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RESUMO
Estudos como os de Bourdieu e Coleman já sinalizavam desde a década de 1960,
que as relações estabelecidas entre a sociedade e a escola necessitavam de
análises que buscassem compreender de que forma essa instituição colaborava no
processo de reprodução das desigualdades existentes na sociedade. Desta forma,
através de análises realizadas a partir dos microdados da Prova Brasil de 2013,
levantamos informações sobre as características socioeconômicas, raciais e
culturais dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas
municipais de Salvador no intuito de observar quais são as relações estabelecidas
entre o nível socioeconômico, a raça e o desempenho escolar revelado através do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além de uma revisão
bibliográfica que nos apresentasse o estado atual das pesquisas que buscaram
compreender a influência que a identificação racial da criança pode exercer no seu
desempenho escolar, foram realizados cruzamentos estatísticos com os microdados
disponibilizados pelo questionário contextual que os alunos responderam na Prova
Brasil- 2013 com a finalidade de compreender se o pertencimento a uma categoria
racial interfere na posse de capital econômico, capital cultual e capital social familiar.
Posterior a esse processo, um estudo de caso foi realizado no intuito de observar
quais estratégias são elaboradas por uma escola na Rede Municipal de Educação
de Salvador para diminuir os efeitos das condições socioeconômicas e raciais no
desempenho escolar. Entrevistas semiestruturadas e observações livres foram
realizadas no contexto da escola. Observamos que, entre outros fatores, a liderança
administrativa e pedagógica da gestora escolar parece diminuir os possíveis
impactos que o meio social e condição racial possa exercer no desempenho escolar.
Palavras- Chave: Raça- Nível Socioeconômico- Desempenho Escolar

ABSTRACT
Studies such as those of Bourdieu and Coleman had already indicated since the
1960s that the relationships established between society and the school required
analyzes that could to understand how this institution collaborated in the process of
reproduction of existing inequalities in society. Thus, through analyzes carried out
from the microdata of the 2013 Prova Brasil, we collected information on the
socioeconomic, racial and cultural characteristics of the students of the 5th year of
Ensino Fundamental (Elementary School) in the municipal public schools of Salvador
in order to observe the relationships established between socioeconomic status, race
and school performance revealed through the Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), that means basic education development index. In addition
to a bibliographic review that presented us the current state of the researches that
sought to understand the influence that the racial identification of the child can exert
on their school performance, statistical crossings were made with the microdata
provided by the contextual questionnaire that the students answered in the 2013
Prova Brasil, in order to understand if belonging to a racial category interferes with
the possession of economic capital, cultural capital and family social capital.
Subsequent to this process, a case study was carried out in order to observe what
strategies are developed by a school in the Rede Municipal de Educação de
Salvador (It means the Education System of Salvador) to reduce the effects of
socioeconomic and racial conditions on school performance. Semi-structured
interviews and free observations were carried out in the context of the school. We
observed that, among other factors, the administrative and pedagogical leadership of
the school management seems to reduce the possible impacts that the social
environment and racial condition can exert on school performance.
Key words: Race - Socioeconomic Level - School Performance
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1

INTRODUÇÃO
Esta dissertação se relaciona de forma intrínseca com a experiência

profissional e a formação da pesquisadora, como estudante da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB). Ambos os aspectos responsáveis pela reflexão sobre o
quanto o sistema de ensino ainda se apresenta racialmente classificado e
organizado mantendo a discriminação persistente na área educacional.
A atuação como professora da Educação Básica nas salas de aula com
turmas do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede municipal
de Salvador, localizada em uma região periférica, na qual obtive a experiência de
lecionar em turmas em que foram aplicadas uma das avaliações externas, intitulada
Prova Brasil, realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), fez
nascer a vontade de interrogar esse cenário.
Ao observar os resultados de desempenho em avaliações em larga escala
alcançados pelas escolas da Rede Municipal de Salvador e ao comparar com a
localidade da maioria das instituições no território deste município foi ficando
evidente a discrepância entre os desempenhos escolares dependendo da região da
cidade em que cada escola estivesse situada. Aquelas localizadas em bairros mais
periféricos e afastadas do centro ou da orla da cidade tendem a ter resultados de
desempenho na Prova Brasil inferiores aos alcançados pelas escolas situadas em
locais mais centrais e mais privilegiados socialmente. E, observando o mapa racial
da cidade de Salvador, constatou-se que o nível socioeconômico está relacionado
também com a categoria racial predominante em cada bairro.
Dessa análise inicial da realidade emergiu a seguinte hipótese: as alunas e
alunos negros moradores de bairros periféricos e com baixa renda, em sua maioria,
apresentam dificuldades escolares maiores em relação aos outros grupos raciais.
Essa situação pode estar relacionada com a dificuldade encontrada no processo da
construção da

sua identidade e autoestima, ambas necessárias para o

desenvolvimento da aprendizagem, bem como pode estar atrelado também à
ineficiência das instituições socioculturais, que poderiam transpor a influência
negativa que a situação socioeconômica pode exercer no desempenho dos
estudantes, e não o fazem, neste caso, a escola.

17

A fim de compreender como a escola pode se relacionar com as influências
dos fatores externos como, por exemplo, as características socioeconômicas, raciais
e culturais do seu alunado e do seu entorno, como ponto de partida e para o
desenvolvimento desta pesquisa, definimos ser necessário observar o desempenho
escolar revelado através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
do ano de 2013, relativo aos anos iniciais do Ensino Fundamental I (4ª série/5° ano)
das escolas públicas sob a responsabilidade do município de Salvador e confrontá-lo
com as informações retiradas do questionário contextual respondido pelos
estudantes ao término do instrumento de avaliação de rendimento escolar desse
índice, a chamada Prova Brasil.
O resultado do desempenho dos alunos avaliados pela Prova Brasil é
formulado e disponibilizado no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) em forma de proficiência, o qual é obtido através dos dados
referentes às avaliações em Língua Portuguesa e Matemática da referida prova,
fazendo o uso da Teoria de Resposta ao Item1. Além disso, os desempenhos
medidos nas duas áreas de conhecimento unidos à taxa de aprovação da unidade
de ensino, consultada no banco de dados do Censo Escolar, formam o IDEB de
cada escola.
Já o questionário contextual, preenchido pelos alunos, fornece, entre outros,
o Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE), que
distribui os estudantes avaliados em sete grupos socioeconômicos distintos. A
constituição desses grupos leva em consideração a renda familiar de cada aluno,
formada a partir da análise da quantidade de aparelhos eletrodomésticos e
eletrônicos que cada família possui em casa, bem como o acesso a serviços, como
por exemplo, a contratação de empregada mensalista. Outro fator que auxilia na
formação do INSE é o nível de escolaridade dos pais/mães ou responsáveis pelos
alunos. Vale ressaltar, que o INSE da escola é formado pela média aritmética
simples da medida de nível socioeconômico de cada aluno da instituição escolar que
respondeu ao referido questionário.
Podemos salientar, que além de apresentar as escolas que realizaram a
1
A metodologia da Teoria de Resposta ao Item, de acordo com Andrade, Tavares e Valle
(2015) propõe disponibilizar a relação entre a probabilidade de um aluno acertar a um item na
avaliação e sua proficiência e habilidade na realização da mesma, além de ser possível através
dessa metodologia, comparar populações que respondam as avaliações com itens comuns ou
comparar indivíduos pertencentes à mesma população que foram submetidos a provas diferentes.
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referida avaliação, em níveis de acordo com suas posses materiais e escolaridade
dos pais, esse questionário contextual aplicado aos alunos também indaga
informações pertinentes, tais como: a raça de forma autodeclarada, seus hábitos
culturais e escolares, bem como a relação que a família mantém com os assuntos
escolares.
Apoiada nessas primeiras impressões e ciente da postura política e analítica
assumida nesta pesquisa, além da intenção de produzir conhecimento na busca da
emancipação social para além da mera transcrição da realidade e denúncia,
definimos que conhecer a composição racial, socioeconômica e cultural dos alunos
pertencentes às escolas públicas da cidade de Salvador, bem como compreender
como sua cor ou raça está relacionada com seus atributos socioeconômicos,
culturais e educacionais são aspectos que se apresentam como objetivo desta
pesquisa, no interesse de, posteriormente, auxiliar na construção de estratégias para
a superação dos desafios apresentados, visto que há uma vasta literatura que
aponta para a influência da condição racial sobre o desempenho escolar.
Logo, inicio a introdução desta pesquisa buscando explanar sobre a escolha
do termo raça ao se referir às categorias e aos grupos de cor do Brasil e como este
fator traz reflexos no setor educacional. Essa decisão surge a partir do momento em
que se faz necessário lembrar que o pensamento racista brasileiro orienta muitas
práticas na nossa sociedade e adentra os muros da escola, em particular.
(Henriques, 2002; Munanga, 2008).
Assim, nesta pesquisa, a opção pela utilização do termo raça surge por ser
uma categoria de análise fruto de um arcabouço teórico resultante de estudos de
intelectuais, tais como: Guimarães (2011), Gomes (2012), Hall (2015), Senkevics,
Machado e Oliveira (2016), entre outros, que veem a necessidade de discutir e
debater a insistência das desigualdades entre os grupos de cor e raça ao longo da
História do Brasil.
A decisão por essa categoria de análise que é sempre alvo de muitas
dúvidas e críticas por partes de alguns teóricos e estudiosos, encontra nas palavras
de Gomes (2010) explicação substancial, quando a mesma afirma que um dos
maiores desafios postulados para os intelectuais negros na era da globalização é
lançar um novo olhar para as diferenças, é ressignificar a ideia de raça, reiterando
sempre que esta é fruto de uma classificação social forjada no processo de
dominação colonial moderna e eurocentrada.
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Desta forma, enquanto a realidade educacional, expressada através de
estatísticas,

apresentar

de

forma

hierarquizada

racialmente,

informações

educacionais sobre os diversos grupos sociais, inclusive no que se refere à trajetória
de sucesso escolar, necessitaremos de análises que expliquem tais estatísticas de
desigualdade de desempenho separadas por categorias de cor.
A opção pelo termo etnia ou étnico-racial foi descartada visto que, ao buscar
compreender as características culturais de diversos povos, o mesmo assume um
sentido que não condiz com o objetivo destee estudo. Estamos falando em outra
perspectiva e compreendemos, enquanto intelectuais negros, que o termo raça
precisa ser debatido na contemporaneidade, pois ainda levamos resquícios da
utilização equivocada deste conceito nas relações sociais passadas. E, como afirma
Gomes (2010, p. 504):

Ao tematizarem a raça como construção social, cultural, histórica e
política, ao discutirem que a incidência do racismo sobre os negros
(pretos e pardos) não se restringe à sua ascendência africana e nem
à sua cultura, mas está vinculada as interpretações que recaem
sobre os sinais diacríticos inscritos no corpo negro, os intelectuais
negros repolitizam a raça, ressemantizam-na.

Portanto, o uso desta categoria de análise está pautada na busca pela
ressignificação do termo construído com bases nas características fenotípicas da
população negra, que serviram durante séculos às teorias racialistas na tentativa de
dominação sociopolítica de tal população e refletida na discriminação que sofrem
ainda atualmente.
Outros termos foram utilizados nesta dissertação, os quais são frutos de
teorias sociológicas que interrogam o papel social destinado à escola e sua
funcionalidade. Opções teóricas foram tomadas de forma a somar com os objetivos
propostos nesta pesquisa. Foram também utilizados estudos como os de Bourdieu
(2015a) que já sinalizam, desde a década de 1960, que as relações estabelecidas
entre a sociedade e a escola necessitam de análises. Portanto, podemos buscar
compreender o quanto a escola enquanto instituição social desenvolve mecanismos
de reprodução de diversas desigualdades, fazendo-se necessário conhecer as
entrelinhas desse processo com vistas a superá-las.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Observatório do Plano
Nacional de Educação (2014), a porcentagem de crianças de seis a 14 anos
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matriculadas no Ensino Fundamental é de 97,5%. Portanto, consideramos que o
acesso à escola pública em seu nível fundamental (anos iniciais) está praticamente
universalizado, apesar das diferenças regionais serem consideráveis. Sabemos,
contudo, ser esta uma conquista recente.
Entendemos que, para além do acesso, temos que verificar se o sistema
público de ensino, do modo como está organizado e dividido do ponto de vista racial
e socioeconômico, já se configura, conforme critérios estabelecidos nos textos
legais, como um lócus de promoção do desenvolvimento do potencial humano de
forma igualitária independentemente da cor/raça, nível socioeconômico ou cultural
dos alunos e alunas que nela estudam.
Portanto, esta pesquisa utiliza as informações levantadas por esse
questionário, aplicado pelo SAEB através da Prova Brasil, com o objetivo de
conhecer as relações entre as variáveis: capital econômico, capital cultural, capital
social familiar e a identificação racial dos respondentes, os quais compõem, entre
outras características, o perfil dos estudantes das escolas municipais de Salvador,
de forma que seja possível verificar se um grupo racial tende a apresentar maior ou
menor capital dentro da rede de educação estudada.
Assim, o capital econômico dos alunos foi analisado à luz do referencial
teórico de Pierre Bourdieu, de acordo com a posse de bens materiais que declaram
ter. Bem como o capital cultural sendo interpretado com base na escolaridade dos
pais, mães e/ou responsáveis e acesso às atividades culturais. O capital social,
entendido nesta pesquisa, a partir do nível de envolvimento e incentivo dado pela
família no que se refere à vida escolar do aluno e a presença física de ambos os
pais na residência, respeitou o que James Coleman (1988) intitulou de Capital Social
Familiar.
Anterior a esse passo, buscamos a construção de uma revisão de literatura
para analisar o estado atual de pesquisas que investigam a influência da condição
racial dos alunos e alunas no seu desempenho. Conhecendo, assim, o cenário
nacional no que se refere à influência da raça no desempenho escolar. O
levantamento dessas pesquisas, seguido de suas análises, apontaram o quanto a
categoria racial ainda influencia o desempenho escolar mesmo quando a variável
socioeconômica é controlada.
Com essas percepções preliminares, mesmo que a escola pública atenda a
padrões pedagógicos similares por serem partes da mesma rede pública municipal
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com diretrizes que orientam e tentam dar unidade ao trabalho desenvolvido nas
escolas, nos propomos a investigar também se as variáveis socioeconômicas e
raciais que as afetam podem ou não diferenciar o desenvolvimento escolar dos
alunos (as) que estudam em diferentes escolas.
Dessa forma, esta pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer no
primeiro momento, qual a população atendida pelas escolas públicas do município
de Salvador para posteriormente, compreender como os fatores raça, nível
socioeconômico e desempenho se relacionam no contexto escolar. Para buscar
entender como esses fatores podem dificultar e interferir na atuação dessas escolas
frequentadas, em sua maioria, por crianças oriundas de famílias de baixo/médio
nível socioeconômico e pertencentes, majoritariamente, ao grupo populacional negro
(pretos e pardos), como classifica o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
No segundo momento desta pesquisa foram levantadas estratégias
elaboradas por uma escola da Rede Municipal de Educação de Salvador, que
constrói e executa uma série de procedimentos com transpondo as dificuldades
encontradas pelo precário nível socioeconômico da localidade e da população
atendida pela escola. Nesse sentido, será apresentado o estudo de caso realizado
nesta unidade escolar também com o intuito de compreender como essas relações
são lidas pelos atores escolares. O estudo de caso se tornou possível a partir da
técnica de entrevistas semi estruturadas entre a professora regente do 5º ano, a
gestora e a coordenadora pedagógica da instituição, além de observações
realizadas em encontros pedagógicos coletivos.
A dissertação está estruturada de forma que na primeira secção será
apresentada uma discussão sobre as desigualdades escolares através das
categoriais analíticas tratadas por Bourdieu (1986) e James S. Coleman (1988) que
apesar de possuírem diferenciações em suas teorias, apontam aproximações
pertinentes de serem analisadas nesta pesquisa acadêmica.
Ainda neste capítulo traremos uma breve reflexão sobre a linha de pesquisa
em eficácia escolar, no intuito de entender como se deu o início do levantamento de
informações sobre as escolas que apesar de enfrentar inúmeros problemas,
conseguem elevar a aprendizagem do seu alunado a um patamar superior do que
para ele era esperado. Informações sobre o SAEB foram incorporadas neste capítulo
além do levantamento das pesquisas mais recentes que se debruçaram sobre as
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relações existentes entre a condição racial dos alunos/alunas e seu desempenho em
avaliações externas, utilizando os próprios dados disponibilizados pelo SAEB.
Esse caminho foi de suma importância para que inferências fossem
realizadas ao longo do percurso desta pesquisa, ora confirmando algumas
tendências, ora mostrando possíveis linhas de mudanças ocorridas. Foi possível
perceber, por exemplo, que as crianças e jovens matriculados no 5º ano do Ensino
Fundamental das escolas de Salvador, possuem condições de autodeclararem-se
em relação ao seu pertencimento racial, como afirmaram Rocha e Rosemberg
(2007), também foi possível notar o quanto a condição racial dos alunos influencia a
posse do capital econômico, cultural e social dos mesmos, como foi apontado por
Alves, Ortigão e Franco (2007) e Caprara (2013) em suas pesquisas.
No segundo capítulo deste estudo serão abordados os caminhos
metodológicos realizados para a construção desta pesquisa. Na terceira secção
além de entender de forma mais detalhada os instrumentos do SAEB e seus pilares
textuais normativos, buscamos conhecer o perfil socioeconômico e racial dos alunos
matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas sob a
administração do município de Salvador no ano de 2013, analisando de que forma a
condição racial pode exercer influências sobre a posse do capital econômico, cultural
e no capital social familiar desses alunos.
Através de um levantamento de informações disponibilizadas pelo SAEB e
do seu instrumento avaliativo denominado Prova Brasil, realizamos alguns
cruzamentos através de auxílio estatístico gerando análises que identificaram
presença de algumas influências entre as variáveis pesquisadas neste estudo,
concordando, na maioria das vezes, com a literatura levantada e debatida na
primeira secção.
No quarto e último capítulo apresentamos as análises construídas durante a
pesquisa de campo resultado do estudo de caso realizado em uma das escolas
municipais de Salvador, que participaram da Prova Brasil no ano de 2013. Esses
dados demonstraram que apesar desta escola apresentar condições precárias em
sua estrutura física e social, resultados promissores no IDEB foram obtidos durante
o referido ano. Vale ressaltar, que 2017 foi ano de realização da avaliação citada em
toda Rede Municipal de Educação, e esse momento foi uma feliz oportunidade para
percebermos quais estratégias são criadas pela escola para minimizar a influência
das variáveis estudadas no desempenho escolar.
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Pensamos que conhecer e consolidar informações a respeito dessa etapa do
ensino obrigatório se faz necessário, para que de fato, sejam produzidas políticas
públicas que superem os desafios, bem como possibilitem traçar um destino menos
penoso para essas crianças. Compreender quais são os fatores, e em que grau
influenciam, poderá possibilitar que o sistema de ensino tente apresentar uma
educação
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oportunidades
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2 REVISITANDO CAMINHOS SOBRE AS DESIGUALDADES NO
CONTEXTO ESCOLAR: O QUE DIZEM AS AVALIAÇÕES EM LARGA
ESCALA?

Na primeira secção deste capítulo será apresentada uma breve discussão
sobre as contribuições de duas perspectivas sociológicas, cujos autores abordaram
entre outras temáticas, o impacto de características pessoais dos alunos, como por
exemplo, o meio social e as características étnicas, no seu desempenho escolar, são
eles: Pierre Bourdieu e James Coleman.
Essas perspectivas são tratadas aqui por terem tido e ainda exercerem forte
influência nas análises que discutem as desigualdades escolares. Outro fator que
influenciou essa escolha é a presença desses autores nos referenciais teóricos
utilizados para a construção dos questionários contextuais usados pelo Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), os quais trazem os conceitos elaborados na
compreensão dos aspectos sociais que podem influenciar o desempenho dos
estudantes nos questionários contextuais aplicados juntamente com as avaliações
externas. (FRANCO. et. al., 2003; ALVES, SOARES, XAVIER, 2016.).
No segundo item desta secção, iremos debater sobre uma linha de pesquisa
que tem ganhado força nos estudos sobre desigualdades escolares: a pesquisa em
eficácia escolar, a qual coloca como ponto de partida o Relatório Coleman como
início dos estudos que abarcam o efeito que a escola exerce sobre a aprendizagem
dos alunos.
No terceiro tópico deste capítulo trataremos de entender a formatação do
SAEB, discutindo como se configura atualmente e quais os resultados de pesquisas
mais recentes que utilizam dados extraídos desse sistema avaliativo no intuito de
conhecer a dinâmica das desigualdades entre grupos raciais levando em
consideração seu desempenho escolar. Apresentamos também neste subitem
resultados de pesquisas brasileiras, que apesar de não utilizar os dados do SAEB,
têm realizado levantamentos com o mesmo objetivo.
Para refletir sobre as desigualdades escolares optamos por buscar nas teorias
de Pierre Bourdieu e James S. Coleman contribuições com vistas a nos
instrumentalizar no processo de análise sobre as relações existentes entre a raça, o
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nível socioeconômico e o desempenho educacional das crianças e jovens
matriculados na Rede Municipal de Educação de Salvador.
Desta forma, iremos dialogar com as categoriais de análise frutos dessas
duas teorias sociológicas, que trazem influências de diferentes correntes de
pensamento. Esse caminho foi tomado mais por conta das complementações que
uma teoria parece fazer a outra, do que pelas diferenciações que ambas apresentam
quando confrontadas.
De acordo com Bonamino, et. al. (2010), na década de 1980, os dois autores
citados transformaram o conceito de capital social em tópico de estudo no intuito de
compreender como os indivíduos, os quais estariam envoltos a uma rede de
relações sociais, se beneficiariam ou gerariam benefícios para outros membros do
grupo social em que estivessem inseridos.
Bourdieu e Coleman teriam ampliado o conceito de capital para além do
campo econômico, passando a utiliza-lo para definir vantagens culturais e sociais
que os indivíduos e as famílias mobilizavam para alcançar uma posição mais
elevada na estrutura social. Apesar desses autores possuírem diferenças nas suas
bases teóricas, há aproximações pertinentes entre suas produções, mesmo
possuindo distanciamento no que se refere às formas como ambos encaram o
comportamento dos indivíduos sociais.
Coleman foi um estudioso da teoria do ator racional e defendia que os atores
agem racionalmente para atingir os seus objetivos, no intuito de diminuir os custos
de suas ações. São vários os tipos de relações, que para Coleman, pode gerar
capital social, entre as principais, há as relações de expectativa, as obrigações entre
os indivíduos que trocam favores, a existência de normas e os canais de
informações. O capital social na obra deste autor tem destaque nas relações
internas às famílias, onde essa organização social atua como principal fonte de
mobilização de capital social. (COLEMAN, 1988).
Já a teoria da ação prática criada por Bourdieu (2008) afirma que o espaço
social é construído de forma que os agentes ou grupos de indivíduos estão
organizados de acordo com dois princípios de diferenciação, são eles: o capital
econômico e o capital cultural.
Bourdieu traz em sua herança teórica influências do estruturalismo, apesar
das severas críticas que faz sobre essa corrente de pensamento. Diferentemente da
teoria racional de Coleman, Bourdieu parte da ideia de que os agentes sociais não
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agem conscientemente e nem avaliam de forma racional as suas ações, para ele o
que determina as ações dos indivíduos seria o senso prático adquirido pelos agentes
através das suas preferências, estruturas cognitivas e seus esquemas de ação.
(BOURDIEU, 1994).
Apesar de estarmos atentos para as diferentes formas de abordagens
presentes nessas teorias sociológicas, concordamos com Aquino(2000) quando este
nos afirma que essas duas teorias podem ser conciliadas já que são apenas visões
parciais da realidade. Acreditamos que, a combinação de ambas nos proporcionará
enxergar cada uma delas dentro de sua especificidade.
Em concordância, Silva (1992) nos diz que o fio que liga as diversas formas
de fazer sociologia da educação é a tentativa de compreender como a educação, e
mais concretamente, como a escola, interfere nas desigualdades existentes entre as
classes. Sendo, portanto, o meio educativo o lócus de observação de como a
produção ou reprodução dessas desigualdades acontecem.
Segundo esse autor há diversas formas de observar o meio educacional
dentro do campo da sociologia da educação, desta forma, diferentes teorizações
sobre a estrutura social vão resultar em diferentes sociologias que compreenderão o
papel da escola de distintas formas. Porém, há uma centralidade nessas
perspectivas que é o desejo de explicar como se produz e reproduz as estruturas
sociais e qual é o papel da educação nesse processo.
Conscientes disso, nesta pesquisa, estaremos utilizando o conceito de capital
econômico e capital cultural apresentado por Pierre Bourdieu e o conceito de capital
social familiar construído por Coleman com vistas a analisar de que formas a posse
ou
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capital

apresentam

diferenciações dependendo

pertencimento de cada indivíduo dentro de um determinado grupo racial.
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2.1 A ESCOLA FAZ DIFERENÇA? OS CONCEITOS DE CAPITAL NAS OBRAS DE
BOURDIEU E COLEMAN SOBRE AS DESIGUALDADES ESCOLARES

