no cotidiano, conversas informais
com a equipe para obter informações mais rápidas, presença e disponibilidade
para consultas e conselhos, ou seja, o ―gerenciamento através de visitas não
planejadas‖ (Waterman, 1982. Apud: Reynolds e Teddlie, 2008).28
O professor e a eficácia no ensino – Da mesma forma que o diretor, os
professores também são fundamentais nos impactos gerados pela escola, uma
vez que a criação de um ambiente de aprendizagem positivo e estimulante é
uma característica importante das escolas eficazes, e, nesse sentido, fatores
mais próximos aos estudantes tendem a ser mais importantes. Nessa
dinâmica, o perfil dos docentes é importante, bem como questões de gestão do
tempo, por exemplo, assegurando que as aulas terminem e comecem nos
horários determinados e haja pouco cancelamento de aulas, minimizando-se o
tempo despendido com assuntos administrativos e disciplinares.
Também é importante a organização na sala de aula, o planejamento de
aulas com antecedência, a utilização dos recursos disponíveis e ainda a
capacidade de adaptação às necessidades dos alunos. Ainda são destacadas
questões pedagógicas e disciplinares, como manter a concentração e o ritmo
nas aulas, certificar-se do entendimento e do cumprimento das regras e
27

Reynolds e Teddlie (2008) chegam a apontar não conhecer nenhum estudo que não tenha
mostrado a importância desse elemento.

28

Em uma pesquisa anterior, constituída de um estudo de caso de uma instituição com
trajetória improvável, em um bairro popular do Rio de Janeiro, foi possível demonstrar a
possibilidade e o impacto desse protagonismo (da Costa Silva, 2010).
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propiciar um clima caloroso e acolhedor na sala de aula (especialmente
importante para alunos de NSE baixo).
Ênfase na aprendizagem – São mais eficazes as escolas que
maximizam e protegem o tempo e a qualidade da aprendizagem dentro da
escola, sendo essa uma prioridade de gestão. Esse aspecto também inclui o
quanto os professores acabam por diminuir seu tempo de dedicação ao ensino
para lidar com problemas ―não pedagógicos‖, como uma infraestrutura
deficiente, ou quando a violência urbana transborda para dentro da escola.
Criação de uma cultura escolar positiva – Pesquisas mostram que as
escolas eficazes têm essa característica, que envolve o compartilhamento das
questões entre sua equipe, criando senso de comunidade e de objetivos
comuns. É importante, nesse sentido, o cumprimento e a consistência nas
regras e em sua aplicação, mas sem excesso de rigor e punições muito
severas; em vez disso, promover recompensas por comportamento e
rendimento. Essa característica também inclui a participação da equipe no
funcionamento da unidade.
Altas expectativas quanto ao rendimento e ao comportamento – Para
a literatura, essa tem sido uma das descobertas mais consistentes na pesquisa
de eficácia escolar. Diversos trabalhos demonstram que altas expectativas são
importantes para o sucesso, enquanto baixas expectativas têm uma tendência
a ―autocumprir‖. A profundidade do impacto se dá por se alimentar, ou
enfraquecer, com expectativas, o rendimento ou comportamento, juntamente
com os outros fatores, em processos de influência mútua. Esse elemento já foi
apontado por Bourdieu e Passeron (2008), bem como tem sido objeto de
investigações recentes (Burgos, 2012).
Ênfase nas responsabilidades e nos direitos dos alunos – Estudos
apontam como positivo o envolvimento dos alunos nas atividades da escola,
especialmente de liderança, com a participação em grêmios e conselhos.
Assim, dar responsabilidades aos alunos parece ter bons resultados e se
conecta diretamente com as expectativas e a sensação de ―posse‖ da escola.
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Monitoramento do progresso – Encontrado em alguns estudos, esse
fator diz respeito à obtenção de dados para avaliar os impactos de iniciativas
diversas, o que contribui para alimentar um planejamento mais consciente e
direcionado. Também influi na autoestima e na motivação dos alunos, uma vez
que demonstra o interesse da instituição por eles.
Treinamento de pessoal – Treinamento e aperfeiçoamento constante do
pessoal da escola aparecem como fator importante em alguns estudos, pois o
aperfeiçoamento da formação possibilita a valorização e a subjetivação dos
profissionais.
Envolvimento dos pais – Em geral, as pesquisas apontam esse
elemento como produtivo, mas também foram encontradas escolas eficazes
sem essa característica. Apesar disso, observaram-se efeitos positivos dessa
aproximação, seja da ajuda dos pais na sala de aula, em excursões, ou sua
presença na escola.

Há ainda estudos que se concentram nos impactos da infraestrutura
institucional, considerando que o processo de educação necessita (ou, pelo
menos, se beneficia) de um ambiente adequado em termos de estrutura física,
serviços e equipamentos, para que se viabilize o acesso pleno à educação,
bem como se estimulem as relações humanas, o que contribui para esclarecer
o processo de produção de desigualdades e demonstrar que as diferenças de
desempenho conectam-se à reprodução de desigualdades sociais (Albernaz,
Ferreira e Franco, 2002; Neto et al., 2013; Duarte, Gargiulo e Moreno, 2011).
Hattie (2009), analisando diversos contextos internacionais, examina a
influência da infraestrutura no desempenho de estudantes em diversos países
desenvolvidos, entre os quais Estados Unidos. Suas conclusões apontam para
maior variância no interior das instituições e não entre as escolas. Assim,
caracteriza situações em que a infraestrutura escolar se apresenta de forma
equitativa entre as escolas, mas, ainda assim, o aproveitamento não é o
desejável. Essa situação é diferente da encontrada em países sem o mesmo
nível de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, onde existem grandes
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diferenças em todas as escalas (Apud: Neto et al., 2013)
Abordando a América Latina, Duarte, Gargiulo e Moreno (2011)
examinam a conexão entre infraestrutura e resultados de exames de
aprendizado em escolas primárias, apresentando diversas referências de
estudos feitos em outros países a respeito do tema. Eles examinam esses
elementos a partir dos dados do Second Regional Comparative and
Explanatory Study (Serce) e apontam quais desses fatores tem maior impacto
nos resultados escolares.
The analysis on the relationship between school infrastructure and academic
results in the SERCE tests indicate that the highest factors most significantly
associated with learning outcomes are: the presence of spaces that support
teaching (libraries, science and computer labs); the connection to electric and
telephone utilities; access to potable water, drainage and bathrooms. (Duarte,
Gargiulo e Moreno, 2011:1)

O estudo de Neto et al (2013) também chama a atenção para a
importância e a necessidade de se analisarem os fatores contextuais e como
eles podem acarretar melhorias para o acesso ao sistema educacional. Assim,
os autores desenvolvem uma a escala de infraestrutura para contribuir para
outros estudos que buscam avaliar o efeito escola e o impacto de fatores
contextuais no desempenho escolar, baseando-se em informações referentes
às escolas, obtidas no Censo Escolar da Educação Básica 2011(Neto et al,
2013).
Elementar – Enquadradas nesse nível estão as escolas que possuem
apenas aspectos de infraestrutura elementares para o funcionamento, tais
como água, sanitário, energia, esgoto e cozinha.
Básica – Aqui, além dos itens presentes no nível anterior, as instituições
apresentam uma infraestrutura básica, típica de unidades escolares, de uma
forma geral, constituída por sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD,
computadores e impressoras.
Adequada – Em adição aos itens presentes nas categorias anteriores,
nesse nível, as unidades possuem infraestrutura mais completa, apresentando,
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por exemplo, sala de professores, biblioteca, laboratório de informática e
sanitário para educação infantil, bem como espaços que permitem o convívio
social e o desenvolvimento motor, tais como quadra esportiva e parque infantil.
Além disso, são escolas que possuem equipamentos complementares como
copiadora e acesso à internet.
Avançada – Nesse último nível, as instituições apresentam os itens
citados anteriormente, complementados por elementos vinculados a uma
infraestrutura escolar mais robusta e mais próxima do ideal, com a presença de
laboratório de ciências e dependências adequadas para atender a estudantes
com necessidades especiais.
Por fim, dentre os estudos apresentados, é relevante indicar a pesquisa
de Teddlie e Stringfeld (1993. Apud: Reynolds e Teddlie, 2008), pois ela
possibilita

visualizar

configurações

possíveis

em

composições

sociais

diferentes, o que pode acontecer em contextos sociais variados, como os
territórios de uma grande metrópole.
Assim, com as informações provenientes de investigação com 76 escolas,
utilizando um grande leque de variáveis e de dados quantitativos e qualitativos,
classificando-as de acordo com o nível socioeconômico e o rendimento, os
autores desenham quatro configurações possíveis dessas duas variáveis e
suas principais características, comuns e divergentes.
NSE médio, escola eficaz – Nesses casos, os professores estavam em
contato constante com os pais e perceberam que eles estavam preocupados
com a qualidade do ensino. Também a escola apresentava expectativas
elevadas dos professores e da diretoria com relação aos alunos, os quais, por
sua vez, também assumiam claramente responsabilidade e comprometimento
com esses resultados. De uma forma geral, nessa categoria, os alunos se
sentiam incentivados.
NSE médio, escola ineficaz – Segundo os autores, nas instituições com
essa configuração, em geral, os professores tinham perspectivas ―pouco
realistas‖ acerca de seu papel na dinâmica pedagógica, atribuindo uma
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expectativa de rendimento exclusivamente ao NSE. Mas, ainda assim,
apresentavam expectativas menores que as da média das escolas nessa faixa
de NSE.
NSE baixo, escola eficaz – Nas escolas enquadradas nessa categoria,
os diretores e professores demonstravam altas expectativas com o rendimento
dos alunos enquanto eles estivessem naquela escola. Em tais casos, os
professores relatavam gastar mais tempo com atividades de matemática e
leitura que a média das escolas com NSE baixo. Também os estudantes
afirmavam a percepção de serem incentivados e relatavam uma média maior
de ajuda dos professores que as escolas de NSE baixo e com rendimento
menor. Os professores relatavam ainda a realização de acompanhamento e
visitas frequentes dos diretores, e uma média maior (no NSE baixo) de
diretores que afirmavam ter contratado pessoalmente os professores.
NSE baixo, escola ineficaz – As instituições enquadradas nessa
categoria apresentaram ambiente acadêmico considerado negativo. De todos
os grupos, os professores tinham as expectativas mais baixas a respeito de
seus estudantes e também assumiam pouca responsabilidade, acreditando ter
pouca influência sobre o ―sucesso‖ ou o ―fracasso‖ dos alunos. Aqui, eles se
consideravam mal sucedidos profissionalmente, indicavam estar menos
satisfeitos com a profissão e desejar dar aula em outro lugar. Comparados com
outros de mesmo NSE, os alunos desse grupo afirmavam que os professores
elogiavam menos, se importavam e ajudavam menos, e, ao mesmo tempo,
eram mais críticos. Os autores também puderam constatar que, nessas
escolas, os professores faltavam às aulas 75% a mais que os colegas das
escolas eficazes de baixo NSE.

Como se pôde verificar, a sociologia da educação destaca também a
importância do contexto familiar para a trajetória dos jovens em sua
apropriação do capital cultural, seja em sua relação com o campo de forma
mais abrangente, seja na interação com o sistema de ensino formal. Esse
contexto pode prover ou não diversos elementos importantes para tal, como
práticas e percepções sobre o sistema, acompanhamento e auxílio nos
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estudos, reforços na educação, e outros.
Ao realizar revisões bibliográficas, não é difícil encontrar autores
apontando e (ou) considerando a importância dessa relação a partir de
métodos distintos e em diversos contextos. Nos dias de hoje, essa importância
encontra-se razoavelmente difundida, com presença constante nos discursos e
elaborações da sociedade e meios de comunicação, tanto de caráter científico
quanto no senso comum.29 Segundo essa concepção, a família é importante na
determinação da posição na hierarquia social, através de sua própria inserção,
bem como na trajetória de vida dos estudantes, mediando o acesso às diversas
formas de capitais materiais e simbólicos, em uma dinâmica estruturada e
estruturante (Laacher, 1990; Dubet, 1998; Sammons, 1999; Nogueira, 2006;
Reynolds e Teddlie, 2008).
Dessa forma, as correntes que investigam a influência da origem social
para a trajetória educativa geralmente privilegiam a família como contexto de
pesquisa. Entendem que dela provém a base que possibilitará (ou dificultará) a
apropriação desse capital, tornando sua posição social o elemento mais
significativo de possibilidade de uma trajetória bem sucedida nesse campo.
Aqui, Bourdieu (1984, 1987 e Bourdieu e Passeron, 2008) aparece como um
dos mais proeminentes autores de tal perspectiva, pois sua obra defende uma
influência muito significativa da origem social sobre os recursos culturais a que
os indivíduos têm acesso (principalmente no ambiente familiar) e que rendem
benefícios sociais (Lareau, 2000).
Mesmo considerando a força de tal relação, alguns representantes dessa
corrente não abordam o contexto e a posição familiar como direcionamentos
inexoráveis das conquistas escolares, que impossibilitam às classes populares
consegui-las, ou que garantem isso às classes mais abastadas. Eles
constituiriam probabilidades ou fatores que atuam nesse sentido, mas, apesar
disso, podem ser flexibilizados. Ou seja, para os grupos populares, a origem
familiar pode trazer uma série de vulnerabilidades que dificultam a apropriação
em questão, mas elas podem ser amortecidas ou contornadas em alguns
casos, como apontam outros estudiosos de casos de sucesso de escolarização

29

Uma razão plausível para defender que as classes populares compartilham com os grupos
mais abastados a vontade de participar e otimizar a carreira escolar de seus filhos, como
apontado por Laacher (1990) e Lareau (2000).
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em

classes

populares,

em

estudos

que

visam

a

desconsiderar

a

homogeneidade da pobreza para dar conta da complexidade da questão
(Lahire, 1995; Laacher, 1990; Viana, 2007)
Embora tenhamos tendência a representar as classes
populares como homogêneas, nossas pesquisas anteriores
explicitaram a diversidade das relações que tais classes podem
ter com a escrita. Essa diversidade, que outorgamos com mais
facilidade aos mais bem dotados, também é visível para quem
quiser se der ao trabalho de reconstruí-la através de pesquisas
empíricas nos meios populares. (Lahire, 1995: 22).

Essa linha é interessante para o trabalho aqui proposto, pois demonstra os
fatores e as atitudes familiares que são benéficos, possibilitando pesquisá-los,
em casos prováveis. Tal literatura ressalta caminhos para tentar captar as
dinâmicas e as diversidades das formas apresentadas, para melhor
compreensão de seus processos e mecanismos (Laacher, 1990; Lahire, 1995),
sem desconsiderar que existem também regularidades evidentes e disposições
das condutas dos sujeitos vindos de uma mesma origem social (Nogueira,
2006; Lareau, 2000).
Dessa forma, Lahire (1995) considera cinco temas principais que contêm
elementos utilizáveis para

a delimitação de indicadores e variáveis,

caracterizados forma a seguir indicada.

Formas familiares de cultura escrita – Uma vez que a escola constitui
um universo da cultura escrita, é muito importante a relação prévia e cotidiana
com tal cultura. Como as diferenças sociais têm influencia sobre relação dos
grupos e indivíduos com essa forma de cultura, isso acaba interferindo nas
possibilidades de acesso à educação. Um bom exemplo disso é a leitura (e a
escrita) e seu papel no cotidiano, pois a familiaridade da família essa cultura
pode conduzir a criança práticas relacionadas ao ―sucesso‖ escolar.30
.
Condições e disposições econômicas – Diz respeito ainda às formas
30

Como foi visto, muitos autores – como Lareau (2000) e Bourdieu (1984 e 1987) – também
chamam a atenção para a familiaridade de determinados grupos sociais com a cultura
escolar e acadêmica, como o intelectuais da classe média.
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como o contexto limita as condições de existência. Aqui, além das limitações
práticas, uma condição desfavorável pode impelir o distanciamento de
situações de segurança no trabalho e econômica, impedindo ou dificultando
uma relação racional com o tempo e os retornos em longo prazo. Apesar disso,
vale ressaltar que a mesma situação econômica pode ser gerida de diferentes
maneiras, o que se relaciona a outros fatores.

A ordem moral doméstica – Diz respeito ao entendimento de que
determinados

habitus

domésticos podem estar

em maior

ou

menor

consonância com a escola, por oferecerem práticas disciplinares e preparação
dentro dos moldes adotados pela instituição escolar. Isso possibilita criar uma
relação com o mundo social adequada ao ―êxito‖ escolar, principalmente
através de uma ação socializadora moralizante, em que o controle e o
autocontrole são pilares fundamentais.31

As formas de autoridade familiar – Para o autor, essa questão parece
relevante, pois a escola é um ambiente de disciplina e autoridade. Essas
formas estão ligadas à importância do autocontrole e da interiorização de
normas de comportamento e práticas dominantes. As relações de autoridade
familiar têm também uma relação com disposições de organização e tempo,
com sanções, prazos e reflexões, questões também presentes no ambiente
escolar.

As formas familiares de investimento pedagógico – Aqui, o foco é a
importância da agência e mobilização de indivíduos e famílias para a trajetória
educacional. Para o autor, esse é um elemento muito importante, pois pode
resultar em benefícios variados e impactantes.

Considerando

esses debates e

contribuições,

na pesquisa

aqui

apresentada, as características das famílias são examinadas basicamente a
31

Importante é ressaltar que os benefícios da disciplina moral e da regularidade na dinâmica
apresentada vêm de seu caráter instrumental e hegemônico, não devendo ser confundido
com intrinsecamente positivo.
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partir de duas categorias de variáveis. A primeira se refere a características
mais

―gerais‖

do

núcleo

familiar

(elementos

de

background,

renda,

escolaridade, local de moradia, etc...). E a segunda diz respeito às relações da
família com o campo da educação formal, de forma consciente ou não,
constituída de práticas, predisposições e mobilizações. No caso da primeira,
tais

características

são

usadas,

principalmente,

como

controle

e

contextualização; já no caso da segunda, elas constituem um elemento de
qualidade a ser examinado.
Dessa forma, foram apresentados, neste capítulo, elementos apontados
pela literatura como importantes para ambos os polos constituintes do campo
da educação, detalhando-se suas características como indicadores possíveis
de serem utilizados posteriormente para se avaliarem as condições do sistema
de educação básica de Salvador. Neste momento, é importante reforçar que,
por conta do objeto delimitado, aqui serão examinadas, com maiores detalhes,
as variáveis institucionais, investigando-se ate que ponto elas são identificáveis
nas escolas da cidade e como algumas se apresentam no território.
Esse último é um campo que influencia tanto as famílias quanto as
instituições de educação através da espacialização das questões sociais e
urbanas, e ainda realiza conexões entre elas. Por tamanha complexidade e
profundidade essas relações são mais detalhadas no capítulo seguinte.
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4. A escola e o território: educação e espaço urbano

Nas seções anteriores, foi visto como, no campo da sociologia da
educação, tradicionalmente, as pesquisas se concentram em tentar explicar a
desigualdade de resultados educacionais a partir de fatores relacionados à
família e à escola, poucas vezes considerando elementos fora desses âmbitos.
Apesar disso, a partir da década de 1990, observa-se 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; Ben Ayed, 2012).
É notório que, ao longo últimos anos, o volume de produção de tais
estudos vem crescendo, oferecendo uma possibilidade de renovação na
compreensão das desigualdades educacionais, em sua relação tanto com as
famílias quanto com as escolas (Batista e Érnica, 2012).
Nesse recente nicho de pesquisa, realizam-se investigações que buscam
conjugar fatores relacionados à organização social do território e seus
possíveis efeitos sobre as oportunidades educacionais, 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 ou
territorial, dialogando, dessa forma, com linhas de pesquisa sobre o papel do
contexto territorial no estabelecimento de diversos mecanismos de reprodução
e (ou) aprofundamento das desigualdades sociais (Gorard e Taylor, 2001;
Ainsworth, 2002; Ribeiro e Koslinski, 2014).
Assim, temos atualmente uma considerável bibliografia que discute esses
efeitos do território e os 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‖ e, mais do que isso, também configuram espaços intermediários entre
a família e a escola (Ben Ayed e Poupeau, 2009; Ribeiro e Koslinski, 2014).
Nesse sentido, configura-se uma dupla importância do território, que
influencia nos dois polos da educação, a oferta e a demanda:
Thus, the two groups of works dedicated to analyzing the effects of
neighborhoods indicate that the social contexts shaped by the social
geography of the city, on the one hand, are reflected on the ―demand
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for schooling‖, as they are configured as intermediate spaces of
socialization between family and school. On the other hand, they also
exert an impact on the ―school supply‖. The social division of the
urban territory produces important differentiations in the public school
system through a complex interplay of effects of physical and social
distancing that affect the actors and school institutions, producing a
social geography of the educational opportunities. (Ribeiro e Koslinski,
2014:192.)

Também se atribui uma especial importância à compreensão dos
impactos dos contextos sociais e dos processos de concentração da pobreza
em áreas específicas e pouco assistidas sobre a trajetória escolar de seus
moradores, uma questão de importância em países como o Brasil, uma vez é
impulsionada pela realidade de segregação de nossas cidades (Ribeiro e
Koslinski, 2009).
Bourdieu (1997) destaca que a desigualdade espacial está especialmente
inclusa na dinâmica em que a estrutura objetiva influencia a subjetiva, e viceversa. Para ele, a própria ordem das estruturas do espaço físico apropriado se
apresenta como mediação através das quais as estruturas sociais se
convertem em estruturas mentais e em sistemas de preferências. Ou seja, há
uma incorporação das estruturas através da experiência das distâncias
espaciais nas quais se afirmam distâncias sociais, de forma que existe uma
relação do espaço socialmente construído com a educação e as habilidades e
disposições necessárias à atuação nesse campo.
O autor francês, como se destacou nas seções anteriores, defende que a
concentração, num mesmo lugar, de uma população homogênea, em termos
de despossessão e vulnerabilidades tem também como efeito aumentar e
reproduzir essa carência, aprofundando o isolamento de determinados grupos
sociais. Nessa perspectiva, um dos pontos-chave desse 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, para a obtenção de
determinados graus de status social. Com relação à educação, isso acarreta o
distanciamento de um habitus muito importante para o sucesso escolar: as
disposições e práticas que caracterizam o aluno com as habilidades
necessárias para ingressar e se apropriar da educação escolar.
A partir desses trabalhos, surge, então, a noção de segregação escolar,
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que pode ser definida como a restrição do acesso e a distribuição
desequilibrada de alunos entre escolas, de forma a concentrar, em cada uma
delas, os mesmos perfis sociais. Tal segmentação por grupos sociais acentua
as desigualdades nos resultados escolares dos alunos, bem como acarreta
dificuldade de tecer vínculos interculturais ou interclasses:
En definitiva, la preocupación por la segregación escolar – y por aquellos
factores institucionales y políticas educativas que impactan sobre ella –
deviene una cuestión prioritaria cuando está en cuestión la lucha en pos de
la equidad y la igualdad de oportunidades entre los diversos colectivos de
alumnos. (Canosa, 2010: 1168)

Assim, para os grupos submetidos a um contexto de pobreza e
segregação, existe uma tendência de superposição da segregação residencial
com o pouco acesso a instituições, a segmentação do mercado de trabalho e a
dificuldade de acesso ao capital cultural dominante (Ribeiro, 2005, Ben Ayed,
2012). Isso porque, para essas populações, a segregação se caracteriza não
apenas como uma diferenciação de localização, mas também como uma
exclusão social da posse de determinados capitais não materiais, críticos na
definição da condição de pobreza. Caracteriza o contexto de pobreza também
a dificuldade simbólica de tecer laços externos às suas realidades
socioespaciais, dificultando a apropriação das formas de capital dominante que
possibilitariam articulações para fora do círculo vicioso de reprodução das
desigualdades (Small e Newman, 2001).
Como exemplo, podem ser citados os estudos que observam as
morfologias sociais de cidades em contextos urbanos latino-americanos. Nelas,
existe uma consolidação da composição social dos bairros, que se tornam cada
vez mais socioeconomicamente homogêneos, conformando espaços isolados
uns dos outros, do que decorre uma segregação residencial em grande escala,
do tipo centro–periferia. Disso resulta a presença de vizinhanças pobres e de
assentamentos irregulares, construídos em áreas periféricas, espacial ou
socialmente distantes, o que dificulta o acesso a recursos e oportunidades,
bem como a difusão de práticas e disposições instrumentalizadoras. Tal
contexto leva os grupos sociais residentes em direção à diminuição de
oportunidades de interação com outros que ocupam diferentes posições no
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espaço social da cidade.
Tais trabalhos se aproximam das explicações de Wilson (1987) a respeito
do contexto norte-americano. Através desse mecanismo, tais configurações
urbanas gerariam diversas desigualdades sociais e, de forma especialmente
aguda, as educacionais (Flores, 2008; Ribeiro e Koslinski, 2009; Kaztman &
Ribeiro, 2008).
Em conjunto com tais formulações teóricas, essa corrente também vem
produzindo sólidas investigações empíricas, e, assim, levantando alguns dos
mecanismos por meio dos quais essa influência opera. Ainsworth (2002)
apresenta um estudo que identifica as características do bairro que influenciam
a trajetória educativa e os mecanismos que medeiam essas associações. Para
isso, faz uma interessante pesquisa bibliográfica e descreve pesquisas prévias
que apontaram taxas de abandono significativamente maiores em bairros
classificados como pobres, em conjunto com outras vulnerabilidades sociais
(Kasarda, 1993. Apud: Ainsworth, 2002).
Pode-se observar, em muitos trabalhos e revisões da literatura, a
recorrência significativa de determinados mecanismos através dos quais o
efeito território afeta as conquistas escolares. Geralmente, é possível delimitar
três modelos de transmissão do impacto do território sobre a educação – a
sociabilidade, o capital social e as características institucionais – cujas
características são a seguir apresentadas (Ainsworth, 2002; Batista e Érnica,
2012; Alves et al, 2014; Ribeiro e Koslinski, 2014).

A socialização
Uma questão recorrente em muitas pesquisas gira em torno dos impactos
dos bairros pobres na socialização de seus habitantes, especialmente de
crianças e jovens. Mais especificamente de que forma isso corresponde a uma
restrição do acesso a práticas e disposições instrumentalizadoras do ponto de
vista educacional (Wilson, 1987; Ainsworth, 2002; Kaztman, 1999; Bourdieu,
1997).
Nessa abordagem,
[...] partindo 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
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afastamento que vai se consolidando entre esses padrões e a cultura
demandada pela instituição escolar. (Batista e Érnica, 2012: 659)

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, o que enseja o surgimento de vulnerabilidades e de habitus
pouco favoráveis a educação (Idem).
Alguns trabalhos concentram-se no que chamam de socialização coletiva,
em que o ator, ao ser imerso numa comunidade, é influenciado pela vizinhança
a assimilar os modelos de papel social com que as pessoas entram em contato
na socialização cotidiana (Jencks & Mayer 1990; Alves et al., 2014).
São os modelos que,
[…] are supported by the idea that the characteristics of
neighborhoods influence processes of collective socialization.
According to these models, the patterns and norms of behavior tend to
be shaped by those with whom one has most contact and most often
interacts. (Ribeiro e Koslinski, 2014:190)

Apesar de se reconhecer sua importância, neste trabalho, a abordagem
será consideravelmente mais abrangente, em direção a aprofundamentos dos
habitus constituídos socialmente, nos quais o local de moradia exerce forte
influência,

utilizando-se

como

principal

indicador

desse

elemento

a

concentração de características sociais homogêneas no espaço urbano.
O capital social32
Outro mecanismo apontado é a potencialidade contida nas redes sociais,
uma capitalização descrita por Bourdieu (2006) como a totalidade de recursos
potenciais ou concretos que circulam em uma determinada rede de
sociabilidades, ou podem ser acessados através dela, cuja capitalização pode
trazer benesses, mas a falta traz muitos malefícios. Assim, a segregação tem
efeito sobre as redes locais, isolando-as de outras redes com maior capital
32

Sem dúvida, é também possível conjugar o elemento do capital social com o modelo de
socialização, uma vez que o capital está presente nas redes de relações sociais. De fato,
alguns autores colocam o capital social inserido na questão mais abrangente da sociabilidade,
enquanto outros dão mais ênfase a esse elemento de forma mais específica, colocando-o com
uma importância à parte.
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(Kaztman, 1999; Small, 2004).
Os estudos baseados na tese do ―isolamento social‖ têm, em sua base, a
ideia de que vizinhanças homogeneamente pobres exercem um efeito negativo
nas redes sociais e no capital social dos indivíduos, pois carecem de elementos
importantes para o reconhecimento e o aproveitamento de oportunidades
econômicas e educacionais, como informações, contatos de trabalho e outros
(Small & Newman, 2001; Ellen & Turner, 1997; Ribeiro e Koslinski, 2014).
Por outro lado, uma literatura considerável de educação atesta a
importância do capital social para o processo de educação, conectando esse
mecanismo no trinômio território, capital social e educação (Reynolds e Teddlie,
2008).
Sampson and Groves (1989) and Wilson (1996) argue that children
who live in advantaged neighborhoods are more likely to be exposed
to helpful social networks or adults who can provide positive
resources, information, and opportunities that may be educationally
beneficial (e.g., access to the use of personal computers, job
opportunities, or help with a science fair project). Alternatively,
individuals in impoverished neighborhoods may be disadvantaged not
only by smaller social networks (Wacquant & Wilson 1989) but also by
networks that are less beneficial than those in more advantaged
neighborhoods as a result of the social position of partners, parents,
siblings, and friends. (Ainsworth, 2002)

Nessa perspectiva, há ainda o modelo da ―desorganização social‖, que
investiga os efeitos nas redes locais de bairros segregados, pensando em
temas clássicos da sociologia norte-americana, como o impacto da baixa
densidade das redes locais em bairros pobres no associativismo e na eficácia
coletiva (Small & Newman, 2001; Ribeiro e Koslinski, 2014). Dessa forma, são
comumente usados como indicadores a consolidação da comunidade e o
tempo de residência de seus habitantes, a presença de associações, a relação
da comunidade com as instituições e o tempo de permanência dos
profissionais das instituições.