Um dos conceitos mais discutidos por Coleman na sua teoria do ator racional
é o conceito de capital social definido pela sua função de facilitar certas ações do
atores sociais. Para o autor, o capital social não reside nos indivíduos, mas sim nas
relações sociais que um ator mantem com outro, basta que cada um deles possua
certos recursos e interesses. (COLEMAN,1988)
O conceito de capital social para este autor é uma ferramenta conceitual que
auxilia na construção de sua teoria, podendo ser representado em três formas: as
obrigações e expectativas; os canais de informação e as normas sociais. A primeira
destas formas requer a existência de laços de confiança e solidariedade entre os
atores sociais e a extensão dessa rede de obrigações entre grupos.
A segunda forma de capital social, que são os canais de informações, são
apresentados por Coleman (1988) como de imensa importância, pois a obtenção de
informações é a base para a ação racional dos atores, essa obtenção requer custo e
atenção e uma das formas para obtê-la é através das relações sociais mantidas com
outros fins. Já a terceira forma de capital social seriam as normas e as sanções
efetivas. Para o autor, as normas construídas, na maioria das vezes, a partir da
renúncia do interesse próprio em prol do bem coletivo, é reforçada pelo apoio social,
através de status, honra ou outras recompensas.
Coleman (1988) tem a família como um campo fértil de produção e
acumulação de capital social, para ele a família pode possuir três tipos de capital: o
capital financeiro, o capital humano e o capital social. O autor defende que o capital
financeiro da família define-se pela riqueza ou renda e que a mesma pode utilizar
esses recursos físicos para a realização escolar dos seus filhos.
O capital humano na teoria do ator racional de Coleman é representado pelo
nível educacional dos pais, o qual proporcionaria um ambiente potencialmente
educativo no que se refere ao auxílio à aprendizagem escolar. Já o capital social
presente na família, se refere ao tempo e ao esforço gasto pelos pais com a criança
no que diz respeito ao seu investimento intelectual, além da presença física de
ambos os pais na estrutura familiar.
Ainda para esse autor, a criança é fortemente afetada pelo capital humano
dos seus pais, mas esse tipo de capital não tem nenhum valor se os pais não
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dispõem de tempo e interesse pela educação dos filhos. Além disso, Coleman e
colaboradores (1966) já salientava que o desempenho escolar dos alunos não
dependia somente dos dons individuais que cada um possuía, mas sim da origem
social que cada aluno carregava.
Este autor foi o realizador do estudo intitulado: Igualdade de Oportunidades
Educacionais, mais conhecido como o Relatório Coleman. O estudo foi
encomendado pelo próprio governo norte americano da época, com o intuito de
fazer cumprir o que ditava a Seção 402 da Lei dos Direitos Civis, em 1960:
Seção 402. O comissário deve conduzir um survey e fazer um
relatório para o Presidente e para o Congresso, dentro do período de
dois anos da promulgação desta lei, sobre a falta de disponibilidade
de oportunidades educacionais iguais para indivíduos por razão de
raça, cor, religião ou naturalidade, em instituições educacionais
públicas, em todos os níveis, nos Estados Unidos, seus territórios e
possessões e o Distrito de Columbia.
(apud MOSTELLER;
MOYNIHAN, 1972, p.35).

Portanto, a intenção desta pesquisa era entender como os diferentes grupos
étnicos estavam sendo recebidos pelos diferentes sistemas de ensino. Esses
estudos foram de grande valia para descobrir que o problema não era somente de
acesso à escola, pois puderam comprovar que as desigualdades socioculturais e
entre os grupos étnico- raciais se transfiguram em desigualdades escolares e assim,
deveriam ser levadas em consideração.
Para a construção do Relatório Coleman, foram avaliados 570 mil alunos,
juntamente com 60 mil professores e observadas 4 mil escolas. Foram aplicados
testes padronizados com os estudantes das 1ª, 3ª, 6ª, 9ª e 12ª séries - na qual, a 1ª,
3ª e 6ª séries faziam parte da educação elementar, a 9ª e a 12ª, do ensino médio.
Apesar de entender que esta é uma rica fonte de dados, Coleman faz uma crítica a
essa forma de avaliação:
Esses testes não avaliam inteligência, nem atitude, nem mesmo
caráter. Além disso, eles não são, nem tem a intenção de ser, neutros
em termos culturais. Muito pelo contrário: eles são determinados por
nossa cultura. O que eles avaliam são as habilidades que se
encontram entre as mais importantes, em nossa sociedade, para se
conseguir um bom emprego, progredir para um melhor e para uma
participação plena em um mundo cada vez mais técnico.
(COLEMAN, 2008, p. 26)
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A partir dessa leitura, é possível conjecturar que o resultado desse relatório
já era esperado pelo autor, visto que o mesmo demonstra consciência de que os
testes aplicados valorizavam a cultura legitimada pela escola e os diversos grupos
que adentravam no cenário educativo não teriam condições de obter desempenhos
semelhantes, pois os mesmos partiam de lugares sociais, culturais e étnicos/raciais
distintos.
Ainda pensando nas palavras do referido autor, parece que essas avaliações
tinham em sua perspectiva avaliar para medir se um aluno tinha ou não
competências suficientes para entrar no mercado de trabalho e suas possibilidades
de escolhas futuras. Levando em consideração esse momento político de Luta pelos
Direitos Civis nos EUA, podemos também compreender que essas pesquisas
nascem em um momento de crise em que se começa a observar as distinções
reproduzidas pelas desigualdades escolares.
Dessa forma, a pesquisa realizada, que teve como resultado o Relatório
Coleman, também apresentava a intenção de investigar a suspeita da existência de
desigualdades de oportunidades entre as minorias que faziam parte do alunado
estadunidense. Para analisar a existência da iniquidade entre essas minorias, o
alunado foi dividido em seis grupos étnicos/raciais, eram eles: índios americanos,
mexicanos americanos, orientais americanos, porto-riquenhos, negros e brancos.
É valido observar que, de acordo com o comissário de educação Harold
Howe II, responsável por encaminhar, em 1966, a carta com os resultados do
Relatório Coleman ao governo norte- americano, esses seis grupos raciais foram
definidos levando-se em consideração as categoriais sociais pelas quais as pessoas
costumavam se identificar e a serem identificadas socialmente naquela época.
Ao analisar os resultados dos desempenhos desses grupos étnicos/raciais,
observou-se que todas as minorias étnicas, com exceção dos orientais americanos,
apresentavam média sempre menor quando comparada aos resultados obtidos pela
maioria branca. Entre os grupos da minoria, os negros sempre obtinham a menor
média. Observando esses dados, Coleman afirmou que:
As escolas não conseguem superar qualquer combinação de fatores
não escolares - pobreza, atitudes da comunidade e baixo nível
educacional dos pais - o que coloca as crianças dos grupos de
minorias em desvantagem [...]. (COLEMAN, 2008, p. 28).
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Encontrando possíveis influências que as instalações físicas e currículos das
escolas poderiam acarretar no desempenho dos alunos, observou que as minorias
étnicas, principalmente a raça negra, sofriam mais com essas variações, como por
exemplo, a qualidade de formação do professor sempre influenciava mais essas
parcelas do que no grupo de alunos brancos. Com esses estudos, foi possível
concluir que a escola deixava a desejar no que toca a eficácia escolar para os
alunos de minorias étnicas e principalmente, para os negros.
Após a publicação desse relatório ficou cada vez mais comum medir a
igualdade de oportunidades escolares através dos resultados dos testes de
desempenho e firmou-se a compreensão de que “ […] ao terminar a escola, as
probabilidades condicionais de alto desempenho estão ainda mais condicionadas ao
background racial e étnico do que ao ingresso na escola.” (MONTELLER; MOYNIHAN,
2008, p. 43).

Com isso, chegou-se à conclusão de que a escola ofertada naquele local e
para aquelas pessoas, influenciava pouco ou nada em seu desempenho escolar.
Além de observar que o pertencimento étnico/racial era uma importante variável no
desempenho escolar, Coleman (2008) também chegou à conclusão de que a origem
social dos alunos era um dos fatores que também influenciava o desempenho dos
mesmos. A análise da classe social dos alunos era medida a partir do grau de
educação que os pais tinham, incluindo outras informações diversas, como a
existência de livros na casa de cada aluno, dentre outros elementos.
Portanto, antes das conclusões do Relatório Coleman o que se entendia por
igualdade de oportunidade era o simples acesso aos dispositivos e instrumentos
escolares, porém a pesquisa citada mostrou que o acesso a esses dispositivos, em
diferentes tipos de escolas, não apresentava nenhum ganho significativo no
desempenho escolar, principalmente quando se tratava de minorias étnicas.
Coleman (2008), ao constatar as desigualdades de desempenho escolar
entre as minorias étnicas que ingressavam nas escolas dos Estados Unidos já
anunciava que a universalização da educação não daria conta da diminuição das
desigualdades e no desenvolvimento humano esperado pela escola .
Estudos posteriores foram realizados utilizando-se das informações
coletadas pelo relatório citado e foi constatado que os alunos que possuíam pais
com menos de oito anos de estudos apresentavam uma pontuação no desempenho
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mais baixa do que alunos cujos pais tinham frequentado uma faculdade, por
exemplo.
Em sua teoria, Bourdieu (1994) traz a necessidade de compreensão do
conhecimento teórico praxiológico, o qual teria como objeto não somente as
relações objetivas dos campos sociais, mas também as relações dialéticas entre
essas estruturas e as disposições estruturadas, neste caso, o habitus.
Bourdieu (1986) afirma que os diferentes tipos de capital custam tempo para
serem acumulados e os mesmos tem a capacidade potencial de se reproduzirem em
forma de lucros. Para este autor, é a distribuição dos diferentes tipos e subtipos de
capital que irão representar a estrutura do mundo social, causando uma série de
restrições, as quais irão reger o funcionamento dos campos sociais determinando as
chances de sucesso nas práticas dos agentes.
De acordo com ele, o capital é tudo aquilo que possui valor e pode mediar as
trocas entre os agentes sociais, podendo se apresentar nesse mundo de três formas
diferentes de acordo com o campo em que está inserido e os custos das
transformações no campo.
Sendo denominados de: capital econômico (o qual é imediata e diretamente
conversível em dinheiro e pode ser institucionalizado nas formas de direitos de
propriedade, entre outros.), capital cultural (conversível, em determinadas condições,
em capital econômico e pode ser institucionalizado nas formas de habilitações
literárias) e social (constituído por relações sociais de obrigações, sendo
conversível, em certas condições, em capital econômico e podendo ser
institucionalizado na forma de um título de nobreza). (BOURDIEU, 1986)
Assim sendo, em sua teoria, Bourdieu (2008) declarou que na França, os
agentes se diferenciavam de acordo com: o volume de capital global (peso relativo
do capital econômico e do capital cultural) que possuíam; pela estrutura do tipo de
capital em relação aos seus patrimônios e pela evolução desse no tempo e no seu
volume. O autor defende ainda que o capital econômico está na raiz de todos os
outros tipos de capital.
Mas, se observa que o capital cultural recebe destaque na sua obra teórica.
O autor afirma que esse tipo surgiu para ele como uma explicação teórica para a
desigualdade escolar das crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao
seu sucesso acadêmico. Assim, Bourdieu (1986, 2015b) define que o capital cultural
pode existir em três formas: no estado incorporado, objetivado ou institucionalizado.
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A primeira forma desse tipo de capital, remete-se a incorporação de habitus
tornando assim, parte do próprio ser, como exemplo, podemos citar os gostos e o
conhecimento acumulado no que tange à cultura dominante. A acumulação dessa
forma de capital pressupõe um processo de inculcação e assimilação que custa
tempo e é investido pessoalmente pelo indivíduo custando privações e sacrifícios.
O segundo dá conta da materialidade de bens culturais e o acesso aos
mesmos. Enquanto que o terceiro resume-se à posse de diplomas e certificados
escolares. O autor utiliza esse conceito nessas três formas para se referir ou
entender como as desigualdades sociais se formam.
Dessa forma, para o autor o modelo que propõe de análise das distinções
sociais de acordo com a distribuição desses capital pode ser usado em diferentes
países, desde que se leve em consideração os diferentes tipos de capital que
determinam a estrutura do espaço social, verificando os princípios de diferenciação
característicos da sociedade e seu peso relativo na mesma. (BOURDIEU, 2008).
Sendo assim, consideramos válido utilizar as categorias analíticas
projetadas pelo trabalho acadêmico de Bourdieu, pois consideramos que existe a
possibilidade de compreender as lutas sociais que se dão em terras brasileiras pelo
acesso à diferentes posições na estruturas sociais. E o que determina, na maioria
das vezes, essas lutas é o acesso aos diferentes tipos de capital, principalmente o
capital cultural dentro do espaço escolar.
De acordo com Nogueira e Nogueira (2002), esse autor construiu um marco
na pesquisa sobre desigualdades escolares, pois antes de suas reflexões e suas
categorias analíticas, vigorava a ideia funcionalista de que o acesso

à escola

superaria as mazelas sociais, e mesmo a educação pública promoveria igualdade de
oportunidades para todos que nela estivessem matriculados, todos competiriam
entre si, desde que possuíssem seus dons individuais.
Bourdieu (2015a) critica, dessa forma, o pensamento da escola libertadora
ao afirmar que a instituição escolar não oferece mobilidade social como essa linha
de pensamento defende, pelo contrário, essa instituição serve à manutenção do
lugar social do indivíduo. O mesmo ainda afirma que não é satisfatório declarar a
desigualdade existente nesse espaço, mas também se faz necessário conhecer os
mecanismos que trilham o desfavorecimento de uma parcela das crianças.
A partir da clássica teoria da reprodução, Bourdieu (2015a) passa a observar
como se dava o processo de reprodução e legitimação das desigualdades escolares.
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Para o mesmo, estar situado em um grupo social privilegiado representava um
passo significativo no que se refere ao processo escolar, pois coloca o ser diante de
acesso a inúmeros meios de capital cultural os quais apresentam a cultura
legitimada pela escola.
De acordo com o autor, esse caráter arbitrário da cultura dominante e
legitimada pela escola só assim o é por conta do seu poder de dissimulação. Essa
instituição ao tratar todos como iguais privilegia, no final das contas, os alunos que
possuem desde o primeiro contato social familiar os códigos e as disposições
necessárias para ter sucesso, ficando para os demais, uma cultura adversa, difícil de
ser assimilada.
A escola acaba funcionando como uma máquina de conservação social que
não consegue transpor as desigualdades sociais, permitindo que se transformem em
desigualdades escolares. Estas acabam se apresentando em trajetórias de
insucesso como: defasagem e/ou evasão e os mais superselecionados, os que
conseguem transpor essa realidade, chegam ao ensino superior em menor número.
Observamos que os estudos de Coleman foram imprescindíveis para que uma
nova perspectiva de educação pudesse ganhar espaço na pesquisa educacional,
logo, uma linha que interrogasse a funcionalidade desta instituição e que pudesse
desvelar as diferenças que permaneciam ali existentes. O que também é possível
ver nos estudos de Bourdieu, pois essas diferenças são colocadas de forma a
denunciar que a escola mantem a estrutura social existente e que lhe é exterior,
reproduzindo desta forma, o sistema objetivo de dominação e conservação social.
O conceito de capital financeiro utilizado por Coleman se aproxima bastante
do que Bourdieu (1986) entende por capital econômico. Estando ambos se referindo
a uma riqueza material que pode auxiliar na obtenção e acesso a diferentes meios
de produção, principalmente, na realização escolar de crianças que possuem suas
famílias em condições favoráveis economicamente.
Há também, certa proximidade no conceito de capital humano utilizado por
Coleman e o conceito de capital cultural usado por Bourdieu, porém este segundo
não somente se retém a observar como o grau de escolaridade e a presença e
interesse dos pais em relação aos assuntos escolares dos filhos impacta no seu
desempenho. Bourdieu (2015a) observa todo o acesso que a criança ou o jovem
tem a sua disposição, no que diz respeito a elementos culturais diversos. Para ele, a
transmissão da cultura livre e da língua materna se configura como a parte mais

34

importante dessa herança cultural, a qual será transmitida de maneira osmótica, livre
de qualquer esforço.
Quando comparamos as definições construídas pelos dois autores no que diz
respeito ao conceito de capital social, é possível perceber que enquanto o conceito
de Coleman traz como condição para a existência das diferentes formas de capital
social, os laços de confiabilidade, reciprocidade e coletividade mantidos entre os
atores nas trocas de favores, troca de informações e etc. Bourdieu (2015c) nos traz
o capital social no campo social, o qual está revestido de luta de poder, e tensões
entre os agentes na busca sempre por uma melhor posição na estrutura social.
Bonamino, et. al. (2010) corroboram com a afirmação de que talvez seja pela
diferença de como esses autores compreendem este conceito que ambos deram
diferentes significados à família nesse processo. Enquanto Bourdieu (2015c) dá
ênfase às relações externas às famílias no que se refere a busca pelo acúmulo de
capital social, Coleman valoriza a acumulação deste conceito dentro do contexto
familiar.
Levando em consideração as análises que fizemos até este momento sobre
essas duas perspectivas sociológicas e suas leituras de como a posse e o acesso
aos diferentes tipos de capital impacta ou pode influenciar o desempenho escolar
dos estudantes e considerando as ferramentas e os meios que disponibilizamos para
coleta nesta pesquisa, nos proporemos a conhecer além de outras questões, como
os alunos e alunas matriculadas no 5º ano do Ensino Fundamental das escolas
municipais de Salvador responderam sobre aspectos que dizem respeito a esses
tipos de capital levando em consideração o grupo racial que cada estudante tivesse
se identificado.
Para isso, consideraremos nesta pesquisa os conceitos elaborados por
Bourdieu (1986) no que diz respeito ao capital econômico e capital cultural das
crianças investigadas. Optamos por utilizar o conceito de capital cultural deste autor
por conta das informações que obtivemos nos questionários contextuais e por
entendermos que este autor nos traz uma possibilidade maior de elementos que
podem constituir tal conceito.
Já para analisar o capital social das crianças, traremos o conceito construído
por Coleman no que diz respeito ao conceito de capital social familiar por conta das
informações que tivemos acesso através do questionário contextual. Este possui
informações da família da criança, da sua relação com os estudos dos filhos e sua
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presença na residência. Ficando impossível ter acesso aos outros diferentes grupos
sociais que essas crianças possam pertencer e acumular dos mesmos o capital
social necessário para seu desenvolvimento.

2.2

O QUE FAZ A DIFERENÇA NAS ESCOLAS?: LINHA DE PESQUISA EM

EFICÁCIA ESCOLAR

Faria a escola diferença na vida dos estudantes? Mello (1994) nos diz que
nos EUA e na Inglaterra na década de 1960, perguntas como essas eram comuns no
meio acadêmico interessado em compreender a funcionalidade da escola como
instituição social. Uma década depois foi o tempo suficiente para que essas
perguntas fossem modificadas. E a grande dúvida se centrava em qual escola
estava fazendo a diferença. Os estudiosos que se dedicavam a responder essa
questão consideravam os achados mais recentes que apontavam como os fatores
externos influenciavam diretamente o desempenho escolar.
Dessa forma, passou-se a identificar as escolas que faziam a diferença no
desempenho escolar mesmo atendendo alunos com características que tivessem
sido apontadas como fatores que influenciassem de forma negativa o sucesso
escolar.

A partir desse levantamento de escolas, passaram ao processo de

investigação de quais características internas de funcionamento essas escolas
dispunham para alcançar tal feito.
Assim, essa nova linha de estudos, que ficou internacionalmente conhecida
como linha de pesquisa em eficácia escolar, começou a se firmar como uma reação
aos relatórios e estudos que comprovavam o poder reprodutor da escola no que se
refere às desigualdades escolares. Trazendo, dessa forma, inúmeras contribuições
para a pesquisa educacional no que se diz respeito à compreensão de quais fatores
presentes nas escolas poderiam contribuir na função da mesma, enquanto
promotora de igualdade de oportunidades. (MELLO, 1994).
Nesse sentido, para compreendermos melhor o que essa linha de pesquisa
entende por eficácia escolar ou o que torna uma escola eficaz, de acordo com os
estudos mais atuais, trazemos a definição apresentada por Torrecilla (2008, p. 468),
o qual compreende que
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[...] uma escola é eficaz se consegue um desenvolvimento integral de
todos os seus alunos, em grupo e individualmente, maior do que
seria esperado, levando-se em conta seu rendimento prévio, além da
situação social, econômica e cultural das famílias.