Características institucionais
Há também a abordagem institucional, que concebe os mecanismos
vinculados às condições urbanas do território, às políticas públicas e ao
ativismo civil. Baseia-se na suposição de que os indivíduos podem ser afetados
pela qualidade da infraestrutura e dos serviços no seu bairro de moradia, o que
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pode dificultar ou facilitar o acesso a direitos, serviços e outros ganhos de
localização. Assim, coloca grande importância na relação entre a distribuição
espacial dos serviços públicos e privados e a estratificação social.
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)

Nessa abordagem, frisa-se especialmente a importância do território, o
lugar de residência da família e de instalação da escola, para os processos de
acesso à educação, considerando a importância das lógicas de organização do
espaço, cujo impacto é exercido através da segregação residencial e o acesso
diferenciado a estruturas de equipamentos, públicos e privados. Assim, as
lógicas de organização do espaço contribuem para situações que diminuem ou
aumentam o campo de possibilidades de intervenção das famílias em relação à
escola (Laacher, 1990).
Por exemplo, o território pode afetar a qualidade da escola, por dificultar
que ela consiga receber ou manter os profissionais mais qualificados, ou
mesmo a mesma equipe por muito tempo (Jencks & Mayer, 1990; Wilson,
1987; Ainsworth, 2002; Kaztman, 1999)33.
Ribeiro e Koslinski (2014) observam que, de maneira similar a algumas
pesquisas

do

campo

da

sociabilidade,

determinados

estudos

das

características institucionais também se concentram na forma como a relação
entre jovens e adultos afeta os primeiros. Nessa situação, os adultos em
questão são aqueles que trabalham ou representam as instituições locais, no
caso, os profissionais das escolas.
Um elemento muito destacado nessa relação 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

33

Esse fenômeno é notório nas cidades latino-americanas, onde a qualidade dos serviços é
vinculada à qualidade dos bairros, especialmente com relação às instituições públicas, como
escolas, centros culturais e de saúde (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 com pouca experiência (Alves, 2007).
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julgamentos que os professores têm sobre seus alunos, especialmente com
relação à sua capacidade e ao seu futuro (Ribeiro e Koslinski, 2014; Burgos,
2007).
Batista e Érnica (2012) investigaram as oportunidades oferecidas em
bairros pobres e, assim, de que forma as desigualdades nos níveis de
vulnerabilidade social impactam a escola neles situada, a oferta educacional
que ali se realiza e, por meio dela, o desempenho dos estudantes. Segundo
seus resultados, esse impacto opera principalmente através das desigualdades
na distribuição de equipamentos sociais e da matrícula em educação pública,
bem como na forte homogeneidade da composição social dos alunos.
Apesar de não se limitar a ela, a abordagem institucional é preponderante
nessa tese, por conta do próprio objeto, o sistema de ensino. É importante
ressaltar que isso não se dá por considerar preponderância de um mecanismo
sobre o outro, apenas por uma escolha metodológica. Nesse sentido,
constituem os principais indicadores a distribuição de escolas e outras
instituições de educação, a superposição ou falta de elementos de qualidade
escolar, bem como a infraestrutura local e das escolas.
Ao examinar esses três mecanismos, pode-se notar que alguns dão mais
ênfase a aspectos que podem ser considerados como estruturais, gerais,
vinculados à sociedade de forma mais abrangente, sua estrutura e suas
hierarquias. Outros destacam aspectos mais cotidianos,

vinculados à

convivência, como os aspectos do território e seu impacto nas relações entre as
pessoas.
Ao se refletir a respeito da dualidade entre explicações estruturais e
culturais dos fenômenos sociais pesquisados, é interessante não abordar essas
possibilidades de mecanismos como excludentes, mas como coexistentes, de
forma que se complementam e se reforçam umas às outras. Considerando a
complexidade da vida humana, é provável que os jovens e as crianças de um
bairro devam se influenciar tanto pelo marco normativo dominante, ou pela
distância dele – exemplos dos vizinhos, comportamento de seus companheiros
de bairro e escola, densidade das redes familiares e locais – como pela
qualidade do estabelecimento que frequenta e demais instituições da
comunidade.
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Existe, portanto, uma miríade de mecanismos que atuam simultaneamente
e, muitas vezes, em diálogo. Assim, quando se trata de dar conta das variações
na trajetória escolar dos jovens, parece sensato investigar esses diversos
elementos vinculados à estrutura composta pela trilogia família, bairro e escola
(Small e Newman, 2001).
Incluídas nas pesquisas que abordam a relação entre território e acesso à
educação, levando em conta os mecanismos descritos acima, podem-se
destacar as análises do ―mercado‖ escolar – uma perspectiva que enfatiza as
interações entre escola, família e território. Seu ponto fundamental remete às
relações de interdependência que as unidades escolares têm entre si, no
interior do sistema escolar (Batista e Érnica, 2012; Canosa, 2010; Alves et al,
2014).
O ponto de partida dessa perspectiva consiste em investigar como
funciona o acesso ao sistema de educação, e, dessa forma, ela aborda dois
elementos básicos: de um lado, as possibilidades de escolha (ou não) da
instituição escolar pelas famílias e a competição entre as escolas pelos
―melhores‖ alunos; e, do outro, a composição social das escolas e bairros,
especialmente em termos de heterogeneidade ou homogeneidade. Usualmente
se identifica se o acesso se dá por meio de uma estrutura totalmente
competitiva (mercado), um sistema não competitivo (não mercado), ou híbrido
(quase mercado).
Um dos principais elementos analisados seria o da escolha escolar, ou
escolha parental. Tais pesquisas enfatizam as desigualdades de capitais
(social, cultural e econômico) das famílias, vinculadas à sua posição na
estrutura social, como fatores importantes na definição das possibilidades de
escolha nesse campo (Canosa, 2010).
Considerando essa competição, Flores (2008) aponta que a conjunção de
pobreza e moradia em regiões segregadas, representa uma dupla desvantagem
educacional. Por um lado, a pobreza individual e coletiva atua como um sinal de
risco no mercado da educação, pois as escolas terão incentivos para selecionar
essas crianças e obter mais competitividade, limitando, assim, sua capacidade
de escolha. Por outro lado, o baixo capital social e cultural inicial, associado à
pobreza coletiva e individual, respectivamente, reduzem as condições de
apropriação da educação pelas crianças e repercute diretamente nos seus
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resultados.
Um número significativo de estudos demonstra que as famílias com mais
recursos têm maiores possibilidades de tirar proveito da estrutura competitiva
de escolha aberta (Van Zanten, 2013; Lareau, 2007).
Este hecho se explica atendiendo a tres conjuntos de factores, muy
brevemente: mayor información y nivel de reflexividad en el proceso
de elección; mayor acceso a redes sociales privilegiadas; y mayor
capacidad para sufragar ciertos costes de escolarización en
determinados centros (matriculación en escuelas privadas, gastos
indirectos de transporte, actividades complementarias...). Estos
factores se asocian, respectivamente, al capital cultural, al capital
social y al capital económico de las familias [...]. (Canosa, 2010:1171)

O segundo elemento é a composição social do ambiente escolar, em boa
medida decorrente das dinâmicas de alocação dos alunos, resultando em
escolas com determinados perfis sociais e culturais. Gorard e Taylor (2001)
examinaram a relação entre diferenciação residencial e segregação escolar,
considerando a localização das escolas e as características socioeconômicas
da sua imediação. Ao analisar a experiência inglesa, constataram que, mesmo
depois de uma década de migrações e misturas sociais em termos de pobreza
e etnicidade, suas escolas ainda eram socialmente divididas por causa da
natureza socialmente dividida da habitação. Investigando primeiramente os
impactos das políticas educacionais na composição social das escolas, para,
em seguida, delinear as mudanças nos padrões de residência nas mesmas
aéreas e períodos, demonstraram a relação de mão dupla, entre composição
escolar e diferenciação residencial (Idem).
Ainda, podemos adicionar um terceiro elemento à esta dinâmica segundo
a perspectiva aqui defendida, a disponibilidade institucional de escolas que
apresentem a capacidade de compensar, mesmo que parcialmente, as
desvantagens advindas da origem social dos alunos, o que alguns autores
chamam de ―escola eficaz‖.
Importante ressaltar também essa conexão das lógicas de ―quase
mercado‖ com algumas das tendências básicas do processo de globalização
da educação. Atualmente, há uma grande expansão dessa lógica, de forma
que um grande montante dos sistemas educativos dos países ocidentais pode
ser classificado na forma híbrida. Apesar disso, o avanço das lógicas de
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mercado, nesse campo, é bastante desigual e depende do contexto histórico e
social para delinear sua forma (Canosa, 2010).
Considerando que, no Brasil e em Salvador, temos sistemas mistos, é
importante aprofundar no ―quase mercado‖ educativo, quando o sistema
combina competição de mercado com regulação estatal. Apesar de ser uma
noção sem definição consolidada e com abordagens muito diversas, existem
referências mais constantes a algumas dimensões-chave desse conceito:
[...] la existencia de una red escolar diversificada y en competencia; la
implementación de sistemas de financiación centrados en la demanda
(―money follows the student‖); la presencia en el sector privado en la
gestión, provisión y evaluación de la oferta educativa; la
generalización de mecanismos de autonomía de los centros
educativos (públicos y privados) en el terreno de la definición
curricular, la administración de recursos (entre ellos, el profesorado),
presupuestos y sistemas de admisión de alumnos etc. (Canosa,
2010:1159)

Dessa forma, existe uma relação entre a questão espacial e a
segregação, pois as evidências mostram que, por sua posição vantajosa nas
relações de concorrência, as escolas situadas em territórios de vulnerabilidade
social média e baixa conseguem mais facilmente o ingresso de profissionais
mais qualificados e engajados, além de atraírem alunos com maiores recursos
culturais familiares e que se adaptam melhor a seu modo de funcionamento
(Canosa, 2010; Batista e Érnica, 2012).
Já as instituições em territórios de alta vulnerabilidade social têm
desvantagens sobrepostas e tendem a se consolidar como espaços de
concentração de alunos com baixos recursos familiares. Tampouco tendem a
ser atraentes para famílias que não vivem em seu entorno imediato, pois, até
mesmo nesse entorno, existem famílias que buscam unidades fora daquela
área, em áreas de menor vulnerabilidade (Batista e Érnica, 2012).
Alguns autores evidenciam questões relacionadas à abertura formal de
escolha por parte das famílias, embora se deva considerar a existência uma
competitividade dissimulada, um ―quase mercado‖ oculto no sistema. É o que
acontece em muitas cidades brasileiras. Nelas, se, por um lado, a população
tem à sua disposição medições e classificações sobre o desempenho das
escolas, por outro, há uma série de aspectos e nuances não tão claros,
permitindo, por exemplo, às gestões das unidades algum nível de
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direcionamento no alunado aceito, criando sistemas hierarquizados, baseados
na tentativa de selecionar os ―melhores‖ (Alves et al, 2014; Batista e Érnica,
2012).
Dessa forma, muitos estudos apontam que a abertura de escolha por
parte das famílias também engatilha mecanismos perniciosos do ponto de vista
da segregação escolar. Defendem que, exatamente por estabelecer uma
competição por um bem escasso, a educação tende a reproduzir lógicas de
segregação escolar.
Por outro lado, pesquisas também indicam que a fixação dos alunos por
sua área de residência pode ser problemática. Alguns autores observam que,
quando se estabelece uma política da ―escola local para crianças locais‖, ou
quando o acesso a escolas em outras regiões da cidade é dificultado, de
alguma forma, estreitam-se os laços entre as características socioeconômicas
do local de residência e as características socioeconômicas da escola. Assim,
seus alunos refletem a cultura, a variedade e o custo da residência local, sem
muita diversidade (Gorard e Taylor, 2001).
Com uma pesquisa relevante para a área, a análise de Gorard e Taylor
(2001) a esse respeito é apresentada em duas partes: uma comparação da
segregação entre escolas e diferenciação residencial, para toda a Inglaterra, e
um exame da composição das escolas e suas imediações. Com isso, afirmam
que, em conjunto com as informações de contexto, fica claro que os níveis
locais de diferenciação residencial influenciam, de forma significativa, a
variância total na segregação escolar. O custo crescente de propriedades em
áreas de alcance desejáveis, com escolas mais procuradas, reforça o impacto
das políticas habitacionais, gerando uma ―guetificação‖ educacional. Assim, o
mercado de moradias e seu acesso diferenciado medeiam o acesso dos
grupos sociais a escolas ―melhores‖.
Com relação à escolha familiar, delineia-se, então, uma questão de tal
forma complexa, que possibilitar ou não a escolha para as famílias parece ter
resultados negativos no caso de populações segregadas, de forma que essa
condição parece ter papel fundamental. Talvez a dificuldade de solução se deva
ao próprio objetivo em vista: como obter uma educação equalizadora em uma
sociedade profundamente desigual? A resposta, sem dúvida, é complexa e
levanta a questão do excesso de responsabilidade atribuído à educação com
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relação à dissolução da desigualdade social.
Na competição pelas ―melhores‖ escolas, as famílias não pertencentes às
classes médias e altas se encontram em desvantagem. Na prática, são
impedidas por diversos fatores sociais de ter o mesmo leque de escolhas das
demais classes, que, por sua vez, optam de forma tortuosa e dissimulada pelo
isolamento e pela homogeneidade no ambiente da educação formal,
consolidando a segregação escolar. Analogamente à segregação espacial,
essa também é, pelo menos em grande parte, uma opção para as classes
médias e altas, mas uma imposição para os grupos mais pobres.
A literatura referente às desigualdades escolares e ao efeito território, na
América Latina e no Brasil, como foi mencionado anteriormente, atesta que
essa incidência se molda de acordo com o contexto e o perfil da sociedade em
questão, ganhando, dessa forma, contornos próprios. Conta também com uma
produção recente, mas robusta, que aponta um pouco as características desse
processo na região, considerando-o mais agudo em realidades marcadas por
grandes desigualdades sociais, intensa segregação sociocultural e (ou)
caracterizadas por não terem consolidado um Estado de Bem-Estar capaz de
universalizar direitos (Batista e Érnica, 2012).
Uma vez que as metrópoles da América Latina são, em geral, muito
segregadas, com uma universalização pouco consolidada de direitos, tal
hipótese vem sendo defendida por pesquisadores de vários países do
continente, como um elemento significativo para a compreensão de seus
problemas educativos (Torres et al., 2008; Alves et al., 2014; Kaztman e
Ribeiro, 2008; Ribeiro e Koslinski, 2008; Batista e Érnica, 2012).
Nesse contexto, os estudos de Flores (2008), no Chile, apontam que, à
medida que os mecanismos de sociabilidade comunitários são menos efetivos
(como tende a acontecer nos bairros segregados), o papel da escola adquire
uma importância muito grande para os resultados educacionais. Isso se deve ao
fato de que, quando a comunidade não é capaz de socializar normativamente
as crianças, a escola (na sua relação com a comunidade e na sua capacidade
de impor disciplina na sala de aula) adquire uma importância muito maior. Tratase de uma descoberta interessante para este trabalho, uma vez que indica a
importância adicional da questão institucional para os territórios segregados.
O autor uruguaio Kaztman (1999) adiciona que os dados empíricos de
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seu trabalho corroboram a noção de que a vizinhança afeta a trajetória escolar
e o comportamento das crianças nas escolas, configurando uma ―geografia de
oportunidades‖34 relacionada à sua questão espacial. Acrescenta que quanto
mais precária vizinhança, com menos ativos, a porosidade a esses
mecanismos se torna maior. Assim a composição social do bairro é importante
porque influi sobre sua estrutura de oportunidades e vulnerabilidades e, por
isso, em situações de isolamento, os contatos externos e heterogêneos se
tornam ainda mais importantes.
No Brasil, temos algumas iniciativas de pesquisa nesse sentido, as quais
apresentam avanços muito interessantes para se compreender a realidade
brasileira (Burgos 2007; Torres et al., 2008; Alves et al.,2014; Ribeiro e
Koslinski, 2008; Batista e Érnica, 2012).
Ribeiro e Koslinski (2008) apresentam resultados empíricos que
demonstram como o efeito território está relacionado a elementos da
constituição de contextos familiares e domiciliares desfavoráveis à aquisição
das pré-condições necessárias à incorporação da cultura letrada e seus
códigos. Nesse trabalho, eles constroem um índice constituído pelas condições
de moradia, que aponta para a influência do habitat urbano, especialmente na
precariedade manifesta pela ausência e deficiência dos serviços urbanos.
Trata-se de uma dinâmica de qualidade e quantidade, que indica a conjugação
de condições materiais e sociais desfavoráveis à performance da unidade
familiar

como

construtora

das

pré-condições

instrumentalizadoras

e

necessárias à apropriação da educação formal.
Em sua pesquisa, Batista e Érnica (2012) revelam a existência de uma
correlação entre a variação dos níveis de vulnerabilidade social do território
onde se localiza a escola e as oportunidades educacionais oferecidas aos
estudantes: quanto maiores os níveis de vulnerabilidade social do entorno do
estabelecimento de ensino, mais limitada tende a ser a qualidade das
oportunidades educacionais por ele oferecidas.
Já Burgos (2007) investiga o importante elemento das expectativas dos
docentes a respeito dos seus alunos, realizando entrevistas com professores e
34

A ―geografia de oportunidades‖ pode ser compreendida como a distribuição desigual, e
vinculada às questões sociais, de oportunidades e vulnerabilidades no espaço de uma
cidade.
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diretores, analisando a relação da escola com o espaço habitacional de seus
alunos. Sua pesquisa qualitativa conclui que a visão predominante dos
professores e diretores entrevistados é a de que morar na favela faz uma
diferença fundamental nas possibilidades educacionais dos jovens, impactando
a capacidade de aprendizado dos alunos, sua autoestima e motivação, em
decorrência da exposição a uma cultura de violência e à pobreza.
Assim, segundo o autor, a relação do corpo docente com alunos
moradores das favelas é marcada por descompassos e distanciamentos que
dificultam a atuação institucional, evidenciando a grande distância social e
psicológica que os professores percebem ou estabelecem em relação aos
alunos e a seu mundo. Tal distância reproduz a reificação do descompasso
entre esses mundos, que replica a segregação urbana no interior do sistema
escolar, acarretando efeitos negativos no trabalho de mediação social e cultural
desempenhado pela escola.
Por sua vez, Alves et al. (2014) apontam que, nas grandes cidades
brasileiras, a distribuição desigual e hierarquizada de alunos no sistema escolar
é encontrada tanto na dimensão macro, centro e periferia, quanto na distinção
entre favela e bairro, em casos de urbanização mais fragmentada. Segundo os
autores, mesmo quando estudam fora dos bairros segregados em que habitam,
em outras áreas que não apresentam alta vulnerabilidade imediata, os jovens
ainda sentem seus efeitos, pois são facilmente identificados e estigmatizados
pela burocracia educacional, que não reconhece neles os atributos desejados
nos estudantes.
Ribeiro e Koslinski (2014) também realizam uma investigação em duas
escalas, macro e microurbana, para dar conta da realidade fragmentada do Rio
de Janeiro, realizando regressões multilineares sobre a performance e a
localização dos alunos. Observa, na escala macro, que os estudantes de
escolas localizadas em regiões menos privilegiadas tendem a apresentar
rendimento mais baixo. Já a analise micro mostrou que mesmo escolas até
com cem metros de distância do território de favela também sofrem de tais
efeitos negativos nos resultados educacionais.
Assim, apesar do consenso de que a corrente da educação e território está
em seus estágios iniciais no país, temos uma quantidade significativa de
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trabalhos que evidenciam a forte relação entre desigualdades de acesso à
educação e a composição social e urbana dos diversos e diferenciados
territórios que formam as cidades brasileiras, revelando que as fortes
desigualdades socioespaciais, nessas regiões, agrava a segregação escolar.
Alguns podem ser lidos em compilações recentes sobre o tema, como Ribeiro e
Kaztman (2008), Ribeiro et al. (2010), Alves et al. (2014) e outros em livros
como Souza e Silva (2011) ou artigos, a exemplo de Costa e Bartholo (2014)
Com a manifestação de tantos processos distintos, podemos dizer que
existe

pouca

convergência

na

literatura

acerca

dos

mecanismos

socioterritoriais que influenciam os resultados escolares. Além disso, há pouco
consenso acerca das características do território que mais afetam a trajetória
em educação, ou o volume desse impacto perto da ressonância das
características familiares (Ribeiro e Koslinski, 2014).
Pesquisadores destacam o pouco sucesso na caracterização de motivos
únicos para esse fenômeno, uma vez que ele é marcado por uma gama
variada de processos inter-relacionados e cíclicos, resultando em uma vasta
teia de influências. Apesar disso, existe algum consenso de que eles tendem a
fazer com que as desvantagens educacionais se acumulem nos territórios de
maior vulnerabilidade social, os quais, por definição, têm menos recursos para
fazer frente aos desafios que lhes são impostos (Batista e Érnica, 2012).
Esse é um grande desafio para a pesquisa, quanto ao tema e à proposta
para enfrentá-lo, embora não o seja de forma definitiva. Assim, o presente
trabalho se propõe a analisar indicadores relativos, principalmente, às
instituições, secundariamente, ao território e, em terceiro plano, às famílias.
Com esse panorama da discussão atual sobre o tema em questão, é
possível observar um fortalecimento da reflexão e da complexificação dos
elementos levantados, bem como a necessidade de se explorarem muitas
hipóteses e possibilidades explicativas. Por isso, são importantes mais estudos,
com metodologias variadas, para enriquecer a discussão das particularidades
brasileiras e contribuir para um delineamento mais preciso dos mecanismos de
impacto do território sobre a educação (Ribeiro e Koslinski, 2014).
Apesar da multiplicidade de perspectivas, pode-se afirmar que pesquisas
em diversos contextos do mundo apontam que a concentração espacial da
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pobreza é negativa para o desempenho escolar das crianças. Ainda que
algumas investigações na América Latina indiquem uma grande porosidade dos
submetidos à desigualdade social a essas dinâmicas, com restrição de
oportunidades, uma conquista recente dessa corrente foi exatamente a de
estabelecer que os indivíduos que moram em contextos segregados não estão
fadados a ter menores resultados educacionais. Isso indica que as famílias e
(ou) indivíduos, ajudados pelas escolas, podem resistir ao efeito negativo do
bairro, acumulando os ativos necessários para aproveitar as oportunidades que
a educação lhes oferece (Flores, 2008).
Sem dúvida, uma reflexão sobre o objeto proposto para este trabalho
indica que sua ênfase o aproxima do modelo institucional, por afinidade do
objeto, pela abordagem da questão e, principalmente, pela escala macro.
Apesar disso a perspectiva teórica é mais abrangente, levando em conta
também os demais modelos como determinantes e contando com alguns
indicadores que demonstram a convergência de elementos.
Batista e Érnica (2012) ressalvam que trazer as questões institucionais e
territoriais para a discussão não enfraquece o poder explicativo do contexto
familiar. Em sua pesquisa, 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. Isso significa que existem desigualdades produzidas pelo
sistema escolar ou pelo território, e (ou) no seu interior.35
Outra questão a ser ressaltada é que, além da própria pobreza e as
carências materiais e imateriais que ela acarreta, os indivíduos, em territórios
segregados, convivem com a superposição de vulnerabilidades, que atua
aprofundando e (ou) consolidando a desigualdade. No campo da educação,
essa dupla desvantagem – a individual somada à do território – aprofunda as
desigualdades, ao dificultar sistematicamente, que indivíduos com origem em
grupos de baixa escolaridade tenham acesso a oportunidades educacionais,
restringindo o contato com a cultura dominante e seus recursos.

35

É interessante destacar que as desigualdades produzidas pelo sistema escolar podem
aprofundar ou reduzir aquelas inerentes às diferenças nos recursos culturais das famílias,
atuando de maneira positiva ou negativa (Batista e Érnica, 2012).
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Ou seja, nessa dinâmica o espaço não apenas materializa as
desigualdades, mas também as reproduz e aprofunda, cumprindo um papel
importante na sua rigidez. Tendo em vista essa configuração, considera-se, no
presente trabalho, a superposição de vulnerabilidades como um indicador
sintético do processo investigado. Assim, quanto mais se conjuguem,
espacialmente e de forma delimitada socialmente, os diversos tipos de
vulnerabilidades sociais – seja da estrutura urbana seja da população residente
– maior é a segregação urbana e, portanto, tende a ser maior a segregação
escolar.
Aqui se marca o final da primeira parte desta tese, suas referências e
diálogos teóricos, destacando-se os pressupostos utilizados, os mecanismos
investigados, bem como os indicadores analisados. Dessa forma, a seguir,
apresenta-se a investigação empírica para demonstração das hipóteses.
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5. A urbanização de Salvador no contexto brasileiro

Como foi visto anteriormente, o espaço e o processo de urbanização são
de fundamental importância para a constituição das sociedades ocidentais
modernas, influenciando diversos elementos da vida cotidiana, entre eles a
educação. Assim, as características e a trajetória histórica da produção do
espaço urbano são importantes para entender o contexto estudado e de que
forma ele interage com o sistema escolar.
Nos países da América Latina e no Brasil, são numerosos os autores que
destacam a complexidade de suas estruturas urbanas, bem como de sua
segregação socioespacial (Faria, 1991; Villaça, 1999; Corrêa, 2013). Apesar
disso, é possível definir alguma regularidade generalizada, uma vez que a
segregação, na América Espanhola e na Portuguesa, já desde seu início, se
aproximava do modelo centro–periferia, visto que a ocupação se entendia a
partir de um centro urbanizado, onde se situavam áreas de moradia para os
grupos de poder nas colônias, seguidas das áreas da população de status
médio, como pequenos comerciantes e artesãos. Em uma terceira região, a
mais distante, viviam os pobres, os índios e os mestiços. Mesmo considerando
as peculiaridades de cada caso, é possível dizer que tal configuração perdurou
do século XVI até aproximadamente metade do século XIX em toda a região
(Corrêa, 2013).
Posteriormente, com o processo de independência no continente,
instauram-se novas dinâmicas, fortalecidas pelo aparecimento de indústrias
nacionais, melhorias urbanas e de mobilidade, em paralelo ao surgimento de
novas elites e classes médias em muitos países. Surgem, nesse período,
novas concepções de urbanidade, que direcionam os setores de maior poder
aquisitivo a habitar espaços distantes do centro, em busca de áreas mais
aprazíveis. Nesse momento, na América Latina, foi preponderante a expansão
urbana calcada pelo modelo de setores de amenidades, padrão geral que se
verifica até os tempos atuais.
Dentre alguns fenômenos amplamente observados, especialmente em
grandes cidades e metrópoles, pode-se destacar o fato de que os centros
históricos, gradualmente, se tornam áreas deterioradas da cidade, ocupadas
por populações de baixa renda e pouco status, e de forma mais acentuada de
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acordo com a força dos processos de industrialização em âmbito nacional e
local (Corrêa, 2013).
Ainda segundo o autor, apesar de o processo de urbanização da América
Latina não ser homogêneo em diversos aspectos, ao serem considerados os
modelos de espacialidade da segregação descritos anteriormente, os três se
consolidam como dominantes em algum momento por toda a região, mesmo
como tipos ideais. Tal justaposição se materializa de muitas formas peculiares e
resulta em estruturas complexas na conformação do mosaico das cidades.
Importante é destacar que essas características denotam a sucessão de
processos e a justaposição de formas na sua constituição, gerando espaços
com características e combinações muito diversas, uma heterogeneidade
contida nas linhas gerais do fenômeno.
Da mesma forma, o processo de urbanização no Brasil é iniciado desde a
colonização, mas ganha força significativa a partir do século XIX e, ainda mais,
no século XX. A consolidação do universo urbano em um período relativamente
curto de tempo dificultou a assimilação da crescente população, a quem
restava habitar nos espaços informais da cidade, às margens de seus direitos.
Assim, esse processo possibilitou a sobrevivência de muitas das heranças de
desigualdade socioespacial dos períodos colonial e imperial, vinculadas à
concentração de terra, renda e poder, e pela aplicação da lei de forma não
sistemática, promovendo a materialização da ―desigualdade social no território
urbano‖ (Maricato, 2003).
Considerando que a Proclamação da República não superou o modelo
agrário-exportador dos períodos anteriores, o processo de urbanização do país
ganhou algum fôlego apenas nos anos 1930, com a regulamentação do
trabalho urbano, o incentivo à industrialização, a construção da infraestrutura
industrial, entre outras medidas que reforçaram o movimento migratório do
campo para a cidade e, ao menos até o final da década de 60, com as
elevadas taxas de crescimento vegetativo. A partir daí, o processo de
urbanização se intensifica significativamente no decorrer do século, mas
especialmente na década de 1950, com novos ciclos de industrialização. Ainda
assim, a população urbana, em 1950, estava perto de 18 milhões de
habitantes, o que representava 36% da população total (Maricato, 2003; M.G.
Ribeiro, 2012; Faria, 1991).
99

Nos anos 1960, há um período de elevadas taxas de crescimento do PIB,
de urbanização e industrialização, bem como de mudanças nas estruturas
demográficas, sociais e ocupacionais, cuja contrapartida foi um gigantesco
endividamento

externo,

com manutenção

de

desigualdades regionais,

acirramento das desigualdades urbanas, sem contar com a falta de liberdade
política (Faria, 1991).
Nas décadas seguintes, verifica-se a continuidade da expansão, de forma
que, no final do período 1970-80, a população urbana do país aumentou em
cerca de 30 milhões de pessoas (Pereira, 2014). Com tal crescimento, a
organização

espacial

das

cidades

brasileiras

expressa

ainda

mais

profundamente esse processo de contradições sociais, tanto na escala
nacional, apresentando grandes disparidades regionais, quanto nas cidades
individualizadas, marcadas pela assimetria entre a distribuição espacial das
atividades econômicas e da população (Faria, 1991).
Assim, pode-se afirmar que o processo de urbanização brasileira foi
alavancado pela enorme migração da população rural e de pequenos povoados
para as grandes cidades (Serpa, 2007). Essa dinâmica é especialmente
acentuada de 1940 a 1980, quando a população urbana brasileira passa de
26,35% a 68,86% (M. G. Ribeiro, 2012).
O país chega, então, às últimas décadas do século XX como uma
sociedade predominantemente urbana, processo em que se consolidou a
inserção urbana nas relações capitalistas no Brasil e acarretou uma estrutura
desigual, que apresenta uma complexa dicotomia entre regra e exceção, entre
cidade formal e informal (Maricato, 2003).
Assim, a partir da modernização das relações de produção em meados
do século XX, a urbanização brasileira passou a expressar um padrão de
desigualdades sociais e espaciais que, de certa maneira, perdura até hoje.
Complexo, segmentado e profundamente desigual, esse padrão se configurou
de forma que as cidades – mais acentuadamente quanto mais for complexa
sua estrutura ocupacional e social – aprofundaram sua segregação espacial,
bem como se generalizaram as periferias urbanas, até então um negativo
privilégio de grandes cidades (Faria, 1991; Maricato, 2003; M.G. Ribeiro, 2012).
Esse padrão se consolidou na medida em que os migrantes não eram
bem integrados econômica e territorialmente aos centros urbanos, o que
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colocava uma parcela considerável da população à margem do mercado de
trabalho e do ambiente urbano, apesar do crescimento industrial existente.
Ficavam eles fadados a uma condição marcada por atividades econômicas
informais, falta de proteção social e baixa remuneração, bem como a habitar
territórios periféricos e marcados pela autoconstrução, pouco regularizados
pelo Estado e, muitas vezes, sem serviços urbanos básicos e pouca ou
nenhuma infraestrutura (Faria, 1991; Maricato, 2003).
Nesse contexto, a autoconstrução e a pouca infraestrutura reduzem o
custo de vida e tornam possível a existência de baixa remuneração do trabalho,
o que se agrava pelo fato de os trabalhadores não incorporarem ao custo da
reprodução de sua força de trabalho os custos relacionados à moradia
(Kowarick,1970; M.G. Ribeiro, 2012).
A partir do desafio de compreender essa realidade complexa, os estudos
urbanos ganham fôlego no Brasil durante o século XX, dando origem às
correntes atuais, com um grande volume de produção a partir de perspectivas
múltiplas, pois,
Poder-se-ia argumentar, não sem razão, que a reflexão sobre a
sociedade urbana, no Brasil, se funde e se confunde com a reflexão
sobre os processos de mudança social que caracterizam a
constituição de uma sociedade urbano-industrial – pobre e de
consumo, heterogênea e desigual – na periferia da economia mundial
crescentemente internacionalizada. (Faria, 1991:99)