Portanto, pode-se considerar que para uma escola se tornar eficaz é
necessário que tenha sido capaz de colocar o seu alunado em um patamar mais
desenvolvido do que este estava, quando ingressou na instituição. Dessa forma, os
estudos sobre a eficácia escolar procuram demonstrar em que nível a escola
consegue colocar em prática os papéis e os objetivos que foram a ela destinados.
Porém, para Torrecilla (2008), existe uma leitura negativa, por parte de
alguns autores, no que se refere ao conceito de eficácia escolar. Essa visão seria
resultante da equivocada comparação do conceito em questão com a linha de
pesquisa que trata da produtividade escolar, a qual traz uma perspectiva
economicista, visando medir o produto escolar com base no investimento de
insumos. Já a linha de pesquisa em eficácia escolar, segundo o autor, se preocupa
com assuntos plenamente pedagógicos e traz o objetivo de conhecer a capacidade
que tem as escolas, enquanto instituições sociais, compreendendo quais fatores as
tornam eficazes.
Ainda segundo o autor, a definição de uma escola eficaz mantem relação
com três características primordiais: o valor agregado pela escola à aprendizagem, a
equidade entre alunos e o desenvolvimento integral dos mesmos nas diversas áreas
de conhecimento, inclusive no que tange sua satisfação em relação à escola e na
construção de sua autoestima. (TORRECILLA, 2008)
Sendo assim, não basta somente a escola apresentar bons desempenhos
em avaliações externas, ou que uma parcela dos seus alunos sejam bons o bastante
para elevar a média da escola. Mas, são levados em consideração também aspectos
imprescindíveis para a luta contra as desigualdades escolares, que é a falta de
equidade entre diferentes grupos raciais e sociais pertencentes a cada escola.
Outro fator que se mostra importante e é sempre alvo de muitas críticas por
parte de alguns autores (RONCA, 2013) é o foco dado a somente algumas áreas do
conhecimento, como Língua Portuguesa e Matemática, porém segundo Torrecilla
(2008) ainda há dificuldade no desenvolvimento de técnicas de investigações que
pudessem analisar como se dá uma educação integral do indivíduo e sua relação
com o seu desempenho escolar.
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De acordo com Brooke e Soares (2008), a linha de pesquisa eficácia escolar
tinha pouca divulgação no Brasil, motivo pelo qual os autores se propuseram a
produzir um livro com um levantamento das principais produções dessa linha de
pesquisa internacionalmente. Os autores relatam que essa linha de pesquisa pode
obter diferentes nomeações como, por exemplo, estudo do efeito- escola ou escolas
eficazes.
Concluímos que é necessário nos apropriar de alguns conceitos dessa linha
de pesquisa, pois a partir dos achados não tão felizes das pesquisas realizadas por
Coleman avanços foram gerados nas técnicas e métodos de investigação, bem
como outras pesquisas na América Latina e inclusive no Brasil com o intuito de
investigar como a escola lida com as desigualdades nela existentes.
É válido lembrar que os estudos que fazem parte da linha de pesquisa em
eficácia escolar pontuam o Relatório Coleman como o ponto de partida das
produções que passam a seguir essa linha de pensamento. É importante também
salientar, que essa linha de pesquisa nasce em um momento em que se buscava
compreender como o crescimento da população escolar estava sendo recebido
dentro da escola e como o seu desempenho estava sendo apresentado.
Reconhecendo também que o Brasil também passou por momentos de
democratização escolar, podemos buscar compreender de que forma essa tradição
em pesquisas sobre desigualdades escolares se concretizou em terras brasileiras,
principalmente no que se refere ao uso de avaliações externas.
Se a linha de pesquisa em eficácia não tem uma forte tradição no Brasil, o
contrário parece ocorrer com as pesquisas que analisam as desigualdades
escolares. No caso de alguns estudiosos da área educacional podemos citar, por
exemplo, Barcelos (1993) que percebeu a expansão do sistema educacional
brasileiro como uma rica oportunidade para observar como se comportavam as
desigualdades raciais dentro desse sistema.
Na década de 1970 e 1980, Hasenbalg (1987) e Rosemberg (1987), já
investigavam as desigualdades educacionais no caso brasileiro, mostrando que as
desigualdades raciais persistiam mesmo quando as observações eram realizadas
em contextos que traziam igualdade no tocante ao nível socioeconômico. Esses
autores faziam uso dos dados ofertados pelas Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (PNAD's), visto que ainda não tinham nenhum sistema de avaliação da
educação articulado que analisasse de forma macro o sistema educacional
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conhecendo de perto o perfil e o contexto socioeconômico e cultural, bem como o
clima familiar do alunado brasileiro, além das pesquisas censitárias organizadas e
divulgadas pelo IBGE.
Ao utilizar os dados das PNAD's, Hasenbalg (1987) e Rosemberg (1987)
utilizavam informações gerais referentes à reprovação e evasão da população
brasileira em idade escolar, sendo possível constatar, de acordo com seus escritos,
que o sucesso escolar, apresentava uma disparidade gritante quando o mesmo era
observado entre raças. Hasenbalg e Silva (1990), fazendo o uso dos dados
referentes a PNAD de 1982, já apontavam que os grupos raciais pretos e pardos
obtinham níveis de escolaridade consistentemente inferiores aos dos brancos de
mesma origem social. Assim, mesmo quando a variável econômica era controlada, a
diferença entre as raças persistia.
Esses autores ao observarem tal discrepância, no que se referia às taxas de
alfabetização, acesso à escola, percentual de anos de estudos entre os grupos
raciais brancos e não brancos, averiguaram sempre uma vantagem larga dos
primeiros sobre os segundos. Alguns dos fatores apontados como influenciadores
desse cenário era a autoimagem negativa resultado da internacionalização dos
estereótipos, a relação preconceituosa dos professores para com seus alunos e o
conteúdo racista dos livros didáticos que vigoravam no contexto escolar dessa
época. (HASENBALG, 1987; ROSEMBERG, 1987).
Dessa forma, apesar de, desde a década de 1980 existirem pesquisas
consistentes no Brasil que apontam para a importância do condicionante raça dentro
do contexto escolar, enquanto influenciadora da diferenciação do desempenho
acadêmico, somente com a criação de um sistema nacional de avaliação da
educação básica, em 1990, se incluiu de forma direta e concreta o quesito racial nas
análises efetuadas pelo sistema educacional brasileiro. (CASTRO; ABRAMOVAY,
2006).
Rosemberg (2005) ressalta que essa inclusão aconteceu mais tardiamente
na ficha de matrícula do Censo Escolar, o qual introduziu em 2005 a indagação
sobre a identidade racial das crianças e dos jovens ainda que de forma rasa, como
veremos mais adiante. Porém, ao observarmos o histórico desse item no Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), percebemos que a partir de sua terceira
edição, em 1995, o SAEB incluiu o quesito raça no questionário socioeconômico dos
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alunos, sendo que professores e diretores só passaram a ser questionados
racialmente na edição de 1999 (CASTRO; ABRAMOVAY, 2006).
Portanto, os estudos que encontram base nessa linha de pesquisa tem
ganhado grande destaque na contemporaneidade, pois os mesmos buscam analisar
além da reprodução que a escola possa exercer na chance de sucesso e fracasso
escolar, também, alguns fatores que são internos à escolas e que se bem
trabalhados podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, diminuindo as
chances de perpetuação de desigualdades.
Assim, pode-se considerar que para uma escola se tornar eficaz é
necessário que tenha sido capaz de colocar o seu alunado em um patamar mais
desenvolvido do que este estava, quando ingressou na escola. Dessa forma, os
estudos sobre a eficácia escolar procuram demonstrar em que nível a escola
consegue colocar em prática os papéis e os objetivos que foram a ela destinados.
De acordo com Brooke e Soares (2008), o conceito de eficácia como
entendemos aqui surgiu, no meio educacional, a partir da década de 1970 e 1980
nos Estados Unidos, logo após o Relatório Coleman. Ao longo desses anos, muito
se discutiu sobre os fatores que influenciam a eficácia escolar. O Brasil, a partir da
década de 1990, desenvolve o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Nesse sentido, podemos entender que a construção de um Sistema de
Avaliação da Educação Básica pôde dar indícios de como essa democratização tem
se apresentado em nível de igualdades de oportunidades dentro do espaço escolar.
Para Albernaz, Ferreira e Franco (2002), o SAEB, inclusive, se tornou um recurso
potencialmente valioso para estudos que analisam a eficácia, a eficiência e a
equidade2 da escola brasileira.
Dessa forma, temos um sistema que nos possibilita ter um parâmetro de
desempenho escolar a nível federal, estadual e municipal, e que nos permite, entre
outras ações, acompanhar os efeitos do contexto sociocultural de cada escola sobre
o seu desempenho e ainda constatar se as diferenças de desempenho ainda são
influenciadas no que se refere à identidade racial do alunado. Sabendo disso, surge
a necessidade de entender esse sistema de avaliação e em que premissas foi

2 Para maiores informações das diferenças entre esses três conceitos, ver TENÓRIO, FERRAZ E
PINTO (S/A). Eficácia e Equidade: Indicadores de qualidade da educação básica no Brasil. Disponível
em:<<http://www.equidade.faced.ufba.br/sites/equidade.oe.faced.ufba.br/files/eficacia_e_equidade__indicadores_da_educacao_basica_no_brasil.pdf>>. Acesso em: 29 Ago. 2017.
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construído para, enfim, tentar compreender os impactos de sua atuação no âmbito
escolar.
Esse debate na contemporaneidade se justifica no sentido de que
reconhecemos que vivemos em uma sociedade onde as políticas públicas valorizam
os resultados de processos de avaliação educacional. Esta última, por ser tão
valorizada atualmente, necessita ser constantemente compreendida e questionada,
para isso se faz necessário discuti-la no intuito de compreender o seu processo de
construção e suas possíveis influências dentro do cenário político educacional.

2.3 O SAEB COMO FONTE DE DADOS NOS ESTUDOS SOBRE AS
DESIGUALDADES RACIAIS NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO

A partir da década de 1990, com a criação do SAEB, muito se avançou no
tocante ao recolhimento e análise de dados escolares, visto que, além de avaliar a
proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, também passou a ser
possível analisar o perfil sociocultural, socioeconômico, e racial dos alunos, bem
como dos professores e diretores. Desde então, houve uma evolução também nas
construções teóricas sobre esses dados, porém uma coisa não mudou: a
constatação de que a categoria raça ainda se apresenta como fator condicionante no
desempenho escolar. Numerosas pesquisas chegaram a essa conclusão, tais como
a de Soares e Alves (2003), Castro e Abramovay (2006), Alves, Ortigão e Franco
(2007), Andrade e Soares (2008), Louzano (2013), Rosa, Silveira, Tenório (2013).
Pesquisas, como as de Castro e Abramovay (2006) e Silveira (2012), têm
indicado que a perpetuação do quadro das desigualdades escolares entre raças
apresenta como principal fator gerador a ideologia racista que ainda se faz muito
presente dentro das unidades escolares.
Através de estudos que trazem como metodologia uma leitura qualitativa de
dados quantitativos, como também de pesquisas de contato, tem sido possível
observar a influência de práticas e posturas discriminatórias e racistas dentro do
ambiente escolar como principal causa desse cenário. Estas se concretizariam como
principais causadoras de tais desigualdades, o que vai de encontro à defesa da
teoria marxista de organização da sociedade que tende a justificar tais disparidades
entre os grupos raciais somente pelas diferenças socioeconômicas, o que retira do
ponto central, o debate em torno do conceito de raça enquanto categoria analítica.
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Algumas pesquisas (FERNANDES, 2001) que discordam dessa teoria tem
controlado variáveis que se referem à condição socioeconômica dos alunos e de
suas famílias com a finalidade de mostrar o quanto o debate em torno da categoria
racial se faz necessário para entender a insistente desigualdade encontrada no setor
educacional nos dias de hoje.
Apesar de estarmos cientes da obrigatoriedade da escolarização de todas as
crianças e adolescentes de quatro aos 17 anos por meio da Lei nº 12.796/2013,
através da Emenda Constitucional nº 59, a qual passou-se a estender a
universalização do ensino da educação básica, podemos pensar que temos um novo
cenário onde poderíamos entender que a democratização da educação, no que se
refere ao Ensino Fundamental, se concretizou a partir desse momento. Entretanto,
devemos manter o debate em torno de qual qualidade está sendo oferecida a esses
grupos e se há além do desejo de universalização um plano acompanhado de
estratégias eficazes, para que uma educação igualitária, independente do grupo
racial a qual cada criança pertence, seja atingida de fato.
Não podemos nos contrapor ao fato de que muitas mudanças e avanços
foram realizados. Além do aumento da quantidade de pessoas que tem acesso à
escola, seu público também se popularizou. Durante séculos, conflitos foram
gerados a partir da luta pelo acesso à escola, pois a mesma atendia somente às
classes mais favorecidas. O processo da democratização da educação básica, a
nível nacional e local, enfrentou um longo e árduo caminho. (MENEZES, 1992).
Porém, é possível constatar ainda hoje muitas dificuldades no que tange à
luta pelo acesso à educação de qualidade. Nos deparamos com outros conflitos,
talvez, não mais de acesso à escola, mas sim de permanência e da oferta de
igualdade de oportunidades como direito de todos. Como salienta Frigotto (2010) ao
afirmar que apesar de termos um aumento de acesso à escola e um acréscimo
significativo nos níveis de escolaridade, o fato de ainda dispormos de uma “meiaeducação” que se encontra em uma estrutura educacional hierarquizada e
desqualificada nos faz manter a estabilidade do sistema social desigual.
Ressaltando, ainda que, devemos ter a preocupação de analisar a que tipo de
escola estamos dando acesso, a quais conteúdos e sob qual ótica de mundo estão
sendo veiculados.
A partir do breve debate que fizemos de estudos sobre eficácia escolar e
sobre como essa nova maneira de lidar com a constatação da perpetuação de
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desigualdade mesmo diante da expansão do acesso à escolarização, se consolidou
em países da América Latina, tomamos como opção teórico-metodológica levantar
estudos que tratam das desigualdades raciais fazendo uso dos dados levantados
através do SAEB e/ou avaliações externas realizadas em larga escala.
Muitos estudos que possuíam tal objetivo foram realizados, no Brasil, na
década de 1970 e 1980, porém, as investigações dessas décadas recorriam aos
dados censitários demográficos ofertados pelo IBGE, os quais muitas vezes ficavam
restritos aos dados referentes à evasão, abandono, reprovação e matrícula. Tais
pesquisas foram relevantes para que denúncias fossem feitas sobre a disparidade
entre raças dentro do contexto escolar. Porém, iremos agora nos debruçar diante de
estudos que utilizaram dados educacionais mais específicos e atuais.
Os surveys educacionais que tratam da eficácia escolar na América Latina
nascem com a criação de muitos centros de pesquisas, em diversos países latinos
americanos, com intuito de conhecer melhor a relação entre as condições que as
escolas oferecem aos alunos e seus resultados na vida acadêmica dos mesmos. No
Brasil, essa área de pesquisa tem crescido muito nas últimas duas décadas,
principalmente a partir da construção do SAEB (BROOKE e SOARES, 2008).
Dessa forma, reconhecendo a importância da existência do SAEB na
contemporaneidade, enquanto sistema avaliativo, propomos compreender algumas
ferramentas utilizadas por esse sistema a fim de levantar dados que contextualizem
as informações referentes ao desempenho dos estudantes da rede de ensino
brasileiro.
Assim, na década de 1990, no Brasil, surge um novo ciclo educacional
caracterizado pela “[...] aceitação das novas regras internacionais, derivadas da
globalização e da competitividade econômica”. (BONAMINO, 2002, p. 16.). Essa
mudança deu forças para que a avaliação de sistemas escolares se tornasse um dos
eixos da política educacional. É nesse cenário político e educacional que as
demandas escolares apresentam mais força e uma grande pressão começa a
mobilizar o governo para que medidas mais eficazes sejam tomadas.
Nessa década, a importância dada à avaliação educacional e aos sistemas
responsáveis pela Educação Básica é gritante. Nacionalmente a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394/1996, advoga sobre essa importância,
ao passo que outra ação que teve muita influência nesse quadro é a Declaração
Mundial de Educação para Todos resultante de uma das ações da Conferência de
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Jomtien, na Tailândia, em 1990. Esse documento traz o tema da avaliação com
amplo destaque. Nessa declaração, a educação fundamental é marcada como
prioridade da década e, a melhoria e implementação de sistemas avaliativos, que
analisem os desempenhos dos alunos, foi considerada necessária.
É nesse cenário que a avaliação deixa de ser instrumento particular dos
professores e passa a contar com a atenção de um público muito maior do que se
podia imaginar no Brasil, bem como passa a ser legalizada, institucionalizada e a
contar com organismos governamentais e orçamentos para seu fim.
Dessa forma, é nesse período que as estatísticas educacionais ganham
notoriedade na denúncia das desigualdades de acesso e permanência no sistema
educacional brasileiro. Dá-se destaque ao impacto da educação no processo de
mobilidade social e a associação entre nível educacional e renda. Surgem pesquisas
e estudos interessados em conhecer o impacto das variáveis cor/raça no
desempenho escolar.
Portanto, o SAEB começou a ser elaborado em 1990 e tem como objetivo
oficial avaliar a Educação Básica brasileira através de informações sobre o
desempenho escolar, condições socioeconômicas e estruturais na esfera municipal,
estadual e federal. Assim, seu intuito é subsidiar, com essas informações, a
construção e/ou melhoria das políticas públicas para o alcance da qualidade e da
equidade na Educação Básica. (INEP, 2017).
Esse sistema apresenta, atualmente, três modelos de avaliações aplicadas
em momentos diferentes do percurso escolar: A primeira é a Avaliação Nacional da
Educação Básica (Aneb), a qual tem como foco avaliar a qualidade, a equidade e a
eficiência da educação de forma amostral. Na segunda, a Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil, encontramos os
mesmos objetivos da Aneb, além de compreender, tentar e levantar quais fatores
influenciam no desempenho dos estudantes. No ano de 2013, foi incorporado ao
SAEB o terceiro modelo que é a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que traz
como intuito, compreender os níveis de alfabetização e letramento em Língua
Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática ao final do 3° ano de escolarização.
(INEP, 2017).
Para essa pesquisa, teremos como prioridade destacar os resultados obtidos
através da Anresc, conhecida como Prova Brasil, que é uma avaliação realizada a
cada dois anos, envolvendo os alunos da 4ª série/5º ano, e 8ª série/9º ano do Ensino

44

Fundamental das escolas públicas3, onde se avalia o desempenho dos alunos e
alunas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática utilizando-se da Teoria da
Resposta ao Item. O resultado do desempenho dos alunos e alunas nessa
avaliação, junto com a taxa de aprovação, formam os dados utilizados pelo INEP
para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 4 , criado em
2007, e representando em uma escola de zero a 10.
Assim, a Prova Brasil apresenta-se tendo como principal objetivo avaliar a
eficácia do ensino ofertado nas escolas das redes públicas de educação, fornecendo
resultados para cada escola que realize a avaliação, bem como para as redes de
ensino. Além disso, o INEP produz uma série de indicadores contextuais sobre as
situações extras e intraescolares no país através de questionários que sistematizam
esses dados.
Para tanto, o Instituto envia às escolas um questionário para o gestor
escolar, outro para a professora e, ainda, os/as estudantes recebem um formulário
socioeconômico no mesmo dia da avaliação de desempenho. Cada um desses
instrumentos de coletas de dados auxilia na construção de indicadores contextuais,
formando o que o SAEB intitula, respectivamente, como “Perfil de Escolas
Similares”; “Indicador de Adequação da Formação Docente”; “Indicador de Nível
Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE)”. Nesta pesquisa nos
ateremos a analisar o último indicador citado.
Sobre o INSE podemos considerar que o mesmo foi criado com a finalidade
de categorização socioeconômica para alocar o perfil dos estudantes. O mesmo
oportuniza contextualizar os resultados dos desempenhos de cada instituição de
ensino com o intuito de identificar as escolas que apresentam maiores desafios à
aprendizagem escolar e as condições que a mesma acontece. ( ALVES e SOARES
2013).
3 No ano de aplicação de 2017, de acordo com a Portaria Nº 447, de 24 de maio de 2017 publicada
no Diário da União, algumas mudanças ocorreram na aplicação da Prova Brasil. A avaliação
continuará sendo censitária para as turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental das escolas
públicas localizadas na zona urbana ou rural, com a diferença de que o mínimo de alunos que essas
turmas deverão ter passaram de 20 para 10 alunos. Outra mudança é a aplicação desta prova de
forma censitária para as turmas da 3ª ou 4ª série do Ensino Médio (quando for a série de conclusão
do curso) das escolas públicas. De forma amostral serão abarcadas algumas escolas privadas que
possuam no mínimo 10 alunos matriculados nas turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª
ou 4ª série do Ensino Médio (quando for a série de conclusão do curso). As escolas privadas que não
forem sorteadas pela amostra poderão se inscrever para participar da aplicação, desde que cubram
os custos da mesma.
4 No ano de 2013 a Prova Brasil aplicou teste na área de Ciências para alunos e alunas matriculadas
no 9º ano, como modelo de teste.
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Dessa forma, ao analisar esse indicador contextual pode ser possível refletir
sobre as condições estruturais que as crianças e jovens tem encontrado no seu
percurso

escolar.

Esse

indicador

é

construído

a

partir

do

questionário

socioeconômico que a criança recebe no mesmo dia da avaliação. Para isso, é
indagado ao aluno, entre outras questões: a quantidade de bens materiais em sua
residência, como eletrodomésticos e eletrônicos, bem como a contratação de
serviços realizados pela sua família e o nível de escolaridade de sua mãe, pais e/ou
responsáveis.
A partir da criação do SAEB, em 1990, está sendo possível realizar inúmeras
pesquisas no campo educacional que avaliam quais fatores têm contribuído para o
bom desempenho das escolas, bem como entender os fatores que tem atrapalhado
o seu desenvolvimento e consequentemente, o de seus alunos. Através dos testes
padronizados aplicados e dos resultados encontrados pelos

questionários

socioeconômicos, temos compreendido um pouco mais sobre a qualidade no
sistema educacional brasileiro e usado tais dados para balizar pesquisas que
comprovam a desigualdade racial dentro do contexto escolar.
Nas últimas décadas, para tentar também conhecer qual a realidade
educacional entre os grupos raciais, surgiu-se uma pressão por parte de
organizações internacionais e do próprio movimento negro e feminista para que as
os estudos realizadas por órgãos centrais de pesquisas desagregassem suas
informações encontradas através de estatísticas educacionais por sexo e cor/raça.
Portanto, essas questões também foram inseridas nos questionários contextuais
aplicados pelo SAEB. Hoje, no país, há um volume bem rico de pesquisas e estudos
estatísticos que levam essas variáveis em consideração. O grande problema,
segundo Rosemberg (2006), está na divulgação e análise desses dados, pois a
mesma ainda é feita de forma insuficiente.
O Ministério da Educação (MEC) desde 1930 tem produzido estatísticas
educacionais, e a partir de 1998, essa responsabilidade passou a ser do INEP. O
mesmo além de ser responsável pelo SAEB, também administra e coordena os
Censos Escolares da Educação Básica, responsável pelo levantamento de
informações sobre a caracterização física das escolas, do alunado e dos recursos
humanos.
Porém, o MEC, na figura dos Censos Escolares, só começou a incluir na
ficha de matrícula dos alunos o quesito cor no ano de 2005 pressionado por uma