Ao considerar tal literatura, podem-se ressaltar algumas dessas
contribuições a partir de seus contextos históricos. Assim, nos anos 1970, com
a consolidação do modo de vida e das desigualdades urbanas, as pesquisas
foram marcadas por análises macroestruturais, centradas na relação entre o
capitalismo e as formas como trabalhadores e moradores se organizavam para
enfrentar os desafios da vida nas cidades, caracterizadas por segregação e
desigualdade social. Tratava-se, entre outros temas, de entender o papel do
Estado (tido como fundamental) como produtor de crescimento (para poucos) e
pobreza (para muitos) (Kowarick, 2002).
Já nos anos 80, com as lutas pela redemocratização do país, os estudos
se voltaram para os movimentos sociais. Indagava-se a respeito dos processos
e as motivações dos grupos, categorias ou classes sociais para se aglutinar e
101

reivindicar, considerando-se, por exemplo, de que forma isso poderia auxiliar
para diminuir o caráter excludente das condições de vida urbana.
Para Kowarick (2002), a partir dos anos 1990, os estudos passam a trazer
a questão da cidadania nos trabalhos sociológicos sobre as cidades brasileiras.
Esse é o momento em que vários estudos se voltam para os processos reais
ou simbólicos que impedem a consolidação de direitos sociais e civis básicos,
incluindo a própria integridade física das pessoas.
Contando com essas contribuições, pode-se assegurar que os estudos
urbanos no país, atualmente, destacam a permanência (ou transfiguração) de
grande parte das desigualdades materiais e simbólicas. Eles indicam que o
enfrentamento das questões urbanas foi protelado pela sociedade brasileira, de
tal forma que essa herança se desenvolveu pela consolidação de um modelo
excludente, que permite um acréscimo de exploração e lucro, por comprimir o
custo de reprodução da força de trabalho e promover a segregação de grandes
parcelas da população em áreas precárias das cidades, onde seu acesso a
diversos direitos de cidadania é total ou parcialmente negado.
A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes
da desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de
acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário,
saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de
abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e
creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e
desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego
(particularmente do emprego formal), menos oportunidades de
profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial),
discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil
acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável.
(Maricato, 2003:152)

Segundo Kowarick (2002), é possível observar que, na sociedade
brasileira,

a

remuneração

da

imensa

maioria

dos

assalariados

não

acompanhou a expansão econômica. Acrescente-se que as periferias se
configuram como lugares da subcidadania, marcadas pela irregularidade,
ilegalidade ou clandestinidade, em face de um sistema que nega o acesso a
benefícios e direitos básicos para a vida nas cidades. Morar na periferia pode,
inclusive, se tornar uma marcante condição discriminatória de existência,
contexto que o autor considera de subcidadania urbana, uma condição social
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sem direito à cidade.
Maricato (2003) ainda ressalta que a moradia, nas periferias das cidades,
especialmente nas metrópoles, tem sido predominantemente obtida por meio
de uma subsistência via processo de trabalho marcado por relações
capitalistas de exploração e falta de direitos sociais. Em suas palavras ―A
produção do ambiente construído e, em especial o ambiente urbano, escancara
a simbiose entre modernização e desenvolvimento do atraso‖ (p. 153).
É importante destacar que a segregação socioespacial, na sociedade
brasileira, foi vinculada à noção de periferia, uma vez que processo de
urbanização manifesta a diferença das condições sociais de indivíduos que não
conseguiam moradia nas proximidades do local de trabalho, sendo expulsos
para bairros mais distantes do centro da cidade, ou mesmo para outros
municípios das regiões metropolitanas, em áreas marcadas pela carência de
infraestrutura urbana (M. G. Ribeiro, 2012).
É mais complexo o problema dos bens, equipamentos e serviços de
consumo coletivo. Pari passu com o crescimento urbano, como não
poderia deixar de ser, desenvolveu-se a oferta desses bens por parte
do Estado, em seus diferentes níveis de governo. Essa expansão,
contudo, não só se deu de forma bastante desigual entre os vários
setores como se produziu através de formas muito diferentes,
dependendo de modalidades várias de financiamento (recursos
orçamentários, fundos especiais, fundos contributivos etc.) e de
articulações diversas entre o setor público e o setor privado. (Faria,
1991:107)

Nesse sentido, muitos pesquisadores vêm realizando consistentes
estudos que constatam os efeitos do regime segregador de reprodução social
construído no país, expondo grandes parcelas da população a acúmulos de
vulnerabilidades. Segundo essas pesquisas, os fundamentos de tal crise são:
as transformações do mercado de trabalho, o qual não assegura, de maneira
estável, os recursos necessários à reprodução social; as mudanças do âmbito
familiar, no sentido de sua fragilização como espaço de socialização e de
redistribuição de recursos; os processos de segmentação e segregação
residencial, cujas consequências são o isolamento socioterritorial e a
desorganização social no plano da família e da vida coletiva do bairro; e ainda
a tendência à reprodução do habitat urbano informal e precário (Maricato,
2003; Ribeiro, 2005; Ribeiro e Koslinski, 2014; Carvalho e Pereira, 2008 e
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2014; Kowarick 2002; Serpa, 2007; Souza, 2000).
A relação se mostra mais evidente nas regiões metropolitanas,
especialmente nas áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário, onde estão
situados os bairros desvalorizados e sem infraestrutura, local de moradia da
população trabalhadora pobre (Maricato, 2003).

Dessa forma, é importante

apontar que, apesar de comuns às cidades brasileiras em geral, essas
dificuldades parecem atingir de maneira especial as metrópoles, uma vez que,

Por outras palavras, nas metrópoles brasileiras enfrenta-se a face
mais aguda dos desafios de uma sociedade que consolida a
democracia e homogeneíza seus valores e crenças republicanas –
processo fortemente correlacionado com a universalização do ensino
básico – mas, ao mesmo tempo, mantém e aumenta as
desigualdades sociais. Simultaneamente, nelas se multiplicam as
demandas urgentes na área de saneamento ambiental, moradia,
pavimentação, necessidades sociais com maior capacidade de
agenciar o sistema político em razão da sua visibilidade social,
concorrendo com as prementes urgências de elevação do nível
educativo da população frente aos imperativos do novo modelo de
desenvolvimento, mas com pouca capacidade de geração de
rendimentos políticos no curto prazo. (Ribeiro e Koslinski, 2009)

A carência de alternativas habitacionais, seja via mercado privado, seja
via políticas públicas sociais, é um elemento fundamental dessa dinâmica
desigual de ocupação do espaço urbano, pois o histórico da orientação de
investimentos dos governos municipais geralmente revela comprometimento
com a captação da renda pela especulação imobiliária, beneficiando grupos
vinculados ao poder. Existe, assim, uma forte influência dos investimentos
públicos nesse contexto de desigualdade, marcado pelo privilégio e pela
privatização da esfera pública (Maricato, 2003).
Desse modo, ao longo do processo de urbanização do país, os interesses
do capital imobiliário sempre foram amplamente dominantes. Se, por um lado,
as elites fantasiavam com o modelo europeu de cidade planejada, na prática, o
planejamento necessário para essa ideia se concretizar ocorreu em poucos
momentos, permitindo altíssimos lucros no mercado imobiliário (Carvalho e
Pereira, 2014).
Essa realidade, em que a provisão de bens públicos atende de maneira
difusa ao conjunto da população, indica que as grandes cidades e metrópoles
brasileiras conformam condições menos adequadas em termos da oferta de
104

bem-estar social e, por consequência, apresentam menor capacidade de
garantir a oferta de bens de consumo coletivos, entre eles uma educação de
qualidade.
Como nas demais grandes cidades do Brasil, em Salvador, a
desigualdade evidente na distribuição das riquezas materiais e imateriais entre
os diferentes segmentos da população se manifesta nas possibilidades de
apropriação do espaço, criando uma tendência à concentração dos diversos
grupos sociais em diferentes localidades do tecido urbano. Apesar disso, a
capital baiana também não foge às suas particularidades, apresentando
características específicas, como será visto a seguir.
Em 1549, Salvador foi fundada como uma cidade fortificada, para a
defesa e o controle do território conquistado pelos portugueses, em uma área
elevada da entrada da Bahia de Todos os Santos, um abrigo natural para as
embarcações, com abundância de água e terras férteis. Desde sua fundação,
já apresentava uma ocupação urbana bastante densa, característica que se
manteve até a atualidade, sendo uma das capitais de maior densidade
demográfica do país (Carvalho e Pereira, 2014; Pereira, 2014).
Como capital da colônia, com o desenvolvimento agrícola da região, a
cidade se expandiu e se transformou também em um grande centro comercial,
sendo um dos principais portos das colônias. Além de entreposto, também
tinha como fonte de riqueza a produção do açúcar, baseada na mão de obra
escrava.
A partir século XVIII, Salvador passa a sofrer de grande estagnação, com
o declínio da base agroexportadora local, a mudança da capital para o Rio de
Janeiro, além da integração do mercado nacional e a concentração industrial
no Centro-Sul. A economia local é significativamente afetada, o que faz da
capital baiana uma cidade com pouca dinâmica econômica e urbana até o
século XX.
Apenas a partir dos anos 1940, seguindo pela década posterior, a cidade
experimenta novamente um crescimento demográfico significativo, decorrente
de migrações, especialmente das zonas rurais. Segundo Brandão (1978), é
nesse contexto que a ―luta pelo solo‖ se inicia na cidade, em um processo que
se acirra na medida em que a história se desenrola e o estado passa a atuar
cada vez mais em benefício do mercado.
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Nesse período, a configuração espacial de Salvador sofre mudanças
significativas, como, por exemplo, a reestruturação do centro da cidade, que é
abandonado pelas elites em favor de áreas mais aprazíveis, passando a ser
crescentemente comercial. Com esse movimento, a população de baixa renda
passa a ocupar as velhas edificações em partes desvalorizadas do centro, os
fundos de vale e as encostas, áreas consideradas ―periferias‖ urbanas da
época. Desde então, o acesso à moradia para a população de baixa renda
esteve

restrito

às

possibilidades

de

parcelamento

improvisado

e

autoconstrução, nas favelas e ―invasões‖ (forma que se convencionou chamar
as ocupações coletivas e organizadas de terras desocupadas na cidade),
loteamentos clandestinos e outras formas de ocupação não regularizadas
(Pereira, 2014).
Entre as décadas de 1940 e 1950, ela registrou um crescimento
expressivo (em grande parte devido a migrações rural-urbanas
associadas à crise da agropecuária estadual), mas, ainda assim,
nesse ultimo ano, sua população não passou de 417.235 habitantes,
a maioria deles em precárias condições ocupacionais e sociais.
(Carvalho e Pereira, 2014:110)

Na década de 1950, a descoberta e a exploração de petróleo no
Recôncavo Baiano, responsável durante algumas décadas por uma parcela
considerável da produção nacional, encadearam crescimento econômico e
aceleração do crescimento populacional e urbano da capital, bem como de
outros municípios da região metropolitana. A partir desse momento que se
consolida a questão da competição desigual entre as necessidades
habitacionais das camadas populares e os interesses vinculados ao mercado e
imobiliário

e especulação

financeira (bem como

uma

percepção

de

incompatibilidade entre esses polos pelas elites e poder público) (Brandão,
1978; Carvalho e Pereira, 2014).
Nos anos sessenta, a Região Metropolitana de Salvador recebeu
investimentos industriais da SUDENE, o que garantiu algum dinamismo
econômico, bem como a manutenção da expansão demográfica e urbana
desigual. Nesse período, novos espaços foram incorporados à malha da
cidade, com a expansão do sistema viário, especialmente com a construção
das avenidas de vale, onde, até então, muitas vezes, habitavam comunidades
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pobres, relocadas de forma duvidosa para as novas periferias (Serpa, 2007).
Não coincidentemente, esse processo aumentou o valor da terra urbana e
tornou acessíveis ao mercado áreas até então não disponíveis, gerando muito
lucro. É interessante destacar que, a partir desse momento, inverte-se a lógica
de circulação vigente até então, que era majoritariamente feita pelas cumeadas
dos morros.
De 1945 ate o final dos anos 60, a cidade viveu uma aceleração da
expansão populacional e espacial caracterizada por: surgimento das
grandes invasões – Liberdade, Alagados e Nordeste de Amaralina;
concentração da propriedade fundiária propiciada pela lei de terras de
1968; abertura da orla atlântica, a expansão da cidade, com os
loteamentos do Rio Vermelho (1945), Amaralina (1951), Pituba (1956
e 1958), Armação (1967), Stiep (1968) e Boca do Rio (1969).
(Pereira, 2014: 157).

Já a década de setenta se caracteriza pela dinamização da economia
regional e metropolização, com a industrialização decorrente da implantação
dos polos do CIA (Centro Industrial de Aratu) e COPEC (Complexo
Petroquímico de Camaçari), o que acarretou significativa expansão urbana e
valorização do preço da terra, assim como adensamento e aumento dos bairros
pobres (Serpa, 2007; Pereira, 2014). Período ainda marcado por grande
precariedade urbana, uma vez que, em 1977, o percentual de casas sem
paredes de alvenaria chegava a quase 28% e mais de 36% dos domicílios não
contavam com equipamento sanitário nem água encanada (Brandão, 1978).
Enquanto os anos 1980 são marcados pela consolidação de um novo
centro urbano que, apesar de não anular a centralidade existente, estabelece
um novo polo econômico, impulsionado por investimentos públicos e privados,
como a Avenida Paralela, o Centro Administrativo da Bahia (CAB), a nova
Estação Rodoviária e outros. Apesar desses investimentos, as expansões
econômicas relacionadas, em conjunto, com o mercado de trabalho, marcado
pela oferta de mão de obra pouco qualificada, terminaram por contribuir para o
rebaixamento dos salários, bem como para a manutenção do grande volume
de ocupações precárias e de desempregados (Carvalho e Pereira, 2014).
A última década do século XX foi marcada por estagnação econômica e
retração do pouco planejamento urbano municipal, com a crise das indústrias
regionais, o esgotamento do padrão desenvolvimentista, a restruturação
107

produtiva e o abandono das políticas de desenvolvimento regional. Por todos
esses motivos, a dinâmica econômica de Salvador se retraiu significativamente
no período, de forma a aumentar as desigualdades sociais e de acesso ao
espaço urbano, cada vez mais valorizado. Ao fim da década, a situação era tal,
que cerca de 32% das áreas habitacionais ocupadas da cidade eram
classificadas como informais do ponto de vista urbanístico, carecendo de
elementos básicos de qualidade de vida urbana (Souza, 2000; Serpa, 2007;
Carvalho e Pereira, 2014).
Confirmando a tendência a um maior isolamento e a uma
autossegregação das elites, destacada por autores como Preteicelle
(2003 e 2006), as áreas superiores de Salvador permaneceram como
tal, com o acréscimo de mais uma delas e uma crescente elitização e
verticalização. Na Vitoria, Graça e Barra, redutos tradicionais da
população de maior renda, velhas mansões passaram a ser
substituídas por elevados e luxuosos condomínios verticais fechados.
(Carvalho e Pereira, 2014: 119)

Nos anos recentes do século XXI, Salvador experimenta a manutenção do
padrão geral, mas também sofre transformações na sua dinâmica urbana, com
destaque e protagonismo do capital imobiliário, que se consolida como principal
beneficiado

pelos

investimentos

e

―revitalizações

urbanas‖,

voltados

principalmente para a privatização e a elitização dos espaços valorizados, em
concordância com o fenômeno geral, uma vez que o crescimento econômico
do Brasil recente vem se refletindo significativamente no fortalecimento desse
mercado.
Assim, a partir desse período, o planejamento e a regularização da
metrópole

se

encaminham,

quase

inexoravelmente,

para

ampliar

a

mercantilização do espaço urbano e o lucro com essas transações. Como
exemplo podem ser citadas inúmeras retiradas de restrições à ocupação do
solo em diversas áreas da cidade, com a flexibilização da regularização do uso,
do gabarito, de zoneamentos, da proteção ambiental e do patrimônio históricocultural (Brandão, 1978; Carvalho e Pereira, 2013; Pereira, 2014).
Vale apontar que, atualmente, a atuação do mercado imobiliário se
apresenta como uma característica-chave da urbanização da capital baiana.
Apoiado nas oligarquias locais e no estado, esse mercado estimulou a alta
densidade demográfica e a atratividade de determinadas regiões, em um
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desenvolvimento urbano muito pouco planejado e controlado. Essa atuação
deixou a cidade marcada pelos desígnios do mercado, com uma estrutura
pouco planejada e fiscalizada em termos de regulamentos urbanos, e não
apenas nas regiões pobres – como poderia apontar o senso comum –, mas em
grau semelhante em muitas áreas nobres, onde existem muitas construções de
―alto padrão‖ com problemas significativos em termos urbanísticos e
arquitetônicos, desconsiderados em prol da localização.
Essa atuação promove, em muitos casos, a carência de estruturas e de
equipamentos indispensáveis ao bem estar urbano dos habitantes, com
construções cada vez mais amontoadas, diminuição de áreas verdes e
públicas, estruturas inadequadas para pedestres e veículos, entre outras
carências. Dessa forma, Salvador traçou um caminho ―invertido‖ de
consolidação de seu planejamento urbano: iniciou-se como uma cidade
planejada, e foi, gradualmente, ficando menos regulada e direcionada, cada
vez mais submetida aos interesses do capital imobiliário.
Como resultado desse quadro, Salvador se caracteriza não só pela falta
de planejamento em áreas a serem urbanizadas, mas também pela
interferência inadequada em áreas já consolidadas, o que agrava sua
segregação socioespacial, como apontam diversos autores (Brandão, 1978;
Souza, 2000; Serpa, 2007 e 2013; Pereira, 2014; Carvalho e Pereira, 2014).
O patrimônio histórico, por outro lado, também é uma característica
marcante da cidade, mas sua riqueza se compara apenas com o quanto esse
patrimônio foi dilapidado. Poucas capitais perderam tantos prédios históricos e
apresentam tantos outros com riscos de serem perdidos para sempre. É difícil
precisar todos os mecanismos responsáveis por esse processo, mas a falta de
dinamismo econômico e a concentração financeira da cidade, bem como a
histórica pouca ação por parte do poder público, parecem ser fatores que
influenciam essas questões.
Recentemente, nas gestões de João Henrique Carneiro (2004-2011), com
a explosão mercado imobiliário brasileiro e o total comprometimento da
prefeitura com o capital imobiliário, houve um novo ―surto‖ de verticalização e
destruição do patrimônio arquitetônico da cidade. O mandato do prefeito
seguinte, ACM Neto (2012-2016), mostra políticas urbanas muito semelhantes,
com intervenções seletivas e pouco estruturais.
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Em ambos os casos, a tônica do discurso dessas ―revitalizações‖ passa
pela

competitividade

como

sinônimo

de

―modernidade‖,

que

traria

automaticamente o desenvolvimento social. Mas as execuções são sempre
mais benéficas para o capital imobiliário e os grandes empresários, de forma
que a própria localização das intervenções denota isso, uma vez que elas
ocorrem, quase sempre, em áreas valorizadas ou com grande potencial
imobiliário e comercial. É a hegemonia da perspectiva da urbanidade em
função de ciclos sobrepostos de produção de capital, ou seja, a cidade como
um negócio (Carvalho e Pereira, 2013).
Constatando esse padrão geral é importante salientar que, apesar da
relativa homogeneidade nas escalas dos grandes bairros ou regiões, em
escalas menores, Salvador é uma das capitais mais marcadas pela
fragmentação de seu espaço urbano no país. Não apenas existem
comunidades populares e favelas (ou invasões) incrustadas nos bairros nobres,
ou pequenas áreas ocupadas pelas classes média e alta, nem bairros
populares, como acontece em cidades como o Rio de Janeiro. Mas Salvador
também apresenta, em muitas áreas, uma descontinuidade e uma variedade
urbana em escala microssocial. São comuns 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.
Em seu trabalho, Ribeiro e Koslinski (2014) apontam para características
da cidade do Rio de Janeiro, também marcada por uma urbanização
fragmentada e pela superposição de manifestações distintas de segregação. É
lícito afirmar que Salvador pode se enquadrar em descrição semelhante, pois
apresenta uma estrutura urbana que combina dois modelos. Por um lado, há o
modelo

centro–periferia,

característico

de

sociedades

com

grandes

desigualdades sociais, em que a distância e a pouca acessibilidade urbana
separam as classes sociais, distanciando os mais pobres das áreas da cidade
onde os direitos urbanos são mais consolidados. Disso resulta a existência de
grandes áreas periféricas. Por outro lado, nela se encontra um modelo de
heterogeneidade e fragmentação do tecido urbano, com uma grande presença
de favelas e comunidades populares incrustradas nos bairros nobres, as quais,
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apesar da proximidade física, pouco se apropriam dos benefícios desses
bairros, pois tais espaços hierarquizam as possibilidades de acesso através de
mecanismos diversos, sejam políticos, institucionais ou simbólicos. Ou seja, há
uma proximidade física ―amenizada‖ pela distância social (Ribeiro, 2005; Serpa
2007 e 2013)36.
A obra Villa Victoria, de Mario Luis Small (2004), que estuda um bairro
empobrecido ao lado de uma região de classe média alta na cidade de Boston,
é uma profunda investigação sobre a segregação social do ponto de vista
qualitativo, e de grande valia para a investigação do isolamento social em
situações de proximidade física. O autor descreve diversas situações em que a
demarcação dos espaços e de suas diferenças não é institucionalizada, ou
mesmo explícita, mas, ainda assim, é precisa e evidente para aqueles inseridos
no contexto, guiados pelos aspectos culturais e pela paisagem urbana. Trata-se
de uma diferenciação fortalecida por símbolos, estilos, serviços e comércio,
bem como por uma espacialização das etnias e atividades produtivas
(especialmente em termos de legalidade), o que, em conjunto, fixa
continuamente e de forma eficiente as fronteiras estabelecidas.
Uma das principais contribuições dessa obra é exatamente consolidar o
argumento da segregação em um contexto de proximidade física ou de relativa
mobilidade, destacando que, em realidade, esses elementos não se refletem
em proximidade social ou acesso a recursos, pois a segregação é um
fenômeno que não se restringe ao espaço, mas é muito mais abrangente.
Assim, quanto à estrutura urbana, a capital baiana é uma cidade muito
heterogênea, dividida na maior parte do seu território entre vastas áreas
marcadas pela precariedade, pela pobreza e pela segregação, e algumas ilhas
de riqueza e modernidade (ainda que, muitas vezes, com a presença de
comunidades pobres), algumas vezes fragmentada, mas nem por isso menos
distante. Nela, as intervenções urbanas, associadas à realização de
investimentos seletivos públicos e privados, foram decisivas na produção do
seu espaço urbano, marcado pela desigualdade e discrepância.
Comumente, a configuração mais abrangente da cidade é classificada em

36

É interessante notar as semelhanças evidenciadas por Ribeiro e Koslinki (2014) em
equipamentos públicos no Rio de Janeiro e as dinâmicas de distanciamento simbólico
observadas por Serpa (2013) em Paris, o que indica a abrangência da questão.
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três vetores de expansão urbana, os quais, por sua vez, são bastante distintos
e se expandiram a partir do centro antigo, a Salvador colonial: a Orla Marítima
Norte, ao longo da costa fora da Baía; o ―Miolo‖, no centro geográfico; e o
Subúrbio Ferroviário, no litoral interno da Baía de Todos os Santos (Souza,
2000; Carvalho e Pereira, 2008, 2013 e 2014).
O primeiro setor caracteriza a ―área nobre‖ da cidade, sendo o local de
moradia, serviços e lazer dos setores mais abastados, o espaço onde se
concentram a riqueza, os investimentos públicos, os equipamentos urbanos e
os interesses da produção imobiliária, e assim onde se situam as moradias
destinadas às camadas superiores. Apesar disso, nessas áreas, ainda
persistem alguns assentamentos populares originados em ocupações que se
estabeleceram em momento anterior ao interesse do mercado e conseguiram
persistir, algumas vezes graças a lutas sociais acirradas, apesar das remoções
forçadas.
Já o miolo, que se localiza no centro geográfico do município, começou
ocupado pela ―classe média baixa‖ na fase áurea do Sistema Financeiro de
Habitação, sendo posteriormente expandido por loteamentos populares e
sucessivas invasões coletivas, apresentando um caráter predominantemente
pobre, com alguma representatividade dos setores de menor renda das
―classes médias‖. Apresenta uma disponibilidade de equipamentos e serviços
restrita. Dessa forma, é marcado por moradias promovidas pelo Estado, mas
as bordas desses conjuntos e loteamentos foram ocupadas irregularmente por
moradias autoproduzidas e precárias (Pereira, 2014).
Finalmente, o Subúrbio Ferroviário caracteriza uma das áreas mais
carentes e problemáticas da cidade, e é a localização de muitos loteamentos
populares e favelas que foram ocupados sem controle urbanístico e com pouca
inserção

de

infraestrutura

posterior,

concentrando

uma

população

extremamente pobre, marcada por graves deficiências urbanas e de serviços
básicos, pela precariedade habitacional e autoconstrução, bem como altos
índices de violência.37
Partindo dessa caracterização é possível detalhar, examinar e verificar as
37

A partir de 2010, temos também um incremento da ocupação da periferia do município e de
outras cidades da região metropolitana, impulsionado principalmente pelos programas
governamentais de habitação (Pereira, 2014).
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configurações descritas através de dados empíricos geoprocessados. Eles
permitem categorizar e comparar os diversos espaços da cidade em termos de
sua composição social e urbana, o que, por sua vez, serve para comparar e
basear a análise espacial das questões educacionais.
Assim, é possível iniciar visualizando a diferenciação da apropriação do
espaço no território municipal no Mapa I, a seguir, construído através da
metodologia que vem sendo utilizada pelo Observatório das Metrópoles, com
base nos dados do Censo de 2010. Ele foi elaborado a partir do local de
moradia e da ocupação da população economicamente ativa, dados que foram
classificados e agregados em categorias mais abrangentes para constituir uma
variável básica, visando à compreensão das hierarquias sociais. Sua intenção
é a de traduzir o lugar que as pessoas ocupam nas relações econômicas e a
sua dimensão simbólica, relacionados à centralidade do trabalho não apenas
como produtor de riquezas, mas também como elemento de status social e
identidade (Carvalho e Pereira, 2008 e 2014). 38

38

No tipo superior, predominam os grandes empresarios locais, dirigentes do setor publico e do setor
privado; no médio superior, o predomínio é de profissionais de nível 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, ocorre 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).
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Mapa 01 – Local de residência por tipologia socioespacial. Salvador, 2010.

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. In: carvalho e Pereira, 2014.

Examinando o local de moradia por perfil produtivo, pode-se observar que,
mesmo com elementos de fragmentação, há um padrão geral que separa a
cidade em áreas diferentes em termos de perfil sócio-ocupacional de seus
habitantes. A área que se inicia na região do Centro e da Barra e segue ao
longo da orla, passando por Rio Vermelho, Patamares e adiante, é
majoritariamente ocupada por camadas de renda alta e média, classificadas
nas tipologias média-superior e média, e é a equivalente ao Vetor Norte. Já a
grande área iniciada a partir dos bairros do Cabula e Liberdade, estendendo-se
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por Pau da Lima e Cajazeiras, tem uma característica mais mista, tendendo ao
médio e popular, sendo o ―Miolo‖. Na região que se estende de São Caetano
ao Subúrbio Ferroviário, predomina a tipologia popular e ela equivaleria ao
vetor do Subúrbio, apresentando diferenças consideráveis entre as áreas, bem
como relativa homogeneidade interna (Carvalho e Pereira, 2014).
É importante fazer a ressalva de que esse mapa não mostra a
fragmentação do território, mas a caracterização macro, por afinidade de
maioria, mostrando, assim, o aspecto dominante daquela região. Acrescente-se
também que, no Censo de 2010, o IBGE mudou seus parâmetros,
impossibilitando um geoprocessamento mais refinado.39
Seguindo adiante, é possível complementar a questão do posicionamento
na hierarquia produtiva ao se examinar a espacialização da renda familiar, o
que permite verificar a interação com os demais fatores.

39

Tal fragmentação fica pouco evidente nesse na cartograma, baseado nos dados que têm
como recorte geográfico as áreas de ponderação. Mas elas podem ser percebidas mais
facilmente com outras variáveis, com a possibilidade de serem associadas aos setores
censitários, assim possibilitando uma análise mais detalhada.
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Mapa 02 – Percentual de domicílios com renda domiciliar per
capita inferior a meio Salário Mínimo. Salvador, 2010.

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

Aqui, o georreferenciamento da renda familiar mostra não apenas o
contraste entre os três vetores de forma similar à do mapa anterior, mas
também revela outras informações importantes. Como indica a literatura, é
possível identificar o vetor Norte como pouco ocupado pelas populações
pobres, que são maioria no subúrbio e boa parte da população do miolo.
Pode-se ver, de forma mais detalhada, a segmentação da ocupação
urbana, revelando suas fragmentações. Analisando cuidadosamente, percebese que, nas regiões mais pobres, há alguns habitantes nos estratos de mais
alta renda, resultando em áreas com menos famílias empobrecidas; ainda
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assim, é mais significativa a presença dos estratos de mais baixa renda em
várias regiões dos bairros nobres. Isso demonstra que a fragmentação e a
heterogeneidade do tecido urbano de Salvador se revelam mais nos bairros
formalizados do que nos bairros mais pobres, que tendem a ser mais
homogeneamente de baixa renda.
Essa conformação pode ser observada também na espacialização de
outros indicadores sociais, o que evidencia como o espaço abarca diversos
aspectos da vida dos habitantes, tanto em termos materiais quanto simbólicos.
Ela aponta para a multiplicidade de fatores influenciados pela territorialização
das questões sociais, como se pode observar nos mapas seguintes. Tal
conjunção de elementos demonstra o que aponta a literatura a respeito das
diversas conexões da disposição espacial dos habitantes da cidade e a
distribuição de seus capitais, os diferentes mecanismos que a produzem e são
produzidos por ela (Preteicelle, 1995; Corrêa, 2013).
Apesar de não ser diretamente objeto deste trabalho, ao se estudar
Salvador, é impossível não examinar, mesmo que pontualmente, o elemento
étnico. É notória a importância dessa questão no Brasil, especialmente na
capital

baiana,

que

conta

com

uma

proporção

muito

grande

de

afrodescendentes entre seus cidadãos. Dessa forma, o mapa a seguir permite
verificar as concentrações da população que se autodeclara branca.
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Mapa 03– Percentual de habitantes que autodeclaram de cor branca
Salvador, 2010.

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

A relevância da questão se confirma pela visualização bastante
contrastante do fenômeno em tela, o que, por sua vez, demonstra a
importância do território na questão étnica da cidade.
No Mapa 03, fica evidente que as proporções acima de 30% de
autodeclarados brancos acontecem quase exclusivamente no vetor Norte,
indicando que tais habitantes residem quase sempre nas áreas mais nobres.
Outro ponto relevante é o pouco contraste entre o Miolo e o Subúrbio,
indicando que, nas classes superiores, há alguma representatividade de
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afrodescendentes, mas as classes populares são, em sua grande maioria,
constituídas de ―não brancos‖.
Desta forma, fica clara a concentração de habitantes autodeclarados em
categorias distintas à branco nos bairros do Miolo e Subúrbio, permitindo,
inclusive, examinar, com certa exatidão, algumas ―fronteiras‖40 que definem os
vetores de expansão urbana, especialmente da Liberdade, como bairro inicial
do subúrbio, e Tancredo Neves com Cabula, do Miolo, como já foi possível
observar nos mapas anteriores, e ficará também claro nos seguintes, tanto de
urbanização quanto da análise do sistema de educação escolar.
Seguindo adiante, também podem ser examinadas questões relativas à
própria cidade e à sua estrutura espacial, como as características de
urbanização e serviços, o que permite fazer uma comparação do perfil dos
habitantes com as características dos bairros, suas oportunidades e
vulnerabilidades.
Nesse sentido, podem-se ainda examinar a disposição e a concentração
dos serviços oferecidos, como indicadores da dinâmica econômica no território
da cidade, a disposição de oportunidades (ou sua ausência), bem como a
formalização urbana e a infraestrutura.

40

Aqui entre aspas para destacar que, mesmo claras na perspectiva macro, essas separações
são muito fragmentadas em escalas menores, embora não menos efetivas socialmente.
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Mapa 04 – Disposição espacial dos serviços oferecidos. Salvador, 2010.

Fonte: Juan Delgado. In: Pereira, 2014

No Mapa 04, é possível perceber a concentração de serviços na região do
centro tradicional e do ―centro novo‖, rarefazendo-se consideravelmente nas
áreas mais distantes, segmentando as oportunidades de acesso e qualidade de
serviços e direitos urbanos, bem como de empregos e outros benefícios. Vale
ressaltar que existem também distinções na distribuição de alguns serviços,
que estão disponíveis apenas nas áreas mais centrais, especialmente aqueles
mais especializados e com maior movimentação de recursos.
É importante ainda salientar que esse setor é um dos mais significativos
na economia da cidade, pois apresenta um maior número de pessoas
empregadas em relação aos demais, o que expande sua importância nas
diferenças territoriais em termos de movimentação financeira, bem como na
disposição de oportunidades urbanas (Carvalho e Pereira, 2014). Destaque-se
que tal configuração tende a ―puxar‖ outros elementos e serviços, também
atraindo recursos, infraestrutura e equipamentos públicos e privados,
especialmente com o discurso de ―revitalização competitiva‖ que vem
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dominando o planejamento municipal, visando a uma valorização contínua
desses espaços. 41
Com a restrição de recursos, inversões e ações estatais, a ênfase
nos mecanismos de mercado, o crescimento das parecerias públicoprivadas e uma ingerência cada vez maior das grandes empresas na
definição dos seus rumos, o referido desenvolvimento se consolida,
agora, dentro de uma logica mais estritamente capitalista, ignorando
ou deixando em segundo plano as necessidades e demandas mais
amplas da população e aprofundando as desigualdades e problemas
urbanos. (Carvalho e Pereira, 2014: 127)

A seguir, apresentam-se alguns indicadores mais diretamente ligados às
características urbanísticas e de infraestrutura domiciliar. Esses elementos são
importantes para se delimitar a questão urbana da perspectiva da habitação, ou
seja, das pessoas e suas famílias, em contraste com informações mais
centradas na esfera pública, extradomiciliar.
Primeiramente, temos um mapa que representa uma tipologia que se
refere à qualidade da habitação, a partir do Censo de 2000, em conjunto com a
indicação de lançamentos imobiliários mais recentes. Em seguida, estão
representadas duas formas de ocupação utilizadas nos estudos urbanos como
indicadores para evidenciar a diferenciação do consumo da cidade pelas
distintas classes sociais, também se relacionando com a formalização da
estrutura urbana e o acesso a serviços e equipamentos.

41

Pode-se observar também um ―vazio‖ com relação à área ao redor da Avenida Luís Viana,
um fenômeno que é confirmado em outros mapas referentes a equipamentos urbanos, mas é
necessário ressaltar que essa região vem sofrendo grande expansão urbana nos últimos anos.
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Mapa 05 – Tipologia habitacional e lançamentos imobiliários. Salvador, 2008-2010.

Fonte: IBGE e pesquisa de campo dos autores. In: Carvalho e Pereira, 2014.
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Mapa 06 – Localização dos domicílios tipo apartamento e condomínios horizontais. RMS, 2010.
Domicílios tipo apartamento

Vilas e condomínios horizontais

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. In: Carvalho e Pereira, 2014.
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Mapa 07 – Percentual de domicílios com mais de três banheiros. RMS,
2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. In Pereira, 2014.

Nos mapas de 05 a 07, é possível observar a conjunção da ―cidade
vertical‖ nas áreas centrais de Salvador e a ―cidade murada‖ dos condomínios
horizontais ao longo da Orla Atlântica, onde se situam as áreas de habitação
das classes superiores, com maior status produtivo e renda, concentrando os
padrões mais elevados de construção e habitação. Destacam-se também os
efeitos da maior densidade no centro, que impele a verticalização e a expansão
mais recente no vetor Norte.
Essa situação também pode ser verificada a partir de outro indicador
urbanístico, a expansão dos domicílios verticais com mais de três banheiros,
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variável comumente usada para apontar a localização das moradias de padrão
superior (Pereira, 2014).
Nesses cartogramas, pode-se observar não apenas que os domicílios de
padrão mais elevado apresentam uma concentração definida na orla Norte,
único vetor com habitações médias superiores e acima na tipologia, bem como
que, nessas áreas, concentram-se os interesses do capital imobiliário, o que,
por sua vez, se reflete no planejamento e na regulação estatal, resultando em
espaços diferenciados do resto da cidade em termos de bem estar urbano.
As orlas marítimas de Salvador e de Lauro de Freitas continuam se
destacando como espaço privilegiado das camadas de alta renda
(sendo, aqui, classificadas como áreas de tipo médio superior), e a
dinâmica recente da expansão urbana, com uma implantação
crescente de condomínios horizontais e verticais, reforça a tendência
à fragmentação social e espacial metropolitana. (Carvalho e Pereira,
2014:133)

Dessa forma, caracteriza-se uma heterogeneidade não arbitrária entre os
vetores da estrutura urbana de Salvador, por sua vez com relativa
homogeneidade social interna, conjugando, em espaços separados, os perfis
distintos de infraestrutura e habitação, e reforçando os contrastes sociais e a
reprodução das desigualdades.
Perpassando todas essas características e indicadores, há de se
considerar a densidade do aglomerado dos habitantes no tecido urbano, um
elemento importante na configuração da vida na cidade, pois dialoga com os
demais. Por esse motivo, é de extrema importância nas pesquisas, no
planejamento urbano e de políticas públicas, uma vez que a densidade afeta
diretamente as necessidades, o acesso e a quantidade de cidadãos
beneficiados.
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Mapa 08 – Densidade demográfica. Salvador, 2010.

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

Como foi destacado anteriormente, Salvador é um município com alta
densidade demográfica e alto grau de urbanização, sendo uma das capitais
mais densas do país. Quanto a essa característica, a relativa dimensão
reduzida do território municipal e a ocupação antiga são importantes fatores a
considerar, pois cumprem papel importante na diferenciação de acesso à terra,
devido à sua relativa escassez e consequente pressão do mercado imobiliário.
Estudos com base em imagens aéreas de 2006 evidenciam que existe apenas
um pequeno número de áreas restantes não edificadas e sem restrições para
ocupação residencial (Pereira, 2014).
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Examinando o Mapa 08, pode-se verificar que existe um grande
adensamento na região da Península de Itapagipe, na Liberdade e em São
Caetano, bairros da cidade onde se inicia o vetor do subúrbio ferroviário.
Secundariamente, há áreas de adensamento no Miolo e em regiões de
comunidades populares no vetor Norte, informações que evidenciam como
muitos dos territórios de grande densidade populacional são ocupados pelas
classes populares como, por exemplo, o Nordeste de Amaralina.
Finalizando os mapas desta seção, apresenta-se a espacialização de uma
das faces mais cruéis da segregação e da superposição e vulnerabilidades que
ela acarreta: a exposição à violência urbana.
Mapa 09 – Homicídios por 100 mil habitantes/ano. Salvador,
2012.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública e IBGE. (Correio da Bahia, 2012)
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O mapa de número 09, confeccionado com os dados da Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, entre 2011 e 2012, localiza os atos de
violência no território da cidade. Analisando sua configuração, ele revela que,
no ano analisado, os homicídios ocorridos também obedecem a padrões
semelhantes àqueles representados nos mapas anteriores, ou seja, os bairros
com mais de 60 mortes desse tipo se localizam, em grande parte, no Subúrbio
e, secundariamente, no Miolo (principalmente na parte mais distante do
Centro).
A reportagem aponta também que a disposição dos serviços e
equipamentos de segurança pública não segue a densidade populacional,
tampouco os dados representados na imagem, sendo balizada, principalmente,
por questões financeiras, comerciais e turísticas 42.
Quase que em proporção inversa ao índice de homicídios, se
distribuem os policiais que atuam na capital baiana. A região mais
nobre da capital, que compreende os bairros da Graça, Barra e
Corredor da Vitória, possui 40.997 habitantes. Para a segurança
desta parcela da população, há uma Delegacia Territorial, a 14ª, e
uma companhia da Polícia Militar. Lá, houve neste ano três
homicídios. Por outro lado 374.013 moradores de 22 bairros em uma
região – que tem em seus extremos os bairros do Pernambués,
Calabetão, CAB e Mata Escura – também têm direito a uma única
delegacia, a 11ª DT. Nesta região morreram 79 pessoas este ano. Em
outra região crítica da cidade, que compreende nove bairros entre o
São Caetano e a Fazenda Grande do Retiro, há apenas uma
delegacia (a 4ªDT) e uma companhia da PM para 216.260 habitantes.
Nestes bairros, 51 pessoas foram vítimas fatais da violência. (Correio
da Bahia, 2012)

Como balanço geral das informações da literatura e mapas analisados,
pode-se afirmar que, em geral, os desenhos urbanos e socioeconômicos da
cidade seguem o padrão de três vetores descrito, com a acentuação das
distinções e das desigualdades entre o Centro-Orla, o Miolo e o Subúrbio, que
caracterizam significativas diferenças em oportunidades e vulnerabilidades,
entre as cidades dentro da cidade (Carvalho e Pereira, 2008 e 2014).
Tamanha polarização social e espacial constitui um fenômeno que
aparece em todo o território metropolitano, e não se manifesta ―apenas‖ na
produção de habitações, mas também na oferta de comércio, serviços, lazer e
42

Se compararmos com o Mapa 15 adiante, é possível perceber que a concentração de
equipamentos coletivos segue a concentração inversa, inclusive aqueles relativos à segurança
publica.
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emprego, dentre outros. Assim,
[...] é nos espaços superiores e médios superiores da orla que se
concentram os equipamentos públicos e privados mais importantes,
os modernos centros de comércio
e serviços, os grandes
equipamentos urbanos e as oportunidades de ocupação. Os setores
médios também ocupam essas áreas, assim como o centro
tradicional e as áreas mais antigas da cidade. As áreas populares
abrigam a população que não tem possibilidades de consumir o
espaço da cidade moderna nem da cidade tradicional, alojando-se
tipicamente em parcelamentos clandestinos e habitações
precariamente construídas no miolo ou no subúrbio ferroviário de
Salvador e nos seus municípios vizinhos – Lauro de Freitas e Simões
Filho. (Carvalho e Pereira, 2014:118)

Se as regiões mais nobres gozam de infraestrutura formalizada e
abundância de serviços e equipamentos, as áreas de urbanização popular,
muitas vezes, são consolidadas por meio da autoconstrução e caracterizadas
por edificações com baixo padrão construtivo, precariedade arquitetônica e
urbanística (Serpa, 2007).43
O planejamento urbano configurou uma cidade onde, no vetor orla,
encontravam-se as áreas incorporadas ao mercado de terras e
constituiu um espaço com infraestrutura urbana e serviços que
permitiu o desenvolvimento de um circuito de acumulação urbana
assegurado pelo Estado. Nas demais áreas – vetor miolo e vetor
subúrbio – com o crescimento de extensos assentamentos
populacionais de baixa renda, vigorou a precariedade de serviços e
infraestrutura, ilegalidade e irregularidade da propriedade da terra [...].
(Pereira, 2014:148-9).

Vale a pena ressaltar que, nos últimos anos, Salvador e outras cidades
brasileiras e latino-americanas vêm passando por mudanças e tendências que
parecem ser comuns às grandes metrópoles do continente. Entre as
transformações

apontadas

destacam-se

a

expansão

para

as

bordas

periurbanas, o esvaziamento, a deterioração ou a gentrificação de antigas
áreas centrais, e a construção de grandes equipamentos com muito impacto no
espaço urbano (Carvalho e Pereira, 2014).

43

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 riqueza e
diversidade social e cultural da região (Serpa, 2007).

129

Tais

mudanças

foram

acompanhadas

pela

difusão

de

padrões

habitacionais e inversões imobiliárias destinadas às populações de alta e
média renda, o que vem mudando os formatos da segregação e ampliando a
autossegregação dos ricos, a fragmentação e as desigualdades urbanas
(Idem).
Mais do que isso, evidencia-se o protagonismo do mercado imobiliário no
processo de constituição do espaço urbano.
[...] a expansão da órbita do mercado e uma afirmação crescente da
lógica do capital na produção e reprodução da cidade, com o
abandono por parte do Estado de boa parte de suas funções
tradicionais de planejamento e gestão urbana e metropolitana e a sua
transferência para atores privados, com impactos decisivos sobre a
estrutura urbana e a vida de sua população. (Carvalho e Pereira,
2014:125)

Assim, ao retomar os dois aspectos centrais da segregação socioespacial
como são descritos por Corrêa (2013), verifica-se que tanto a diferenciação do
acesso aos recursos da vida urbana quanto a existência de unidades espaciais
homogêneas socialmente estão muito presentes na dinâmica territorial de
Salvador, caracterizando uma capital extremamente segregada.
O conjunto dos dados permite concluir, primeiramente, que existem
espaços divididos entre si e socialmente homogêneos, nos diversos aspectos
examinados, como renda e educação, reproduzindo e reforçando as distâncias
entre esses diferentes grupos sociais, através do isolamento e distanciamento
de habitus e representações. Acrescente-se que, mesmo com um território
fragmentado – o que, algumas vezes, dificulta a definição de território apenas
pelas características físicas –, ele é complementado por noções sociais claras
da definição de tais distinções, de forma que seus habitantes são capazes de
distinguir essas definições de forma mais ―cultural‖ (Small, 2004; Corrêa, 2013;
Serpa, 2013).
Em concordância com o segundo aspecto, os citados recursos urbanos –
bem como as oportunidades – estão concentrados, prioritariamente, nas áreas
de habitação das populações de renda mais elevada, conjugando a
disponibilidade e o acesso a diversos equipamentos, serviços e facilidades que
configuram benefícios derivados da localização em determinadas áreas da
cidade. Elas, portanto, usufruem de condições significativamente mais
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favoráveis de existência e reprodução que as classes populares (Harvey, 2005;
Corrêa, 2013).
A restrita disponibilidade de oportunidades, qualidade de serviços e
equipamentos nas regiões pobres da cidade também inclui aspectos vinculados
à educação. Assim, considerando o objeto específico deste trabalho,
demonstra-se a seguir, de forma mais detalhada, que o acesso à educação
escolar, na cidade de Salvador, obedece a padrões que caracterizam uma
segregação escolar. Tal constatação se configura tanto na demanda existente
nas áreas populares, quanto na oferta de educação nessas áreas, ou seja, a
disponibilidade quantitativa e qualitativa de recursos educacionais.
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6. Condições e contrastes do sistema educacional

Ao se investigar o sistema de educação de Salvador, é necessário levar
em conta o cenário em que ele está inserido. O Brasil, devido à histórica
resistência para se investir na educação pública, chegou ao final do século XX
lutando para solucionar a universalização do ensino fundamental e erradicar o
analfabetismo, questões que muitos países do mundo, incluindo aí Argentina,
Chile e Uruguai, haviam enfrentado na virada do século XIX para o XX (Alves,
2007; Saviani, 2013).
É então, a partir do século XXI, que os indicadores relativos à educação
apresentam discernível melhora com relação às décadas anteriores, apesar de
ainda distantes de compensar o atraso (Alves, 2007). Mesmo com os avanços
recentes obtidos no século XXI, o Brasil ainda apresenta problemas
educacionais que podiam ser considerados graves, entre eles a dificuldade em
seguir reduzindo a taxa de analfabetismo e a estagnação da melhoria do fluxo
escolar, permanecendo elevados os índices de reprovação escolar e de
defasagem entre idade e série, bem como se mantendo reduzido o acesso à
educação infantil e ao ensino médio, que evoluíram pouco durante o período.
A questão do analfabetismo, por exemplo, tem uma evolução considerável
nos dez primeiros anos do século. As pessoas de 15 anos ou mais que não
sabiam ler nem escrever passaram de 12,1% em 2001 para 8,6% em 2011,
reduzindo-se

em 31% sua

proporção. Importa

ressaltar

também as

diferenciações nesse caso, já que, para os mais pobres, a taxa é mais alta,
mesmo tendo se reduzido mais que a média geral. Assim, o analfabetismo,
para o primeiro quinto mais pobre de renda, era, em 2001, de 24,1%, baixando
para 15,1% em 2011. Já para o segundo quinto, era de 18,3%, em 2001, e
11,4%, em 2011. Também existem diferenças entre as regiões, pois o Nordeste
tinha o maior índice: 16,9%.
Dados da PNAD 2011 e 2012 evidenciam um crescimento de acesso ao
sistema educacional brasileiro na última década, especialmente em relação à
educação infantil. Com relação ao ensino fundamental 91,9% dos estudantes
de 6 a 14 anos estavam cursando esse nível, mas apenas 51,6% dos jovens de
15 a 17 anos estavam no ensino médio (não se revertendo, assim, o quadro de
pouco acesso).
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Uma das consequências pode ser percebida na expansão da média do
número de anos de estudo da população.

Podemos observar no Gráfico 1 que a divisão por quintos de renda
evidencia que as parcelas mais pobres realmente se beneficiaram mais desses
avanços, havendo diminuição da diferença em relação às parcelas mais
capitalizadas.

Apesar

disso,

persistem

diferenças

significativas

de

escolarização, mantendo-se a média da maior parte dessas categorias abaixo
do ensino médio.
Tanto o impacto quanto a permanência confirmam-se com a proporção das
pessoas de 18 a 24 anos de idade com 11 anos ou mais de estudo, segundo o
estrato de rendimento familiar per capita. Os jovens do quinto mais pobre
tinham, em 2001, uma média de 9%, contra 72% do quinto mais rico. Em 2011
essas proporções passaram para 26,9% para os primeiros e 84,4% para os
últimos. Uma variação de mais de 200% para os jovens do quinto mais pobre, o
que representa um avanço considerável, mas ainda tímido perto das diferenças
existentes, pois a queda foi de apenas 8%. O acesso ao ensino médio merece
uma atenção especial, pois esse é um desafio tanto antigo quanto atual,
configurando-se

como

uma

das principais barreiras de

segmentação
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educacional no Brasil (IBGE, 2012).
Pode-se examinar a evolução da questão no período no gráfico a seguir,
que a apresenta a partir de diversos filtros.

Novamente, as variáveis relacionadas aos contextos de maiores
vulnerabilidades sociais tiveram melhoras significativas, mas ainda sem dar
conta das diferenças em relação aos estratos mais ricos, ou da carência geral,
uma vez que apenas cerca de metade desse número de jovens frequentavam o
ensino médio em 2011.
Esse valor representou um avanço significativo de 40% relativamente ao
ano de 2001. A Região Nordeste registrou a maior taxa de crescimento, mais
que dobrando a frequência dos jovens no ensino médio em idade adequada,
isto é, sua frequência líquida. Apesar disso, o avanço não foi suficiente para
contrabalancear de forma contundente as dificuldades e desigualdades da
educação na região.
Importa salientar ainda que o aumento do acesso para jovens de 15 a 17
anos esconde os efeitos da defasagem idade-série, isto é, do atraso escolar
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proveniente dos níveis educacionais anteriores. Como consequência do atraso
escolar, cerca de metade dos jovens de 18 a 24 anos de idade, que estavam
estudando em 2011 – e já deveriam ter completado sua trajetória escolar na
educação básica e ingressado na universidade –, não atingiram esse nível
educacional.
Temos, então, um indicativo de vulnerabilidade na taxa de abandono
escolar precoce, que consiste na proporção daqueles que não haviam
completado o ensino médio e que não estavam estudando no momento da
pesquisa. Entre o período de 2001 e 2011, essa taxa passou de 43,8% para
32,2%, uma diminuição considerável, mas que não impede que o país tenha
uma taxa média de abandono escolar precoce consideravelmente alta (IBGE,
2012).
Também

essa

questão

apresenta

nuances

de

acordo

com

as

vulnerabilidades sociais expostas. Em 2011, o abandono escolar precoce
atingia mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos de idade pertencentes ao
quinto mais pobre, enquanto, no quinto mais rico, essa proporção era de
apenas 9,6%.
Como índice sintético, o IDEB também pode trazer perspectivas
interessantes acerca das últimas décadas, com pode ser verificado no próximo
gráfico.
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No Gráfico 3 podem-se observar não apenas as distinções no rendimento
medido para esses sistemas de educação, separando a média das redes
particulares e publicas (apesar de as avaliações do sistema público serem mais
confiáveis). O gráfico também demonstra que essa diferença é menor nos anos
iniciais do ensino fundamental e vai se aprofundando nos estágios seguintes
que, por sua vez, apresentam menores médias e avanços, evidenciando os
desafios postos pela pouca prioridade historicamente dada ao ensino médio.
Um exame das condições de infraestrutura das escolas pode demonstrar
que esse é um dos aspectos críticos da educação brasileira. O estudo de Neto
et al. (2013) mostra a grande desigualdade existente, especialmente entre as
escolas das zonas urbanas e das zonas rurais, e entre as regiões Norte e
Nordeste e o restante do país, ou ainda as grandes diferenças existentes entre
as escolas estaduais e privadas em relação às escolas municipais (como
também apontam Cerqueira e Sawyer, 2007).
Utilizando os dados do Censo Escolar 2011, de acordo com a tipologia
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apresentada, os autores demonstram que 44% das escolas têm o que
consideram infraestrutura elementar, 40% enquadravam-se na categoria
básica, enquanto 14,9% em adequada e apenas 0,6% em avançada. Assim,
pode-se

destacar

que

aproximadamente

84%

das

instituições

têm

infraestrutura entre as categorias básica e elementar, ou seja, abaixo do
adequado.
Com relação às disparidades regionais, os autores apontam que, na
Região Nordeste, a porcentagem de escolas no nível elementar é de 65%; já a
Região Norte tem 71% no nível de infraestrutura elementar. Esses dados
contrastam com os das escolas localizadas nas outras três regiões, pois a
maior porcentagem dessas últimas se enquadra no nível básico. Importa ainda
ressaltar que, em todas as regiões, a porcentagem de escolas no nível
avançado não ultrapassa 2% (Neto et al., 2013).
Por fim, ao examinar as dependências administrativas, os autores revelam
que 62,5% das escolas federais estão nas categorias adequada e avançada,
51,3% das escolas estaduais estão na categoria básica, 61,8% das escolas
municipais estão na categoria elementar e 72,3% das escolas privadas estão
nas categorias elementar e básica. Esses dados demonstram as disparidades
existentes entre tais âmbitos (Idem).
De um modo geral, a desigualdade social do país se conecta intimamente
ao acesso e à apropriação da educação formal, de modo que a posição social
atua em um círculo, vicioso ou virtuoso, a depender da localização do indivíduo
e sua família na estratificação social que reproduz as diferenças. Para muitos
autores, com uma grande desigualdade tampouco existe equidade no acesso
aos recursos e benefícios da educação. Dessa forma, é importante considerar
a educação inserida no processo de desenvolvimento social e econômico, e
não como solução para esse desenvolvimento (Cury, 2002; Schwartzman,
2005).
Atualmente, os sistemas de educação do Brasil – bem como os da Bahia –
se encontram em uma situação que se caracteriza como de grande cobertura,
resultado da expansão de vagas e do atendimento das últimas décadas.
Apesar disso, restam os complexos desafios da ampliação da qualidade, de
modo a diminuir as diferenças e segmentações entre diversos conjuntos de
instituições. Tais desafios, por exemplo, se configuram na distorção entre idade
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e série, no abandono e na formação deficiente, ou ainda se vincula a
problemas relacionados à equidade.
Como fica claro na bibliografia e nos dados examinados, essas dificuldades
e desafios não se apresentam de forma homogênea do território nacional, mas
se diferenciam de acordo com as disparidades regionais (Alves, 2007;
Cerqueira e Sawyer, 2007; Ribeiro e Koslinski, 2009).
Em uma pesquisa sobre análise do rendimento escolar em várias regiões
do país, Ribeiro e Koslinski (2009) constataram que pertencer às regiões Norte
ou Nordeste diminui, em média, 1,34 no IDEB urbano de 1ª fase dos
municípios. Também foi observada uma tendência a um menor desempenho
educacional nos municípios integrados à dinâmica metropolitana. Isto é,
pertencer a esses aglomerados urbanos exerce um efeito negativo, mesmo que
moderado, sobre a qualidade da educação pública neles oferecida.
Numa análise dos anos de estudo para pessoas com mais de 25 anos,
essa dinâmica também se evidencia. Segundo os dados da PNAD 2012,
enquanto, no Brasil, havia, em 2011, 24,5% dessa população com até três anos
de estudo, no Nordeste o percentual atingia expressivos 37,7%, contra 17,8%
no Sudeste e 22,2% no Centro Oeste (IBGE, 2013).
Considerando esse panorama, podem ser apontados dois dos principais
desafios e carências do sistema escolar brasileiro, e também da Bahia e sua
capital, a serem compreendidos e enfrentados. Por um lado, existe a questão
da qualidade das escolas, refletida, em especial, nas carências relativas a
desempenho, fluxo, abandono, infraestrutura, qualificação e valorização dos
docentes.
Por outro lado, há o desafio da homogeneidade, fundamentado nas
muitas discrepâncias como os elementos acima citados se apresentam, em que
as médias escondem diferenças profundas, costumeiramente com os piores
indicadores vinculados aos contextos mais pobres. Essa dinâmica se manifesta
em diversas escalas, pois, nacionalmente, há diferenças significativas entre
regiões e estados, com desvantagens para as regiões No e Ne, como foi
destacado

anteriormente.