46

série de medidas tomadas a nível federal, como o Estatuto da Igualdade Racial. O
Censo Escolar de 2005 foi lançado com o título de “Mostre sua raça, declare sua
cor.”, gerando uma imensa polêmica entre a mídia televisiva, jornais, pesquisadores
e governantes da época.
No referido Censo Escolar de 2005 constava a mesma indagação utilizada
pelo IBGE, como também as mesmas alternativas de identificação racial, porém
algumas problemáticas envolveram tal Censo, como a inclusão de uma alternativa
de resposta intitulada “Não Declarada”. Outra situação citada por Rosemberg (2005)
era o fato dos alunos só poderem se autodeclararem se possuíssem mais de 16
anos de idade e quando menores, os pais ou responsáveis teriam que assim
fazer.Essa situação, na opinião da autora, viria a ser um grande impasse na
construção de pesquisas voltadas para tal temática.
A grande crítica que a autora faz se refere ao pouco conhecimento que a
administração escolar e o corpo docente tinham a respeito de questões raciais.
Rosemberg (2005) chega a citar alguns exemplos de escolas que alteravam ou
induziam tal preenchimento, levando a uma inconsistência dos dados. Outro
problema parecia girar em torno do que efetivamente era cruzado com os dados de
identificação racial dos alunos, pois nesse momento os grupos raciais só eram
comparados em torno da sua distribuição no sistema de ensino, ficando de fora
fatores importantes para as análises, como a distribuição desses grupos de acordo
com o fluxo escolar, com a condição social do aluno, o rendimento escolar, etc. Por
essa razão, a autora afirma que o questionário do SAEB em comparação com o do
Censo Escolar é muito mais completo no quesito de variáveis. (ROSEMBERG,
2005).
No que se refere a algumas dessas críticas já levantadas por essa autora, o
INEP no documento intitulado “O item cor/raça no Censo Escolar da Educação
Básica” (INEP, 2015a) irá concordar com questionamentos já realizados uma década
antes por Rosemberg (2005), o órgão assente que esse quesito, dentro do
preenchimento do Censo Escolar, necessita de maior aprimoramento no que se
refere ao alto índice de não preenchimento gerado, em grande parte, pela existência
da opção “Não Declarada” à pergunta sobre o pertencimento racial.
A justificativa apresentada neste documento para a inclusão desta categoria,
inexistente nos questionários do IBGE, é que a opção “Não Declarada” foi construída
no intuito de garantir o direito da não declaração da cor ou raça dos estudantes. O
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próprio INEP (2015a), ao analisar o histórico de respostas a essa alternativa e em
diálogo com representantes estaduais e municipais, concorda que essa categoria
tem sido utilizada, na maioria das vezes, pelo fato dos responsáveis pelo
preenchimento do Censo Escolar não possuírem informações sobre a identidade
racial dos estudantes. Fato esse que contraria o objetivo pelo qual o órgão informa
que a categoria “Não declarada” foi criada.
Nota-se que essa postura de criar uma categoria intitulada “Não declarada”
gerou profundos problemas e continua gerando quando percebemos o quão alto é o
número de pessoas que optam por essa alternativa. No Censo Escolar de 2014, por
exemplo, esse número chegou a alcançar 33% dos alunos da rede de educação
brasileira. O mais alarmante ainda é perceber que quando essa indagação é feita
aos profissionais de educação, 27% também não possuem sua cor ou raça
declarada no Censo Escolar. (INEP, 2015c)
Portanto, na ausência dessas informações, perdemos a possibilidade de
analisar os dados do Censo Escolar sob o prisma das desigualdades raciais dentro
do contexto escolar de uma forma mais fidedigna, pois o Censo Escolar, enquanto
instrumento para coleta e análises de dados sobre desigualdades escolares, ainda
demonstra ter sérios desafios a serem enfrentados. Assim, percebemos que os
desafios parecem ser menores quando observamos os questionários contextuais
utilizados pelo SAEB, pois os mesmos realizam a indagação diretamente ao sujeito
respondente, mesmo quando se trata de crianças e/ou jovens, como é no caso da
Prova Brasil.
Diante dessa reflexão, podemos considerar que através dos questionários
do SAEB é possível conhecer, com mais proximidade, entre outras informações, a
identificação racial do aluno. O SAEB utiliza-se do mesmo método de identificação
racial, o qual se intitula de autoatribuição de pertença5, e das mesmas categorias
raciais do IBGE, porém, diferentemente do Instituto, não questiona “Qual é a sua
cor/raça?” e sim utiliza a seguinte pergunta no questionário contextual: “Como você
se considera?”
Como resposta, aparecem às mesmas categorias raciais do IBGE acrescida
da opção “Não Sei” como resposta ao questionamento racial do aluno, obtida de
forma autodeclarada. Para alguns, por se tratar inclusive de crianças matriculadas
5 Nesse método, a própria pessoa questionada, escolhe sua identificação racial a partir de categorias
de cor/raça já predefinidas.
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no 5º ano do Ensino Fundamental e pela concepção de que não teriam idade e
maturidade suficiente para responder tal questão racial, bem como, questões que
tratem das informações de suas famílias, podendo assim, segundo o senso comum,
gerar maior facilidade no falseamento das informações, porém não há pesquisas
que apontem problemas na utilização de tais dados. (OSÓRIO, 2003).
Inclusive, há um estudo de Rocha e Rosemberg (2007) que constata
justamente o oposto, ao se dedicarem a estudar a autodeclaração de crianças e
jovens em escolas paulistanas, mostram que as mesmas teriam condições de
responder sobre sua pertença racial e consequentemente, teriam condições de
preencher o formulário do Censo Escolar de 2005.
Os autores observaram que somente os alunos da 4ª série do Ensino
Fundamental apresentaram termos referentes à categoria racial preta na pergunta
aberta entre os termos mais evocados. Enquanto que a 8ª série e o 3º ano se
resumiram a definir-se como branco, moreno, negro e pardo. Demonstrando assim
que os alunos matriculados na 4ª série (atual 5º ano) do Ensino Fundamental
daquelas escolas teriam condições de se autodeclararem enquanto sua cor ou raça
nos questionários do Censo Escolar tão bem quanto os alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.
Uma pesquisa que nos ajuda a afirmar esse pensamento é a realizada por
Andrade e Soares (2008), na qual é analisada a diferença nos resultados de
desempenho entre grupos de alunos por segmentos raciais. Os referidos autores
analisam os dados do SAEB de 1995, 1997, 1999, 2001 e 2003, comparando a
proficiência média entre os grupos raciais dos alunos da 4ª e 8ª série do Ensino
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Além de chegarem a conclusão que os
alunos brancos sempre alcançam maior desempenho do que os pardos e
principalmente, do que os pretos, os autores também apresentaram em sua
pesquisa o percentual de autoclassificação dos alunos por série, onde revelam a
manutenção do padrão de declarações raciais, com a tendência, inclusive, do grupo
racial preto ser maior na 4ª série do Ensino Fundamental do que nas demais.
Os autores argumentam que tal realidade é fruto de um “embranquecimento
sistêmico” que passa a vigorar nos anos seguintes da escolarização, um quadro já
apresentado por Hasenbalg e Silva na década de 1980. Outro dado interessante
discutido por Andrade e Soares (2008) é o fato de que durante os quatro primeiros
ciclos do SAEB (1995, 1997, 1999 e 2001) a maioria dos alunos se declarava como
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branca, o que vai perdendo força no último ciclo pesquisado (2003), fato justificado
pelos autores como sendo um possível efeito das políticas públicas de ações
afirmativas que já começam a serem discutidas nesse ano.
No que diz respeito aos diferenciais no desempenho escolar, inúmeras
pesquisas têm demonstrado o quanto essa variável cor/raça se apresenta como um
fator diferenciador no que tange o desempenho acadêmico dos alunos. Os
pesquisadores Soares e Alves (2003) produzindo a pesquisa Desigualdades raciais
no sistema brasileiro da educação básica, utilizando os dados do SAEB do ano de
2001 para analisar o desempenho de 50.300 alunos da 8ª série/ 9º ano do Ensino
Fundamental, buscavam entender de que forma as políticas escolares impactam na
produção da equidade entre esses grupos.
Fazendo uso também de técnicas estatísticas para análise constataram que
o fator raça contribui para a geração de desigualdades no desempenho escolar e
consequentemente, interfere na eficácia escolar quando é percebível que existe uma
diferença considerável entre o desempenho de crianças negras e brancas dentro da
mesma escola. Mais alarmante foi a constatação de que quanto mais a escola
oferece insumos, instrumentos e condições de infraestrutura e organização, maior é
essa diferença no desempenho entre esses dois grupos (brancos e negros).
Uma das pesquisas de maior proporção que contempla tal debate, talvez
seja a de Castro e Abramovay (2006). Essa pesquisa teve início em 2004,
assumindo uma abordagem qualitativa, usou também análises quantitativas sobre
desempenho escolar e sua relação com a raça, através dos dados disponibilizados
pelo SAEB 2003. Esse estudo teve, entre outros objetivos, a intenção de mostrar as
visões de mundo que cercam os atores envolvidos no contexto escolar sobre temas
que tocam as relações raciais dentro da escola.
Castro e Abramovay (2006) declararam a incidência da forte relação entre
raça e proficiência. As pesquisadoras criticam a linha de pensamento que explica
tais diferenças a partir da diferenciação da condição social e econômica da
população negra e branca. Para contrapor tais argumentos, ao realizar os
cruzamentos entre as variáveis, controlam a influência da condição socioeconômica
dos alunos, afirmando que “[...] nem toda diferença de proficiência entre alunos
brancos e negros pode ser atribuída à condição socioeconômica de suas famílias.”
(CASTRO; ABROMOVAY, 2006, p. 99).
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As autoras declaram que os dados coletados pelo SAEB nos anos de 1995,
1997,1999, 2001 e 2003 confirmam tal realidade ao demonstrar a distância entre as
proficiências dos dois grupos raciais mostrando sempre a desvantagem do alunado
negro em relação ao branco em todas essas edições. Porém, confessam que as
análises estatísticas apesar de se mostrarem de suma importância para
compreensão do cenário, não dão conta de responder quais são as causas de tão
insistente realidade, propondo assim, técnicas qualitativas de pesquisas.
Outra pesquisa que talvez, tenha tido maior impacto a nível nacional nessa
área de pesquisa, é a Pesquisa Longitudinal da Geração Escolar (GERES – 2005), a
qual conta com a parceria de várias universidades brasileiras. Compreendeu uma
amostra de 20 mil alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental
distribuídos nas cinco cidades escolhidas como centro de pesquisas, entre elas, a
cidade de Salvador. (FRANCO, BROOKE e ALVES, 2008)
Um marco histórico nessa linha de pesquisa, a se considerar no Brasil, é que
a mesma observou esses alunos durante um período de quatro anos, intitulando-se,
dessa forma, como pesquisa longitudinal. Os estudantes tiveram seu desempenho
analisado em testes de Leitura e Matemática ao longo de quatro anos seguidos,
além de testes aplicados aos alunos, questionários contextuais e entrevistas foram
realizadas entre seus professores, diretores, e pais/mães/responsáveis.
O objetivo principal dessa pesquisa foi investigar quais práticas pedagógicas
e condições escolares contribuíam para a promoção da eficácia e equidade escolar.
Os

pesquisadores

responsáveis

pelo

projeto

não

utilizaram

os

dados

disponibilizados pelo SAEB por uma série de críticas relacionadas às pesquisas
seccionais, optando assim por produzirem dados primários referentes à amostra da
pesquisa.
Os questionários contextuais que foram utilizados na referida pesquisa e
construídos pelos especialistas com a finalidade de levantar informações sobre as
escolas, as salas de aula e as famílias dos alunos. Questionários também foram
aplicados aos professores e diretores, além de um instrumento de observação
preenchido por um aplicador externo as escolas. Com os dados disponibilizados
pelo Projeto GERES, muitos outros estudos sobre a eficácia das escolas foram
realizadas, a exemplo de uma pesquisa em Salvador, observando alunos que
participaram do primeiro estudo. Nessa pesquisa constatou-se que os fatores de
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nível socioeconômico e raça continuavam a influenciar o desempenho das crianças
pesquisadas. (ROSA; SILVEIRA; TENÓRIO, 2013).
Como fruto desse estudo longitudinal, outras pesquisas se desenrolaram,
como é o caso da dissertação de mestrado Raça e Desempenho Escolar: Uma
análise comparativa do desempenho de crianças negras e brancas integrantes do
Projeto Geres em Salvador (2012), que teve como objetivo primordial investigar se
existem diferenças entre alunos negros e brancos de mesmo perfil, nas escolas
integrantes do projeto GERES, utilizando dados do ano de 2005 do referido projeto.
Silveira (2012) traz como segundo intuito da pesquisa entender se o preconceito
racial se constitui como causa associada às possíveis diferenças de desempenho.
Resumidamente, os dados levantados revelaram que as crianças negras
apresentam proficiência média menor que todos os outros grupos raciais
pesquisados. Observou-se também que quanto maior o capital econômico de alunos
negros e brancos, maiores são as discrepâncias entre seus desempenhos. Diante
desse resultado, Silveira (2012) concluiu que as desigualdades educacionais entre
negros e brancos não podem ser explicadas somente por questões econômicas.
Silveira (2012) defende duas possíveis explicações para tal cenário, sendo a
primeira: a existência de práticas e atitudes nos interiores das escolas que tem
impedido os alunos negros de usufruírem as melhorias e recursos disponibilizados
na mesma proporção que os brancos, algo pontuado também por Soares e Alves
(2003). Para a autora, essas práticas são frutos do preconceito racial existente entre
os atores educacionais. Essa análise permite destacar a ineficácia das escolas ao se
mostrar despreparadas para lidar com tal situação. A segunda suposição é a
possibilidade dessas desigualdades de desempenho escolar encontrarem raízes no
que toca o acesso ao conhecimento e bens culturais valorizados pela cultura
escolar, o que nos faz pensar na importância do capital cultural como fator gerador
de desigualdades escolares.
No que tange a segunda fase da pesquisa de Silveira (2012), algumas
características socioculturais dos alunos demonstraram diferenças que se
transformaram em vantagens escolares das crianças brancas e por isso, na visão da
pesquisadora, traria uma probabilidade maior de terem melhor desempenho que as
crianças negras, uma dessas características seria a escolaridade dos pais dos
alunos, que pode se transfigurar em capital cultural.
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Uma pesquisa que discute outro ponto de comparação utilizando os dados
do SAEB é a realizada por Louzano (2013), na qual a autora traz os dados do
referido sistema de avaliação do ano de 2001 e os compara com os dados do ano de
2011, fazendo uma análise entre tais dados no que se refere a probabilidade ao
fracasso escolar, entendidos como o fator “reprovação” e “abandono escolar” para
mostrar como estes variaram ao longo de 10 anos no que se refere às
desigualdades escolares persistentes entre os grupos raciais.
Louzano (2013) utiliza os dados dos questionários contextuais aplicados aos
alunos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) e defende o
uso dos dados desta série escolar, pois se trata do início do processo de
escolarização, no qual, pelo entendimento da autora e de alguns teóricos como os já
mencionados, a exemplo de Andrade e Soares (2008), representa uma boa parcela
dos que têm acesso à educação, o que vai diminuindo ao avançar para os outros
anos escolares. A mesma refere-se a esse processo como uma seleção.
Ao analisar os dados de 2001 e 2011 disponibilizados pelo SAEB, constata
que houve uma leve diminuição da taxa de reprovação e evasão que de 36% em
2001, caiu para 33% em 2011. Em 2001, 50% dos alunos pretos tinham tido alguma
experiência de fracasso escolar, esse número cai para 43% em 2011. O que nos faz
observar que depois de 10 anos, temos somente um leve decréscimo nessa taxa
referente ao grupo preto escolar, mantendo uma taxa relativamente alta quando
comparada ao do alunado branco, que em 2001, apresentava 30% dos seus alunos
com alguma experiência de fracasso escolar, o que caiu para 27% em 2011.
Outra constatação feita pela autora observando a região Nordeste do país ao
analisar o público de alunos pretos que enfrentaram ao menos, uma vez a
experiência de fracasso escolar, e tinham pais que não possuíam o Ensino
Fundamental completo, o percentual subia para 70%. Já em 2011, demonstrou uma
leve queda, passou-se a perfazer 65%.
Podemos observar que mesmo apresentando um modesto decréscimo na
desigualdade escolar entre alunos pretos e brancos, podemos ver que o quadro
desigual ainda se faz permanente mesmo após 10 anos. Louzano (2013, p. 120)
também é bem objetiva em suas conclusões, pois afirma: “Nos dois períodos
analisados, ser preto aumenta a probabilidade de fracasso escolar em todas as
regiões e para todos os níveis de educação dos pais.”
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Vale ressaltar, que mesmo diante desse levantamento de pesquisas que
abordam tal temática com a finalidade de analisar os resultados encontrados por
esse sistema de avaliação básica no intuito de conhecer o impacto das variáveis
influenciadoras do desempenho escolar, pensamos que ainda é necessário uma
formação de recursos humanos no aprofundamento de mais pesquisas que utilizam
tais dados, visto que os mesmos necessitam de conhecimento técnico para tanto.
Uma pesquisa realizada por Alves e Soares (2002), Raça e Desempenho
Escolar: as evidências da Educação Básica teve como objetivo buscar compreender
a equidade educacional no ensino básico brasileiro. Os autores utilizaram o
questionário contextual respondido nacionalmente pelos alunos da 8ª série na área
de Matemática. Com as análises das respostas de cada aluno construíram
indicadores agregando variáveis presentes no questionário, apresentando tabelas
descritivas para caracterizar alunos brancos, pardos e negros (aqui entendido como
pretos) de acordo com seu nível socioeconômico, o grau de escolaridade do chefe
de família e algumas variáveis de motivação escolar, bem como as que se referem
ao capital cultural dos alunos.
Ao analisar o cruzamento dessas variáveis tomando a cor/raça como
referência, puderam constatar no que se refere ao nível socioeconômico, por
exemplo, o grupo branco encontra-se mais presente nas classes mais privilegiadas
economicamente, o que começa a ser invertido quando se observa a classe
mediana que passa a contar com a maioria na figura do pardo e do negro. Isso
segue até a classe socioeconômica mais baixa.
No que se refere ao nível de instrução do chefe de família por cor,
novamente, os pardos e negros apresentam os pais e mães com menos anos de
escolaridade, enquanto que o grupo branco apresenta pais e mães que possuem
mais escolaridade. No quesito defasagem, verificaram que o branco lidera o grupo
dos alunos adiantados e regulares, o que se modifica ao observar os grupos de cor
que estão atrasados sendo liderados pelos grupos pardos e negros. Mostrando
sempre uma preponderância de defasagem do grupo preto ao pardo.
Quando se buscou analisar a quantidade de livros que cada aluno tem em
casa, observou-se novamente a vantagem do grupo branco em relação ao grupo
negro e pardo. O que se refletiu no hábito de leitura, na realização da atividade de
casa e no gosto pelo estudo. Vale ressaltar, que em todas essas análises os grupos
dos pardos apresentaram mais vantagens do que o grupo preto, porém não mais
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que o grupo branco.
No que diz respeito à estrutura das escolas em relação à cor dos alunos,
Alves e Soares (2002) constataram que os alunos brancos estão presentes mais em
escolas privadas e federais, enquanto os alunos negros e pardos encontram-se na
sua maioria em escolas municipais e estaduais, os alunos brancos também
apresentaram a vantagem de estarem matriculado em escolas com melhores
infraestruturas.
Ao buscar compreender como o desempenho desses alunos variava em
relação à cor, observaram que há inúmeras desvantagens em ser negro ou pardo na
escola básica brasileira, o que acabaria prejudicando o destino social desses alunos.
Chegaram à conclusão também da proximidade de características dos grupos
brancos e pardos em comparação aos pretos, afirmando que talvez pudesse ser
revista a agregação dos pretos e pardos.
Portanto, podemos considerar que mecanismos e instrumentos, como o
SAEB, foram criados e aperfeiçoados ao longo dos anos com o intuito de reunir e
posteriormente divulgar informações educacionais do sistema brasileiro. O que
acaba fomentando pesquisas sobre a temática da eficácia escolar.
Também foi possível verificar que muitas pesquisas brasileiras deram forma
ao referencial teórico que hoje se faz presente para embasar tal temática, estudos
que usavam dados censitários já ocorriam desde a década de 1980 com
pesquisadores que já apontavam a real desigualdade de oportunidades entre negros
e brancos dentro do sistema educacional, realidade que só se confirmou com as
pesquisas que se construíram posteriormente. Outras pesquisas datadas dessa
década ainda mostram tal realidade sendo perpetuada dentro dos muros escolares.
Enquanto pesquisadores, podemos nos utilizar de tal arcabouço teórico e de
fundamentos apresentados por tais pesquisas, bem como pelos instrumentos
oferecidos pelo banco de dados das avaliações em larga escala para continuar
denunciando tal realidade desigual até que por fim essa não mais exista e de fato
seja sanada pelo poder competente.
A nosso ver o Estado enquanto responsável pela disponibilização de bens e
serviços e ente que garante os direitos sociais para todos, ainda está longe de
utilizar os resultados encontrados por esse sistema de avaliação brasileiro com a
real finalidade de prover equidade dentro do ensino público, oferecendo assim, uma
educação de qualidade a todos.
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Porém, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas com os dados coletados
pelo SAEB e disponibilizados pelo INEP, pesquisas que continuam a apontar a
desigualdade existente dentro do sistema escolar brasileiro, as quais muitas vezes
demonstram que o rendimento dos alunos está diretamente associado a fatores
como raça e/ou nível socioeconômico. Pesquisas como essas podem nos auxiliar na
construção do arcabouço teórico-metodológico necessário para que uma pressão
maior seja feita, seja ela pelas instâncias acadêmicas ou pelos movimentos sociais,
a fim de que a reivindicação por um sistema de educação que promova uma
igualdade de oportunidades para todos de fato ocorra.
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3

METODOLOGIA
Esta dissertação utilizou uma abordagem qualitativa de pesquisa em

educação. Para que pudéssemos alcançar os objetivos projetados para este estudo
traçamos enfoques diferentes em duas etapas distintas. No primeiro momento,
tivemos como passo inicial a realização de uma revisão bibliográfica que nos
possibilitou conhecer o estado atual de pesquisas que analisam as influências da cor
ou raça dos alunos no seu desempenho fazendo uso dos microdados
disponibilizados pelo SAEB. A partir do levantamento dessas investigações
observamos a persistente influência que a identidade racial dos alunos apresenta no
que se refere ao desempenho escolar, mesmo quando o nível socioeconômico é
controlado através de técnicas estatísticas.
A partir desse levantamento bibliográfico, foi possível dispor de um
panorama sobre as desigualdades raciais no contexto escolar, diante isso,
realizamos um levantamento dos microdados disponibilizados pelo INEP, portanto,
recorremos a uma análise documental, pelo fato de se buscar dados que fazem
parte de documentos institucionais de órgãos públicos.
Esse

levantamento

de

dados

secundários

utilizou

os

microdados

disponibilizados pelo INEP e recolhidos através do SAEB com seu instrumento
avaliativo denominado Prova Brasil. Esse recolhimento foi realizado com o intuito de
mensurar o perfil socioeconômico, cultural e racial dos alunos, bem como
compreender a variação do desempenho de diferentes escolas da rede pública de
educação de Salvador de acordo com os bairros e as características sociais,
econômicas e raciais que possuem.
Podemos salientar que apesar dos microdados estarem disponíveis no site
oficial do INEP para download, a leitura dos mesmos não é de fácil realização o que
tornou o processo de análise dificultoso. Essa dificuldade se justifica pela
necessidade de maiores conhecimentos na área de informática, estatística e na
utilização de softwares estatísticos para que fosse possível a sua recolha e leitura.
Visto o grande volume de informações que os arquivos carregam, são passíveis de
leitura somente por programas estatísticos.
Portanto, cabe relatar a dificuldade encontrada pela pesquisadora em fazer
as análises desses dados, para realizar uma pré-seleção dentro de um arquivo
único, que trazia informações de todos os alunos matriculados no 5º e no 9º ano do
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Ensino Fundamental das escolas públicas do país, os quais tinham realizado a
Prova Brasil no ano de 2013, sendo necessária a utilização de um filtro que
detectasse as escolas de Salvador dentro desse maior número de instituições. Uma
melhor organização desses dados poderia ser apresentada se os mesmos já fossem
disponibilizados por região/ estado/ cidade.
Assim, nessa primeira fase foram realizadas leituras e análises de dados
quantitativos através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
buscando compreender como as variáveis: raça, nível socioeconômico e
desempenho escolar se relacionam na Rede Municipal de Educação tendo como
espelho os dados apresentados pela Prova Brasil. Através dessas análises foi
possível observar as prováveis relações entre os dados selecionados.
Através de downloads desses microdados foi possível ter acesso ao
quantitativo de 309 escolas municipais que realizaram a Prova Brasil no ano de
2013, bem como os IDEB's alcançados e suas características levantadas através de
quatro questionários aplicados no dia da avaliação, a saber: o questionário dos
alunos, da direção, o respondido pelo aplicador sobre a estrutura física das escolas
e o questionário aplicado aos professores (ANEXO A, B, C e D).
Tivemos como foco nesta pesquisa observar somente as informações
autodeclaradas dos alunos e alunas matriculados no 5º do ensino fundamental das
309 escolas que realizaram a Prova Brasil no ano de 2013 na cidade de Salvador,
informações essas que foram coletadas através do questionário contextual dos
estudantes. Essa escolha foi tomada, pois procuramos focar nossas análises na
compreensão e a leitura que os alunos e alunas fazem de si, de sua família e de sua
escola, procurando compreender de que forma a identidade racial declarada por
esses alunos pode influenciar a posse do seu capital econômico, social ou cultural.
Dessa forma, construímos tabelas de frequências, que nos apresentaram,
em um primeiro momento, o quantitativo e a distribuição dos alunos que se
autodeclararam racialmente na avaliação, bem como as respostas que deram sobre
questões referentes ao seu nível econômico, cultural e social.
Para Levin, Fox e Forde (2012), o primeiro passo que o pesquisador social
deve tomar para transformar os dados levantados, que até então, são tidos como
números brutos, em um conjunto significativo e organizado que possa ser lido e
interpretado à luz do referencial teórico consultado, é a construção da distribuição de
frequência no formato de tabela. Nessa perspectiva, foram produzidas tabelas com a
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distribuição de frequência embasada nas respostas dos alunos sobre suas
características sociodemográficas, tais como: idade, sexo e raça.
Os mesmos autores relatam que para os pesquisadores que querem ir além
da descrição de características, outra opção é analisar a forma como certa variável
se distribui em uma determinada população, essa opção também pode ser buscada
quando analisamos os motivos que fazem alguns indivíduos estarem em uma das
categorias de análises e outros se enquadrarem em situações diferentes. Para
esses casos, faz- se a opção pela construção de tabelas de referências cruzadas.
Assim sendo, de acordo com Levin, Fox e Forde (2012, p. 51)
[…] a tabulação cruzada (ou tab-cruzada) é uma tabela que
apresenta a distribuição- frequência e porcentagem- de uma variável
(normalmente a variável dependente) por meio de categorias de uma
ou mais variáveis adicionais (normalmente a variável independente).