Já

dentro

das

cidades,

existem diferenças

consideráveis nos variados contextos urbanos, com bairros carentes em
múltiplos aspectos em contraste com outros com poucas carências, ou
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nenhuma 44.
Considerando, então, as condições gerais de educação em Salvador,
pode-se afirmar que elas não fogem de sua inserção geral nos padrões
nacionais e regionais. A capital baiana também enfrentou o desafio da
abrangência de forma mais eficiente do que o da qualidade e o da
homogeneidade da educação, de forma que eventuais avanços ou bons
resultados45 são soterrados pelos predominantes casos de dificuldades. Um
olhar mais atento se faz necessário para captar a complexidade da questão.
Considerando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica como
um indicativo, pode-se observar que, se o resultado de 2011 para a educação
pública do Brasil foi de 3.9 para os anos finais do ensino fundamental, o
resultado equivalente para o município de Salvador foi de apenas 2.7,
indicando uma deficiência considerável. Esse índice é inferior não apenas à
média do Estado da Bahia, que era de 3.1 (indicando o efeito metrópole
citado), mas também ao de outras capitais nacionais, como Recife (3.1), Porto
Alegre (3.5) e Rio de Janeiro (4.2), diferenças que indicam a dinâmica regional,
bem como a carência da educação na capital baiana. Infelizmente, o INEP não
disponibiliza dados do IDEB geral da cidade, relativos ao ensino médio; por
isso, não foi possível realizar comparações.
Examinando mais atentamente o IDEB das escolas estaduais de
Salvador, é possível perceber um padrão de inconsistência dos resultados
desse índice, o que delineia uma questão grave. É extremamente comum,
nessas unidades, quedas nos índices de IDEB em algum momento da série 46.
Se forem tomadas, por exemplo, as dez escolas com maior índice na capital
baiana, segundo o IDEB 2013, apenas uma unidade não apresentou nenhuma
diminuição na série de 2005 a 2013. No IDEB das escolas municipais, o
fenômeno também parece ser significativo, com muitas unidades apresentando
quedas em algum momento da série.
44

Pode-se afirmar que isso configuraria uma escola em um bairro periférico, inserida em uma
cidade de uma região empobrecida, um contexto cumulativamente pouco favorável à
apropriação da educação.
45

Entre eles, podem-se apontar avanços na cobertura e desempenho, bem como casos
específicos de unidades escolares com resultados acima da média. Pequenas vitórias, mas
que não compensam, de forma significativa, o hiato histórico relacionado à educação pública.
46
Esse fenômeno também é descrito por Alves (2007) com relação a várias capitais do
Nordeste, ao analisar a sequencia de avaliações de 1999 a 2003.
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Considerando que o padrão esperado, nas metas traçadas, é de aumento
desse índice e da qualidade escolar, essa questão pode apontar para sérios
problemas estruturais e para a grave dificuldade de se manterem os avanços.
Dessa forma, apesar de não ser objeto desta pesquisa, as razões específicas
para tamanha oscilação se configuram como uma questão importante a ser
desvendada.
Os dados da PNAD permitem verificar as condições de algumas dessas
questões históricas na educação. Em 2012, o Brasil como um todo
apresentava, em termos de anos de estudo para pessoas de 25 anos ou mais
de idade, as médias percentuais na categoria sem instrução e menos de um
ano de 11,9% dessa população; já aqueles com 1 a 7 anos de estudo
somavam 33,3%; e com 12 anos ou mais, 16,7%. No mesmo período, para a
Região Metropolitana de Salvador, os percentuais eram ligeiramente mais
positivos que a média nacional, respectivamente de 6,6%, 25,8% e 19,3%,
próximos, por exemplo, da Região Metropolitana de Recife, com números de
11,4%; 25,6% e 17,3%. Chama a atenção que apenas um quarto da população
de 25 anos ou mais na RMS tenha completado o ensino médio nesse período,
uma primeira evidência da dificuldade de acesso a esse nível de ensino como
um ponto fundamental da não universalização da educação básica.
Quando comparados com os de metrópoles do Sul e Sudeste, as
diferenças nesses dados aparecem mais intensas, considerando que a Região
Metropolitana de São Paulo apresentava percentagens de 6,1%, 24,5% e
24,7%, enquanto a Região Metropolitana de Porto Alegre, 4,8%, 33,9% e
21,9%, respectivamente. Tais dados indicam que existe algum nível de
desvantagem para as metrópoles nordestinas, especialmente com relação aos
níveis mais altos de escolarização, mas também que existe uma média de
baixa escolaridade no Brasil de uma forma geral, uma vez que parte
considerável da população não conseguiu completar o ensino médio (IBGE,
2013).
Se for examinada a taxa de frequência líquida a estabelecimentos de
ensino da população residente de 6 a 24 anos de idade, também na PNAD
2012, os resultados obtidos são semelhantes, na comparação entre as regiões
metropolitanas, embora, na Bahia, a RMS se apresente em desvantagem com
relação à média nacional. Enquanto o Brasil tinha, para 6 a 14 anos e 15 a 17
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anos, respectivamente, taxas de 92,5 e 54,0, a Região Metropolitana de
Salvador apresentava taxas de 92,0 e 42,9, a Região Metropolitana de Recife
89,3 e 51,9, a Região Metropolitana de Porto Alegre 92,8 e 51,4; já Região
Metropolitana de São Paulo, 93,6 e 71,0 (IBGE, 2013).
De um modo geral, verifica-se que o país apresenta uma frequência
razoável no ensino fundamental, mas esse indicador, via de regra, cai muito
com relação ao ensino médio, evidenciando essa passagem como um ponto de
estrangulamento do acesso à educação, e importante a ser investigado.
Esse fenômeno também se verifica para o caso de Salvador, onde as
frequências líquidas para as idades referentes ao ensino fundamental são
razoavelmente homogêneas e perto da média nacional, atingindo uma
cobertura próxima da completa. Apesar disso, nos dados relacionados à idade
vinculada ao ensino médio, Salvador não apenas se encaixa na carência geral,
mas as disparidades também aparecem de forma mais contundente,
colocando-a entre as RMs com as taxas mais baixas do país.
Novamente, os dados corroboram a literatura, que destaca ser o ensino
médio a fase do sistema da educação onde se encontra a maior parte dos
desafios da educação brasileira, não apenas pela dificuldade de acesso como
pela manifestação de problemas de diversa natureza ao longo do seu percurso.
Por isso, o acesso e (ou) o sucesso em completar os três anos de formação
ainda estão longe de ser generalizados, despontando como um importante
elemento do ponto de vista do planejamento urbano e das políticas públicas.
Essa questão será tratada ainda na análise de outros indicadores.
Considerando essas questões gerais e como elas se traduzem em
desafios nos âmbitos nacional e regional, pode-se aprofundar o exame do
sistema de educação básica da cidade de Salvador propriamente dito e, assim,
analisar, de forma mais complexa, suas características e seus desafios
específicos.
Em diagnóstico feito pela Secretaria Municipal de Educação (2010), são
apontadas diversas carências a serem enfrentadas pelo sistema de ensino da
cidade. Entre elas, há questões de infraestrutura, uma vez que é comum a
existência de escolas em condições precárias de funcionamento, em
decorrência de problemas hidráulicos, elétricos e de conservação, atraso dos
cronogramas de manutenção e reformas das escolas e transgressão de
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contratos firmados com algumas empreiteiras. Há ainda um déficit significativo
no quadro de professores, de apoio e de segurança escolar, tanto em número
de profissionais quanto em remuneração dos professores, técnicos e
terceirizados.
Outras questões importantes foram detectadas no próprio sistema e em
sua organização, como: alta fragmentação e desarticulação das ações das
coordenações; ausência de clareza das atribuições e da relação de
interdependência entre os setores; inexistência de um canal eficiente de
comunicação entre o Órgão Central, as Coordenadorias Regionais de
Educação (CREs) e as unidades escolares; falta de estrutura técnica e
administrativa das CREs. Ou até mesmo a falta de oferta de merenda escolar.
Segundo esse diagnóstico, tais dificuldades repercutem negativamente
em todo o percurso dos alunos no sistema escolar. No ensino fundamental, há
as questões do abandono, repetência e evasão, agravadas no nível médio,
onde, além dos problemas em relação à permanência e ao fluxo escolar,
verifica-se um aprofundamento das taxas de distorção entre idade e série,
repetência escolar e abandono.
Ao investigar o sistema escolar da capital, é importante levantar algumas
características da administração e funcionamento das escolas municipais e
estaduais, uma vez que as instituições ligadas à rede municipal oferecem
educação infantil e ensino fundamental, enquanto as estaduais podem
disponibilizar ensino fundamental e médio. Interessa destacar ainda que, de
acordo com a tendência nacional, existe um processo de municipalização do
ensino fundamental, com diminuição de oferta dessa fase pelo sistema
estadual, o que resulta em transferência de alunos e recursos, mas ainda não
se reverteu a situação geral de maior atendimento das escolas estaduais para
a educação básica.
Dessa forma, para configurar o contexto onde se desenvolvem as
questões investigadas, a análise é iniciada com as características das
instituições de educação. Segundo o Censo Escolar, em 2010, a capital baiana
dispunha de mil seiscentos e dez unidades de educação, incluídas as
vinculadas ao governo municipal, estadual e federal, bem com as instituições
particulares, distribuídas do modo como se pode verificar na Tabela I, a seguir.
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Tabela 1 – Escolas por dependência administrativa. Bahia e Salvador,
2010.
Dependência

Bahia

Salvador

Unidades em Salvador

Federal

0,1%

0,1%

2

Estadual

14,1%

16,1%

260

Municipal

65,4%

26,3%

423

Privada

20,3%

57,5%

925

Total

100,0%

100,0%

1610

Fonte: Censo escolar, 2010.

Examinando a Tabela 1 se pode verificar a proporção de instituições
dentro do sistema total, com um maior número de escolas municipais no
sistema público. Apesar disso, esses números não refletem as diferenças no
volume de atendimento dessas instâncias, visto que a unidades estaduais, em
Salvador, costumam ser maiores, dispondo de mais turmas e alunos, como
será visto a seguir. Chama a atenção a grande discrepância entre a Bahia e
sua capital, no que concerne à participação dos distintos níveis de governo na
educação, especificamente no forte papel da educação municipal, no interior, e
da educação privada, na capital47.
O grande número de instituições privadas de educação escolar em
Salvador parece indicar um aumento recente das escolas voltadas para as
classes populares, cada vez mais consumidoras desse tipo de serviço. Pode-se
inferir esse fato também a partir de outros dados, como a densidade desse tipo
de estabelecimento em bairros pobres, visualizados adiante.
Se for analisada a distribuição percentual das pessoas que frequentam
estabelecimentos de ensino, por nível e rede, na Região Metropolitana de
Salvador (segundo a PNAD 2011), esse dado corrobora essas hipóteses, já
que, no ensino fundamental, 70,2% estudam no sistema público, enquanto
29,8% no sistema particular. Para o ensino médio, 86,3% utilizam o ensino

47

Apesar de não ser objeto deste trabalho, vale apontar que a predominância das escolas
municipais no estado como um todo aponta para a carência da oferta de ensino médio no
interior da Bahia, criando uma segregação em escala estadual.
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público, contra 13,7% que se vinculam ao particular (IBGE, 2012).48 Assim,
pode-se identificar o significativo volume de estudantes do ensino fundamental
em escolas particulares, bem como o fato de que ele decai para menos da
metade no ensino médio, o qual, por sua vez, tem mais necessidades técnicas,
como infraestrutura, mais professores e que eles tenham maior qualificação.
Vale continuar, então, com alguns indicadores e taxas de rendimento 49,
apresentados em períodos diferentes, para captar a evolução da questão, e
desagregados, de forma que se possa seguir comparando dados referentes ao
ensino fundamental e ao ensino médio, no conjunto das Tabelas II e III, a e b,
obtidas através do banco de dados geral do INEP 50 51.

Tabela 2 – Distorção entre idade e série por nível de ensino, 2006 e
2010.
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.

48

Números que se invertem quando se chega ao ensino superior, onde apenas 17,6% estudam
no sistema público e 82,4% no particular, confirmando a expansão desse setor nos últimos
anos no país.
49

Alguns desses dados são especialmente passíveis de questionamento, como aprovação e
reprovação, uma vez que tais situações são mais vulneráveis a distorções impulsionadas por
políticas públicas ou locais (como aprovação automática). Devem-se tomar, então, essas taxas
como indicativos, não de forma categórica.
50

Esses dados se referem às médias gerais, incluindo os sistemas privado e público. As
diferenças entre essas médias e os índices do sistema público não são grandes, apesar de o
segundo estar quase sempre em desvantagem.
51

Acessível em http:// http://portal.inep.gov.br/.
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Aqui, a variável representada na Tabela 2 é muito interessante para se
entender a educação em suas diferentes escalas, pois conjuga uma série de
questões referentes ao fluxo escolar e ao rendimento, indicando uma nuance
entre o abandono e a permanência, e, dessa forma, também da qualidade da
educação. Aqui é possível perceber como esse elemento é significativo no
sistema de Salvador. Há distorções maiores que as médias nacionais e
regionais, atingindo o índice significativo de 36% dos alunos fora da idade
recomendada para as séries em que se encontram no ensino fundamental, e
um índice impressionante de 49% para o ensino médio. Assim, a dificuldade de
acesso e o abandono se somam ao atraso escolar para praticamente metade
daqueles que conseguem entrar nesse nível de ensino.
Examinando as demais taxas de rendimento, pode-se aprofundar a
análise de questões e distinções do sistema de educação de Salvador.

Tabela 3a – Taxas de rendimento por nível de ensino, 2005.
Abrangência
geográfica

Nível de ensino

Brasil

Nordeste

Bahia

Salvador

Taxa de
aprovação

Taxa de reprovação

Taxa de
abandono

Fundamental

76.6

14.7

8.7

Médio

75.4

9.4

15.2

Fundamental

69.3

17.7

13

Médio

74.1

6.7

19.2

Fundamental

64.3

19.7

16

Médio

78

6.2

15.8

Fundamental

65

20

15

57.5

15.7

26.8

Médio
Fonte: MEC/INEP, Edudata.
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Tabela 3b – Taxas de rendimento por nível de ensino, 2012.
Abrangência
Geográfica

Nível de ensino

Brasil

Salvador

Recife

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Taxa de
Aprovação

Taxa de
Reprovação

Taxa de
Abandono

Fundamental

88,2

9,1

2,7

Médio

78,7

12,2

9,1

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.

Uma análise dos dados das Tabelas 3a e 3b permitem perceber que esses
índices destacam questões significativas para o país e para a capital baiana. A
aprovação, em ambos os níveis, é menor que a média brasileira e das demais
capitais, mas a do ensino médio é mais de dez pontos menor. Já a taxa de
reprovação é bastante próxima para ambos os níveis de ensino, indicando uma
dificuldade do ensino municipal, que se encontra acima das médias
apresentadas, ao contrário do referente ao ensino médio, cuja variação é maior
entre as capitais. Talvez o indicador mais destacado seja o do abandono, pois
quase um quinto dos alunos do ensino médio deixou de frequentar a escola
durante o ano letivo de 2012.
Essas taxas indicam questões de grande carência, especialmente
importantes para todo o sistema educacional de Salvador, tanto na instância
estadual quanto na municipal. Nesse contexto, as taxas de aprovação e de
abandono destacam-se negativamente, principalmente com relação ao
segmento médio, com uma taxa de aprovação bem abaixo das relativamente
uniformes apresentadas nas escalas das outras capitais.
O conjunto das tabelas sobre rendimento escolar mostra que, se, por um
lado, houve um avanço generalizado nos indicadores de rendimento nos
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períodos comparados pelas tabelas a e b (como se pode ver no avanço dos
índices nacionais, acompanhado por Salvador), por outro, a comparação dos
patamares mais recentes revela que as questões referentes a rendimento e
atraso escolar não foram devidamente enfrentadas. Nesse sentido, a capital
baiana se destaca negativamente, pois se encontra com médias piores do que
as de outras capitais, bem como abaixo da média nacional, regional e estadual,
com apenas a taxa de reprovação do ensino médio como exceção. Apesar
disso, esse nível foi o único que não apresentou melhora no período de 2005 a
2012.
Se, por um lado, a taxa de reprovação, no ensino médio da capital baiana,
parece apresentar perspectivas parecidas ou melhores que a das demais
capitais, ao se observar que a reprovação e o abandono, no nível fundamental,
apresentam taxas consideravelmente elevadas e acima das médias brasileiras,
pode-se deduzir que o sistema escolar de Salvador encontra-se com
dificuldades expressivas antes do nível médio, realizando uma seleção que
opera deixando apenas os mais aptos entre essa população. Essa dinâmica se
mostra especialmente problemática, atuando de forma a fragilizar ainda mais o
sistema de educação da cidade, na medida em que o nível de ensino médio
opera como um ―divisor de águas‖ entre relativos fracassos e sucessos
escolares, e tem seu acesso restringido pela herança de carências do nível
anterior e sua qualidade marcada por abandono e atraso escolar.
Ao serem observadas as taxas de rendimento do ensino médio nessas
diversas escalas, novamente é possível visualizar essa questão como barreira
para o prosseguimento da trajetória escolar. Esse fator opera, por sua vez, não
apenas através do menor acesso do ensino fundamental para o próximo nível,
mas também por ser esse o momento em que se dá a maior parte dos casos
de abandono e reprovação, mesmo para aqueles que conseguiram ingressar
nessa fase.
Assim, os dados configuram uma dificuldade significativa da capital baiana
e, dessa forma, uma barreira de segmentação educacional anterior ao ensino
superior. Acrescente-se que a dificuldade de acesso e sucesso no ensino
médio, em Salvador, é agravada pela segregação urbana, como será visto mais
adiante.
Neste momento, faz-se interessante adiantar um pouco a análise. Ao
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serem comparadas essas informações de rendimento com os dados das
tabelas ainda por apresentar, percebe-se que as Tabelas 2 e 3 mostram-se
menos contrastantes nas diferenças entre os níveis de ensino. Nesse sentido,
chama atenção que, nos indicadores de rendimento, ao contrário das
informações a serem apresentadas à frente (como infraestrutura e qualificação
dos professores), muitas vezes as escolas de nível médio apresentam números
muito próximos ou piores que as demais. Apesar de parecer estranho à
primeira vista, em uma elaboração mais profunda essa dinâmica faz sentido,
pois é nesse nível do sistema de educação básica que se manifestam muitas
das dificuldades e atrasos relativos aos anos anteriores. Logicamente, baixa
qualidade e acúmulo de problemas nos anos iniciais podem facilmente se
refletir também em ainda maiores dificuldades, ou até no não acesso, nos anos
posteriores, piorando a situação de um sistema deficiente e direcionando para
a distorção e o abandono.
Uma vez que a presente pesquisa se concentra nas questões referentes
ao acesso e à qualidade institucionais, é relevante examinar características das
unidades escolares para delinear um panorama mais abrangente das
condições de acesso do sistema como um todo. Dessa forma, apresentam-se
dados referentes a diversos elementos do cotidiano escolar, para examinar
suas configurações.
Aqui, outro elemento a ser investigado são as estruturas das unidades
escolares, importantes como bases concretas para o processo educativo e de
grande relevância no quadro nacional, como foi visto anteriormente 52
(Cerqueira e Sawyer, 2007; Neto et al., 2013). Primeiramente, apresentam-se
algumas informações importantes acerca da estrutura física e da qualidade
ambiental das unidades escolares e que, apesar de relativamente simples,
revelam uma série impressionante de carências, como se verifica na Tabela 4.

52

Entretanto, vale ressaltar que a educação não é uma questão puramente técnica, subjugada
apenas aos elementos concretos das escolas, mas um campo social extremamente complexo,
com múltiplas influências.
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Tabela 4 – Infraestrutura disponível nas escolas. Salvador, 2010.53
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%

65%

35%

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%

Biblioteca

Fonte: Censo Escolar, 2010.

*Excluindo casos inválidos (brancos e nulos)

A Tabela 4 é importante para a presente análise, pois se conecta
diretamente com a questão da oferta e das características institucionais, no que
se refere à qualidade dos serviços prestados por um equipamento de uso
coletivo. Além disso, na perspectiva metodológica, são dados que podem ser
analisados em sua relação com o território da cidade, como será visto adiante.
Aqui, é perceptível que existem carências na estrutura física de
significativas

partes do

sistema

escolar

da

cidade,

observáveis em

praticamente todos os elementos analisados, desde aqueles que podem ser
considerados essenciais, como biblioteca ou laboratório 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.
Ainda considerando as possibilidades oferecidas pelas instituições a seus
alunos, cabe examinar como se apresentam as informações relativas aos
equipamentos

e

serviços

existentes

nas

escolas

da

cidade,

dados

condensados na Tabela 5.
53

Como acontece com outros bancos de dados utilizados, aqui há proporções consideráveis de
respostas brancas e nulas; apesar disso, a escala universal possibilita que os dados
mantenham sua relevância.
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Tabela 5 – 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%

52,8%

Atendimento educacional especializado

68%

0,7%

61,9%

6,8%

Atividade complementar
Fonte: Censo Escolar, 2010.

*Excluindo casos inválidos.

Novamente, é possível perceber carências e defasagens bastante
explícitas, destacando-se a grande proporção de falta de serviços de apoio,
como atendimento educacional especializado (importante para compensar
possíveis dificuldades de aprendizado), ou atividade complementar, que pode
possibilitar mais contato do aluno com o ambiente escolar, reforço de
aprendizagem, lazer, ou até mesmo economia para o núcleo familiar.
Mesmo no caso da internet banda larga, em que se verifica uma
proporção, à primeira vista, relativamente favorável, é possível argumentar que
esse serviço é de tal forma importante na atualidade, que não poderia estar
ausente de, pelo menos, um quinto de todas as instituições de educação não
superior.
Conjugando esse dado com a alta proporção de escolas sem laboratórios
de informática, pode-se apontar que existe, para muitos alunos, uma restrição
ao

acesso

à

informática

através

da

escola,

seu

conhecimento

e

instrumentalização, tão importantes para a trajetória de vida na atualidade. No
caso de famílias mais pobres, a obtenção desses conhecimentos e habilidades
no âmbito da escola é ainda de maior importância, pois, algumas vezes, isso
não é possível no âmbito familiar, por falta de recursos ou de contato com a
área.
O conjunto dos dados sobre a infraestrutura e serviços disponíveis nas
escolas da educação básica de Salvador demonstra que existem profundas
carências nesses quesitos, representando uma questão importantíssima a ser
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enfrentada. Ao utilizar a tipologia de Neto et al. (2013) para enquadrar o
sistema como um todo, verifica-se que a maior parte das unidades não
passaria da categoria de infraestrutura básica, e muitas sequer ultrapassariam
a categoria elementar.
Aprofundando nas diferenciações internas no sistema

do

objeto

investigado, é interessante observar algumas nuances de infraestrutura e
serviços entre as escolas das distintas dependências administrativas (o que
também ajuda a delinear a inserção na dinâmica de segmentação do próprio
tecido urbano). Ao desagregar essa informação, é possível comparar e
complexificar o entendimento desse quadro geral, como aparece na Tabela VI,
a seguir.

Tabela 6 – Infraestrutura e serviços das escolas por dependência
administrativa. Salvador, 2010.
Disponibilidade de equipamentos e
serviços

Dependência administrativa*
Estadual

Municipal

Privada

Não

15%

52%

77%

Sim

84%

47%

22%

Não

88%

99%

94%

Sim

12%

0,8%

5%

Não

33%

75%

79%

Sim

67%

24%

21%

Não

25%

86%

78%

Sim

74%

13%

21%

Não

20%

22%

39%

Sim

80%

78%

60%

Laboratório de informática

Sala de atendimento especial

Biblioteca

Quadra de esportes

Internet de banda larga

Fonte: Censo escolar: 2010.
* Não foram representadas aqui as unidades vinculadas à administração federal, pois são poucas
escolas, com 100% de presença dos equipamentos e serviços.

Pode-se observar na Tabela 6 que, embora generalizada, a falta de
elementos de estrutura escolar não é uniforme nas distintas dependências
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administrativas,

criando

diferenciações

profundas

entre

elas.

Proporcionalmente, as escolas estaduais estão melhores, em termos
estruturais, mas ainda com carências agudas, sem atingir o índice total em
nenhum quesito, com destaque para sala de atendimento especial e biblioteca.
No fundamental, destaca-se a quase ausência de sala de atendimento especial
e de quadra de esportes, também com uma carência impressionante de
bibliotecas.
Vale destacar que, ao contrário do que se poderia pensar em termos de
senso comum, em média, as escolas particulares apresentam muitos aspectos
de estrutura equivalentes, ou até piores do que os existentes em escolas
municipais. Esse fato reforça a hipótese de que muitas delas têm como
clientela as classes populares, possuindo uma estrutura de acordo com o preço
mais acessível que cobram.
É importante ressaltar que a diferenciação da rede particular é
consideravelmente maior que a da rede pública, uma heterogeneidade que se
esconde na média dos dados estatísticos. Dessa forma, o sistema particular da
cidade apresenta, em um extremo, escolas de alto nível, com infraestrutura
excelente, formação de professores e rendimento muito acima das médias,
enquanto o outro extremo é povoado por escolas muito mais acessíveis em
termos de preço, mas com um serviço ainda mais deficiente que o das
unidades públicas. Assim, apesar de não serem objetos deste trabalho, é
interessante apontar que as escolas particulares parecem estar relativamente
generalizadas, atendendo a públicos diversos em termos socioeconômicos.
Sem dúvida essa é uma questão que necessita ser investigada.
Comparando-se

a

presença

desses

elementos

por

dependência

administrativa dos estabelecimentos, é visível que existem distinções claras
com relação à estrutura física e aos serviços oferecidos. Se, por um lado, as
unidades estaduais apresentam carências significativas, ainda assim elas são
muito menos impactantes do que as que caracterizam as instituições
municipais, com falta desses elementos investigados na maioria delas, com
exceção da internet de banda larga, dado em que ambas aparecem com
proporções muito próximas. Trata-se de um excelente exemplo das diferenças
que se escondem nas médias quando o sistema público de educação de uma
cidade é analisado como um todo.
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Como será visto adiante, a disposição de equipamentos e infraestrutura
tampouco é homogênea ao longo do território municipal, conectando-se com as
dinâmicas locais de segregação, de forma que as escolas com melhor
infraestrutura ficam, em sua maioria, nas regiões menos pobres da cidade.
Outro aspecto interessante a ser examinado, de acordo com o apontado
pela literatura da sociologia da educação, são as informações relativas aos
profissionais de educação, seu perfil, atuação e expectativas (Bourdieu, 2008;
Érnica e Batista, 2012). Tais atores, que representam e atuam na instituição,
têm grande impacto na qualidade das escolas e no desempenho dos alunos,
possibilitando um grande leque de influências que podem variar de favoráveis a
restritivas (Reynolds e Teddlie, 2008; Lahire, 1995; Dubet, 2003 e 2004).
No contexto da capital baiana, havia, em 2010, um corpo docente
composto, segundo o Censo Escolar, por cerca de vinte e oito mil profissionais,
incluindo-se aí os docentes propriamente ditos, somados aos auxiliares de
educação

infantil

e

aos

profissionais

ou

monitores

de

atividades

complementares.
Para visualizar sua distribuição, apresenta-se, a seguir, uma tabela com os
profissionais de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
classificados por sua afiliação profissional às instâncias federal, estadual,
municipal e privada.

Tabela 7 – Docentes da educação básica, por dependência
administrativa. Bahia e Salvador, 2010.
Dependência

Bahia

Salvador

Federal

0,5%

0,6%

Estadual

39,0%

58,6%

Municipal

48,3%

19,8%

Privada

12,2%

21,1%

Total

100,0%

100,0%

Fonte: Censo Escolar, 2010.

Podem-se visualizar, na Tabela 7, as variações das proporções entre o
vínculo dos profissionais na capital e no estado da Bahia como um todo. Na
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primeira, há maioria de profissionais vinculados ao governo do estado,
apontando para um maior volume de serviços nessas unidades, que são,
geralmente, maiores; já aqueles que trabalham para o município ou para a
iniciativa privada apresentam porcentagens muito próximas. 54 Examinando-se o
contexto do estado como um todo, verifica-se uma divisão mais próxima,
apesar da menor participação daqueles que trabalham em escolas particulares.
Seguindo na caracterização desse corpo de profissionais, encontra-se, na
variável referente à sua própria escolaridade, um indicador clássico na
literatura educacional, o qual, por sua vez, reflete aspectos diversos, desde a
qualificação profissional propriamente dita até incentivos conquistados,
influenciando, provavelmente, a qualidade do trabalho.
Tabela 8 – Escolaridade dos docentes. Bahia e Salvador, 2010.
Escolaridade

Bahia

Salvador

Fundamental incompleto

0,2%

0,5%

Até Fundamental completo

0,5%

0,2%

Ensino Médio – Normal ou Magistério

28,2%

5,4%

Ensino Médio

20,4%

13,8%

Superior completo

50,6%

80,0%

Ensino Médio – Normal ou Magistério
específico, Indígena

0,1%

0,1%

100,0%

100,0%

Total
Fonte: Censo Escolar, 2010.

Esse elemento se apresenta um tanto mais favorável do que os demais
examinados até agora, especialmente no caso de Salvador, com uma
proporção relativamente alta de docentes com ensino superior, o que indica
algum sucesso das políticas de incentivo ao incremento da formação dos
professores do ensino público. Ainda assim, vale a pena apontar aqui que,

54

Essa disparidade pode indicar ainda uma possível carência das unidades municipais de
Salvador com relação à quantidade ideal, ou mesmo suficiente de profissionais.
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apesar de uma proporção significativamente maior que a média do estado,
Salvador ainda tem uma proporção considerável de docentes sem nível
superior, uma vez que pelo menos um quinto dessa população não apresenta
esse nível completo. Essa é uma questão que pode se revelar como um
entrave

para

o

incremento

de

qualidade,

tanto

pelo

aspecto

do

aperfeiçoamento profissional em si, quanto por localizar os profissionais em um
patamar menor de remuneração.
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 outro
ponto de impacto das políticas de incentivo –, um número muito pequeno de
profissionais tinha mestrado, apenas 1,8%, e doutorado somente 0,1% do total
(o que, por sua vez, aponta para o limite do alcance das citadas políticas).
Assim, apesar de menos proeminente, a formação e a qualificação dos
profissionais ainda constituem questões a serem enfrentadas de forma mais
completa, em direção a uma maior qualidade do sistema de ensino na cidade
de Salvador, e ainda mais no estado da Bahia.
Ao examinar comparativamente as informações sobre formação por níveis
de ensino, nos âmbitos nacional, regional e estadual, verifica-se uma tendência
geral para maior proporção de docentes sem formação superior no nível
fundamental do que no Ensino Médio, como pode ser visualizado na Tabela 9.
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Tabela 9 – Percentual de docentes com curso superior por níveis de
ensino, ensino público. Salvador, 2006 e 2011.
Abrangência
geográfica

Nível de ensino

2006

2011

Brasil

Fundamental

71.8%

75,9

Médio

95.4%

93,1

Fundamental

51.4%

58,4

Médio

89.1%

84,6

Fundamental

29.3%

42,6

Médio

74.1%

70,4

Fundamental

76.2%

80,6

Médio

97.5%

91,2

Nordeste

Bahia

Salvador

Fonte: MEC/INEP/ DEED/CSI, Edudata.

Concordando com as porcentagens gerais, à primeira vista, verificam-se
na Tabela 9 patamares razoáveis, mas chama a atenção o pequeno incremento
no período disposto (com exceção da formação dos docentes de ensino
fundamental na Bahia como um todo), indicando a dificuldade de se dar conta
da questão de forma mais definitiva.
Os dados acima dispostos revelam que a questão é relevante em âmbito
nacional, especialmente com relação ao Ensino Fundamental, mas também é
influenciada

pelas

disparidades

regionais.

Dessa

forma,

ela

é

consideravelmente problemática na região Nordeste. Pode-se perceber
também que o município de Salvador está significativamente acima da média
para os contextos regional e estadual, mas bem próximo da média brasileira,
apontando para as disparidades internas na região. Comparando-se os dados
com os de outras capitais, percebe-se que Salvador, em 2011, tinha
porcentagens menores que Rio de Janeiro (Fundamental 84,2% e Médio
98,3%), Recife (com 85,9% e 97,9%, respectivamente) e São Paulo (91,3% e
97,0%).
Um fenômeno inesperado se revela ainda quando se examina a
progressão dos indicadores. Se, por um lado, houve aumento na proporção de
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docentes com formação superior no Ensino Fundamental, por outro lado, essas
taxas diminuíram em todas as escalas representadas quanto aos docentes
vinculados ao Ensino Médio. Trata-se de uma questão intrigante, mas que
necessitaria de uma investigação específica.
Por fim, comparando-se os dados por dependência administrativa, chama
a atenção o grande número de profissionais sem a formação superior nas
escolas privadas e municipais de Salvador: cerca de um quarto deles, em
ambos os casos. Já as instituições estaduais se apresentam melhor que as
municipais e privadas na proporção de docentes com ensino superior,
chegando a 84%. Nota-se, também, que os profissionais formados em regime
de magistério estão quase ausentes no sistema do estado, mas há uma
permanência significativa para os vinculados ao município ou à iniciativa
privada (cerca de 13% e 10%, respectivamente).
Ao avançar na comparação, reforça-se a hipótese de segmentação entre
essas duas instâncias, estado e município, muitas vezes também representada
nas distinções entre médio e fundamental, como indicavam os dados
anteriores.
Ainda envolvendo os professores, o questionário respondido por eles, na
Prova Brasil, pode dar uma noção mais profunda do contexto das escolas e
seu ―clima educativo‖, com variáveis acerca de permanência da equipe,
diálogo com a diretoria, expectativas docentes, ou mesmo sobre principais
dificuldades no cotidiano de suas turmas e da instituição como um todo.55
Vale ressaltar, novamente, a questão metodológica com relação a esses
dados, uma vez que, nessa categoria, há uma média de 35% de respostas
nulas ou deixadas em branco. Apesar disso, as variáveis ainda contam com a
maioria das respostas de um universo muito extenso, mantendo a
representatividade com relação ao total. Situação similar aconteceu também
com o questionário dos alunos, como será visto adiante.
Se forem consideradas, por exemplo, as questões de carga horária,
verifica-se que pelo menos 21% dos professores de Salvador trabalhavam, em
2011, em duas escolas ou mais, atuando com carga horária estendida, o que
pode ter consequências na qualidade de seu trabalho, acarretando problemas
55

Optou-se por não utilizar a variável de rendimento, uma vez que a porcentagem de respostas
brancas e nulas estava acima de 45%.
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de planejamento e desgaste.
Outro dado apontado é a permanência da equipe da escola, o que
possibilita o desenvolvimento de um trabalho pedagógico em longo prazo. Os
dados revelam que cerca de 40% desses profissionais trabalham há mais de
cinco anos na mesma escola, existindo, então, algum nível de permanência.
Apesar disso, eles também indicam que existe instabilidade para aqueles que
estão há pouco tempo em suas unidades atuais. É importante relembrar ainda
que a literatura indica que esse elemento também é influenciado pelo território
onde está a escola, e diminui na medida em que a vizinhança é pobre
(Ainsworth, 2008).
O questionário da Prova Brasil inclui variáveis acerca do funcionamento
cotidiano das escolas. Os graus de concordância ou discordância dos
professores com as afirmações que se seguem mostram alguns dos elementos
de qualidade destacados na primeira parte, mais especificamente, aquelas
referentes ao trabalho dos profissionais de educação (Reynolds e Teddlie,
2008).

Tabela 10 – Questões relativas ao trabalho na escola, professores do ensino
público. Salvador, 2011.
Considero que:
participo das
o(a)
o(a) diretor(a)
Grau de
decisões
diretor(a) consegue que os
concordância
.
relacionadas estimula as professores se

a equipe de

o diretor, os professores e os

professores

demais membros da equipe

leva em

colaboram para fazer esta
escola funcionar bem.

com o meu

atividades

comprometam

consideração

trabalho

inovadoras

com a escola.

minhas ideias.

31,9%

22,3%

19,2%

20,2%

26,5%

26,5%

27,6%

27,4%

34,6%

30,7%

Neutro

3,5%

10,7%

12,0%

7,6%

4,7%

Discordo

1,5%

2,7%

4,8%

0,9%

1,2%

0,3%

0,7%

0,7%

0,5%

0,4%

36,4%

36,0%

35,9%

36,2%

36,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Concordo
totalmente
Concordo

Discordo
totalmente
Branco ou
nulo
Total

Fonte: Prova Brasil, 2011.
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Com base nessas respostas verifica-se que, em média, metade dos
professores respondeu afirmativamente (concordo e concordo totalmente) a
essas questões. Poder-se-ia inferir que isso indica alguma percepção de
participação, empenho e respeito entre os colegas, elementos positivos no
ambiente de trabalho.
Por outro lado, os dados indicam ainda que uma parcela também
significativa deles não concorda (mesmo que parcialmente) com essas
afirmações, afastando o cotidiano dessas escolas do parâmetro de um
ambiente de trabalho onde todos (ou, pelo menos, a maioria) se sentem
motivados e respeitados. Ainda, ao se considerar que as respostas brancas e
nulas podem ser recusas a responder a uma questão ―embaraçosa‖, as
opiniões podem ser mais polarizadas.
Avançando nas percepções dos professores acerca do cotidiano de suas
escolas, há perguntas sobre possíveis problemas e dificuldades enfrentados no
ano da pesquisa. Dentre as questões disponíveis, foram selecionadas algumas
daquelas que são indicadas pela literatura como dificuldades importantes da
educação no Brasil atual.
Tabela 11 – Percepções dos professores sobre dificuldades ocorridas na
escola durante o ano letivo. Ensino público. Salvador, 2011.
Considera que ocorreu na escola:
Grau de
concordância.

Branco

insuficiência de
inexistência de
alto índice de
recursos
professores para algumas faltas por parte
financeiros?
disciplinas ou séries?
dos professores?

alto índice de
faltas por parte
dos alunos?

36,8

36,3

36,2

36,2

Nulo

0,7

0,9

1,1

0,7

Não

26,6

21,9

43,7

31,6

28,5

21,7

14,1

21,9

7,4

19,1

4,9

9,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Sim, mas não foi um
problema grave.
Sim, e foi um
problema grave.
Total

Fonte: Prova Brasil, 2011.
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Segundo esses relatos, as escolas da capital baiana foram atingidas mais
comumente pela falta de professores, com grande vantagem em relação às
outras questões, pois cerca de 40% dos professores afirmam ter existido esse
problema em suas unidades. Cabe, nesse momento, ressaltar a relevância
dessa informação, pois é o acontecimento, dentre os analisados, que
apresenta pouco meio termo, ou soluções paliativas, uma que, sem
professores, é impossível haver aulas, enquanto as demais questões, apesar
de sérias, podem, ao menos, ser contornadas.
Não muito distante está a dificuldade relacionada à insuficiência de
recursos financeiros que, ao apresentar mais de 35% de respostas afirmativas,
aparece como um problema também bastante recorrente. Nesse caso, a
gravidade se acentua pelo fato de esses recursos permearem todos os
elementos de funcionamento de uma unidade escolar.
Quando questionados acerca dos problemas de aprendizagem dos alunos
da(s)

série(s)

avaliada(s)

e

seus possíveis motivos,

os professores

responderam a questões relativas a vários fatores, indicando se acham que tais
fatores contribuem ou não para a existência desses problemas. Tais respostas
revelam dados importantes para o entendimento de questões institucionais.
Ao responderem se consideram as dificuldades como resultantes da
carência de infraestrutura física e (ou) pedagógica da escola, cerca de 28%
concordaram com a afirmação, contra 35% que discordaram. Apresentaram,
assim, percepções razoavelmente divididas, tendendo a considerar esse
elemento como ―satisfatório‖, ou menos relevante na dinâmica. O mesmo
aconteceu quando se indagou sobre a sobrecarga de trabalho dos professores,
se ela dificultaria o trabalho, o planejamento e o preparo das aulas: 26%
concordaram e 37% discordaram.
Em outras questões, as percepções estão mais generalizadas, como na
questão sobre os conteúdos curriculares, se seriam inadequados às
necessidades dos alunos (com apenas 15% de acordo e 49% discordando). Ou
ainda o fato de a escola oferecer poucas oportunidades de desenvolvimento
das suas capacidades intelectuais (respectivamente 16% e 47%). Ou mesmo
quanto ao não cumprimento do conteúdo curricular (contundentes 8% e 56%).
Esse último deve ser tomado com mais cautela, pois, afinal, o não cumprimento
implicaria admitir falhas dos próprios professores.
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Seguindo com a percepção sobre as dificuldades de desempenho dos
seus alunos, há, em outras variáveis, uma representação de perspectivas mais
generalizadas entre os docentes. De uma forma geral, eles apontaram que tais
dificuldades são decorrentes do meio em que os alunos vivem (53%
concordam e 10% discordam); também indicaram como causa de dificuldades
o nível cultural dos pais dos alunos (50% e 14% respectivamente), bem como
questões vinculadas à baixa autoestima dos alunos (46% e 17%) e à falta de
assistência e acompanhamento da família em tarefas de casa e pesquisas
(61% e 2%). Mas também consideraram que os problemas ocorrem devido ao
desinteresse e à falta de esforço (56% e 8%) e da indisciplina dos alunos em
sala de aula (48% e 15%) 56.
Essas respostas – especialmente em diálogo com as anteriores –
permitem delinear que, de um modo geral, os professores percebem como
fonte

das

eventuais

dificuldades

de

aprendizado

dos

seus

alunos,

majoritariamente, sua origem na estrutura social, como classe e local de
moradia. Secundariamente, seu empenho e sua disciplina individual. E apenas,
em último lugar, as questões institucionais e dificuldades pedagógicas,
considerando terem pouco poder de reverter tais dificuldades.
Aprofundando nessas percepções, há ainda a importante questão das
expectativas docentes em relação aos alunos, um elemento de diferenciação
educacional clássico na literatura da sociologia da educação, que, algumas
vezes, é descrito em analogia com uma profecia autorrealizável, ou seja, um
prognóstico que provoca a sua própria concretização.

56

Uma opinião um pouco menos polarizada aparece na questão: se ocorrem devido à falta de
aptidão e habilidades do aluno (respectivamente, 23% e 40%).
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Tabela 12 – Percepções dos professores sobre o futuro escolar dos
alunos. Salvador, 2011.
Quantos dos alunos da turma avaliada você acha que:
Quantidade.

concluirão o Ensino

Ensino Médio?

entrarão para a
Universidade?

0,6

0,3

0,6

37,1

22,1

4,4

17,4

20,3

12,9

3,0

5,6

12,9

Poucos alunos.

1,0

2,4

18,8

Não sei.

3,9

8,9

12,8

37,6

40,9

38,2

100,0

100,0

100,0

Fundamental (8.ª série ou 9.º
ano)?
Brancos
Quase todos os alunos.
Um pouco mais da metade
dos alunos.
Um pouco menos da metade
dos alunos.

Brancos/nulos
Total

concluirão o

Fonte: Prova Brasil, 2011.

Sem dificuldade se visualiza, na Tabela 12, a progressão de perspectiva
dos docentes nos anos finais do Ensino Fundamental sobre essa questão. É
evidente que eles esperam a diminuição de sucesso dos seus alunos à medida
que avançarem no sistema escolar, passando pelo funil do acesso ao Ensino
Médio e depois pelo ainda mais restrito funil da Universidade. Tal ―pouca
esperança‖ surte efeitos negativos diversos sobre as trajetórias desses
estudantes, que podem variar em diversas formas e conteúdos.
Assim, corroborando a literatura levantada, é possível inferir que os
professores atribuem uma maior influência à origem e ao contexto social sobre
as dificuldades de apropriação do capital cultural escolar por parte de seus
alunos, do que às questões institucionais, o que resulta em baixas expectativas
com relação aos alunos (Bourdieu, 2008; Batista e Érnica, 2012).
É necessário evitar uma perspectiva maniqueísta, que poderia culpar os
professores por todas as dificuldades e por apresentarem uma visão que, de
certa forma, também surge de uma experiência concreta (embora não
analisada cientificamente) e com certo nível de correspondência objetiva, a
força da origem social na trajetória escolar. Contudo é preciso apontar a
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atuação de um mecanismo de reprodução na pouca percepção de
possibilidades de impactos do contexto institucional em uma eventual
mudança, superação ou amortecimento significativo dessas questões gerais às
quais estão submetidos os alunos.
Ainda abordando o contexto institucional, há também o questionário
respondido pelos diretores, com informações interessantes, que permitem
aprofundar a análise do funcionamento institucional das escolas públicas de
Salvador 57.
Com relação ao conselho escolar, o colegiado formado por representantes
da escola e da comunidade com o objetivo acompanhar as atividades da
instituição, 80% dos diretores afirmam que seus conselhos se reuniram pelo
menos três vezes no ano anterior. Se, por um lado, essa proporção indica que
existe alguma regularidade nessas atividades, por outro, podemos dizer que,
em um quinto das escolas, o conselho se reuniu poucas vezes (ou mesmo
nenhuma), afunilando as possibilidades que esse mecanismo proporciona,
como o contato entre escola e comunidade, avaliações conjuntas, diálogos
diversos, ou mesmo cobranças por parte das famílias, elementos favoráveis à
qualidade escolar como aponta a literatura (Reynolds e Teddlie, 2008).
Outra questão a ser examinada é a admissão dos alunos, um elemento
que se conecta diretamente com as questões de mercado escolar,
apresentadas nos capítulos teóricos. Dessa forma, ao responderem a respeito
do critério para entrada nas escolas públicas da cidade, cerca de 44% dos
diretores afirmaram não existir critério predeterminado para tal; já 36% deles
responderam que o critério é a ordem de chegada. Nesse âmbito, a literatura
relacionada às questões da oferta e demanda dos serviços escolares aponta
como a falta de definição de critérios para o acesso desfavorece aqueles com
menos capital cultural familiar prévio, pois eles possuem poucas informações e
proximidade com o sistema. Acrescente-se que as escolas tendem a escolher
os alunos mais enquadrados em suas expectativas (Batista e Érnica, 2012;
Canosa, 2010; Alves et al., 2014).58
Então, é possível inferir que a falta de parâmetros objetivos para o acesso
57

Acrescente-se que essa é a categoria com uma média de respostas ―inválidas‖ (nulas e
brancas) quase nulas, girando em torno de 4%.
58
Embora exista, na área, certo consenso sobre isso, existe também uma voraz discussão
acerca dos critérios objetivos que, realmente, diminuiriam essa desigualdade.
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às escolas públicas de Salvador coloca as famílias com menor capital cultural
em desvantagem na competição pelas vagas oferecidas nas unidades
consideradas melhores. Temos, assim, uma superposição de dificuldades a
que são submetidos esses grupos. O que também se conecta com os múltiplos
territórios da cidade, uma vez que as populações com menor acúmulo de
capital cultural estão concentradas em determinadas áreas, como pôde ser
visto na seção anterior e será reforçado mais adiante.
Por fim, mas não menos importantes, podem ser analisadas as
informações referentes às famílias, mais precisamente o questionário
respondido pelo corpo de alunos, com informações dessa parte essencial da
dinâmica educacional, que, por sua vez, é dificilmente abordada por
levantamentos mais centrados na escola.
Os dados obtidos através do questionário socioeconômico da Prova Brasil
possibilitam aprofundar o perfil das famílias dos alunos do ensino público na
cidade em aspectos que interessam a esta investigação. Entre eles, o
posicionamento na estrutura socioeconômica e educacional, bem como
questões referentes ao cotidiano educativo das famílias.
Mais uma vez, chama a atenção o número de respostas em branco, quase
invariavelmente entre 28% e 35%, indicando uma questão significativa de
abrangência da pesquisa, pois pelo menos um quarto dos alunos não
respondeu todo, ou pelo menos boa parte, do questionário. Apesar disso, a
extensão do universo permite que esses dados sejam representativos, pois se
conta, ainda, com milhares de casos.
Dessa forma, primeiramente, há um também clássico indicador das
investigações sociológicas, baseado na relação entre consumo e posição
social, através da posse de bens duráveis. Os itens visualizados na Tabela 13,
a seguir, foram selecionados por serem bastante difundidos atualmente no
Brasil e praticamente com presença unânime nas classes médias e altas, que,
muitas vezes, possuem mais de uma unidade desses bens.
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Tabela 13 – 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%

Brancos ou nulos

29%

29,6%

29,9%

28,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Posse/quantidade

Total

Fonte: INEP. Prova Brasil, 2011.

Infelizmente, não foi possível comparar essas informações de consumo
com as dos alunos das escolas particulares, por inexistência desse tipo de
dado. Entretanto, pode-se visualizar que, no caso das famílias dos estudantes
do

sistema

público,

embora

sejam razoavelmente

comuns

os

itens

considerados de consumo mais generalizados entre a população, como
televisor e geladeira (em ambos os casos somando cerca de 70% que afirmam
ter pelo menos uma), ainda se encontram longe de ser completamente
presentes para essa população, como aconteceria se não se tratasse de
classes populares. Isso fica claro também com os números referentes a itens
menos comuns, mas muito difundidos entre as classes médias, como o carro
(apenas 17% afirmam que a família possui ao menos um veículo) e a lavadora
de roupa (somente 40%), que ficam fora do alcance de boa parte das famílias
atendidas pelo ensino público. Assim, com relação ao capital econômico, a
interpretação desses dados sugere que essas famílias pertencem a grupos
sociais – ou frações de classe – de pouco poder de consumo, afastados das
classes médias ou superiores.
Finalmente, com relação ao capital cultural acumulado pela família, há um
indicador clássico nas pesquisas em educação: a escolaridade dos pais ou
responsáveis. Tal indicador se refere à possibilidade de transmissão
intergeracional do capital cultural, de práticas, predisposições e afinidades com
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o mundo letrado e o sistema de educação, uma dinâmica reconhecida por
muitos autores como uma das mais importantes em termos de impacto na
trajetória escolar (Bourdieu, 2006; Lareau, 2000; Lahire, 1994).
Dessa forma, informações representativas podem ser ressaltadas ao se
analisarem os números da Tabela 14.

Tabela 14 – Escolaridade dos responsáveis, alunos de escolas públicas.
Salvador, 2011.
Mãe ou mulher
responsável

Pai ou homem
responsável

Não sabe

18,4%

23,2%

Nunca estudou, ou não completou a 4.ª série
(antigo primário)

7,3%

6,4%

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 ou nulo

31,1%

37,5%

100,0%

100,0%

Escolaridade

Total
Fonte: INEP. Prova Brasil, 2011.

À primeira vista, chama a atenção que apenas 6% afirmem que os
responsáveis completaram o ensino superior, o que, somado ao número
daqueles que têm o ensino médio, gera uma porcentagem um pouco maior que
vinte e um por cento para as mulheres e de dezessete por cento para os
homens, proporções que podemos considerar baixas. Interessante é destacar
que as responsáveis aparecem com uma maior proporção no patamar de
ensino médio (completo e incompleto), o que lhes dá maior possibilidade (que,
geralmente, vem acompanhada da responsabilidade) de acompanhar e
interagir positivamente com a educação escolar das crianças e jovens. Os
homens aparecem com menor proporção de escolarização nos níveis inferior e
médio (21,6% contra 28,6% para as mulheres), além de maior proporção de
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respostas ―não sabe‖ e em branco.
Outro dado a perceber é a grande proporção daqueles que apontam não
saber essa informação a respeito dos seus responsáveis, o que indica ser essa
uma questão provavelmente não tratada no cotidiano, ou, pelo menos,
significativamente não presente ou discutida no ambiente familiar.
Esses dados demonstram que as famílias atendidas pelo sistema público
de educação da capital baiana apresentam, em geral, carência de capital
cultural formalizado, o que indica pouca possibilidade de transmissão cotidiana
e acompanhamento do processo de escolarização. Como foi destacado, a
escolaridade alcançada pelos responsáveis – especialmente pela mãe – é um
dos indicadores encontrados na sociologia da educação

com maior

unanimidade quanto à probabilidade de sucesso escolar, vinculado à
transmissão intergeracional de capital cultural, seja através de estratégias
conscientes ou de forma mais sutil e cotidiana (Lareau, 2000). Para os alunos
do ensino público, configura-se, então, um patamar inicial de origens familiares
marcadas por pouca escolarização e baixo capital cultural formal.
A partir desses dados, é possível denotar que existe pouca familiaridade
dessas famílias com o processo de educação formal, o que pode se refletir em
uma miríade de dificuldades de interação com o campo, manifestas em
diversos aspectos. A literatura destaca, entre eles, a ação de monitorar a
atividade escolar, auxiliar nos estudos, monitorar a própria escola e seu
funcionamento, até transmitir práticas e disposições úteis, o que, por sua vez,
reforça a necessidade do ambiente escolar para transmitir o capital e suas
habilidades relacionadas, reforçando a questão do acesso e da permanência,
e, por conseguinte, do sistema escolar e sua relação com o território.
Finalmente, o grande número de respostas em branco na categoria
homem responsável pode indicar também um fenômeno muito apontado pela
sociologia urbana, desde a Escola de Chicago: que muitas das famílias pobres
são dirigidas por mulheres sem um companheiro (a), o que também aparece na
literatura brasileira. Dessa forma, a ausência de um segundo responsável atua
expandindo as vulnerabilidades expostas (Wilson, 1984; Kaztman, 1999;
Kowarick, 2000). Como confirmam as variáveis que abordam a composição das
famílias, chama a atenção que cerca de 20% dos alunos afirme não viver com
o pai, resposta que cai para 4% no caso de não morar com a mãe. Pouco
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menos de 9% afirmam viver com outro responsável masculino e cerca de 4%
com outra responsável feminina, reforçando que muitos desses núcleos
familiares são chefiados por mulheres sem parceiro(a), ressaltando sua
importância na educação de jovens e crianças, na qual elas têm um papel
fundamental não apenas na educação escolar, mas também no bem estar e na
educação cotidiana.
Os dados do questionário dos alunos demonstram que os jovens
atendidos pelas escolas públicas de Salvador são, em média, de classes
populares, apresentando pouco acúmulo de capital econômico e cultural. A
concentração relativamente homogênea (nesses dois aspectos) de famílias nas
instituições públicas de ensino 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).
Assim, esse dado também se apresenta como questão importante a ser
analisada, uma vez que muitos desses responsáveis têm familiaridade restrita
com o campo da educação, dificultando a possibilidade de transmissão e
difusão de pré-disposições e práticas favoráveis à escolarização (como é
indicado por Bourdieu e Passeron, 2008), mas também na medida em que eles
terão cada vez menos condições de supervisionar o processo educativo e
ajudar crianças e jovens à medida que eles avançam no sistema escolar (como
descreve Lahire, 1995).
Por fim, faz-se necessário destacar que essa questão também não é
aleatória em sua relação com o espaço urbano, uma vez que as famílias com
responsáveis possuidores de menos capital cultural estão concentradas em
determinados territórios, como será visto adiante, em mapas.
Ainda segundo o questionário aplicado aos alunos, podem-se examinar
variáveis de cotidiano educativo familiar e escolar. Elas se apresentaram
relativamente homogêneas e, dessa forma, não possibilitaram análises
aprofundadas. Apesar disso, ainda revelam informações relativas ao perfil das
famílias e dos alunos.
Quando se examinam as questões referentes às percepções sobre as
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práticas escolares e a valorização da educação por parte das famílias 59, os
resultados são significativamente homogêneos (variando entre 65% e 68% de
respostas sim, e entre 1.4% e 4% de respostas não). Desconsiderando as
respostas em branco, podemos inferir que quase todos os alunos afirmam que
os responsáveis os orientam e os incentivam a estudar.
Essa visão, provavelmente, está presente no cotidiano dessas famílias,
evidenciando que a diferença delas em comparação com as das classes
médias e altas, no que concerne à educação, não está na importância dada a
esse campo, mas sim na capacidade de intervir nele, o que é dificultado pela
pobreza (Lareau, 2007; Small e Lamont, 2011; Nogueira, 2007).
Como uma exceção reveladora, existe a variável que aborda se os pais
dialogam com eles sobre seu cotidiano escolar (―Seus pais ou responsáveis
conversam com você sobre o que acontece na escola?‖). Aqui, as taxas
aumentam para 12,8% para os que responderam não, e diminuem para 58%
para o sim e 28,9% de respostas em branco. Mais uma vez, sem tomar essas
proporções de forma literal, elas indicam que existe algum hiato entre a ideia
da importância e o acompanhamento objetivo. Essa diferença pode ser
relacionada à dificuldade de acompanhar cotidianamente o processo de
escolarização, por razões variadas, como longas jornadas de trabalho por parte
dos responsáveis ou sua falta de familiaridade com o sistema de educação
formal.
Ainda certos indicadores do questionário dos alunos da Prova Brasil
trazem dados também reveladores. Quando o objeto é a percepção do contato
com a cultura escrita por parte dos pais, há duas questões referentes à
observação do aluno sobre seus responsáveis lendo. Em consonância com os
dados referentes à escolaridade dos responsáveis, aqui as indicações mais
―positivas‖ aparecem relacionadas às mulheres, pois cerca de 50% respondeu
que via o homem responsável lendo, contra mais de 62% que relataram essa
experiência com a mulher responsável. Apesar disso, pode-se considerar que
essas proporções são significativamente baixas, indicando pouco contato
cotidiano dessas famílias com a cultura escrita.
59

As perguntas são: Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar? Seus pais ou
responsáveis incentivam você a fazer o dever de casa e os trabalhos da escola? Seus pais ou
responsáveis incentivam você a ler? Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir à escola e
não faltar às aulas?
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Continuando com os hábitos dos alunos das escolas públicas de
Salvador, quando questionados com que frequência eles próprios leem além
das obrigações escolares, 7% responderam que nunca ou quase nunca leem
livros em geral, 31% de vez em quando e 24% sempre ou quase sempre.
Quando a pergunta se refere a livros de literatura infanto-juvenil, quase 16%
afirmam fazer isso nunca ou quase nunca, 25% de vez em quando e 20%
sempre ou quase sempre.
Se, a princípio, esses números não parecem tão alarmantes, é importante
ressaltar que o contato cotidiano com a literatura e a cultura escrita é
importante para uma trajetória escolar bem sucedida. Nesse sentido, as
classes médias costumam investir significativamente na leitura como uma
atividade cotidiana, também sendo comum em famílias de classes populares
com trajetórias improváveis (Lahire, 1994; Nogueira, 2004 e 2007; Lareau,
2000).
Questão parecida se revela em algumas perguntas referentes à
frequência com que eles usufruem de equipamentos coletivos com relação
direta com a escolarização e o capital cultural. Nelas, os alunos da rede pública
da cidade de Salvador relataram, em 21% dos casos, que nunca ou quase
nunca frequentarem museus; já cerca de 17% afirmaram isso a respeito de
bibliotecas. O acesso e a utilização de equipamentos coletivos são apontados,
na literatura sobre a questão espacial como

dinâmicas diretamente

influenciadas pela segregação espacial (Harvey, 2005; Serpa, 2013).
Por fim, as variáveis relativas às trajetórias escolares dos alunos do
ensino fundamental também podem ser examinadas (Você já abandonou a
escola durante o período de aulas e ficou fora da escola o resto do ano? e
Você já foi reprovado?) e possibilitam avaliar em que medida eles se
enquadram na trajetória ―ideal‖ de escolarização, sem percalços ou
interrupções. Essa questão é apontada como relevante pelos dados gerais e
confirmada aqui, já que mais de 21% relatam ter abandonado a escola pelo
menos por um ano; desses, cerca de 8% apontam que isso já aconteceu duas
ou mais vezes em sua trajetória; e, ainda, pouco mais de 24% afirmam ter
repetido pelo menos uma vez, sendo que 13% já repetiram duas ou mais (vale
ressaltar que essa proporção é maior do que a daqueles que repetiram apenas
uma vez, indicando um circulo vicioso).
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Esses dados são contundentes por revelarem a dificuldade dos
estudantes do ensino público de Salvador em manter uma trajetória escolar
com menos percalços, uma vez que dificuldades que deveriam ser ocasionais
tornam-se frequentes para essa população. Confirmam-se, assim, o abandono
e a distorção entre idade e série como desafios mais importantes da educação
pública na capital baiana. Vale lembrar que a literatura aponta que essas
ocorrências são sistematicamente evitadas pelas classes médias e altas, pois,
mesmo quando não investem massivamente na educação, atuam de forma
incisiva para evitar tais dificuldades (Lareau, 2000 e 2007; Nogueira, 2004 e
2007).
A totalidade dos dados apresentados talvez ainda configure um quadro
com poucas variáveis para se tecer um panorama completo, ou mesmo
complexo da questão em pauta. Representa, contudo, um perfil sucinto, dentro
do objetivo de apresentar evidências da materialização soteropolitana de um
fenômeno que, de forma geral, já é apontado em diversos contextos. Ou seja,
as populações com menor acúmulo de capitais materiais e imateriais são
maioria entre as que frequentam as escolas públicas de Salvador. Essa
análise, à medida que se aprofunda, permite também perceber as nuances e
diferenciações, e complexificar o entendimento dessa desigualdade.
Os dados analisados neste capítulo evidenciam dificuldades significativas
em todos os elementos analisados, enquadrando o caso de Salvador nas
questões nacionais, especialmente nos desafios de solucionar os baixos
padrões de qualidade e homogeneidade. As comparações permitiram localizálo nas disparidades regionais, por apresentar indicadores quase sempre piores
que os de capitais do Sul e do Sudeste.
No ensino fundamental algumas das principais questões remetem a
infraestrutura (especialmente a falta de bibliotecas, laboratórios de informática
e quadras de esporte) e menor formação dos docentes (com cerca de um
quarto ainda sem formação superior). Com relação ao rendimento se destacam
a reprovação e distorção, por outro lado o abandono é relativamente baixo
(apesar de ainda ser maior que a média das outras capitais comparadas). Já no
médio as questões de infraestrutura não são tão proeminentes, mas se
destacam as questões de fluxo e rendimento, com altos índices de abandono,
reprovação e distorção, também a frequência líquida decai muito com relação
171

ao ensino fundamental.
Assim, as comparações entre os dados das unidades ligadas às diversas
instâncias de administração apontam para uma segmentação das condições de
estudo oferecidas entre as escolas estaduais e municipais, o que corresponde
a um padrão abrangente, como indicam os dados do Brasil, regiões e estados
(também Cury, 2002; Cerqueira e Sawyer, 2007 e Neto et al, 2013).
Segmentando também níveis infantil e fundamental em relação ao ensino
médio, uma questão importante se considerarmos que na RMS mais um terço
da população de 25 anos ou mais não completou o ensino médio (IBGE, 2013).
Pode-se perceber que, na rede pública da capital baiana, são
concomitantes as precárias taxas de rendimento e as sérias questões
estruturais, bem como a dificuldade de generalizar a formação superior para os
docentes, além de diversos percalços administrativos, aliados às projeções
negativas por parte dos docentes (baixas expectativas com relação aos alunos
e às suas próprias possibilidades de intervenção). Somando-se a essas
questões, há a relativa homogeneidade social do corpo de alunos, os quais,
além de pertencerem a grupos com baixa escolarização, têm restrito seu
contato com redes sociais difusoras de capitais e práticas instrumentalizadoras,
o que ―nivela por baixo‖ a circulação desses ativos no sistema público.
As análises revelam, assim, a multiplicidade de desafios a serem
enfrentados, compondo um complexo universo de reprodução das carências do
sistema e da segmentação do acesso à educação eficaz. Tais barreiras,
erguidas diante das trajetórias educacionais dos jovens inseridos no ensino
público de Salvador, caracterizam uma profunda segregação escolar para os
grupos de menor status socioeconômico.
A partir desse panorama e segundo os objetivos deste estudo, no
capítulo seguinte, será visto que a disposição de muitos desses elementos
analisados também não é homogênea ou aleatória ao longo do território, mas
se conecta com as dinâmicas de segregação socioespacial da cidade, o que,
por sua vez, atua aprofundando e reproduzindo as vulnerabilidades
educacionais.
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7.

A

dimensão

espacial

das

desigualdades

de

acesso

e

oportunidades escolares.