No nosso caso a variável de caráter nominal raça é independente e as
variáveis dependentes são as categorias de análises escolhidas dos itens do
questionário socioeconômico que tratam, especificamente, sobre a posse ou
aquisição do capital econômico, cultural e social dessas crianças.
Compreendendo o grau de enriquecimento que esse tipo de análise pode
trazer para esta pesquisa, após o levantamento e a construção das tabelas de
frequências foi possível realizar através do mesmo software estatístico tabelas de
referências cruzadas onde percebemos como cada resposta dada pelos alunos
variava de acordo com a sua identificação racial. Procuramos enfatizar nessas
análises às questões referentes à posse de capital econômico, capital cultural, e
social.
Para tanto quatro construtos foram analisados através do questionário
contextual do aluno, são eles: a caracterização sociodemográfica do alunado, aqui
apresentadas através da idade, do sexo e da raça. O capital econômico da família
será analisado segundo o entendimento de Bourdieu (1986), o qual compreende a
importância da posse de bens materiais dos indivíduos no sucesso escolar.

O

capital cultural também será observado seguindo a compreensão que o autor tem
sobre o acesso às atividades culturais, também será analisada nesse construto,
como parte do capital cultural, a escolaridade dos pais, mães e responsáveis.
Porém, o capital social será analisado nesta pesquisa, levando em
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consideração o nível de envolvimento e incentivo dado pela família no que se refere
à vida escolar do aluno, trazendo como referência o que Coleman (1988)
compreende como Capital Social Familiar, visto que as informações coletadas nos
questionários são relacionadas às formas intrafamiliares de trocas simbólicas. Não
sendo possível, utilizar o conceito de Capital Social discutido por Bourdieu (2015c),
pois, o mesmo o faz de forma mais ampla, englobando as trocas entre variadas
instituições sociais e variados grupos de indivíduos para além da família.
Segundo Bonamino, et. al. (2010) tanto Bourdieu quanto Coleman
ampliaram o conceito de capital, não apenas, abordando questões de ordem
econômica, como também social e cultural, portanto apesar do termo capital ter
origem no campo econômico, ambos os autores ampliaram o conceito para definir as
vantagens sociais que os indivíduos e as famílias criam e mobilizam para
alcançarem uma posição social mais confortável.
Na segunda etapa da pesquisa realizamos um Estudo de Caso em uma das
escolas municipais que participaram da Prova Brasil no ano de 2013. Uma das
finalidades desse estudo de caso foi conhecer a realidade de uma escola da rede
municipal e compreender de que forma essas variáveis estudadas na primeira etapa
do estudo se apresentam e se relacionam no contexto escolar, além de entender
como as mesmas são lidas pelos profissionais da escola. Para isso, algumas
técnicas de pesquisas foram utilizadas, quais sejam: análise documental de
produções internas da escola, entrevistas semiestruturadas e observações livres.
A escolha por esse método de pesquisa se deu diante do propósito desta
investigação, respeitando diretamente o problema que a mesma traz ao querer
compreender como se dão as relações entre as variáveis raça, nível socioeconômico
e desempenho dentro da rede pública municipal. Yin (2015) sinaliza que o Estudo de
Caso atende as demandas de pesquisas que trazem eventos contemporâneos como
temas de investigação, além do fato desse modelo de pesquisa ter várias técnicas
que auxiliem no processo de contextualização da situação a ser pesquisada, como
por exemplo, a elaboração de entrevistas, observações e análises de documentos
oficiais da instituição escolar.
Portanto, posteriormente a análise dos microdados, realizamos um Estudo
de Caso em umas das 309 escolas que realizaram a Prova Brasil em 2013 para
tentarmos compreender como essas variáveis são observáveis em tal unidade
escolar. O estudo de caso, para Trivinos (1987), se configura como um tipo de
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pesquisa qualitativa e se denomina como um estudo descritivo, onde o objetivo
maior será descrever determinada realidade. O autor defende que para a construção
de um estudo de caso é necessário observar a sua complexidade, portanto a
necessidade de entender aqui a historicidade da formação da escola, bem como as
relações estruturais fundamentais que a mantém enquanto tal. Compreender o
contexto em que os fenômenos sociais ocorrem servirá para que as análises
realizadas sejam compreendidas à luz das relações sociais.
Diante disto, a escolha do estudo de caso como método de pesquisa
encontra razão de ser no fato de termos uma macro realidade, neste caso, a Rede
Municipal de Educação de Salvador, e sentirmos a necessidade de entender o
mecanismo de funcionamento de uma situação dentro da complexidade do conjunto,
de uma unidade escolar, pertencente à referida Rede Municipal de Educação. Dessa
forma, justificamos os critérios que levaram à escolha da escola pesquisada com
base no seu contexto socioeconômico e seu histórico de desempenho na avaliação
Prova Brasil durante um período de oito anos.
Assim, a pesquisa de campo foi realizada na unidade escolar que recebeu o
pseudônimo de Escola Municipal Caminho das Pedras pelo fato dessa instituição ter
apresentado o nível socioeconômico mais baixo entre todas as 309 escolas
municipais que realizaram a referida avaliação nessa rede. Essa realidade, pelo que
informa o nível socioeconômico apresentado pelo SAEB, indica que a escola
escolhida atende, majoritariamente, famílias em que as mães, pais e/ou
responsáveis não concluíram o ensino fundamental e convivem, em sua maioria,
com a renda de até um salário-mínimo. Um caso único em toda a Rede Municipal de
Educação de Salvador, de acordo com os dados da Prova Brasil no ano de 2013.
Sendo assim, a decisão por esse campo de pesquisa foi tomada por
apresentar um contexto que nos instiga quando apresenta uma escola que tem
todas as dificuldades que uma escola pública gerida pela Rede Municipal de
Educação tem e, ainda há o agravamento do fato de ser a única escola que realizou
a Prova Brasil em 2013, em estar no menor nível socioeconômico nas sete divisões
do INSE (APÊNDICE A).
Diante de nossa hipótese e das reflexões realizadas frente ao levantamento
de pesquisas que tratam desta temática, o esperado para esta escola é que ela não
apresentasse bom desempenho nas avaliações em larga escala. Mas, acontece
exatamente o contrário, pois a mesma alcança as metas projetadas para si durante o
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período de oito anos consecutivos o que é equivalente a quatro avaliações
realizadas no padrão Prova Brasil que ocorrem a cada dois anos.
Assim, buscamos entender como esta escola, apesar de possuir uma
realidade tão desprivilegiada socialmente, consegue se apresentar eficaz mesmo
diante de situações socioeconômicas insuficientes. Além disso, foi investigado como
os atores educacionais lidam com as variáveis raciais e sociais do seu alunado
frente ao desempenho escolar.
Consideramos que a técnica de Estudo de Caso traz a possibilidade de
compreender esse fenômeno social à medida que observamos e descrevemos essa
realidade através de análises referendadas na literatura definida para tal.
Reconhecemos a funcionalidade dos estudos de casos para pesquisas educacionais
e afirmamos o desejo de compreender de que forma o nível socioeconômico e a
condição racial tem interferido no desempenho escolar das crianças matriculadas no
5º do Ensino Fundamental e como essas influências são interpretadas pelos atores
presentes dentro do contexto escolar. Também pensamos que é de suma
importância perceber a possibilidade da existência de uma escola com tais
características alcançando bons desempenhos escolares.
No que se refere às técnicas utilizadas durante o estudo de caso, Manzini
(2004) adverte sobre como identificar a necessidade da utilização de entrevistas
como coletas de dados. Para ele, a entrevista é necessária quando a natureza do
que se busca compreender no fenômeno social não pode ser observada, é o caso
de quando se quer buscar compreender opiniões, percepções sobre objetos ou fatos
ocorridos e que não podem ser observadas pelo investigador.
Portanto, foi proveitoso utilizar um roteiro de pesquisa previamente
construído e testado para que fosse possível compreender de que forma os
profissionais de educação daquela escola observam as relações existentes entre as
variáveis estudadas, ao passo que, será possível captar através da fala do sujeito
entrevistado quais são as suas impressões sobre os fatores que influenciam o bom
desempenho

da

escola

mesmo

diante

das

dificuldades

socioeconômicas

encontradas.
Nessa vertente, Trivinos (1987, p. 146) afirma que quando a pesquisa de
cunho qualitativo requerer uma entrevista, o tipo que mais se aproveita é a do tipo
entrevista semiestruturada, pois a mesma “[...] valoriza a presença do investigador e
oferece todas as condições possíveis para que o informante alcance a liberdade e a
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espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. Concordamos com o
autor e reconhecemos a necessidade da construção de roteiros de entrevistas
(APÊNDICE B, C e D) que sejam frutos dos debates construídos através da teoria
revisitada, a qual alimenta o investigador unindo informações que o pesquisador já
tenha recolhido durante os primeiros contatos com o campo de pesquisa.
Portanto,

nesta

pesquisa

de

campo,

através

das

entrevistas

semiestruturadas, buscamos ouvir a professora responsável pelo 5º do Ensino
Fundamental, a coordenadora pedagógica e diretora da unidade escolar. Outro
método de coletas de dados utilizado foi o de análise de documentos internos da
instituição escolar, neste caso, o Plano Político Pedagógico a fim de conhecer as
ações promovidas pela mesma.
As observações livres ocorreram em momentos de reuniões coletivas entre
professoras, coordenadora e a equipe gestora, a fim de compreender como estes
sujeitos lidam com as dificuldades encontradas no desenvolvimento da escola, e no
intuito de perceber como o desempenho desta instituição é pensado e cuidado por
estes atores que produzem estratégias a fim de diminuir as influências que o meio
externo a escola possa exercer.
Portanto, observamos a forma como as reuniões pedagógicas eram
organizadas e guiadas, tentando compreender quais os principais objetivos
propostos durante este encontro. Também estivemos atentos às falas e os
posicionamentos dos integrantes em relação ao processo educacional.
Vale salientar, que em 2017, quando foi realizada a maior parte do referido
estudo de caso e também ano de aplicação da Prova Brasil, oportunizando que
nossas observações e análises pudessem detectar quais ações eram planejadas e
colocadas em prática para que essa escola conseguisse apesar do seu precário
nível socioeconômico, alcançar a meta projetada para o IDEB durante o ano em
questão.
A pesquisa de campo teve seu início em 16 de novembro de 2016, quando
houve o primeiro contato da pesquisadora com o lócus de estudo, durante esse
encontro foram apresentados à diretora os objetivos do estudo, bem como os
instrumentos que seriam utilizados durante o estudo de caso. Ficou acordado que no
início de 2017 seria marcado um encontro entre o corpo docente da escola para que
essas informações fossem repassadas.
Assim, o estudo investigou a escola durante todo o ano de 2017. As
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entrevistas foram realizadas dentro da unidade escolar em horários combinados
entre os educadores. As observações foram realizadas durante as reuniões coletivas
entre

professores,

coordenadora

pedagógica

e

gestão

escolar.

Também

participamos de festividades da escola, como por exemplo, a festa realizada para
comemoração do Folclore, o dia das crianças e a festa de encerramento realizada
para o 5º ano do Ensino Fundamental. Durante esses momentos, procuramos
observar as relações construídas entre os funcionários da escola e as crianças, bem
como o corpo docente em interação com as mesmas.
Análises mais detalhadas serão desenvolvidas no capítulo que trata
especificamente sobre a pesquisa de campo.
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4 A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR À LUZ DOS
MICRODADOS DO SAEB 2013: DO INSTRUMENTO ÀS ANÁLISES
Esta secção tem como objetivo apresentar as características dos estudantes
das escolas públicas sob a administração do município de Salvador, em relação ao
seu nível socioeconômico, cultural e a identificação racial. Utilizando os microdados
disponibilizados pelo SAEB, na perspectiva de analisar se a condição racial
autodeclarada das crianças e jovens do 5º ano do Ensino Fundamental, que
realizaram a Prova Brasil em 2013, influencia as diversas variáveis que dizem
respeito ao contexto econômico, cultural e social que esses alunos e alunas vivem.
Para analisar os microdados, foi necessário conhecer o questionário
contextual aplicado pelo SAEB e entender o seu processo de construção, bem como
compreender em quais referenciais teórico-metodológicos e documentos normativos
foi embasado.
Também foi necessário buscar reflexões teóricas que nos auxiliassem na
análise dos itens pertencentes a este questionário. Neste caso, os sociólogos Pierre
Bourdieu e James Coleman e pesquisas recentes que tratam das influências das
condições socioeconômicas e culturais no destino escolar dos jovens foram de
imprescindível importância para este momento. Este referencial sociológico nos
auxilia a entender as tramas que compõem o sistema escolar tão desigual. Podendo
ser possível refletir usando como perspectiva a teoria da reprodução, a qual vem nos
mostrar que a escola atua na reprodução das desigualdades, ao passo que, se
transverte com as amarras do mesmo sistema do qual faz parte, sempre
selecionando os “melhores”, “os que já vêm de berço”, sinalizando o que a ideologia
do dom deixa

nítido, transmutando assim

as desigualdades sociais em

desigualdades escolares.
Dessa forma, apresentamos, no primeiro momento, o questionário contextual
bem como sua estrutura, bases conceituais e normativas para a partir desse ponto,
analisar as informações que esse questionário apresenta sobre a rede municipal de
Salvador, seus estudantes e suas famílias.
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4.1

O SAEB E SEU QUESTIONÁRIO CONTEXTUAL

Algumas considerações sobre a estrutura e o funcionamento do SAEB já
foram realizadas na primeira secção desta dissertação. Neste momento nos
debruçaremos para compreender mais detalhadamente as características de um dos
seus instrumentos, no caso, o questionário contextual aplicado aos estudantes, o
qual nos dará ao longo deste subitem condições de compreender qual é o perfil
socioeconômico e cultural dos alunos da rede municipal de Salvador, bem como a
sua identificação racial coletada de forma autodeclarada.
O questionário contextual aplicado às turmas do 5º ano do Ensino
Fundamental, no dia da realização da Prova Brasil, dispõe de 51 questões que
procuram levantar o perfil das (os) crianças/jovens que realizam as avaliações com a
finalidade maior de contextualizar o desempenho dos mesmos. Há uma extensa
literatura (RONCA, 2013; SCHNEIDER E NARDI, 2015) que relata a imprescindível
necessidade dessa contextualização para que o indicador criado com a finalidade de
mostrar o desenvolvimento da qualidade da educação, nesse caso, o IDEB seja
devidamente compreendido na conjuntura social, econômica e cultural de cada
unidade escolar.
Essa necessidade de contextualização ganha força quando o Plano
Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) demanda que o SAEB comece a
divulgar também indicadores que avaliem a instituição educacional observando,
entre outras informações, o perfil socioeconômico dos alunos e alunas. Assim, o
Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE) passa a
ser pensado pelo INEP, na figura da antiga Diretoria de Avaliação da Educação
Básica (DAEB). (INEP, 2014).
Essa reivindicação já bem debatida toma corpo na Conferência Nacional de
Educação (CONAE) de 2010, a qual foi palco de discussões sobre a necessidade da
construção de um Sistema Nacional da Educação Básica (SINAEB), e sobre a
importância da criação de uma política nacional de avaliação articulada, que não
vislumbrasse somente o “ranqueamento” de escolas através do IDEB, mas que
apresentasse além do desempenho escolar, a avaliação institucional pautada em
indicadores institucionais avaliativos dos aspectos físicos, estruturais e pedagógicos
dos sistemas de ensino e não somente fosse focado no desempenho dos
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estudantes em apenas duas áreas de conhecimento.
A Portaria do Ministério da Educação nº 369, de 5 de maio de 2016, que
instituía o SINAEB, bem como trazia uma nova proposta de avaliação institucional,
foi assinada depois de dois anos de discussão com várias entidades, pelo até então
ministro da educação Aloísio Mercadante, porém essa ação foi revogada através da
Portaria nº 981, de 25 de agosto de 2016, pelo novo secretário de educação
nomeado pelo governo Michel Temer, que apresentou como justificativa a não
existência de uma Base Nacional Comum definida e que a constituição dessa Base
seria imprescindível para a construção de um sistema nacional de avaliação. Assim,
perdemos a possibilidade de aprimorar o processo avaliativo dentro do sistema
educacional brasileiro. Não há prazo para que o SINAEB volte a ser discutido e
validado.
Diante desse cenário, podemos perceber que uma das ferramentas políticas
que dão peso à avaliação educacional é o Plano Nacional de Educação (PNE)
regulamentado pela Lei 13.005/2014, que traz 20 metas e 254 estratégias em seu
texto. O mesmo tem como umas das principais projeções o alcance do IDEB 6,0 no
que se refere ao Ensino Fundamental no ano de 2021, com a finalidade de igualar o
sistema de educação brasileiro à média de desempenho dos países que participam
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Afonso (2009) ao analisar um dos boletins da OCDE de 1991, traz três
razões pelas quais há o crescente interesse pela avaliação educacional, a primeira
encontra-se na necessidade dos países em ter uma mão de obra qualificada, a
segunda é a noção de que melhorando a qualidade da educação gera-se uma
melhor utilização dos recursos disponíveis e o terceiro motivo seria a divisão das
responsabilidades entre as instituições federais e locais na organização das escolas.
Dessa forma, a demasiada preocupação dada às avaliações em larga escala
e ao IDEB influencia diretamente na construção das metas para a educação,
mostrando o quão urgente se faz contextualizar os dados gerados por essas e
entendê-los em um conjunto mais amplo, para compreender possíveis medidas
esdrúxulas, que possam ter sido tomadas com a simples finalidade de somente
alcançar um valor, visto que, a qualidade educacional deve ser vista para além de
um indicador.
Se o Projeto de Lei nº 8.035/2010 do PNE (2014-2024) apresentou a meta
que trata do desempenho escolar na figura do IDEB dispondo de 25 estratégias.
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Atualmente, quando sancionado o PNE na Lei 13.005/2014 concretizou 36
estratégias bem definidas e delimitadas apontando quais medidas devem ser
tomadas para que alcancemos a meta projetada para o IDEB em 2021.
Observando o PNE em sua totalidade não há nenhuma outra meta que
possua um número de estratégias dessa envergadura e um detalhamento tão
rigoroso. Vale destacar, que no seu texto, o PNE (2014-2024) traz como uma das
estratégias para se alcançar o IDEB, a garantia nos currículos escolares de
conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas, como prescreve
a Lei 10.639/2003 e a 11.645/ 2008. Para Gomes (2011), a preocupação com a
inserção desses conteúdos com a finalidade de se alcançar a meta pretendida pelo
IDEB é fruto de um reconhecimento de que essa inclusão possa melhorar o
desempenho dos alunos, visto que o seu pertencimento a uma história e cultura
menos discriminada pode gerar maior confiança. Ao passo que, incluir essa
demanda como parte dessa meta demonstra uma validação desses conteúdos como
oficiais até mesmo para avaliação em larga escala.
Porém, Gomes (2011) também afirma que apesar das inúmeras pesquisas
realizadas atualmente que apontam a gritante desigualdade educacional ocasionada
tanto pela raça, como por questões de gênero, tais evidências não geraram impactos
na redação do antigo PNE (2001-2010), sob o argumento de que: “[...] não era
sequer pensado, pelo Estado Brasileiro, por uma boa parte da sociedade e dos
estudiosos do campo da política educacional, como parte constitutiva do direito à
educação”. (GOMES, 2011, p. 224).
Essa necessidade fez com que fossem desencadeadas novas e mais
intensas reivindicações pelos movimentos sociais que começaram a se organizar em
2003, culminando na CONAE 2010. De acordo com a autora, esse mesmo encontro
propiciou a expectativa de que temas como raça e gênero fossem finalmente
incluídos na proposta do novo Plano Nacional de Educação (2014-2020).
Dessa forma, considerando que o novo PNE (2014-2020) já traz uma tímida
preocupação com a desigualdade racial e social que teve sua inserção realizada
pela luta do movimento negro, tal ponto se configura como indicativo de avanço que
ainda necessita ser analisado mais especificamente. Diante desse cenário, temos a
validação da meta 8 no PNE 2014-2024, a qual indica que é necessário:

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo
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a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência
deste Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(BRASIL, 2014)

Vale destacar, que de todas as 20 metas apresentadas pelo PNE, a
desigualdade racial dentro do sistema educacional brasileiro só é citada nessa meta.
Diante do panorama desigual que insiste em se perpetuar dentro do contexto
escolar, visto às desigualdades regionais, de raça, sociais, de sectorialidade e de
gênero, a meta 8 resume todo esse cenário em somente uma e, o mais alarmante é
a mágica de tornar tudo isso possível de ser realizado através de 6 estratégias que
deverão ser colocadas em práticas para que isso de fato se concretize.
Diante de tal situação, cabe o questionamento: Como poderemos
desenvolver o que prescreve a meta 8 que tem como um dos objetivos, igualar os
anos de escolaridade entre negros e brancos se os mesmos, como bem aponta
Gomes (2011), partem de lugares diferentes? Para a autora essa realidade só pode
ser atingida com um investimento sistemático na educação básica no que toca a
universalização da conclusão do ensino fundamental, e uma articulação dessa com
o acesso à Educação Superior através de ações afirmativas.
No entanto, acreditamos que além de garantirmos a universalização do
ensino fundamental, deveríamos garantir que a qualidade ofertada nas escolas
públicas não sofresse tanta diferenciação quando observado, por exemplo, o espaço
que a escola está localizada e o grupo socioeconômico que a mesma atende.
Portanto, compreendemos que o documento normativo no qual se configura
o PNE (2014-2024) apesar de trazer alguns avanços no que se refere à inclusão de
temas importantes e preocupantes para o cenário educacional, deixa a desejar no
que se refere a forma como isso deve acontecer e com que força tais objetivos serão
tratados. Deixar de lado questões tão cruciais como a desigualdade racial no ensino
brasileiro pode se configurar como um erro que manterá privilégios e ausência de
oportunidades para, respectivamente, brancos e negros.
Diante

do

explanado

anteriormente,

podemos

compreender

que

instrumentos normativos, como o PNE podem impactar em estratégias e práticas
escolares. Um desses impactos é encontrado na tentativa de contextualizar o
desempenho escolar de diferentes escolas através da construção do INSE, o qual

69

contou com um referencial teórico e metodológico em sua composição. Muito se
questiona na literatura sociológica sobre quais dimensões devem ser tomadas em
consideração para se construir um indicador contextual principalmente no setor
educacional.
De acordo com a Nota Técnica do Indicador de Nível Socioeconômico das
Escolas de Educação Básica (INEP, 2014) o SAEB faz uso dos mesmos
fundamentos que o Critério de Classificação Econômica Brasil6 o qual estipula a
renda familiar com base no poder de compra dos integrantes utilizando informações
que dizem respeito à posse de bens materiais, sua possibilidade de contratar
serviços e o nível de escolaridade do chefe de família. A mesma Nota Técnica do
SAEB deixa nítida a importância de levar em consideração o tipo de ocupação dos
indivíduos, porém afirma que os questionários contextuais aplicados pelo SAEB não
recolhem essas informações - esse dado só é indagado no questionário do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) - impossibilitando o uso desses dados sobre a
ocupação dos membros da família no INSE do SAEB por entenderem que crianças e
jovens não teriam condições de definir especificamente qual o tipo de ocupação de
seus responsáveis.
Segundo Franco e colaboradores (2003) em produção encomendada pelo
INEP/MEC, os primeiros fatores a se considerar são os que realmente importam na
aprendizagem dos alunos para a partir desse levantamento ser possível construir
questões que tornem possíveis essas análises. Os autores chegam à conclusão de
que é praticamente inoperante questionar a renda familiar dos alunos de forma
direta, pois há grande possibilidade de não resposta ou inconsistência das mesmas,
visto que é mais complicado para crianças e jovens terem consciência da faixa de
salário que seus pais e responsáveis ganham. Assim, fica nítida a necessidade de se
questionar sobre a posse de bens no intuito de levantar a renda da família.
Diante disso, o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) construído para
contextualizar os resultados referentes ao desempenho na Prova Brasil leva em
consideração, somente, a escolaridade do pai, da mãe do alunado e a renda da
família estimada com base no seu poder de compra e na contratação de serviços. A

6 O Critério de Classificação Econômica Brasil não utiliza a divisão da população em classes sociais
e sim em classes econômicas. Para isso distribui pontuações de acordo com a quantidade de itens
domésticos, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a possibilidade da família contratar uma
empregada mensalista e o grau de escolarização familiar, somando as pontuações para cada caso,
forma ao fim 7 classes econômicas ( A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E).
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construção desse indicador também faz uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), a
qual, entre outras vantagens, torna possível a mensuração de dados estimando a
probabilidade de resposta nas informações faltantes.
Podemos então apresentar o objetivo oficial desse questionário ao perceber
que:

Os Questionários Contextuais da Aneb e Anresc (Prova Brasil)
servem como instrumentos de coleta de informações sobre aspectos
da vida escolar, do nível socioeconômico, do capital social e cultural
dos alunos. [...] O levantamento desses dados é fundamental para
que a análise da Anresc (Prova Brasil) leve em consideração o
contexto dos alunos e da escola. Uma possibilidade de
desenvolvimento a partir dos dados são estudos sobre fatores de
influência no desempenho dos alunos. (INEP, entre 2000 e 2015])

Diante do exposto, acreditamos que esses questionários, apesar da
existência de algumas limitações que serão discutidas posteriormente, se
configuram como uma ferramenta útil no que se refere ao auxílio na construção de
pesquisas que tem como objetivo analisar em que contexto a aprendizagem dos
alunos e alunas brasileiras vem se desenvolvendo, além de dispor de indicadores
que possibilitem uma realidade mais fidedigna no embasamento de políticas
públicas educacionais.
Assim, para o conhecimento da sua estrutura, afirmamos que nos
questionários usados na Prova Brasil são utilizadas, segundo a Nota Técnica do
Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INEP, 2014),
13 questões para compor o INSE de cada aluno, são elas: 10 itens que se referem
ao levantamento da posse de bens materiais, um item sobre contratação de serviços
e dois itens que levantam a escolaridade do pai/mãe ou responsável.
Diante dos itens utilizados nos questionários e reconhecendo que são
construídos embasados na teoria de alguns sociólogos, como indica a Nota Técnica
do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INEP,
2014), a qual aponta como um dos referenciais teóricos usados para a construção
do INSE, o próprio Relatório Coleman que é lembrado como força propulsora para
discussões que evidenciavam, desde a década de 60, forte relação entre aspectos
externos à escola, como condição socioeconômica ou pertencimentos a determinado
grupo étnico-racial, e o desempenho escolar dos alunos pesquisados.
Como referencial teórico também utilizado na construção do INSE, a mesma
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nota técnica (INEP, 2014) traz os estudos do sociólogo Pierre Bourdieu no que tange
a influência da posse de diferentes capital no sucesso escolar e na afirmação de que
o percurso escolar dos estudantes é diretamente influenciado pela cultura da escola
e da família.
Portanto, afirmamos que o INSE se configura como uma possibilidade de
leitura e análise no que se refere a realidade econômica, cultural e social dos alunos
matriculados no sistema educacional brasileiro. Sendo possível, nesta dissertação,
conhecer como esse cenário é apresentado quando nos fixamos a observar os
alunos e alunas do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação
de Salvador à luz dos principais conceitos utilizados pelos autores citados.
Ao analisarmos o questionário contextual dos alunos utilizado na Prova
Brasil e a nota técnica que apresenta o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE)
percebemos que os conceitos de capital econômico e capital cultural como são
apresentados por Bourdieu (1986, 2015b) estão presentes nesse instrumento, o que
auxilia na compreensão da construção das perguntas realizadas no questionário
contextual (ANEXO A), nos fazendo entender o quanto o mesmo está marcado
teoricamente utilizando tais referências.
As indagações realizadas no instrumento aplicado pela Prova Brasil, com a
finalidade de contextualizar o desempenho dos estudantes, podem ser descritas e
referendadas à luz dos citados teóricos. Como opção analítica, traremos para a
discussão dos dados levantados a contribuição de Bourdieu (1986) no que se refere
ao capital econômico quando abordamos as respostas dadas pelos estudantes
sobre a quantidade de bens materiais, eletrodomésticos e eletrônicos em sua
residência o que nos possibilitará compreender o capital econômico declarado por
cada aluno e aluna.
A mesma opção teórica será seguida quando for possível analisar as
respostas dadas às questões referentes aos anos de escolaridade dos pais e das
mães e as informações sobre o acesso à cultura e a bens culturais que os
estudantes possuem, tais dados serão analisados seguindo o entendimento de
Bourdieu no que tange o capital cultural dos estudantes.
Para compreender as afirmações dos alunos sobre o clima familiar e o
incentivo da família às questões escolares, tomamos a decisão de compreender
essas informações à luz do que Coleman (1988) intitula de Capital Social Familiar.
Essa opção foi tomada a partir do momento que confrontamos a leitura que Bourdieu
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e Coleman faz do que seria o capital social, analisando essas reflexões e
percebendo as aproximações e os distanciamentos entre essas visões. Optamos por
compreender, neste momento, o capital social encontrado dentro da família, pois,
percebemos que na visão bourdieusiana o capital social se dá, muitas vezes, na
relação entre grupos, o que seria possível de observar se tivéssemos mais
informações, além do próprio questionário, sendo possível somente perceber como
a família faz circular o seu capital social dentro do próprio núcleo.
Portanto, quando analisarmos questões como presença de pai ou mãe
dentro da família e do convívio domiciliar, participação da família nas reuniões
escolares e incentivo dado aos estudos, estaremos analisando o capital social
familiar dos estudantes, obedecendo o que Coleman (1988) intitula como tal.
Opções analíticas como essas já foram realizadas por outros autores a
exemplo, temos o trabalho realizado em 2003, por Hasenbalg e Silva (2003) quando
construíam um marco conceitual e um sistema de indicadores imbuídos de analisar
a transmissão das desigualdades sociais entre gerações ao longo de ciclo de vida
dos indivíduos e de suas famílias.
Assim, cientes de que já existe um indicador de nível socioeconômico criado
pelo SAEB mensuramos que seja de extrema importância conhecer o perfil das
escolas municipais de Salvador e como foram alocadas de acordo com os sete (I, II,
III, IV, V, VI e VII) grupos construídos pelo SAEB no que se refere o INSE. Para esta
pesquisa, levaremos em consideração somente o 5º ano do Ensino Fundamental.
Restringimo-nos a investigar as escolas públicas municipais que realizaram
a Prova Brasil em 2013, no município de Salvador, com o intuito de conhecer o nível
socioeconômico e cultural, bem como a identificação racial das crianças e dos
jovens dessas unidades escolares usando as informações disponibilizadas pelo
SAEB, com vistas a verificar se há diferenças nas suas respostas no que se refere à
posse do capital econômico, cultural e social dependendo do grupo racial a qual os
estudantes pertencem.
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4.2

A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR, SEU CONTEXTO

RACIAL E SOCIOECONÔMICO À LUZ DO SAEB

O slogan utilizado pela Prefeitura Municipal de Salvador na figura da
Secretaria de Educação da capital baiana carrega os seguintes dizeres: “Salvador: A
primeira capital do Brasil”. Tomando esta frase como ponto de partida, é que
começaremos a apresentar Salvador, para posteriormente compreender a rede de
educação pública da cidade em questão.
A cidade de Salvador, como metrópole é resultado do processo histórico e
político por ela vivido. A Prefeitura Municipal, na atual gestão do prefeito Antônio
Carlos Magalhães Neto, ao trazer tais dizeres no fardamento, enfatiza que nesta
cidade residiu a primeira sede da colonização portuguesa a qual, tinha como
principal objetivo explorar as riquezas que aqui jaziam, “civilizar” e catequizar a
população indígena. Tais dizeres são impressos no fardamento dos alunos e alunas
das escolas públicas da cidade, sendo assim, expostos no peito o que não deveria
ser sinal de orgulho, visto que ditos como esses trazem a memória nas palavras e
estas são carregadas de historicidade.
A história que está por trás do fato da cidade de Salvador ter sido a primeira
capital do Brasil remete a pensar no grau de exploração e sua influência na
segregação socioespacial demarcada no nosso território, que acaba por influenciar a
disponibilização e a qualidade de inúmeros serviços públicos e privados na capital
baiana. Nesta pesquisa, nos atemos a analisar um deles, no caso, a escola pública.
Será que a educação pública ofertada pela administração municipal é a mesma em
todos os cantos da cidade?
Carvalho e Pereira (2014) tendo o objetivo de compreender como se
constituiu a territorialização da pobreza em Salvador, usando a metodologia utilizada
pelo Observatório das Metrópoles, a qual dispõe de seis tipologias socioespaciais
que levam em consideração a ocupação dos moradores e sua distribuição no
território da cidade, disponibilizaram em seus estudos essas tipologias na seguinte
ordem de ocupação: Médio-Superior, Médio, Popular, Popular Operário Agrícola,
Popular Inferior e Popular Agrícola, fazendo uso de informações referentes ao censo
de 2010, de modo que essa distribuição se apresenta da seguinte forma na referida
cidade e na sua região metropolitana:
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Figura 1 – Bahia. Distribuição das tipologias socioespaciais no território de Salvador e
Região Metropolitana. 2014.

FONTE: CARVALHO, I.M; PEREIRA, G.C. Estrutura Social e Organização Social do Território na
Região Metropolitana de Salvador: In: Salvador: Transformações na ordem urbana, 1ªed.- RJ: Letra
Capital: Observatório das Metrópoles, 2014, p. 134.

As autoras chegaram à conclusão de que a faixa intitulada de Orla Atlântica
da cidade de Salvador apresenta a camada chamada de Médio-Superior, a qual,
segundo a metodologia adotada, concentra entre a maioria dos moradores, os
grandes empresários, os dirigentes de setores públicos e privados e os
trabalhadores intelectuais. Vale destacar, que essa faixa litorânea apresenta
interrupções em dois momentos, a saber: nos bairros do Nordeste de Amaralina e da
Boca do Rio, os quais apresentam, respectivamente, perfil Popular e Médio.
Fazendo uso dos dados do censo de 2010, Carvalho e Pereira (2014), já
apontam a tendência do acréscimo do Horto Florestal, da Pituba, Patamares/Pituaçu
como áreas ditas “superiores”, as quais entram na tipologia Médio-Superior. As
autoras salientam como essa ocupação do solo da cidade em questão respeita uma
lei especifica de cor, afirmando que, enquanto somente 19% da população de
Salvador se autodeclara branca, nesses bairros a concentração da população
branca chega a 50% do contingente.
Esse número cresce quando os bairros da Barra, Graça, Campo Grande/
Canela são observados, chegando, respectivamente a 69,1%, 69,7%, 68,5% de
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brancos vivendo nesses locais. Podemos aqui conjecturar o quanto o quesito cor
está atrelado à posse de terra e uso do solo na cidade e compreender que essa
segregação socioespacial também tem cor. (CARVALHO; PEREIRA, 2008).
De acordo com as autoras, a tipologia socioespacial média ocupa a maior
parte do centro tradicional da cidade e áreas mais antigas. A concentração da
tipologia popular está concentrada no miolo da cidade e na região conhecida como
subúrbio ferroviário. Sendo que, os pardos e os pretos estão em maiores proporções
no miolo e no subúrbio ferroviário e nos bairros do Engenho Velho da Federação,
Alto das Pombas, Nordeste de Amaralina e Bairro da Paz.
Dessa forma, podemos perceber o quanto o território socioespacial da
cidade em questão está demarcado respeitando uma “lei de cor” e de ocupação. Ao
optar por analisar a Rede Municipal de Educação desta cidade percebemos o quanto
essa demarcação territorial impacta nos tipos de escolas distribuídas nessas
diferentes tipologias. E concluímos o papel crucial da Rede Municipal de Educação
de Salvador em enfrentar essas limitações dentro do campo escolar, pois como
vimos, há uma tendência na escola em reproduzir as desigualdades que a ela são
submetidas

na

sociedade,

transformando

as

desigualdades

sociais

em

desigualdades escolares, estando distante do que as escolas eficazes pregam que
seria a intenção de levar o alunado a transpassar essa barreira que as
desigualdades sociais os impõem.
Para iniciar a apresentação das análises das informações disponibilizadas
pelo SAEB sobre a Rede Municipal de Educação de Salvador, é válido afirmar que
segundo o site do INEPDATA, de acordo com o censo de 2013, existiam 340
estabelecimentos de ensino no município de Salvador nos anos iniciais do Ensino
Fundamental da rede pública mantida pela dependência administrativa municipal.
Dessas 340 unidades escolares, 331 estão localizadas em área urbana e nove
escolas em área rural.
Ao buscar informações no banco de dados do SAEB- Prova Brasil referentes
aos anos iniciais do ensino fundamental do município de Salvador, no site do INEP e
através de leituras e análises de microdados no software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), pudemos constatar um quantitativo de 20.752 alunos
cadastrados na relação de matriculados no 5º do Ensino Fundamental que deveriam
ter realizado a Prova Brasil em 2013.
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É interessante ressaltar que nos bancos de dados disponibilizados pelo
SAEB, foi possível observar que desse universo de 20.752 alunos, somente 59
alunos estavam matriculados em escolas localizadas na área rural da cidade.
Através do número de identificação das escolas tomamos conhecimento que,
somente, duas das nove escolas rurais cadastradas no censo escolar de 2013, na
cidade de Salvador, realizaram a Prova Brasil naquele ano, a saber: a Escola
Municipal Dr. Antônio Carlos Magalhães situada na Ilha Bom Jesus dos Passos e a
Escola Municipal Ilha de Maré, localizadas em Ilha de Maré, ambas na área rural da
cidade.
Das 340 escolas municipais, cadastradas no censo escolar de 2013, 309
realizaram a Prova Brasil, no que se refere ao segmento do 5º ano do Ensino
Fundamental, de acordo com o banco de microdados disponibilizado pelo SAEB.
Dessas 309 escolas, podemos afirmar que duas estão localizadas na zona rural e
307 escolas estão situadas na zona urbana. Um dos motivos pelos quais as demais
escolas não realizaram essa avaliação pode ser pelo requisito estipulado pelo
próprio SAEB de que somente escolas com mais de 20 alunos matriculados no
ano/série podem realizar a avaliação em questão, porém não é possível definir ao
certo os motivos.
No banco de dados que traz as informações sobre as escolas que
realizaram a prova, podemos visualizar o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE)
em que cada escola foi alocada dentro do grupo de sete níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII)
indicados pela Nota Técnica do INEP (INEP, 2014). De acordo com o SAEB, o INSE
de cada escola é calculado através da média aritmética simples dos níveis
socioeconômicos observáveis nos seus alunos e alunas através das respostas que
os mesmos deram nos questionários contextuais.
No Apêndice A onde consta um quadro sobre a Classificação dos níveis
socioeconômicos utilizados pelo SAEB para a construção dos indicadores
contextuais, podemos verificar como os sete níveis socioeconômicos do INSE são
divididos e as características primordiais de cada nível. Para compreender de que
forma as escolas da Rede Municipal de Educação de Salvador estão distribuídas
dentro das categorias socioeconômicas construídas pelo INEP e apresentadas no
Apêndice A, foram realizadas análises através dos microdados disponibilizados no
site do instituto.
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A partir dessas análises, observamos informações das escolas que
realizaram a avaliação em 2013, de forma que, das 309 unidades de ensino,
somente uma escola foi enquadrada no INSE II do INEP, 28 escolas foram alocadas
no perfil de nível socioeconômico III, 257 estabelecimentos apresentaram
características do INSE IV e, finalmente, 22 escolas inseridas no INSE V. Uma
escola, por motivo desconhecido, não apresentou nível socioeconômico algum.
Podemos observar mais nitidamente a distribuição dessa quantidade na
tabela abaixo junto com o percentual de escolas que realizaram a Prova Brasil em
2013 em Salvador.
Tabela 1 - Salvador. Quantidade de escolas observadas por INSE. 2013.
Quantidade de escolas
observadas por INSE
1
28
257
22
1
Total: 309 escolas

INSE

Percentual

II
III
IV
V
INSE não declarado

0,31%
9,1%
83,2%
7,1%
0,31%
100%

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base dos dados disponíveis
em:<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em Nov. 2015.

De acordo com a Tabela 1, podemos considerar que a cidade de Salvador
nos anos iniciais do Ensino Fundamental aloca a maioria dos seus alunos no nível
do INSE IV e V, tendo um total de 90,3%, enquanto que a nível nacional esse
número é de 68,6%. No que se refere aos níveis mais baixos (I, II e III), a capital
baiana apresenta um percentual de escolas alocadas nesses níveis de 9,41%
enquanto que em nível nacional isso chega a 15,5%. Essas comparações seriam
melhores ainda se tivéssemos na rede municipal de Salvador escolas que
apresentassem a maioria dos seus alunos com características que pudessem ser
identificadas como de INSE VI e VII, algo que no Brasil chega a 15,5%, mas em
Salvador não há nenhuma escola municipal com esse perfil.
Ainda de acordo com a Tabela 1, podemos observar que das 309 escolas
municipais que realizaram a Prova Brasil em 2013, somente uma escola apresentou
perfil socioeconômico de nível II. Nesse caso, podemos identificar que a maioria dos
estudantes dessa escola convive em lares cuja renda familiar é de até um salário-
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mínimo e a maioria dos seus responsáveis não concluíram o ensino fundamental.
No tocante ao grupo de INSE III, foram identificadas 28 escolas que
apresentaram a maior parte dos seus alunos com renda familiar mensal entre um e
dois salários-mínimos e cuja mães, pais ou responsáveis, apesar de terem
ingressado no ensino fundamental, não concluíram predominantemente.
As escolas municipais se concentraram mais expressivamente no INSE IV,
isto é, 258 escolas das 309 analisadas. Nesse perfil, a maioria das famílias convive
com renda mensal entre um e dois salários-mínimos, em que a maior parte das
mães, pais ou responsáveis concluíram o ensino fundamental, podem ou não ter
concluído o ensino médio, mas não completaram a faculdade.
Uma pequena quantidade de escolas foi identificada como de nível
socioeconômico do grupo V, chegando a um total de 22 escolas. Nesses casos, a
maioria das famílias apresenta renda familiar entre dois e 12 salários-mínimos, o
nível de escolarização das mães, pais ou responsáveis indica que concluíram o
ensino fundamental, com a possibilidade ou não de conclusão do ensino médio,
porém não concluíram a faculdade.
Nenhuma escola foi alocada nos grupos de nível socioeconômico VI e no
VII. Nesses grupos, a renda familiar dos estudantes seria maior que 12 saláriosmínimos e a mãe, pai ou responsável possuiria o nível superior completo, podendo
ou não realizar curso de pós-graduação. Essa análise se faz importante, pois
podemos verificar que a maior parcela das escolas municipais da rede pública da
cidade de Salvador apresenta famílias que vivem com uma renda familiar de até dois
salários-mínimos, o que as colocam, em na maior parte dos casos, como famílias
desprivilegiadas economicamente.
Em nível nacional e a título de comparação temos, de acordo com a Nota
Técnica do INSE (INEP, 2014), a seguinte distribuição dos alunos e alunas no
sistema público brasileiro levando em consideração seu nível socioeconômico e a
escolaridade de seus pais: a maioria que representa 68,6% está situada nos níveis
IV e V. Seguido de 15, 9% alocados nos níveis mais baixos, os quais os níveis I, II e
III e 15,5% nos níveis mais altos, a saber: os níveis VI e VII.
Para o andamento desta pesquisa, selecionamos dois níveis de INSE, no
intuito de realizarmos uma reflexão sobre uma possível relação entre desempenho
escolar na avaliação Prova Brasil e o nível socioeconômico das escolas identificadas
em cada um desses dois níveis. Dessa forma, nos debruçaremos agora nas
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unidades escolares que se situam no grupo de nível socioeconômico III (28 escolas)
e no grupo V (22 escolas), totalizando um número de 50 escolas. Essa escolha foi
feita considerando, que as escolas do INSE III estão em um estágio mediano entre
os dois polos (Grupo II e IV). O grupo V foi selecionado considerando, que apresenta
as escolas com maior nível socioeconômico da rede e acabam por formar um grupo
de contraponto.
Ao analisar a localização das 50 escolas escolhidas entre as 309, foi
possível observar que as 28 escolas estão no grupo de INSE III se encontram, em
sua maioria, nos bairros periféricos de Salvador, situados em grande parte na região
do Subúrbio Ferroviário da cidade7, que se apresenta como uma região de grande
concentração populacional e com alto índice de violência criminal, são exemplos do
Calabetão, Saramandaia, Palestina, Valéria, Cajazeiras, Rio Sena, São Marcos,
Jardim Nova Esperança, Lobato, Plataforma, Periperi, Alto da Terezinha, Santa Cruz,
Coutos, Mussurunga I, São Cristóvão e Ceasa.
Vale salientar, que uma dessas escolas situa-se na área rural da cidade, na
região denominada Ilha de Maré, considerada como uma região de caráter popularagrícola dentro das tipologias apresentadas por Carvalho e Pereira (2014).