Neste capítulo, abordando diretamente o objeto deste trabalho, apresentase a investigação e a análise sobre a interação do território e sua composição
social com as conformações da demanda e da oferta de oportunidades
escolares, sua localização e suas nuances ao longo do espaço urbano, em
uma geografia das oportunidades escolares.
Ao se investigar tal dimensão, é importante analisar a composição social
dos territórios em termos das características educacionais da população. Para
tanto, é possível espacializar alguns dados do Censo 2010 relacionados às
famílias, os quais, por sua vez, reforçam as evidências de que os contextos
educacionais da cidade estão em consonância com os econômicos e
urbanísticos, acumulando vulnerabilidades nas regiões pobres e reforçando a
segmentação do acesso.
O primeiro conjunto de cartogramas desta seção mostra a concentração
de população residente com as características levantadas por área de
ponderação60

61

, os anos de instrução do responsável pelo domicílio, indicando

onde residem os habitantes com relativamente menor e maior capital cultural
formal e a escolarização alcançada. Sem dúvida, trata-se de um indicador
muito importante para esta pesquisa, pois representa a localização, no
território, de um dos mais importantes elementos do capital cultural, e, assim,
permite visualizar distinções educacionais cuja configuração será comparada
com os elementos de qualidade das escolas do município.
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Segundo Cortez et al (2012) ―Define-se área de ponderação como sendo uma unidade
geográfica, formada por um agrupamento mutuamente exclusivo de setores censitários
contíguos, para a aplicação dos procedimentos de calibração dos pesos de forma a produzir
estimativas com as informações conhecidas para a população como um todo. O tamanho
dessas áreas, em termos de número de domicílios e de população, não pode ser muito
reduzido, sob pena de perda de precisão de suas estimativas.‖ (pg. 2).
61

Importante ressaltar que devido a tais parametros de constituição, as áreas de ponderação
não são uniformes. Ainda, que o IBGE mudou sua configuração entre os Censos 2000 e 2010,
dificultando a comparação entre os dados georeferrenciados das duas edições.
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Mapa 10 – Responsáveis por domicílios sem instrução ou com
fundamental incompleto. Salvador, 2010.

Mapa 11 – Responsáveis por domicílios com nível superior
completo. Salvador, 2010.

Fonte: Censo Escolar 2010; IBGE –Censo demográfico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.
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Esses cartogramas apresentam uma variação clara, evidenciando os
contrastes entre os vetores de expansão urbana também na trajetória
educativa, permitindo visualizar grupos habitam em partes distintas da cidade.
Uma análise detalhada evidencia – em conjunto com os mapas anteriores – os
três vetores urbanos da cidade, que estão habitados, majoritariamente, por
responsáveis com perfis distintos de ocupação, renda e escolarização. Tais
dados corroboram as informações anteriores e indicam que a separação
socioespacial, na cidade de Salvador, também se dá com relação à posse de
capitais não materiais.
Se, por um lado, o Mapa 10 mostra pouca ocorrência de responsáveis
com baixo nível de escolarização (sem instrução formal, ou com fundamental
incompleto),

no

vetor

Norte

e

nos

demais

verificam-se

proporções

significativas, sendo que o Miolo apresenta alguma heterogeneidade.
Já no Mapa 11 os contrastes se pronunciam na grande distinção entre o
vetor ―nobre‖ e os demais, com alta proporção de responsáveis com ensino
superior, contra a pouca presença nos outros dois. Novamente são perceptíveis
também nuances entre o Subúrbio e o Miolo, reforçando também essa
distinção, mesmo que mais sutilmente.
Considerando que uma proporção alta dos responsáveis por alunos de
escolas públicas não completou o ensino fundamental e pouquíssimos
completaram o superior, pode-se deduzir que eles estão concentrados nessas
áreas mais pobres do Subúrbio e do Miolo.
Já o conjunto de mapas a seguir não se refere aos responsáveis, mas aos
jovens em idade escolar, mostrando onde vive a maior parte daqueles que
estão atrasados nos estudos. Trata-se de um indicador que se conecta com as
carências constatadas nos dados gerais, evidenciando não apenas a
homogeneidade social do território, mas também a qualidade da oferta local.
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Mapa 12 – Atraso escolar de um ano para pessoas de 7 a 15
anos. Salvador, 2010.

Mapa 13 – Atraso escolar de dois anos para pessoas de 7 a 15
anos. Salvador, 2010.

Fonte: Censo demográfico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.
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Aqui, o Mapa 12 demonstra um contraste claro entre a pequena presença
de atraso no vetor norte e as maiores proporções nos demais vetores, que
apresentam poucas distinções. Em seguida, o Mapa 13 mostra uma distinção
ainda mais marcante: o maior atraso concentra-se ainda mais nos bairros
populares, caracterizando uma forte evidência da disposição diferenciada
dessas dificuldades em determinados territórios da cidade.
É importante relembrar que a distorção entre idade e série se apresentou
como uma questão significativa para a educação básica nos dados gerais do
sistema, com médias maiores que a nacional e a regional. Mais ainda: o atraso
é reportado pela literatura como um percalço educativo ativamente evitado
pelas classes superiores, indicando uma disposição espacial das trajetórias
escolares (Lareau, 2000 e 2007; Nogueira, 2007).
Tais trajetórias, por sua vez, também podem ser visualizadas em outra
questão proeminente, segundo os dados gerais, o abandono escolar, com
médias praticamente fixadas no dobro da nacional, finalizando os cartogramas
que mostram os dados referentes à população residente.

177

Mapa 14 – Abandono escolar para pessoas de 7 a 15 anos. Salvador, 2010.

Fonte: Censo demográfico 2010. In: Fernandes e Carvalho, 2014.

Pode-se visualizar, no Mapa 14, de que forma o abandono segue padrões
semelhantes aos até então apresentados: concentração das populações com
acúmulo de vulnerabilidades nas regiões do Subúrbio e do Miolo. Com isso, é
possível demonstrar que, além dos contextos socioeconômicos, os perfis
referentes ao capital cultural das famílias também convergem no espaço,
configurando territórios de considerável homogeneidade social relativa a tais
aspectos, por concentrar (e isolar) habitantes vulneráveis socialmente em
áreas com graves carências urbanas e poucas oportunidades.
Este trabalho tem como objetivo relacionar esse contexto com a
configuração desfavorável do sistema educacional geral, que, por sua vez, se
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agrava nos bairros pobres, refletindo-se na concentração de unidades com
maiores dificuldades nesses territórios, como será visto a seguir, impactando,
por fim, nas condições de acesso e sucesso escolar das crianças e jovens.
Importante é destacar que a questão espacial não é desconhecida pelo
poder público, pois, no Plano Municipal de Educação, pois há posições que são
tomadas em função das características do território. Por exemplo, com relação
às escolas municipais, a presença de suporte pedagógico varia de acordo com
suas vizinhanças. A distribuição de coordenadores pedagógicos por CRE
(Coordenação Regional de Educação, uma divisão administrativa da educação
municipal) é muito desigual: em 2008, as unidades nas CREs do Subúrbio I,
do Subúrbio II e Cajazeiras, áreas mais pobres da cidade, como se destacou
anteriormente, tinham coordenadores em apenas 21%, 14% e 13% das
escolas, respectivamente. Enquanto isso, na CRE do Centro, a porcentagem
das escolas com esses profissionais em seu quadro chegava a 67,5%
(Secretaria Municipal de Educação, 2010).
A fim de aprofundar a investigação sobre a distribuição das questões
apontadas, e, assim, sobre a oferta e o acesso ao sistema de educação da
cidade, serão examinados mapas que mostram a localização de unidades no
território da cidade a partir de filtros indicadores, refinando-se a perspectiva das
características institucionais, para que se possa verificar sua interação com a
composição social dos territórios.
Primeiramente, a localização das unidades já permite um cruzamento
significativamente elucidativo com relação à disposição da oferta educacional,
como se pode observar a seguir, com uma série de mapas que mostram a
localização de instituições no município.
Iniciando, há a representação da localização de equipamentos públicos de
educação, saúde e administração pública na cidade, através de pontos
notáveis (assim, cada um não indica um equipamento específico, mas alguns
que estejam em um raio de ação). Esse mapa foi confeccionado para um
trabalho anterior acerca da distribuição desigual de equipamentos de consumo
coletivo em relação à estrutura socioespacial da cidade, evidenciando que sua
disposição no território acentua a segregação e a desigualdade social (da
Costa Silva, 2006).
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Mapa 15 – Equipamentos coletivos. Salvador, 2005.

Fonte: Trabalho de campo. Mapa elaborado por Gilberto C. Pereira.
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No Mapa 15, são visíveis diversas informações importantes acerca da
distribuição de equipamentos coletivos em Salvador. Uma primeira delas
identifica facilmente uma grande concentração nas regiões dos centros
tradicional e novo, referente tanto à quantidade, quanto à variedade. Ao se
examinar cada tipo, fica evidente a pouca disponibilidade de instituições de
saúde pública nas regiões do Miolo e do Subúrbio; o mesmo acontece com a
administração pública e, como interessa especialmente para este trabalho, com
a educação.
Assim, a concentração das unidades de ensino público também segue
esse padrão. Se, por um lado, existe alguma densidade de escolas na região
do centro geográfico, no vetor de crescimento do Miolo, há uma concentração
maior na área do Centro e da Orla tradicional e bem menor na região do
Subúrbio. 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 dos centros, o que dificulta seu acesso à
educação. Outra importante constatação é que as unidades, nas regiões de
menor oferta, são, em sua maioria, apenas de Ensino Fundamental, com uma
disponibilidade de Ensino Médio ainda mais restrita.
Comparando essas informações com os dados anteriores, pode-se
concluir que os habitantes dos bairros pobres de Salvador, com menos posse
de capitais materiais e imateriais, têm, em suas vizinhanças, pouca oferta de
equipamentos coletivos importantes para a vida urbana, o que dificulta o
acesso dessas populações a seus benefícios, diminuindo a renda real e
contribuindo para a desigualdade social e a concentração de vulnerabilidades
nesses territórios.
Refinando essa perspectiva, apresentam-se, a seguir, mapas que
mostram a localização de unidades no território da cidade. Tais cartogramas
foram feitos a partir do sistema Azimute, da Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e representam cada unidade escolar
específica que se encaixa na variável determinada, favorecendo uma visão
bastante fiel de sua localização, mas que pode deixar o cartograma mais
confuso

e

impossibilita

o

uso

de

algumas

variáveis
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.
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Nestes, algumas instituições tem uma marca vermelha em seus ícones, a mesma identifica
aquelas localizadas com precisão, enquanto as demais têm uma localização aproximada.
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Mapa 16 – Localização das escolas municipais. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 17 – Localização das escolas estaduais. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico, INEP - Censo Escolar.
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Mapa 18 – Localização das escolas particulares. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico , INEP - Censo Escolar.
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Observando a localização das escolas municipais, é visível uma
distribuição razoavelmente generalizada pelo município. Apesar disso, é
possível perceber uma densidade um pouco maior na região do Centro e na
Península de Itapagipe, em contraste com o Subúrbio e o Miolo. Importante é
destacar as exceções da difusão nos ―vazios‖ verificados nas regiões de
Pituaçu ao Trobogy e entre Valéria e Fazenda Coutos, regiões de ocupação
urbana mais recente e relativa baixa densidade demográfica, que podem
representar uma lacuna de planejamento.
Diante de tal dispersão vale ressaltar que ainda é possível observar
alguma concentração no triângulo Itapagipe, Pituaçu e Barra, que podemos
chamar de ―triângulo central‖. No caso das escolas municipais, a diferenciação
espacial

é

mais evidente

quando

se trata

dos

demais indicadores

georreferenciados do que na localização simples, como se verá adiante.
Em seguida, a localização das escolas estaduais permite visualizar que
existe uma clara concentração delas na região do centro tradicional da cidade,
e essa distribuição se torna rarefeita na região do miolo e parte distante da orla
norte, com pouquíssimas unidades na região densamente povoada do subúrbio
e adjacências. Uma rarefação de unidades nessas regiões periféricas é ainda
mais significativa com relação às instituições estaduais, que, como foi visto,
são aquelas que oferecem o Ensino Médio e têm estrutura, equipamentos e
serviços melhores.
Esse parece ser um elemento fundamental na caracterização da
segregação escolar na cidade, na medida em que os grupos populares têm não
somente a disponibilidade de unidades do Ensino Fundamental diminuída em
seus bairros, marcados por carências, mas, por acréscimo, têm o seu acesso
ao Ensino Médio dificultado pela distância espacial das unidades estaduais.
Essa realidade é composta, com um papel de protagonismo, por uma gama de
fatores que se impulsionam mutuamente na exacerbação dessa segregação,
influenciando a grande dificuldade de os alunos de classes populares
concluírem o Ensino Médio.
Importante é destacar, neste momento, o impacto da mobilidade em tal
dinâmica. Delgado (2014), ao analisar os custos e as condições de
deslocamento cotidiano na Região Metropolitana de Salvador e sua relação
com a organização social do território e as condições sociais da população,
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aponta que, nas regiões mais pobres, cativas do transporte público, está
também concentrado o maior numero de viagens de longa duração dos
trabalhadores do setor secundário e não especializados. Esse fator é
conjugado com uma restrição de serviços que resulta em dispêndio de tempo
no acesso a oportunidades, a empregos e a serviços, reproduzindo a
segregação socioespacial nas condições de mobilidade urbana. Ou seja, esses
grupos estão submetidos também a uma restrição de mobilidade cotidiana que
agrava a dificuldade de acesso às escolas distantes dos bairros populares.
Finalmente, examinando a localização das escolas particulares no tecido
da cidade, podemos conferir uma distribuição também bastante difusa, próxima
da obtida com a localização das unidades municipais. Interessante, nesse
mapa, é confirmar que essas instituições atendem a todas as parcelas da
população, pois estão presentes em quase todas as regiões da cidade, uma
vez que se comportam como empresas sujeitas às lógicas de mercado, no
caso o mercado da educação. As escolas particulares tendem, pois, a se
instalar em regiões próximas aos locais de habitação de sua clientela, o que
confirma sua utilização por grupos de baixa renda.
Aprofundando essa caracterização, pode-se examinar a localização das
escolas de acordo com outros indicadores já abordados neste trabalho, de
forma a analisar como se comportam, no território, as nuances ocultas nas
médias.
Dessa forma, seguindo com a lógica já estabelecida, inicia-se com
questões referentes a rendimento escolar, taxas de aprovação, reprovação e
abandono, anteriormente apresentadas em perspectiva global e, agora,
localizando

as

unidades

acima

e

abaixo

das

médias

totais.
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Examinando a localização das escolas a partir da taxa de aprovação
média de 78 para o Ensino Fundamental, pode-se observar que apresentam
uma considerável difusão das unidades pelo território da cidade, mas também
que essa disposição é mais rarefeita no caso das escolas abaixo da média,
com destaque para a Orla Norte (como pode ser conferido nos Mapas 19 e 20,
em anexo).
Se

comparado

com

os

mapas

das

escolas

por

dependência

administrativa, o mapa que mostra as unidades com maior taxa de aprovação
permite constatar que, nos bairros nobres, há uma quantidade menor de
instituições excluídas por tal parâmetro. Por outro lado, essas regiões
apresentam também uma densidade considerável de escolas abaixo da média.
Ao analisar as diferenças dos Mapas 19 e 20, no que se refere à
caracterização das unidades, pode-se observar que, nos bairros pobres, há
uma maior diferença de densidade. Ou seja, nas regiões nobres, a diferença no
numero de escolas com maior aprovação e menor que a média da cidade é
menor do que nos bairros populares.
Vale lembrar que se está trabalhando com uma média relativamente alta e
aqui, como indica a literatura, a aprovação se caracteriza como uma questão
relativamente menos problemática e menos territorializada do que outras
variáveis.
Ainda com relação à taxa de aprovação das escolas, analisam-se agora
as unidades estaduais.
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Mapa 21 – Localização das escolas com taxa de aprovação maior ou igual a 66 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico , INEP - Censo Escolar.
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Confirmando a tendência já apontada pelos dados e pela literatura,
novamente as maiores distinções aparecem ao se analisar o Ensino Médio,
reforçando a constatação de que, também em Salvador, esse nível de ensino
se apresenta entre as mais importantes fronteiras de distinção educacional na
atualidade. Por esse motivo, a entrada e a trajetória nessa etapa revelam
algumas das principais contradições do sistema educacional.
No Mapa 21, há claramente uma concentração de unidades nos bairros
nobres, apesar de uma presença que não pode ser ignorada nos bairros
populares. Ainda assim, trata-se de um punhado de instituições para milhões
de moradores, o que levanta novamente a questão da relação entre densidade
populacional e disponibilidade de escolas. Se, por um lado, a disposição das
unidades não ignora completamente essa questão, pode-se afirmar que chega
perto disso. Se existe alguma concentração nos arredores da Liberdade, uma
região muito populosa da cidade, são pouquíssimas as unidades com
aprovação acima da média em regiões também extremamente densas do resto
do Subúrbio.
Por outro lado, a distribuição das escolas com taxa de aprovação menor
que a média da cidade para o Ensino Médio se mostra um pouco mais
homogênea,

indicando que

as escolas abaixo

da

média

são

mais

generalizadas pelo território, em contraste com aquelas acima, que têm sua
presença mais restrita nos bairros do Miolo e Subúrbio (como pode ser
observado no Mapa 22, em anexo). Essa questão parece ser recorrente em
outros indicadores, como se verá adiante, atestando uma característica da
desigualdade de acesso na capital baiana. Quando se comparam as escolas
com resultados negativos e positivos em relação às médias, as primeiras são
mais espalhadas pelo território, enquanto, nas segundas, a polarização é bem
maior, pendendo para os bairros mais formalizados.
A seguir, apresentam-se os dados referentes à localização segundo a taxa
de reprovação das instituições, em ambos os níveis de ensino. Primeiramente,
as unidades de Ensino Fundamental, com taxas de reprovação menores e
maiores que dezesseis, a média na capital baiana.
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Mapa 23 – 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
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Considerando o Mapa 23 é possível verificar que as unidades abaixo da
média de reprovação apresentam difusão por quase todo o município. Ainda
assim, ao se comparar com o mapa de escolas com os que representam as
unidades por dependência administrativa (uma vez que os três sistemas podem
oferecer ensino fundamental), verifica-se uma diminuição de densidade geral,
com um total de apenas 333 unidades que correspondem ao parâmetro.
Assim, apesar de relativamente difusas por toda território, tais escolas
estão menos presentes nas regiões mais pobres, enquanto mantêm uma
densidade mais agrupada nas regiões mais nobres, no ―triângulo central‖.
As escolas com taxa a cima da média para o Ensino Fundamental
apresentam casos um pouco mais rarefeitos, mas ainda observáveis de forma
considerável em todos os territórios, indicando certa generalidade. Apesar
disso, ao se considerar a diferença entre ele e os mapas com a localização das
unidades, verifica-se que a diferença no Subúrbio e Miolo é menor que no
Centro e Orla Norte (como podemos visualizar no Mapa 24, em anexo).
Essas localizações indicam os impactos negativos do efeito do território
no rendimento dessas escolas e, desse modo, na qualidade das escolas
localizadas no Miolo e no Subúrbio. Ainda assim, apesar de ser uma questão
generalizada, ela não se apresenta tão afetada pela dinâmica territorial quanto
outras variáveis analisadas.
Como pode ser também constatado em outros dados de rendimento, no
Ensino Fundamental, a reprovação se apresenta como uma questão menos
problemática do que no nível seguinte, apesar de não superada. Em Salvador,
podemos perceber que a diferença entre a quantidade de escolas que estão
acima ou abaixo da média não é tão significativa quanto em outros mapas.
De acordo com essa variável, é possível verificar como estão dispostas as
escolas com Ensino Médio.
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Mapa 25 – Localização das escolas com taxa de reprovação maior ou igual a 16 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico , INEP – Censo Escolar.
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Mapa 26 – Localização das escolas com taxa de reprovação menor que 16 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico , INEP - Censo Escolar.
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Analisando a disposição espacial das escolas que oferecem Ensino
Médio, tanto acima quanto abaixo da média de reprovação, é possível observar
contrastes mais visíveis entre os vetores de urbanização que aquele verificado
no Ensino Fundamental, apesar da coincidência de taxas.
É observável a difusão com alguma homogeneidade no Mapa 25, que
aponta as unidades de reprovação maior ou igual à média. Esse fato indica a
generalização da questão pelo território, com muitas escolas abaixo da média
em toda a cidade. Apesar disso, ao se comparar com a localização das
unidades estaduais, fica visível que, nos centros, as escolas diminuem
significativamente sua densidade.
Podemos verificar também uma concentração mais clara de escolas com
reprovação abaixo da média nos bairros nobres no Mapa 26 (em anexo). Mais
uma vez, isso indica que as dificuldades são compartilhadas por todos os
territórios;

já

os

melhores

resultados

ficam

mais

concentrados

em

determinadas áreas. Ou seja, as questões de qualidade e acesso ao sistema
são generalizadas, mas se acentuam nas áreas populares, através da restrição
quantitativa e qualitativa de oportunidades.
Finalizando a sequência de mapas sobre rendimento das escolas, há
dados relativos ao abandono escolar para os dois segmentos analisados.
Apesar disso, fez-se uma opção por apresentar apenas um cartograma sobre o
Ensino Fundamental, uma vez que essa é uma questão pouco proeminente se
comparada ao desafio que existe para o Ensino Médio. A seguir, apresenta-se
a localização das unidades com taxas de abandono menores e maiores que
dezoito para o Ensino Médio, e maiores que cinco para o Ensino Fundamental.
Novamente, trata-se das médias da cidade.
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Mapa 27 – 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.
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Mapa 28 – Localização das escolas com taxa de abandono maior ou igual a 18 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Como ocorre com os demais índices de rendimento, as diferenças mais
contundentes se mostram relacionadas ao nível médio de ensino. Ressalta-se
que tanto os dados analisados quanto a literatura consultada indicam a questão
da permanência como um dos principais desafios para a universalização do
acesso e a conclusão.
No Mapa 27, visualiza-se uma pequena quantidade de unidades que se
encaixam acima da média, totalizando 87 unidades, o que significa uma
dificuldade generalizada, mas que se distribui homogeneamente no território. A
comparação desse mapa com os anteriores mostra uma clara vantagem na
manutenção da densidade das escolas nas áreas centrais, pois é onde se situa
a maioria delas com abandono abaixo da média, em contraste com as
pouquíssimas localizadas no Miolo e no Subúrbio.
Isso não acontece quando se observa o Mapa 28, que é bem mais
homogêneo e com um número maior de unidades nos vetores populares.
Comparando-se os dois cartogramas que representam as unidades com Ensino
Médio, verifica-se pouca mudança na densidade nos bairros nobres, que
comportam tanto unidades acima quanto abaixo da média. Já nos bairros
populares, há uma diferença bem mais considerável. O contraste entre os dois
mapas permite afirmar que a maioria das escolas dos bairros populares que
oferece Ensino Médio tem abandono maior que 18.
Já no Ensino Fundamental a questão é menos proeminente, com uma
taxa bem menor. Apesar disso, podemos observar no Mapa 29 (em anexo)
bastante denso de unidades acima da média de abandono, indicando uma
generalidade da questão pelo território, o que também indica uma diminuição
maior de densidade no triângulo central.
Seguindo com a caracterização, há a localização de escolas a partir de
dados referentes a seu corpo docente, outro elemento da dinâmica educacional
afetado pelo contexto territorial, como descreve a literatura (Gorard e Taylor,
2001; Érnica e Batista, 2012). Primeiramente, há a formação docente, algo que
havia aparecido nos dados gerais, mas como uma questão mais específica
para o Ensino Fundamental. Apesar disso, os mapas mostram certa
generalização da questão, afetando ambas as instâncias administrativas e
ambos os segmentos.
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Mapa 30 – Localização das escolas públicas com ao menos cinco docentes com formação de segundo grau,
trabalhando com os anos finais do Ensino Fundamental. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 31 – Localização das escolas públicas com ao menos cinco docentes com formação de segundo grau,
trabalhando com o Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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O Mapa 30 mostra a generalização da presença de docentes sem
formação superior. Apesar da diminuição da densidade por toda a cidade – e
especialmente no Centro –, ainda resta grande parte das escolas que
apresentam cinco ou mais docentes sem formação superior trabalhando nos
anos finais do Ensino Fundamental.
É possível também visualizar que existe uma diminuição mais significativa
de densidade nos bairros centrais, destacando-se a pouca presença de
unidades na área que se inicia na Barra, passando por Rio Vermelho e
chegando até a Pituba, alguns dos bairros mais nobres da cidade. Esse dado
provavelmente indica que os profissionais com maior

qualificação e

possibilidades de escolha de alocação tendem a procurar essas regiões.
Por sua vez, o Mapa 31 apresenta uma grande perda de densidade geral
em relação ao total de unidades estaduais, indicando que essa não é uma
questão tão proeminente no Ensino Médio quanto no Ensino Fundamental.
Apesar disso, as diferenças nas áreas da cidade são perceptíveis, pois, se os
bairros nobres têm poucas de suas unidades nessa situação, nos bairros
populares (com uma disponibilidade menor de escolas estaduais), pode-se
dizer que a maioria possuía ao menos cinco docentes com formação de
segundo grau trabalhando com o Ensino Médio.
Por fim, em ambos os mapas com as unidades que se encaixam nesses
casos de presença de docentes sem formação superior, chama também a
atenção a densidade de escolas no triângulo conformado pelas áreas da
Península de Itapagipe, do Cabula e de Brotas.
A seguir, apresenta-se a localização das unidades a partir da proporção
entre alunos matriculados e docentes que trabalham na instituição, um fator
que exerce impacto no cotidiano escolar, caracterizando-se como um indicador
de qualidade transversal que dialoga com vários aspectos levantados, como,
por exemplo, pode indicar unidades sujeitas à falta de professores e
sobrecarga de trabalho.
.
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Mapa 32 – Localização das escolas públicas e privadas com proporção matrícula/docente maior ou igual a 20. Salvador,
2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 33 – Localização das escolas públicas com proporção matrícula/docente menor que 20. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Neste momento, faz-se oportuno destacar que a questão da proporção
aluno/docente é ocasionalmente citada, mas pouco tratada na literatura sobre
eficácia escolar, talvez por ser um objeto mais comum da pedagogia. Apesar disso,
destaca-se, nos bairros pobres, a dificuldade de conseguir e de manter os
professores por longos períodos (Ainsworth, 2002). Em acréscimo, parece óbvio
que uma quantidade muito grande de estudantes em uma mesma sala é menos
positiva do ponto de vista do aprendizado, refletindo-se na possibilidade de
atenção, estímulo, acompanhamento e formação de laço subjetivo entre professor
e alunos.
Considerando, então, que vale a pena investigar de que forma essa esfera do
cotidiano escolar se apresenta no território da capital baiana, o Mapa 32 talvez
constitua um dos mapas mais contrastantes na diferença entre o Miolo, o Subúrbio
e Centro e Orla Norte. Nele, pode-se visualizar uma clara concentração de escolas
com maior proporção aluno/docente nos bairros populares, em oposição à quase
ausência no triângulo central63.
Já o Mapa 33 mostra uma maior difusão das instituições com proporção
menor que vinte. Apesar disso, enquanto, no triangulo central, tais escolas
aparecem

muito

concentradas,

no

Miolo

e

no

Subúrbio,

rarefazem-se

consideravelmente em relação ao total.
Dessa forma, existe uma disponibilidade muito menor de força de trabalho
para uma população demandante maior, o que implica o comprometimento de
diversos elementos relacionados à qualidade escolar e que passam pelos
profissionais da escola, isso sim, relatado pela literatura. Entre eles, há as questões
de acompanhamento do trabalho, carga de trabalho adequada, sentimento de
valorização profissional e maior tempo dedicado à disciplina do que aos conteúdos
(Reynolds e Teddlie, 2008).
Por fim, é possível analisar a localização de unidades escolares a partir da
infraestrutura e dos serviços disponíveis, utilizando-se como parâmetros elementos
destacados pelos dados gerais.
63

Ao se construir o mapa com as escolas privadas e públicas com proporção menor que 20,
houveram muitos casos em que elas ficaram espalhadas quase que homogeneamente pelo
território, e o cartograma tornou-se extremamente poluído visualmente, impedindo uma análise
aprofundada. Apesar disso, essa generalização também revela informações diferentes de outras
variáveis, pois as escolas com melhores proporções estão mais espalhadas, não sendo
exclusividade de nenhum território.
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Mapa 34 – Escolas totais com boa infraestrutura. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico , INEP – Censo Escolar.
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Mapa 35 – Escolas estaduais e municipais com laboratório de informática, internet de banda larga e quinze ou mais
computadores para uso dos alunos. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 36 – Escolas estaduais e municipais com biblioteca. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Examinando o Mapa 34 sobre a infraestrutura das instituições, verifica-se
a disposição espacial da presença simultânea de três itens que tiveram sua
carência apontada pelos dados anteriores (a saber, biblioteca, laboratório de
ciências e laboratório de informática).
Uma vez mais é perceptível que o padrão de distribuição dessas unidades
escolares se concentra nas áreas do Centro tradicional e da Orla, reduzindo-se
à medida que se afastam dessa área, em direção ao miolo e ao subúrbio, e
especialmente na parte mais pobre da cidade, como Plataforma e Castelo
Branco (e praticamente inexistentes mais adiante, em Fazenda Grande e
Valéria).
Ao se analisar a quantidade de escolas com boa infraestrutura segundo as
tipologias socioespaciais dos territórios onde estão inseridas, obtém-se outra
percepção dessa diferenciação, uma vez que metade delas se encontra em
bairros com população cujas ocupações são enquadradas na categoria médiosuperior, correspondentes, na sua maior parte, à orla norte e ao triângulo
central.
Gráfico 4 – Escolas públicas com boa infraestrutura segundo as
tipologias socioespaciais. RMS: 2010.