De

acordo com outro estudo realizado por Carvalho e Pereira (2008), os bairros que
formam o Subúrbio Ferroviário acompanhado de bairros como Santa Cruz e
Cajazeiras apresentam os maiores contingentes de pardos e pretos quando
comparados à representação desses grupos na totalidade do território de Salvador.
Ao buscar conhecer o desempenho, observado através dos resultados
apresentados pelo IDEB, das 28 escolas alocadas no INSE III, encontramos, para
além dessas, mais quatro escolas que se apresentaram no nível socioeconômico em
questão, porém estas não realizaram a Prova Brasil em 2013, não apresentando
média ou taxa de aprovação. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual não
participaram da Prova Brasil 2013, as possibilidades citadas são dadas pelo site do
INEP e não são definidas diretamente. Portanto, para nossa análise, observaremos
somente as 28 escolas que realizaram a prova no referido ano, tendo consciência da
existência de mais escolas municipais de Salvador que se encontram com perfil de
7 O Subúrbio Ferroviário de Salvador é o conjunto de bairros que marcadamente sofre com a
presença de inúmeros problemas, veja a notícia do Portal do G1 “Com 15 bairros e 10% da
população,
subúrbio
une
beleza
e
estrutura
falha”.
Disponível
em:
<
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/09/com-15-bairros-e-10-da-populacao-suburbio-une-beleza-eestrutura-falha.html>. Acesso em: 06 Abr. 2016.

80

INSE III, de acordo com o INEP8.
Tomando as notas do IDEB dessas 28 escolas, temos que na escala de 0 a
10 do IDEB, obtiveram, entre elas, uma variação de nota mínima de 1,9 e máxima de
4,9 pontos. A nota que mais se repetiu foi a de valor 3,3. Ao realizarmos uma média
aritmética simples, obtemos uma média de 3,7 pontos entre elas. É relevante citar,
que a média do IDEB entre essas escolas não alcançou a meta projetada pelo SAEB
para o município de Salvador que foi de 3,9 pontos naquele ano.
Por sua vez, sobre as instituições escolares alocadas no INSE de nível V,
observamos que, a maioria dessas, localiza-se em bairros considerados “nobres” em
Salvador, situados na orla da cidade, como é o caso de Ondina, Rio Vermelho,
Vitória, Federação, Bonfim e Boa Viagem. Carvalho e Pereira (2014) já apontavam
que essa região da cidade de Salvador, conhecida como Orla Atlântica, quando é
analisada através das tipologias socioespaciais apresentam, em sua maioria,
moradores que se declaram como grandes empresários, dirigentes e trabalhadores
intelectuais. Essa faixa litorânea, segundo as autoras, dispõe dos equipamentos
públicos e privados mais importantes, além de apresentarem também as grandes
concentrações da população branca soteropolitana. (CARVALHO; PEREIRA, 2008)
Outra parcela dessas escolas localizadas no INSE V se encontra nas áreas
centrais da cidade, a exemplo de Barbalho, Tororó, Barris, Matatu, Nazaré, Cabula,
entre outros. Esses bairros são considerados por Carvalho e Pereira (2008) como
pertencentes ao centro da cidade sendo ocupados, em sua maioria, pela categoria
socioespacial média, apresentando maior concentração dos profissionais de ensino
superior, pequenos empresários e trabalhadores de ocupação média entre seus
moradores.
Tanto as escolas situadas nos bairros da Orla Atlântica, como as do centro
da cidade, apresentaram, entre elas, uma variação no IDEB de no mínimo 2,6 e
máximo de 5,6 pontos. As notas que mais se repetiram, neste caso, estiveram entre
3,9 e 4,2. Realizando uma média aritmética entre todas as notas do grupo de
escolas alocadas no INSE de nível V, obtivemos um total de 4,0 pontos no IDEB
entre essas escolas, que ultrapassa a média projetada para Salvador em 2013.
Vale ressaltar, que todas as escolas alocadas no grupo socioeconômico V
8 Uma pesquisa posterior pode ser realizada com o intuito de entender a razão de quatro escolas do
grupo socioeconômico III não apresentarem média no IDEB 2013.
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participaram do IDEB e apresentaram média, diferente do que pudemos observar
nas escolas de grupo socioeconômico III. Ficando mais nítida a comparação entre as
médias dos dois grupos na tabela seguinte:

Tabela 2 – Salvador. Médias do IDEB das escolas de Salvador de acordo com o nível
socioeconômico. 2013.
Escolas por nível de INSE

Menor IDEB

Maior IDEB

Média

Escolas de nível III

1,9

4,6

3,7

Escolas de nível V

2,6

5,6

4

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Como podemos observar na Tabela 2, as escolas do nível socioeconômico
III alcançaram uma média de 3,7 pontos no IDEB de 2013, enquanto que as escolas
localizadas no nível V obtiveram uma média de 4,0 pontos. Diante de uma análise
inicial dos dados referidos, podemos supor que mesmo essas escolas estando
situadas dentro da mesma rede municipal de ensino e contando, teoricamente, com
os mesmos suportes pedagógicos, temos fatores sociais que influenciam
diretamente seu desempenho e sua eficácia enquanto instituições educativas,
fatores esses, que podemos supor estar diretamente ligado com a comunidade na
qual está inserida a escola e como os professores e a gestão lidam com essa
comunidade. Corroborando com o que Carvalho e Pereira (2008, p. 94) já
destacavam ao afirmar que:

As articulações existentes entre as condições socioeconômicas, a
localização da moradia e as diferenças raciais constituem uma
questão que precisa ser analisada mais profundamente e enfrentada,
uma vez que o território também interfere sobre os constrangimentos
e possibilidades que produzem e reproduzem a pobreza e a
desigualdade.

Portanto, além das questões internas à instituição escolar e às famílias,
podemos ainda considerar que as escolas de nível socioeconômico III e V, além de
estarem alocadas em grupos socioeconômicos diferentes, pertencem fisicamente a
bairros com características raciais, sociais e econômicas distintas, o que parece
afetar diretamente o desempenho escolar dos estudantes, por terem distintos
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capitais sociais e culturais à disposição do seu entorno. Criando-se, assim, um
espaço hierarquizado socialmente que acaba diferenciando também aspectos
escolares.
Costa Silva (2013) também afirma que Salvador apresenta uma segregação
educacional atrelada à sua segregação urbana. O autor apresenta, em sua
pesquisa, um mapa que dispõe da distribuição dos equipamentos públicos da cidade
que apontam para a concentração destes na orla da cidade e no centro. Acredita
que, a forma como as cidades e, consequentemente, às escolas se conformaram no
território tem contribuído para uma segregação espacial e educacional que acaba
influenciando as oportunidades e o aproveitamento escolar.
Outra forma de observar essas questões é, considerando a totalidade das
escolas de Salvador que fizeram a Prova Brasil em 2013, das cinco escolas que
apresentaram os maiores IDEB's, três estão situadas em áreas centrais dos bairros
de Pituaçu e Rio Vermelho, considerados bairros mais privilegiados socialmente.
Dessas cinco escolas mais bem posicionadas no IDEB, quatro foram alocadas no
nível socioeconômico IV e uma pertence ao INSE de nível V. Esta última está
situada no bairro do Rio Vermelho e sua renda familiar, segundo o mesmo índice,
está entre 2 e 12 salários-mínimos e os pais, mães ou responsáveis concluíram o
Ensino Fundamental, podem ou não terem finalizado o ensino médio, mas não
concluíram o curso superior.
Contrapondo este cenário, das cinco escolas que apresentaram menores
rendimentos no IDEB foi observado que estão localizadas em bairros periféricos da
cidade, quais sejam: Lobato, Ilha Amarela, Tancredo Neves, e Coutos. Dessas cinco
escolas menos bem posicionadas no IDEB, foi possível observar que três estão
alocadas no nível IV do INSE e duas estão alocadas no grupo III. Estas duas escolas
apresentam, de acordo com a Tabela 1, a maioria das famílias vivendo com uma
renda mensal entre 1 e 2 salários-mínimos e pais e mães ou responsáveis que
entraram no Ensino Fundamental, porém não o concluíram.
Uma reflexão válida antes de concluir as análises das leituras realizadas
sobre o Indicador de Nível Socioeconômico das escolas municipais da cidade de
Salvador em comparação com o desempenho das mesmas em avaliações em larga
escala é o fato contatado por algumas pesquisas (SOARES, ALVES, 2003;
CASTRO, 2009) de que quanto mais alto o nível socioeconômico das escolas e
melhores forem as suas estruturas, maior tende a ser a desigualdade de
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desempenho dentro dessas escolas, pois os alunos em desvantagem inicial não
conseguem aproveitar os recursos disponibilizados por essas escolas na mesma
proporção que os demais. Esse fato não deve ser ignorado, visto que, dentro dessas
escolas pode ser possível encontrar inúmeras relações de desigualdades entre
estudantes.
Logo, podemos considerar a partir desta reflexão e das análises realizadas
que há muitos fatores influenciando a qualidade e a funcionalidade da educação
pública municipal. A localização da escola e, consequentemente, o meio social que
está inserida, parece influenciar diretamente no desempenho de crianças e jovens
matriculados na mesma rede de ensino. Escolas que se encontram em bairros mais
privilegiados socialmente e com super-representação da população branca
apresentam não só rendimento melhor no IDEB, como se alocam no grupo
socioeconômico melhor situado. Enquanto que, escolas pertencentes a bairros
periféricos, mais afastados do centro da cidade, os quais possuem superrepresentação

da

população

negra

e

contam

com

elevados

índices

de

vulnerabilidade social, apresentaram não só tendência a um baixo IDEB, como foram
alocadas em grupos socioeconômicos menos elevados.
Os resultados encontrados nessa pesquisa preliminar dialogam com a
literatura sociológica que discute a relação entre o nível socioeconômico e o
desempenho escolar (COLEMAN, 2008), e mais atualmente com as análises
realizadas por Alves e Soares (2013), pois constatam, em seu estudo, que escolas
que atendem alunos com baixo nível socioeconômico encontram dificuldade em
superar as metas projetadas para as mesmas. Chegando a afirmarem que “as
disparidades entre escolas dentro do mesmo município e da mesma rede de ensino
não podem ser negligenciadas”. (ALVES; SOARES, 2013, p. 182).
Dessa forma, podemos afirmar, bem como Bourdieu (2015a), que o destino
social parece estar vinculado ao grupo ao qual a criança pertence. É exatamente o
que vemos ao observarmos o baixo desempenho de escolas situadas em bairros de
maioria negra, mais periféricos, superpopulosos e, em consequência, carregados de
problemas de ordenamento urbano e segurança pública, entre outros fatores.
Porém, no segundo momento deste estudo, fazendo uso da metodologia qualitativa,
realizamos um estudo de caso com fins de compreender quais estratégias são
utilizadas pelas escolas que se encontram em situações desfavoráveis à
aprendizagem e mesmo assim elaboram estratégias pedagógicas para amenizar as
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influências de ordem social, econômica e racial no desempenho de alunos e alunas.

4.3 O PERFIL SOCIOECONÔMICO, CULTURAL E RACIAL DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR

Abordamos, neste tópico, a Rede Municipal de Educação a partir dos
microdados divulgados pelo SAEB e recolhidos através do questionário contextual
dos estudantes, com base em quatro construtos de análises. A primeira categoria de
análise observada são as características sociodemográficas dos alunos, a partir da
qual será possível verificar como os alunos e alunas estão distribuídos no que tange
sua idade, sexo e raça.
O segundo ponto será o capital econômico dos alunos do 5º do ensino
Fundamental da Rede Municipal de Educação. O conceito de capital econômico
utilizado nesta pesquisa está embasado nos princípios da produção teórica de Pierre
Bourdieu, quando o mesmo compreende que esse tipo de capital tem como
característica primordial a conversão imediata e direta de um bem ou meio de
produção em dinheiro podendo essa conversão ser institucionalizada na forma da
propriedade de direitos (BOURDIEU, 1986).
Assim, analisaremos o capital econômico desses alunos, observando às
respostas que os mesmos deram sobre a posse de alguns bens materiais em seu
domicílio. Sendo possível observar como a presença de determinados itens, tais
como computador, carro, varia de acordo com a categoria racial autodeclarada pelos
estudantes. O objetivo será identificar de que forma pertencer a um determinado
grupo racial pode interferir na aquisição ou posse de bens materiais das famílias dos
respondentes, influenciando assim o seu capital econômico.
O capital cultural será o terceiro construto analisado, entendido por Bourdieu
(1986) como o arcabouço que possibilita, por exemplo, o sucesso escolar de
crianças de diferentes origens. Nessa perspectiva, seria o lucro que algumas
crianças teriam no mercado acadêmico, os quais são conversíveis, em certas
condições, em capital econômico, podendo ser também institucionalizados em forma
de certificações educacionais.
Nas nossas análises daremos ênfase ao capital cultural no estado
objetivado, sendo assim, levamos em consideração o grau de acesso que os
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estudantes afirmaram ter às atividades culturais, tais como: museus, teatro, cinemas,
shows e espetáculos. Além da posse e do acesso a bens culturais, também será
analisado o nível de escolaridade dos pais, mães e/ou responsáveis dos
respondentes, visto que compreendemos o quanto o nível de escolaridade familiar
pode impactar na forma e no grau de acesso aos conteúdos culturais. As análises
realizadas também buscaram compreender, através de cruzamentos estatísticos, de
que forma o capital cultural dos estudantes pode ser influenciado pelo fato dos
mesmos pertencerem às diferentes categorias raciais.
Bourdieu (1986) acredita que a distribuição dos diferentes tipos de capitais
em um determinado tempo histórico determina as chances de sucessos nas práticas
do mundo social, portanto consideramos de elevada importância conhecer de que
forma o acesso ou a posse a diferentes capital podem ser influenciadas pela cor do
alunado.
O capital social será o quarto e último construto observado. Para nos
referendar utilizaremos o conceito de Capital Social Familiar desenvolvido por
Coleman (1988). Segundo Bonamino, e colaboradores (2010), Coleman nos
apresenta duas formas distintas de analisar o capital social, o primeiro ângulo seria o
capital social familiar observado em redes sociais fora do lar, já a segunda análise
seria a percepção do capital social no interior das redes familiares e a sua
importância no desenvolvimento dos membros familiares, inclusive no que se refere
ao desempenho escolar dos filhos e filhas.
Coleman (1988) defende que o capital social seria um conjunto de recursos
da estrutura social que facilitariam a ação dos indivíduos dentro da mesma estrutura,
esse capital existiria somente na relação entre indivíduos. De acordo com o autor, o
capital social familiar depende da presença física dos adultos e da atenção que é
dada por estes às crianças e aos assuntos escolares.
Dessa forma, o conceito de Capital Social nesta pesquisa será abordado
buscando compreender de que forma o nível de envolvimento familiar com a escola
ou com as atividades a ela relacionados, bem como o incentivo dado aos filhos e
filhas, no que diz respeito às atividades escolares, poderá ser influenciado pelas
diferentes categorias raciais a que estes pertencem.
Após a análise das características socioeconômicas autodeclaradas pelas
crianças e jovens matriculados no 5º ano de escolas municipais do Ensino
Fundamental na cidade de Salvador, resumidas em torno do Indicador de Nível
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Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE) e após compreender o
desempenho das escolas quando comparados o INSE e à localização geográfica e
social, podemos nos debruçar em conhecer o perfil individual desses alunos e
alunas, bem como sua declaração racial, a qual esta pesquisa julga de elevada
importância para as análises que virão.

4.3.1 Características Sociodemográficas: Sexo, Idade e Raça

Através da leitura dos microdados realizada através do SPSS, construímos
tabelas de frequências a fim de conhecer o perfil do alunado da Rede Municipal de
Educação de Salvador. Levantar e analisar informações referentes às características
individuais

dos

educacionais.

alunos

Pois,

torna-se

como

imprescindível

sinaliza

Barbosa

diante
(2011),

das
tais

desigualdades
características,

principalmente as que dizem respeito à raça, idade e sexo influenciam trajetórias
deixando de serem somente características biológicas e transformando- se em
recursos ou padrões socialmente determinantes na estrutura social.
Sendo assim, ao analisar o questionário contextual respondido pelos
estudantes percebemos que a primeira indagação que os alunos respondem é “Qual
é o seu sexo?”. Ao responderem essa pergunta, do total de 20.752 alunos que
deveriam ter feito a Prova Brasil no ano de 2013, 15.004 alunos o fizeram e 5.748
estiveram ausentes no dia da avaliação ou não responderam esse quesito.
Visualizamos as respostas de acordo com os dados apresentados na Tabela 3.
Através desta tabela é possível afirmar que o 5º ano do ensino fundamental
no ano de 2013 era, em sua maioria, ocupado pelo sexo masculino, com um
percentual válido de 52,2% e o feminino com 47, 8%.
Tabela 3 – Salvador. Distribuição dos alunos de acordo com o sexo. 2013.

Respostas Válidas
Ausentes
Total

Frequência

Porcentual

Porcentagem válida

Masculino.

7837

37,8

52,2

Feminino.

7167

34,5

47,8

Total
(Ausente)

15004
5748
20752

72,3
27,7
100,0

100,0

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:
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O Censo do IBGE de 2010 indicou que em Salvador a população é
majoritariamente feminina com 53,32%, enquanto que, a população masculina
estaria por volta de 46,68%, essa situação está presente inversamente nas salas de
aulas das escolas públicas, estando os meninos em maior quantidade que as
meninas.
O segundo item do questionário trata da identificação racial das crianças e
jovens que participaram da referida avaliação. Entendemos que analisar a
distribuição de frequência das categoriais raciais é de suma importância para
compreendermos sua relação com as demais variáveis, bem como servir de
parâmetros para reflexões teóricas necessárias.
Nesse item é questionado aos alunos: “Como você se considera?”. Alguns
estudiosos do tema, a exemplo do Senkevics, Machado e Oliveira (2016) já trazem
uma discussão sobre a má elaboração dessa pergunta, visto que a identificação
racial se configura como uma questão política e merece o devido destaque.
Concordamos com os autores quando se opõem a ausência dos conceitos de cor ou
raça no quesito que trata da autodeclaração racial, o que pode se configurar em uma
forma de escapar do debate e até mesmo dificultar as respostas, já que essa
indagação nada se parece com a utilizada pelas pesquisas censitárias realizadas
pelo IBGE.
O quesito que trata da identificação racial nas pesquisas ao longo da
história do país já enfrentou inúmeros entraves, como por exemplo, a introdução
desse conceito nas pesquisas censitárias e educacionais, a qual passou por várias
fases, ora desaparecendo, ora se afirmando. Osório (2003) demarca que o primeiro
censo oficial brasileiro ocorreu em 1872, quando se passou a questionar a cor das
pessoas livres e escravizadas em pesquisas dessa envergadura.
A cor/raça passou a vigorar nas pesquisas censitárias. Porém, em
momentos de fortes disputas e crises políticas e teóricas no país, essa informação
foi retirada dos questionários, como é o caso do censo de 1900. Segundo Schwarcz
(2012) durante essa década o Brasil apresentava um discurso de país mestiço e,
portanto, não havia a necessidade de se questionar a cor da população. Em 1920,
também não realizaram tal questionamento no Censo, o que segundo Petrucelli
(2013) foi resultado da forte influência da mentalidade racista da época baseada nas
teorias racialistas, que consideravam as populações de descendência africana e
indígena como inferiores. Guimarães (2011) também pontua análises semelhantes
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ao sinalizar que em 1970, os termos passam a ser banidos do vocabulário científico,
político e social da época por conta dessa mesma mentalidade.
Senkevics, Machado e Oliveira (2016) ao analisarem a historicidade das
avaliações do SAEB afirmam que desde o início de sua aplicação, em 1995, o órgão
traz a mesma pergunta: “Como você se considera?”. Como alternativas de respostas
eram disponibilizadas as opções: Branco, Pardo, Preto e Amarelo. Já em 1999,
afirmam os autores, as alternativas incluíram outras opções e passaram a seguir a
seguinte ordem: Branco, Pardo, Mulato, Negro, Amarelo e Indígena, o que foi
conservado até o ano de 2001. Nos anos de 2011 e 2013, o aluno encontrou como
possibilidades de respostas as mesmas opções: Branco, Pardo, Preto, Amarelo,
Indígena e mais uma nova alternativa intitulada de “Não Sei”.
Como já sinalizado, a pergunta “Como você se considera?” esquiva-se do
debate nacional da questão de cor/raça/etnia, visto que ainda não conseguimos
amadurecer em relação à utilização desses conceitos. Mesmo depois do IBGE ter
incluído o conceito de cor e raça, os órgãos públicos que se responsabilizam por
pesquisas na educação básica ainda não conseguiram alcançar tal debate. Outra
divergência encontrada é o fato do questionário dos professores e gestores terem,
além da categoria “Não Sei” como alternativa, outra possibilidade de resposta que é:
“Não Quero Declarar”.
Senkevics, Machado e Oliveira (2016) afirmam que o fato de constar do
questionário do aluno apenas uma categoria: “Não sei” e no questionário dos
professores duas categorias: “Não sei” e “Não Quero Declarar” mostra novamente a
falta de concordância, fazendo-se pertinente a seguinte indagação: em quais
fundamentos teóricos metodológicos estão amparadas tais decisões na construção
desses questionários? Essa divergência de categorias prejudica as análises das
pesquisas acadêmicas que utilizam esses dados para apresentar o cenário
educacional.
Diante da apresentação e discussão das características do questionário
contextual, passaremos a analisar os microdados referentes às respostas dos alunos
e alunas 5º ano do Ensino Fundamental que realizaram a Prova Brasil em 2013 na
cidade de Salvador.
Como será possível verificar a distribuição dos respondentes nas categorias
raciais elencadas pelo SAEB, o percentual de alunos os quais responderam a
questão sobre sua identidade racial foi ligeiramente maior (15.110 alunos) quando

89

comparado aos respondentes à pergunta sobre seu sexo (15.004), indicando que há
um número de alunos que não respondeu a algumas questões, além dos ausentes
no dia da avaliação.
Constatamos ao observar a Tabela 4, o que Rocha e Rosemberg (2007)
afirmavam em suas pesquisas: as crianças e jovens dessa faixa etária têm
condições de declarar sua própria identificação racial.
Tabela 4 – Salvador. “Como você se considera?”: Autodeclaração Racial dos Alunos e
Alunas 5º ano do Ensino Fundamental. 2013

Válido

Frequência

Porcentual

Branco(a).

1847

8,9

12,2

Pardo(a).

5626

27,1

37,2

Preto(a).

4264

20,5

28,2

Amarelo(a).

568

2,7

3,8

Indígena.

838

4,0

5,5

Não Sei.