Fontes: Censo Escolar e Censo Demográfico, 2010. Apud: Fernandes e Carvalho, 2014.
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Ao localizar, no Mapa 35, as escolas que oferecem simultaneamente
laboratório de informática, internet de banda larga e quinze ou mais
computadores para uso dos alunos, pode-se observar uma clara concentração
de unidades no triângulo central, especialmente entre os Barris e a Península
de Itapagipe, e entre Caminho das Arvores e Pituba, o que deixa o resto da
cidade com uma proporção bem mais rarefeita (em todos os vetores).
Importante indicar que a análise das escolas particulares revelam padrões
semelhantes.
A dificuldade de acesso a escolas bem equipadas em termos de
informática, a que estão submetidas as famílias que residem fora das regiões
de concentração citadas, deve ser considerada, sem dúvida, uma barreira
adicional à aquisição de determinadas habilidades, atualmente essenciais,
especialmente se se considerar que parte dessa população também não tem
acesso a um computador doméstico, como indicam os dados socioeconômicos.
Já o Mapa 36 mostra as unidades com a presença de biblioteca, essa
diposição se mostra menos concentrada, mas, ainda assim, é possível
perceber

uma

diferença

significativa

na

distribuição

das

escolas,

aproximadamente nas mesmas áreas dos cartogramas anteriores.
Considerando-se os mapas 35, 36, e 37 em conjunto, é impossível não
visualizar as semelhanças em sua disposição, o que demonstra uma cruel
regularidade na distribuição da infraestrutura das escolas, corroborando a
hipótese de uma segregação escolar em diálogo com a segregação espacial.
De uma forma geral, os mapas referentes às estruturas e serviços foram
significativamente categorizantes, demonstrando não apenas que existem
dificuldades gerais, mas que elas não são homogêneas no território da cidade,
com carências de maior proporção nos bairros populares, em todos os
indicadores examinados.
Aqui se pode 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 das desejáveis.
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Chamam a atenção, uma vez mais, os ―vazios‖ existentes na orla norte e
na ―fronteira‖ com o Miolo, nas imediações do Parque de Pituaçu, da Avenida
Paralela e de Piatã, incluindo bairros nobres e populares. Essas regiões têm
uma urbanização mais recente, mas, mesmo levando isso em conta, ao se
considerar o planejamento da educação na cidade, ficam visíveis maiores
descompassos em relação às necessidades populacionais, pois esses vazios
de instituições podem representar diversas questões. Para elucidá-las, seria
necessário um estudo específico.
Por fim, cabe examinar a disposição de instituições de educação no
território de Salvador a partir da conjunção de alguns dos fatores analisados,
possibilitando representar a influência do acúmulo de vulnerabilidades. Como
últimos mapas, apresentam-se as localizações por conjunções de indicadores
ligados a rendimento, infraestrutura e equipe docente, referentes ao Ensino
Fundamental e ao Ensino Médio. No caso da variável de rendimento, a opção
foi a de por utilizar aquelas que se mostraram mais problemáticas para cada
nível.
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Mapa 37 – Localização das escolas com laboratório de informática, proporção matricula/docente menor que 20 e
abandono menor que 18 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 38 – Localização das escolas com laboratório de informática, proporção matricula/docente menor que 20 e
reprovação menor que 16 no Ensino Fundamental. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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No Mapa 37, pode-se observar não apenas a baixa densidade geral, mas
também que existe uma clara concentração e uma regularidade no triângulo
central, em contraste com a pouca presença em maior parte do município,
gerando imensos ―vazios‖ urbanos de eficácia escolar.
Examinando o Mapa 38, verifica-se existir um contraste ainda mais
significativo entre as áreas da cidade. Não apenas as regiões do Centro e Orla
norte têm mais unidades que se encaixam nesse patamar, como a diferença
entre elas e o número geral é bem menor.
Da mesma forma que, quando analisadas individualmente, as dificuldades
tendem a se generalizar e os melhores resultados a se concentrar em
determinadas áreas da cidade, com a conjunção desses fatores a
concentração se acentua ainda mais, indicando que o efeito do território atua
sobre essas questões individualmente, mas também de forma cumulativa com
essa sobreposição de fatores. Trata-se do aspecto da segregação como
superposição de vulnerabilidades, que, nesse caso, são institucionais, mas que
correspondem territorialmente à concentração de vulnerabilidades sociais da
população.
Como é intenção deste trabalho demonstrar que os problemas
constatados não se distribuem homogeneamente no espaço de Salvador, o
georreferenciamento das unidades escolares a partir desses elementos, além
de apontar para um desequilíbrio de atuação do sistema escolar como um todo,
revela diversos aspectos de aprofundamento da desigualdade educacional, na
medida em que tais nuances tendem a ser mais perniciosas nos bairros onde
habitam os mais pobres.
Em tal dinâmica, é possível observar diversas ausências ao longo do
espaço da cidade de Salvador, ou seja, áreas consideráveis do território que
estão

repletas

de

cidadãos,

mas

são

marcadas,

quantitativa

ou

qualitativamente, por abrangentes vazios institucionais.
Considerando, uma vez mais, os dois elementos básicos da segregação –
homogeneidade social do território e segmentação do acesso aos recursos
urbanos –, os dados demonstram que eles se verificam também na interação
da educação com o território, na cidade de Salvador.
Por um lado, nos bairros populares, existe essa relativa uniformidade na
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predominância da população com menor escolarização, mais abandono e
maiores taxas de analfabetismo e atraso escolar. Do outro, o exame das
questões institucionais e de sua localização demonstra que esses mesmos
espaços conjugam também uma menor quantidade de unidades escolares, e
uma quantidade ainda menor delas com indicadores favoráveis (mesmo que
relativamente ao contexto local).
Os territórios habitados pela população de menor capital cultural e
financeiro também são aqueles onde existem unidades escolares em menor
número e, além disso, são os que concentram as escolas com dificuldades de
funcionamento e rendimento.
Essa restrição na oferta de oportunidades nos bairros populares resulta,
para seus habitantes, na necessidade de maiores dispêndios de energia, renda
e tempo para acessar as escolas públicas de maior qualidade dentro do
sistema

disponível.

Tais

diferenças

têm

muito

peso

no

cotidiano

sobrecarregado que tais grupos enfrentam, configurando barreiras de difícil
superação (e ainda mais na medida em que os recursos são escassos) no
acesso a oportunidades de alocar os jovens em instituições relativamente mais
eficazes. Dessa forma, agravam-se, para a população das regiões mais pobres
da cidade, a segmentação de qualidade e o acesso à educação, pública ou
privada, e, assim, a desigualdade e a segregação geral, multiplicando-se as
vulnerabilidades.
Diante dos dados desta seção, pode-se considerar que as evidências
apresentadas caracterizam um caso significativo de segregação escolar
fundamentada por uma história em que o planejamento e a implementação do
sistema não acompanharam as necessidades de parcelas consideráveis da
população, mas se construíram em uma relação negativa com as suas
possibilidades de consumo do espaço.
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Conclusões e reflexões

Esta tese analisou os impactos das desigualdades socioespaciais sobre
as condições de oferta e acesso ao sistema de ensino e ao processo
educacional a partir de um estudo do caso da cidade de Salvador. Ao investigar
o sistema de educação básica, seus principais desafios e a relação com as
dinâmicas socioespaciais, logrou delinear algumas de suas principais
características e carências, apontando seu diálogo com o espaço urbano.
De um modo geral, os dados permitem caracterizar, na cidade de
Salvador, os elementos constituintes de uma dinâmica significativa de
segregação escolar que se configuram como um mecanismo de reprodução
das desigualdades no acesso e no aproveitamento da educação (Canosa,
2010).
Na primeira parte, foram apresentadas as concepções teóricas que
guiaram o trabalho, indicando-se as abordagens utilizadas na análise dos
fenômenos sociais investigados, bem como suas interpretações a respeito dos
mecanismos que os desencadeiam. Tal revisão permitiu levantar os indicadores
a serem utilizados e, assim, delimitar as variáveis indicadas pelos dados
disponíveis.
Ao abordar a questão urbana, o trabalho parte do significado do espaço
para a vida humana, destacando sua reforçada importância na sociedade
capitalista, em que a maioria das pessoas passa a viver na urbe. Assim, o
espaço se encontra duplamente vinculado à vida moderna: por um lado, a partir
da questão da produção e, por outro, também como forma de acesso a
recursos urbanos. Dessa configuração resultam impactos da organização do
espaço na vida dos habitantes das cidades, o que a literatura chama de efeito
território.
Nesse sentido, o fenômeno da segregação ganha muita importância –
especialmente em sociedades muito desiguais –, pois ele se caracteriza pela
segmentação do acesso a esses recursos, tanto a partir da disposição espacial
como do distanciamento social. Assim, a segregação concretiza diversas
divisões da realidade social correspondentes às suas múltiplas hierarquias.
214

Em seguida, foram examinadas algumas das questões implicadas na
investigação de trajetórias educativas, levantando-se questões sociais da
educação formal. Com relação a tal literatura, o fio condutor do presente
trabalho está na vertente que analisa a influência do contexto institucional
nessas trajetórias, ou seja, a relação de oportunidades e vulnerabilidades com
as condições da oferta educacional, identificando-se os elementos presentes
na dinâmica da escola que podem se configurar como favoráveis ao ―sucesso‖
escolar. Sem excluir a importância do contexto familiar, essa literatura sobre o
―efeito escola‖ ou ―escola eficaz‖ permitiu identificar fatores a serem
investigados nesta tese para caracterizar a oferta de educação na cidade de
Salvador.
Com referência a tais pesquisas, um grande número de trabalhos
apresenta confluências dos elementos observados, as quais puderam ser
desdobradas nas variáveis examinadas, como é sumarizado a seguir.
Ênfase na aprendizagem – Aspecto representado por variáveis relativas
à disponibilidade de serviços, taxas de rendimento das escolas e problemas
enfrentados.
Criação de uma cultura escolar positiva – Elemento abordado a partir
das percepções de valorização e participação dos professores, bem como da
proporção entre matrículas e número de docentes.
Altas expectativas quanto a rendimento e comportamento – Questão
examinada a partir de expectativas e desafios na percepção dos docentes.
Treinamento de pessoal – Aspecto que corresponde à variável formação
docente.
Envolvimento dos pais – Questão investigada a partir da frequência de
encontros do Conselho Escolar e percepções dos alunos sobre o tema.
Infraestrutura escolar – Item que inclui diversos requisitos destacados
como importantes pela literatura, tais como estrutura física e equipamentos.
Já as pesquisas concentradas na influência das origens sociais na
trajetória educacional, de uma forma geral, apontam indicadores de cunho
socioeconômico e de capital cultural, abordados de forma secundária, para
possibilitar um delineamento geral do público atendido pelas escolas públicas
da cidade. Nesse caso, dentre as variáveis consideradas, foram analisadas a
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escolarização dos pais, o consumo, a renda, o abandono e o atraso escolar.
Aqui, a literatura sobre trajetórias improváveis indicou algumas variáveis,
abordadas para delinear a relação com o campo da educação, essencialmente
através do questionário da Prova Brasil.
Formas familiares de contato com a cultura escrita – Elemento
analisado através de variáveis referentes à interação do núcleo familiar com a
cultura escrita, como a frequência com que o estudante observa os
responsáveis lendo, hábitos de leitura e escolarização dos responsáveis.
Formas familiares de investimento pedagógico – Nesse aspecto foram
examinados aspectos da mobilização familiar e da trajetória escolar, com
perguntas cujo objetivo era saber se os responsáveis conversam sobre o que
acontece na escola, se o aluno já abandonou a escola ou repetiu algum ano.
Condições e disposições econômicas – Aqui, foram considerados
elementos relativos à posição social das famílias com relação a seu perfil
econômico, representados por variáveis como consumo de bens duráveis e
inserção em famílias uniparentais.
A ordem moral doméstica – Questão que compreende disposições e
habitus familiares benéficos à educação, como a frequência a equipamentos
culturais e de educação.
Como terceira corrente, a literatura sobre o impacto do efeito território
sobre a educação indica o que procurar quando se investiga a segregação
escolar, o grau de heterogeneidade social das famílias atendidas (e, assim, dos
alunos) e a disposição espacial, em termos de quantidade e qualidade, dos
equipamentos e serviços disponíveis. Dessa forma, as variáveis foram
escolhidas tendo como objetivo abordar tais aspectos, a partir dos elementos
apontados pelas demais correntes.
Definidas as bases teóricas e a opção metodológica, na segunda parte
deste trabalho, apresentam-se a descrição e a análise empírica do objeto
demarcado, ou seja, o sistema de educação básica de Salvador e seu recorte
específico, a disposição e as características de sua inserção nos diversos
territórios do município.
Para delinear o contexto onde se desenrola a análise, inicia-se com a
trajetória e as características da urbanização da capital baiana. Tal processo
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complexo é resultante da combinação de explosões de imigração com o pouco
dinamismo econômico em longos períodos de sua história, além das lacunas
do planejamento estatal. Essa conjunção impossibilitou a inserção da crescente
população em situações condizentes com os direitos sociais, o que resultou na
concentração e na sobreposição de vulnerabilidades em determinados
espaços, ou seja, em acessos parciais aos recursos e oportunidades
disponíveis na cidade. De uma forma geral, podemos caracterizar esse
processo como rápido e pouco regulamentado.
Devido a tais dinâmicas, em conjunto com o formato triangular e a
topografia do município, constatou-se que sua urbanização se expandiu, a
partir do centro antigo, em três vetores principais que se consolidaram com
características urbanas e sociais distintas. A análise de diversos indicadores
urbanos e

sociais geoprocessados

– ocupação,

renda, educação

e

características urbanas – permitiu demonstrar que esses vetores realmente
apresentam características diferentes, embora possuam alta homogeneidade
nas suas configurações internas.
Ao refletir sobre as formas de segregação presentes na estrutura urbana
de Salvador, pode-se notar um panorama complexo, que comporta muitas
variações.

Na escala

macro,

a

metrópole

conjuga

uma

segregação

predominante por setores, principalmente no que se refere às características e
à composição social do território, mas que se aproxima do modelo concêntrico
com relação aos equipamentos urbanos, uma vez que existe um adensamento
a partir do centro (Corrêa, 2013). Ainda, em escalas menores, existem áreas de
fragmentação urbana e proximidade física de grupos em diferentes níveis da
estratificação social, conformando situações onde a segregação é concretizada
através da distância social, da dificuldade de acesso e da apropriação da
cidade formal por determinados grupos (Ribeiro e Koslinki, 2014; Serpa, 2013).
Para localizar o objeto na escala mais geral do fenômeno abordado, foi
apresentado um breve panorama da educação pública no Brasil, com
indicadores nacionais e regionais, no período 2000-2010. Eles apontam para
melhoras em maior parte dos aspectos examinados, embora ainda se
encontrem longe de compensar os atrasos históricos no campo. Ainda se
destacam algumas das questões proeminentes em escala nacional, como a
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segmentação do acesso ao Ensino Médio, as dificuldades persistentes no
Ensino Fundamental e as profundas disparidades regionais.
Seguindo com a análise, ao investigar os dados gerais da educação em
Salvador, foi possível evidenciar que eles encontram correspondência nas
questões nacionais, mas também apresentam peculiaridades e desafios
próprios. Sem dúvida, entre as consonâncias mais contundentes, encontra-se a
segmentação do acesso ao Ensino Médio.
Caracterizando

o

sistema

de

Educação

Básica,

os

indicadores

examinados são iniciados com o IDEB e os rendimentos médios, que apontam
diversos desafios. Dentre eles, revelam-se como maiores problemas o
abandono no Ensino Médio e a reprovação no Ensino Fundamental. Já a
distorção entre idade e série é muito alta em ambos os segmentos. Se
cotejados com as taxas de outras capitais, os números ainda revelam
disparidades

contundentes

para

Salvador,

muitas

vezes

negativas,

especialmente ao se compará-la com as capitais do Sudeste.
No que diz respeito às variáveis de infraestrutura, foram demonstradas
carências abundantes e quase generalizadas, especialmente acirradas nas
escolas municipais, que oferecem a maior parte do Ensino Fundamental, com
destaques negativos para a ausência de laboratórios de informática e ciências,
bem como falta de disponibilidade de computadores e internet para os alunos.
Por outro lado, as escolas estaduais apresentam menores restrições
estruturais, apesar dos grandes desafios com relação a rendimento e
permanência.
Ao se examinar outro elemento, os dados referentes ao corpo docente
(professores e diretores), destaca-se a grande proporção de professores sem
formação superior, situação mais agravada nas escolas municipais. Ainda com
relação aos processos de admissão de alunos, foi possível identificar pouca
regularidade nos métodos de entrada nas unidades, o que, em última instância,
coloca as famílias com menos recursos em desvantagem.
Se, por um lado, a maior parte dos professores aponta um dado
relativamente positivo quanto ao ambiente de trabalho, especialmente na maior
proporção de satisfeitos com a interação entre a equipe, por outro, os relatos
das dificuldades vividas destacam uma grande ocorrência de falta de
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professores, além de insuficiência de recursos financeiros e alto índice de faltas
por parte dos alunos.
Ainda com relação a percepções e expectativas dos docentes, desta vez
a respeito dos alunos, foi possível delinear que, de uma forma geral, os
professores do ensino público de Salvador consideram os eventuais problemas
de aprendizagem dos alunos mais relacionados à sua origem social e menos
aos problemas institucionais, situação que pode se refletir em atitudes pouco
combativas perante as dificuldades estruturais.64 Simultaneamente, com
relação à trajetória educativa de seus alunos, a maioria também revela esperar
uma diminuição aguda do sucesso à medida que eles avançam no sistema de
ensino.
Por fim, os dados referentes às matrículas evidenciam que os alunos do
sistema público são provenientes de famílias com padrão de consumo abaixo
da classe média, chefiadas por responsáveis com pouca escolarização. Apesar
de a maior parte considerar que a família valoriza a educação escolar, admitese que o acompanhamento não se dá com a mesma intensidade. Além disso,
os estudantes usam pouco os equipamentos relacionados à educação e têm
um contato relativamente restrito com a cultura escrita. Muitos afirmam já ter
abandonado a escola por pelo menos um ano letivo, o que também indica
trajetórias escolares acidentadas, cuja ocorrência é mais comum em famílias
de grupos populares.
No segundo momento da análise, para caracterizar a relação entre oferta
e demanda do ponto de vista urbano, foi examinada a disposição espacial de
alguns desses indicadores através de diversos mapas, referentes aos
contextos familiares e escolares. Tal cartografia das oportunidades escolares
na cidade de Salvador permite evidenciar diversas questões.
Foram analisadas,

primeiramente,

as variáveis educacionais das

populações residentes nas diversas áreas do município, indicando-se a
prevalência segundo instrução, atraso escolar e abandono. Os primeiros
mapas representam as áreas da cidade por predominância dos responsáveis
domiciliares sem instrução, com ensino fundamental incompleto ou com nível
64

Uma vez mais, é importante ressaltar que não se trata de responsabilizar os professores por
desconsiderarem as questões estruturais, mas de entender que tal fator se soma a outras
desvantagens às quais os alunos estão submetidos.
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superior. Em conjunto com os cartogramas seguintes, que representam o
atraso escolar de um e dois anos e o abandono escolar para os jovens
residentes, tais localizações evidenciam claras distinções entre o local de
moradia dos grupos sociais privilegiados e o dos grupos de maior
vulnerabilidade perante a educação, atestando a homogeneidade relativa a
essa esfera.
Em seguida são examinados mapas que representam a disposição de
elementos educacionais: equipamentos de consumo coletivo, localização das
escolas, aprovação, reprovação, abandono, formação docente, proporção entre
número de matrículas e número de docentes, infraestrutura escolar e alguns
cruzamentos.
Nesse momento da análise, as instituições apresentaram maior variedade
de configurações dos dados analisados, além de demonstrarem também
contundentes

desigualdades

espaciais.

O

mapa

que

representa

os

equipamentos coletivos se apresenta muito contrastante, indicando uma grande
desigualdade na sua distribuição, especialmente no que diz respeito ao Ensino
Médio. Isso é confirmado nos mapas que representam as unidades por
dependência administrativa, que, além da concentração geral, também
corroboram as diferenças de distribuição das unidades entre estaduais,
municipais e privadas.
Os cartogramas referentes à localização das escolas a partir das taxas de
rendimento demonstram que a aprovação e a reprovação se apresentam
também com localizações polarizadas, mas menos contrastantes nas do
Ensino Fundamental se comparadas com as do Ensino Médio. De forma
similar, as unidades filtradas por taxa de abandono se apresentam muito
concentradas espacialmente, ainda mais no Ensino Médio e bem menos para o
Ensino Fundamental.
Com relação aos docentes, foram examinadas duas variáveis, a
localização das escolas que contavam com mais de cinco professores com
formação máxima de Ensino Médio. Em ambos os segmentos, há contrastes
claros de localização, com uma presença maior desses professores nos bairros
populares, especialmente para o Ensino Fundamental. Também a disposição
das unidades por sua proporção entre número de matrículas e número de
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docentes se revela extremamente contrastante, pois as escolas com maior
proporção estão bem mais presentes no Miolo e no Subúrbio.
Ao se examinar a disposição das instituições segundo itens de
infraestrutura e equipamentos, encontra-se um dos elementos de maior
contraste espacial dentre todos os que foram investigados. Aqui, foi possível
visualizar que as carências gerais são distribuídas de forma muito desigual e
estão especialmente concentradas em favor do triângulo central. Acrescente-se
que as condições das escolas de Ensino Fundamental são piores nesse
sentido, com falta de diversos atributos.
O último conjunto de mapas traz muitas evidências relevantes, pois
representa a localização das escolas segundo o cruzamento de variáveis já
analisadas separadamente: rendimento, estrutura e proporção entre número de
alunos e número de docentes. Tal disposição se mostrou extremamente
contrastante entre as áreas da cidade, com grande desvantagem para os
bairros populares, o que, por sua vez, demonstra a superposição das
vulnerabilidades escolares no território como elemento de aprofundamento das
desigualdades.
Praticamente todas as variáveis examinadas – urbanas, socioeconômicas
ou escolares – apresentaram nuances territoriais significativas. Com efeito, a
despeito de alguns avanços recentes na área da educação, o cruzamento de
informações e os mapas apresentados demonstram que as unidades escolares
com melhores indicadores de qualidade se concentram majoritariamente fora
das regiões mais pobres de Salvador. Nesse contexto social, a desigualdade
de acesso à educação é agravada pela conjunção com outras desigualdades
sociais, constituindo-se num um círculo vicioso de vulnerabilidades sociais.
Considerando a totalidade dos mapas apresentados, sem dúvida, o
território que mais concentra oportunidades de acesso à educação pública com
qualidade (ou eficácia) relativamente maior é o triângulo central, que é uma
área de habitação de classes médias e altas, com apenas alguns fragmentos
de ocupações populares.
Retomando a perspectiva institucional sobre os mecanismos de atuação
da segregação, os dados permitem concluir que as regiões da cidade
habitadas pela população menos capitalizada contam com uma disponibilidade
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restrita de equipamentos e instituições educacionais, constituindo lacunas
institucionais camufladas na densa urbanização informal. Esses vazios ocultos
também se escondem nas médias gerais, nas diferenciações de qualidade e
nos pensamentos polarizadores do planejamento estatal, que parecem
considerar invisíveis esses territórios.
Esse contexto atua invertendo a ênfase do conceito de Harvey, de
sobrelucro de localização. Nesse caso, há um prejuízo de localização, uma
diminuição da renda real, que se caracteriza pela impossibilidade ou esforço
adicional necessário para acessar instituições de maior qualidade. Trata-se de
uma barreira para a trajetória educacional, na medida em que de famílias com
poucos recursos se exigem eventuais gastos (de energia, tempo e dinheiro)
para acessar a educação.
Vale ainda refletir sobre outra perspectiva: a segregação urbana também
pode ser aplicada no caso da segregação escolar, por força da superposição
de vulnerabilidades a que estão submetidos os que se encontram nessa
situação (Ribeiro, 2005). Também quando são examinadas as barreiras para o
acesso à educação, verifica-se a superposição das questões relativas à
homogeneidade social do público com as dificuldades das instituições de
educação e a carência de outros equipamentos relacionados.
Segundo a literatura revisada, o conceito de segregação escolar pode ser
definido como a restrição do acesso e a distribuição desequilibrada de alunos
entre escolas, de forma a concentrar perfis sociais distintos. Dessa forma,
apenas a demonstração da relativa homogeneidade do público da educação
pública na capital baiana – cuja maioria pode ser claramente enquadrada nas
classes populares – já evidencia seu primeiro nível de segregação. Acrescentese que as nuances e a disposição espacial dos diversos aspectos pesquisados
a respeito das escolas apontam para contrastes constituídos em relação com a
pobreza do território, o que aprofunda tal dinâmica.
Essa questão fica evidente com relação ao sistema de educação da
cidade, que segmenta o acesso e a sua apropriação para essas populações.
Assim sendo, uma vez que as unidades com melhores indicadores se
concentram majoritariamente fora das regiões mais pobres65, a desigualdade
65

Apesar disso, existem muitas nuances em um sistema que parece homogêneo, mas, na
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de acesso ao sistema escolar é agravada pela conjunção com as outras
desigualdades sociais, em direção ao já mencionado círculo vicioso de
vulnerabilidades.
Com a visualização das relações entre a estrutura urbana, o perfil da
população residente e as características das escolas, demonstra-se que os
habitantes dos bairros populares têm à sua disposição uma gama muito menor,
menos variada e com menos qualidade de serviços e equipamentos coletivos,
públicos ou privados. Caracterizando, portanto, a impossibilidade de acesso ou,
no mínimo, necessidade de um maior dispêndio de recursos, de tempo e de
energia que os habitantes de bairros formalizados para acessarem serviços e
equipamentos de maior qualidade, o que implica um decréscimo da renda real
de grupos já empobrecidos, como já foi anteriormente destacado.
Pode-se afirmar, então, que a localização dessas instituições no território
da cidade age dificultando, para os habitantes pobres das áreas mais distantes
do centro, o acesso às escolas com estruturas mais próximas do desejável,
pois não apenas existe uma concentração de unidades em determinadas
áreas, como as escolas, nas regiões centrais, têm melhor estrutura, são mais
bem equipadas e dispõem de professores com maior formação.
Importante é ressaltar também a carência de unidades de Ensino Médio
nessas regiões, o que potencializa a segregação pela própria ausência de
oferta em muitas áreas. Isso acarreta o aprofundamento de um das maiores
questões da educação no Brasil, e ainda mais significativa no caso de
Salvador: o acesso e a permanência no Ensino Médio.
Dessa forma, questões adicionais emergem da comparação dos dados
relativos ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. As escolas estaduais, que
oferecem o Médio, têm melhor estrutura e professores com maior formação.
Apesar disso, esse nível de ensino apresenta indicadores de rendimento mais
problemáticos que os do Ensino Fundamental, especialmente o abandono. É
difícil definir, sem um estudo específico, quais são as origens dessa dinâmica,
mas é possível indicar que, provavelmente, ela se conecta com a pouca

realidade, comporta trajetórias diferentes, o que corrobora os autores que apontam para a
necessidade de se complementarem estudos quantitativos e qualitativos, macro e
microssociais.
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preparação de um segmento para o outro, ou que as dificuldades de acesso e
permanência não são compensadas por melhores estruturas.
Além disso, a maior segregação das unidades que oferecem o segmento,
sem dúvida, cumpre um papel nessa dinâmica: a grande maioria dos jovens de
classes populares passa a necessitar de esforços adicionais no momento da
passagem para o Ensino Médio, por residir em áreas distantes das que
oferecem maior abundância desse serviço. Isso se reflete em custos a se
somarem aos que já existiam, configurando grandes desestímulos para uma
população no limite da reprodução social.
Com esse panorama, fica evidente que o planejamento e a implementação
do sistema de educação não aconteceram de modo a acompanhar a densidade
e as necessidades da população, como indica a técnica urbanística.
Inversamente, seu desenvolvimento foi construído em uma relação negativa
com a pobreza, e, por isso, com as possibilidades de consumo do espaço. Tal
dinâmica, nas regiões mais pobres da cidade, agrava a segmentação de
qualidade e o acesso à educação, configurando territórios com características
institucionais deficitárias e uma sociabilidade pouco heterogênea, elementos
que são destacados por toda a literatura como fundamentais para a reprodução
das desigualdades sociais (Ainsworth, 2002; Batista e Érnica, 2012; Ribeiro e
Koslinski, 2014).
Ou seja, também com relação à educação, as distinções entre aqueles
que têm o acesso facilitado ou dificultado pela configuração urbana acabam
representando uma descapitalização para os habitantes das regiões mais
pobres, ampliando sua vulnerabilidade social (Harvey, 2005) através de vazios
que são ocultos, mas não aleatórios ou gerados por coincidências, mas
vinculados às grandes dinâmicas de reprodução das desigualdades sociais. De
fato, os dados indicam que quanto mais problemática a questão no panorama
geral, maiores seus contrastes espaciais.
Sabe-se que as carências atuais são resultantes de um processo histórico
de desenvolvimento urbano excludente, localizado em um contexto geral
marcado por uma falta de intencionalidade em universalizar a educação e um
planejamento urbano reduzido. Nessa dinâmica, as nuances, como elementos
de diferenciação entre esses segmentos do sistema educacional, se revelam
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como um fator de aprofundamento da desigualdade educacional, na medida
em que tendem a ser mais perniciosas sobre os mais pobres.
Entre as conclusões mais significativas está a importância da questão da
homogeneidade dentro do sistema, revelando as distinções ocultas nas
médias, que, em realidade, aprofundam a desigualdade educacional. Trata-se
de um desafio para a educação da cidade e do país, que, por sua vez, soma-se
às da qualidade geral e da cobertura, apresentando-se em paralelo.
Apesar disso, ainda restam muitas questões a serem analisadas e
examinadas com cuidado. Por isso, o sistema como um todo e suas
diferenciações demandam estudos mais aprofundados, a fim de se avançar no
entendimento dos elementos que atuam mais significativamente nessas
nuances.
As informações levantadas evidenciam que o sistema de educação
encontra-se atingido por impactos que remetem às diferentes esferas da vida
urbana em seus territórios socialmente apropriados e construídos, ou seja,
demonstra que os desafios a enfrentar extrapolam sua área de atuação direta,
envolvendo outros campos da sociedade.
Através da análise aqui desenvolvida, foi possível verificar que existem
alguns avanços na história recente de Salvador com relação às melhoras de
determinados indicadores de acesso, rendimento e anos de estudo da
população. Entretanto – e sem dúvida –, há um número muito maior de
carências e desafios a serem enfrentados, frutos de um atraso histórico de
investimento e planejamento na educação, ainda marcados por uma falta de
intencionalidade em universalizar a educação e por um planejamento repleto
de lacunas. Tais desafios, por sua vez, exigem estudos aprofundados e
planejamento consciente das políticas públicas, tanto as urbanas como as de
educação.
Enfrentá-los significa buscar caminhos para romper o círculo vicioso que
reproduz as desigualdades sociais e educacionais nas cidades. Para tanto, é
necessário atentar para a complexidade das relações envolvidas na questão
urbana e na questão educacional, o que certamente ainda está a exigir uma
maior extensão da pesquisa e um aprofundamento da reflexão a seu respeito.
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Anexos.
Mapa 19 – Localização das escolas com taxa de aprovação maior ou igual a 78 no ensino fundamental. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE - Censo Demográfico, INEP - Censo Escolar.
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Mapa 20 – Localização das escolas com taxa de aprovação menor que 78 no ensino fundamental. Salvador, 2010.

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

238

Mapa 22 – Localização das escolas com taxa de aprovação menor que 66 no Ensino Médio. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 24 – Localização das escolas com taxa de reprovação maior ou igual a 16 no Ensino Fundamental. Salvador, 2010.

Fonte: Sistema Azimute-SEI. IBGE – Censo Demográfico, INEP – Censo Escolar.
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Mapa 29 – Localização das escolas com taxa de abandono maior ou igual a 5 no Ensino Fundamental. Salvador, 2010.

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