1967

9,5

13,0

15110
5642
20752

72,8
27,2
100,0

100,0

Total
Ausente
Total

Porcentagem válida

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

De acordo com a Tabela 4, 28,2% dos respondentes se consideram
“Pretos”; 37,2% se classificam como “Pardo” e 12,2% como “Branco”. Os negros, a
agregação de pardos e pretos, correspondem a um percentual de 65,4% dos alunos
e alunas.
O último Censo Demográfico do Brasil, do ano de 2010, contabilizou a
população preta brasileira em 7,6%, enquanto os que se dizem pardos chegam a
43,1%, mostrando que a população negra no Brasil alcança 50,7%. Quando
comparamos esses dados nacionais com o perfil racial encontrado nas escolas
municipais da rede pública de Salvador, percebemos que a representação da
população negra nessas escolas chega a ser quase 15% maior que a população
negra brasileira, enquanto as crianças e jovens soteropolitanos autodeclarados
pretos na Prova Brasil é quase quatro vezes maior que a população brasileira
autodeclarada preta.
Ao analisar os dados do mesmo Censo de 2010 referentes ao estado da
Bahia, o segundo estado com maior número de pessoas negras, totalizando um
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percentual de 76,3%, dos quais 17,1% se declararam pretos e 59,2% declararam-se
pardos, percebemos que os pretos (28,2%) continuam hiper- representados na Rede
Municipal de Educação de Salvador.
É também possível perceber que o grupo racial branco representa 12,2%,
nas escolas municipais de Salvador, esse número é quase quatro vezes menor do
que o observado no conjunto da população brasileira. Portanto, como já se sabe, por
meio de ampla literatura, a escola pública que temos é majoritariamente negra, tem
cor e raça bem definidas, até quando essa questão é indagada diretamente às
próprias crianças e adolescentes.
Dados do Censo Escolar de 2013, informados pelo documento 10 anos do
campo cor/ raça no Censo Escolar (INEP, 2015c), indicam que 34% dos alunos não
tiveram suas informações sobre a sua cor ou raça declaradas. O INEP justifica a
ocorrência desse alto índice pela má coleta realizada pelas unidades escolares,
motivo influenciador da elaboração da Campanha 10 anos do campo cor/raça no
Censo Escolar, em 2015. A meta era sensibilizar gestores e técnicos administrativos
no tocante a importância da coleta dessas informações, visto que é um dos
caminhos pelos quais podemos analisar os efeitos de políticas direcionadas a
superar as desigualdades entre os grupos étnico-raciais; é também um meio pelo
qual podemos perceber o quanto ainda se faz necessário à construção de políticas
mais eficazes nessa área.
Ainda no mesmo documento, podemos observar que a situação citada
permanece no ano censo de 2014, quando a distribuição dos alunos da Educação
Básica entre os grupos raciais é apresentada da seguinte forma: os estudantes
pardos representam uma parcela de 34%, os brancos são 29%, os pretos são 3%,
os indígenas e amarelos não apresentaram representação numérica, já a categoria
“não declarada” traz um percentual de 33%. Percebemos uma diferenciação
dependendo do tipo de fonte que buscamos assim, analisar os dados do Censo
Escolar revelou que algo interfere na classificação destes alunos, visto que quando
possuem menos de 16 anos, os seus responsáveis devem declarar sua cor ou raça,
e quando maiores eles mesmo o fazem.
Quando essa questão é feita diretamente ao aluno e sua resposta vem de
forma autodeclarada através do questionário contextual, a exemplo do aplicado na
Prova Brasil pelo SAEB, notamos que a opção não declarada para o quesito
apresenta um número menos expressivo mesmo nos anos iniciais considerando a
Rede Municipal de Educação de Salvador. O percentual de alunos que declaram não
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saber a sua cor ou raça é de apenas 9,5% entre os respondentes e entre as
respostas válidas esse número é de 13%, bem menor quando comparado ao
percentual de 33% não declarado racialmente pelo Censo Escolar de 2014.
Reafirmamos o que Rosemberg (2005) e Rocha e Rosemberg (2007) diziam ao
perceber que as crianças apresentam amplas condições de se definirem quanto à
sua cor ou raça.
Assim, concordamos com as ideias apresentadas por Louzano (2013)
quando defende a utilização dos dados desse segmento de ensino, pois, nas séries
iniciais do Ensino Fundamental ainda não ocorreram as variadas “seleções” que os
grupos não brancos sofrem com maior rigor no sistema educacional, possuindo
assim, uma expressão maior da população negra com acesso, no mínimo, aos
primeiros anos do Ensino Fundamental.
Podemos agora, analisar de que forma as crianças e jovens da rede
municipal de educação de Salvador estão representadas/os de acordo com sua
idade, no 5º ano do Ensino Fundamental. Esses dados se mostram de suma
importância, pois a partir destes compreenderemos questões referentes à idade,
série adequada e possíveis distorções ocasionadas, muitas vezes, por evasão,
reprovação e/ou abandono escolar. A tabela 5 apresenta essa distribuição:

Tabela 5 – Salvador. “Qual a sua idade?”: Distribuição dos alunos por idade. 2013.
Frequência

Porcentual

54

0,9%

1,1

10 a 11anos.

2511

41,1%

55%

12 a 13 anos.

3483

26,1%

34,8%

965

6,9%

9,1%

15526
5226
20752

74,8%
25,2%
100%

100%

8 (ou menos) a 9 anos.
Válido

14 a 15(ou mais) anos.
Total
Ausente (Ausente)
Total

Porcentagem válida

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Observando a Tabela 5, notamos que 15.526 alunos responderam a questão
sobre a idade, apresentando um número de resposta maior quando comparado à
questão sobre cor/raça e sexo. Antes de iniciar as análises da tabela, é importante
informar, que a idade adequada para cursar o 5º do Ensino Fundamental é de,
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aproximadamente, 10 anos. Os alunos que conseguem atingir esse ano de
escolaridade com a referida idade não passaram, provavelmente, por nenhum
momento de reprovação, abandono ou evasão, estando assim na idade escolar
considerada como adequada9.
Observamos que, somente, 56,1% dos alunos das escolas municipais de
Salvador conseguem atingir tal feito, mesmo a rede de educação em questão
adotando para si a política de ciclos de aprendizagens, a qual apresenta como
características principais a aprovação automática.
De acordo com o documento das diretrizes pedagógicas da Prefeitura
Municipal de Salvador intitulado Salvador, Cidade Educadora: novas perspectivas
para a educação municipal (2014), a Secretaria Municipal de Educação tem seu
currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental baseado na divisão por ciclos de
aprendizagens em que a reprovação do aluno é possível de ocorrer, somente, em
dois momentos nos anos iniciais, a saber: no 3º ano e no 5º ano. A opção por essa
política é, segundo o documento citado, buscar romper com a seleção por meio da
reprovação exacerbada evitando os altos índices de evasão.
Porém, as análises dos microdados disponibilizados pelo SAEB, através dos
questionários contextuais, mostram o alarmante número de alunos com distorção
idade-série (idade acima de 11 anos), em 2013, nos anos iniciais dessa Rede. Esse
percentual chega a 43,9%, mesmo diante de políticas voltadas para atacar as raízes
desses problemas, mostrando o quão urgente se faz ter um olhar mais sensível para
essas decisões.
Diante desse quadro introdutório das características sociodemográficas dos
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais de Salvador,
iniciaremos o cruzamento das variáveis socioeconômicas, culturais e escolares
desse grupo de alunos apresentados de acordo com as categorias raciais. A partir do
cruzamento dos microdados construímos a Tabela 6, que apresenta neste primeiro
momento, as idades dos alunos de acordo com a raça autodeclarada.

9 De acordo com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, a qual dispõe do Ensino Fundamental de
nove anos e o Conselho Nacional de Educação, através da resolução nº 3, de 03 de agosto de 2005,
que define normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração,
estipula-se que os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 5º) seja realizado em 5 anos e
que a idade de entrada no 1º ano seja de 6 anos sendo de 10 anos a idade esperada para o aluno
cursar o 5º ano do Ensino Fundamental.
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Tabelas 6 – Distribuição percentual dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das
escolas municipais de Salvador segundo a Idade e a Cor/Raça. 2013.
Qual a sua

Como você se considera?
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Não Sei

Total

idade?
8 (ou menos)

2,%

1%

0,6%

1,8%

0,6%

1%

1%

10 a 11 anos

55,7%

57,1%

51,1%

57,6%

62,1%

56,1%

55,4%

12 a 13 anos

32,2%

33,5%

38,1%

33,3%

29,4%

35,4%

34,6%

14 a 15 anos

10,1%

8,4%

10,2%

7,3%

7,9%

7,6%

9%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

até 9

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Os estudantes que se autodeclararam brancos estão presentes, em maior
número, no grupo de respondentes com menos de 8 anos e 9 anos, seguido do
grupo

autodeclarado

como

“Amarelo”

apresentando

percentuais

de,

respectivamente, 2% e 1,8%, estando hiper-representados quando comparado ao
total de alunos nessa idade que seria de somente 1%. Os alunos que declararam
essa idade, de acordo com o determinado na Resolução nº. 012/2007, que altera a
Resolução do Conselho Municipal de Educação (CME) nº. 004/2007 de 26/06/2007,
provavelmente, foram reclassificados de forma a avançar para as séries seguintes
por bom desempenho em algum momento inicial de uma série escolar, sendo
adiantados para as séries subsequentes.
Ao observarmos o grupo de alunos com idade entre 10 e 11 anos, a faixa
etária entendida como idade adequada para esse ano escolar, começamos a
observar um fenômeno interessante: o grupo indígena com 62,1% apresentando-se
em maior quantidade nessa idade escolar, seguido dos autodeclarados amarelos
com um percentual de 57,6%, em terceiro os pardos com 57,1%, os brancos com
55,7% e por último os pretos com 51,1%. Portanto, constatamos a desvantagem do
alunado preto em estar em sua série- escolar, estando em pior posição diante das
outras categoriais raciais analisadas, concordando com a literatura visitada, entre
elas Alves e Soares (2002) e Louzano (2013).
Ao observarmos os grupos com distorção idade série com alunos que
apresentam idade superior à adequada para aquele ano escolar, notamos que a
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ordem de presença entre os grupos sofre uma inversão no que se refere a cor ou
raça autodeclaradas por eles. Assim, ao analisarmos o grupo que apresentou idade
entre 12 e 13 anos, percebemos a maior presença dos pretos com 38,1%, seguidos
dos pardos com 33,5%, amarelos com 33,3%, brancos com 32,2% e por último os
indígenas com 29,4%.
Assim, se torna visível à desvantagem em ser aluno preto na Rede
Municipal de Educação de Salvador, estando nesses dados hiper-representados
nessa faixa etária a qual apresenta, provavelmente, elevado índice de evasão,
reprovação e/ ou abandono. Alunos autodeclarados brancos que eram maioria entre
os mais jovens (com menos de 8 ou 9 anos) já é o grupo racial que tem menor
percentual de presença nessa faixa etária de 12 e 13 anos.
Barbosa (2011) em sua pesquisa buscou compreender os fatores escolares
que diferenciam o desempenho dos alunos e constatou ao analisar a desigualdade
gerada pela diferença entre as idades, que crianças mais velhas em relação aos
seus colegas apresentam, normalmente, trajetórias mais complicadas as quais tanto
podem ser resultado da entrada tardia como de reprovações. Podemos conjecturar
que o fato dos alunos pretos estarem em séries defasadas em relação à sua idade
pode influenciar negativamente o seu desempenho escolar futuro.
No grupo de alunos com 14 e 15 anos, podemos ver os pretos liderando
com 10,2%, seguidos dos brancos com 10,1% e dos pardos com 8,4%, os indígenas
aparecem com 7,9% e os amarelos com 7,3%. Nessa idade, que já é considerada
como idade limite para cursar o 5º ano do Ensino Fundamental, constatamos uma
diferença menor entre o grupo branco e preto.
Percebemos nas análises desse subitem que tratou, entre outras questões,
de observar as possíveis influências que a identificação racial pode exercer sobre a
idade adequada dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, que os estudantes
que responderam o questionário contextual da Prova Brasil em 2013 nas escolas
municipais

da

cidade

de

Salvador

apresentaram

discernimento

ao

se

autodeclararem racialmente.
Ficou perceptível também a influência que a identificação racial parece
exercer na chance de cursar a série/ano adequada à sua idade escolar, indicando a
tendência dos alunos pretos estarem em maior quantidade nos grupos etários que
podem ter passado por algum tipo de reprovação/abandono ou evasão escolar.
Enquanto que os grupos de alunos brancos estão hiper-representados nas idades
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menores, mostrando que podem ter sido avançados em alguma etapa escolar, o que
demonstra a chance de terem tido êxito em maior proporção do que os demais
grupos raciais.

4.3.2 O Capital Econômico e Raça

Este subitem tem como objetivo trazer o cruzamento entre alguns itens
referentes ao questionário contextual dos estudantes (ANEXO A) e a categoria racial
dos alunos.

A discussão sobre o nível socioeconômico da Rede Municipal de

Educação de Salvador foi realizada de uma forma mais ampla anteriormente,
portanto trataremos pontos específicos do questionário contextual respondidos pelos
estudantes no ano de 2013.
Segundo Bourdieu (2008), para compreender o que determina a distribuição
dos agentes no espaço social primeiro é preciso compreender quais os princípios de
diferenciação entre eles. O capital econômico e cultural são, sem dúvidas, na teoria
de Bourdieu (2008), os princípios de diferenciação que distribuem os indivíduos ou
os grupos levando em consideração a posse ou não desses dois capitais. Estando
esses indivíduos mais próximos ou mais distantes das posições mais privilegiadas
no campo social de acordo com o volume global do capital econômico e cultural.
O autor salienta que os indivíduos se dividem nesse espaço levando em
consideração três diferentes dimensões: a primeira seria o volume global de todos
os tipos de capital, na segunda dimensão estariam divididos de acordo com a
estrutura do capital, especificamente o peso do capital econômico e cultural. E a
terceira dimensão a se observar é a evolução da acumulação desses capitais,
levando em consideração o tempo, o volume e a estrutura.
Bourdieu (1986) compreende o capital econômico como os recursos
econômicos distribuídos na sociedade, sendo que esse tipo de capital tem como
característica primordial o fato de ser imediatamente e/ou diretamente conversível
em dinheiro, podendo a propriedade desses recursos ser institucionalizada sob a
forma de propriedade de direitos e/ou posse. Citamos, como exemplo, do que viriam
a ser esses recursos econômicos, a posse de bens móveis e imóveis dentro de uma
determinada sociedade, a oferta de bens e serviços e etc.
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As diferenças na posse desses bens se transformam em diferenças
simbólicas que hierarquizarão os agentes sociais no mundo social determinando as
representações e lutas pela conservação desse espaço ou pela transformação do
mesmo. Portanto, pensamos que analisar como se dá a distribuição da posse de
alguns itens materiais de acordo com as categoriais raciais dentro da Rede
Municipal de Educação poderá indicar de que forma esses dois tipos de capital são
influenciados pelos traços inscritos na pele do alunado soteropolitano.
Uma pesquisa recente que utilizou alguns itens do questionário contextual
do SAEB para analisar o impacto dessas posses no desempenho escolar foi
realizada por Caprara (2013) quando observou o capital econômico dos alunos e
alunas de acordo com a posse de bens duráveis e condições de moradia. Nesse
momento, nos ateremos a observar somente a posse de alguns bem materiais de
acordo com a classificação racial dada pelos estudantes a fim de verificar se há
alguma diferenciação de acordo com a categoria racial. Diante disso, o primeiro item
a ser observado é sobre a posse de um ou mais carros, exposta na Tabela 7.
Tabela 7 – Salvador. “Na sua casa tem carro?”: Carro/Raça. 2013.
Na sua casa tem
carro?

Como você se considera?
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena Não Sei

Total

Não tem.

69,7%

74,7%

77,7%

73,6%

73,4%

74,5%

74,8%

Sim, um.

24,1%

20,5%

17,8%

20,9%

21,5%

21,0%

20,3%

Sim, dois.

3,7%

3,1%

2,9%

3,4%

2,9%

3,2%

3,1%

Sim, três.

1,6%

1,1%

1,0%

1,4%

1,3%

0,8%

1,1%

Sim, quatro ou
mais.

0,9%

0,6%

0,6%

0,5%

0,9%

0,5%

0,6%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

.

Na Tabela 7 notamos que o total de alunos que informaram não possuir
carro se aproxima a 75%. Entre os grupos raciais que responderam não ter esse
bem material, os pretos superaram a essa média apresentando um percentual de
77,7%, enquanto 69,7% dos alunos que se declararam brancos responderam
negativamente a esse quesito. Essa tendência se mantem conforme as opções
aumentam o número de veículos presentes nas residências dos estudantes.
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A Tabela 8 apresenta a distribuição da posse do item computador nas
residências dos alunos, ficando da seguinte forma:
Tabela 8 – Salvador. “Na sua casa tem computador?”: Computador/Raça. 2013.

Na sua casa tem
computador?

Como você se considera?
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Não

Total

Sei

Não tem.

33,5%

35,9%

38,3%

35,5%

34,2%

39,0% 36,6%

Sim, um.

50,9%

52,5%

50,2%

50,1%

53,9%

49,7% 51,3%

Sim, dois.

10,8%

8,6%

8,6%

10,4%

8,9%

8,6%

9,0%

Sim, três.

3,5%

2,2%

2,0%

3,1%

2,0%

1,9%

2,3%

Sim, quatro ou
mais.

1,2%

0,7%

0,9%

0,9%

1,0%

0,8%

0,8%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Conforme podemos visualizar na Tabela 8, 36,6% dos alunos declararam
não possuir computadores em casa, na sua totalidade. Ao diferenciarmos essa
distribuição entre os grupos raciais, percebemos que esse percentual sobe quando
se trata do grupo racial preto, o qual aparece com 38,3%. Os alunos brancos são os
que apresentaram percentual menor nessa alternativa com 33,5%.
Ao analisarmos a questão, temos um cenário bastante parecido com o
anterior: os alunos autodeclarados pretos são os que menos informaram ter
computador. Enquanto que quando questionados sobre a quantidade — e essa
passa de dois computadores —, os alunos brancos têm mais computadores em
todas as etapas de diferenciação por quantidade, estando os pretos em maior
desvantagem nessas situações.
Esses dados encontram em Henriques (2001) semelhanças quando o autor
realizou um mapeamento das condições de vida da população brasileira na década
de 1990 fazendo uso dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD) 99. Pesquisou entre outros aspectos, a posse de bens materiais da
população brasileira analisando a distribuição desses bens de acordo com os grupos
racial.
Henriques (2001) percebe que nessa década de 1990 a posse desses itens
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apresentou aumento, porém quando era observado o recorte racial, a velocidade
com que esses itens apareciam era diferente, tendendo o domicilio dos brancos ter
mais itens em comparação aos domicílios dos negros, a exemplo do freezer que não
era tido por 90% dos negros, enquanto que 73% dos brancos diziam não possuir.
Outro item de igual característica era a máquina de lavar, ausente em 83% dos
domicílios de famílias negras enquanto 56% dos brancos não a possuíam.
Henriques vê esse quadro como fruto da discriminação racial no contexto da
estabilidade de preços e na má transferência de renda entre os grupos raciais.
Alves, Ortigão e Franco (2007), realizaram um estudo intitulado: Origem
social e risco de repetência: interação raça e capital econômico. Para tanto,
utilizaram os dados disponibilizados pelo SAEB em 2001, para entender a relação
entre origem social, raça e risco de repetência e levantar quais os fatores que
estavam relacionados com o risco de repetência escolar dos alunos matriculados na
8ª série do Ensino Fundamental (9º ano) das escolas públicas das capitais
brasileiras. Para além desses objetivos, também pesquisaram se o efeito positivo da
posse de capital econômico impactaria da mesma forma nos diversos grupos raciais
de alunos.
Utilizando técnicas estatísticas descritivas obtiveram como conclusão o fato
de inúmeras variáveis de cunho social influenciarem diretamente o risco de
repetência, de forma que alunos com nível econômico mais baixo possuíam um risco
maior de repetência do que os demais. Um dos resultados mais preocupantes dessa
pesquisa foi constatado ao se observar os alunos pretos tendo mais propensão à
repetência entre as categoriais raciais. Quando observou-se o grupos de alunos com
nível econômico alto, percebeu-se que esta característica se apresentava como fator
de proteção contra a repetência em todos os grupos, com exceção dos
autodeclarados pretos.
Percebemos dois construtos de análises envolvidos nessa dissertação:
temos o capital econômico e a sua relação direta com a repetência. Pois, como
vimos ao analisar os dados referentes as idades dos alunos matriculados no 5º ano
das escolas públicas de Salvador no ano de 2013, percebemos que os alunos pretos
estavam em maior número entre os alunos com maior distorção idade-série.
Ao nos deparamos com tais resultados, refletimos o quanto ainda
necessitamos

debater

sobre

como

a

identidade

racial

se

apresenta

na

contemporaneidade como um dos fatores determinantes para o desempenho
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escolar. Portanto, a educação brasileira, parece não dispor de instrumentos para
promover a equidade de desempenho entre os grupos raciais matriculados na
escola pública.

4.3.3

O Capital Cultural e Raça

Para embasar a análise dos dados também buscamos o aporte teórico de
Bourdieu. Ao dialogar sobre as forças existentes na sociedade e as construções
mentais dos indivíduos que se diferenciam e ao mesmo tempo são diferenciados,
Bourdieu (2015a) nos coloca em contato com o fio condutor desse diálogo: a luta
pelo capital cultural. Luta pela qual é gerada uma diferenciação gritante na
construção de trajetórias escolares.
Nesse contexto, se pudermos compreender a obrigatoriedade da frequência
escolar para crianças de 4 a 18 anos como a principal política de Estado para
garantir a igualdade de oportunidades no desenvolvimento de todos os cidadãos,
veremos que a luta pela aquisição do capital cultural, de fato, é determinada por
muitos outros campos para além da educação. Afinal, é o capital cultural que
influenciará o destino escolar de milhares de crianças matriculadas nas escolas da
rede municipal de Salvador.
Bourdieu (2015b) afirma que o nível cultural global da família interfere
diretamente no êxito escolar da criança, para ele, não somente os pais, mães, mas
também todos os ascendentes da criança devem ser levados em conta quando as
vantagens ou desvantagens são avaliadas, ajudando a formar o que seriam as
esperanças da vida familiar.
Consideramos que o acesso que essas crianças e jovens podem ter à
cultura hegemônica, desde o ingresso em espaços culturais como teatros, cinemas,
concertos musicais de categorias variadas, acesso à informação de forma rápida e
objetiva, até a um ensino de qualidade em que seus professores (as) acreditam no
seu potencial e/ou levam a isso, influenciará diretamente o sucesso escolar de
crianças que almejam ou não adentrar as universidades.
Hasenbalg (2003) no que se refere à discussão sobre os recursos culturais,
que entendemos como capital cultural, alerta sobre a necessidade de conhecer a
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educação dos membros adultos e o consumo cultural dos respondentes. A
possibilidade desse feito é perfeitamente realizável quando analisamos as respostas
dos estudantes sobre suas condições educacionais no questionário contextual
analisado. Principalmente, quando é indagado aos alunos sobre o seu acesso a
elementos culturais, tais como: cinema, museu, teatro, shows, bem como acesso à
internet, biblioteca, e a variados meios de comunicação, como jornais, revistas e
gêneros textuais, como livros, revistas em quadrinhos e gibis.
Portanto, para se alcançar o objetivo de contextualizar e conhecer as
condições em que ocorre a aprendizagem desses, reconhecendo que essas
situações influenciam a forma como aprendem, foi necessário determinar os
construtos que seriam elencados no questionário contextual do SAEB para nossa
análise, respeitando o que a ampla literatura internacional bem como nacional já
produziu a respeito.
Caprara (2013) em sua pesquisa buscando compreender se há influência do
capital cultural no desempenho de 52.434 alunos do 3º ano do Ensino Médio das
escolas brasileiras que realizaram a avaliação externa do SAEB em 2003, utiliza o
conceito de capital cultural construído por Bourdieu. O autor discute esse conceito
que para ele deve ser medido levando em consideração a posse de bens culturais,
acesso à cultura e escolaridade dos pais. Caprara (2013) chega à conclusão que o
capital cultural só não influencia mais no desempenho escolar do que o tipo de
estabelecimento (privado ou público) e em quais classes econômicas estão os
alunos.
Cientes da importância desses aspectos culturais no desenvolvimento da
aprendizagem escolar, trazemos alguns dos itens que interrogam as crianças e
jovens sobre sua condição cultural. No momento que foi questionado aos alunos
sobre o costume/hábito de ir ao cinema, observamos a distribuição da forma como
se apresentam os dados na Tabela 9.
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Tabela 9 – Salvador. Acesso a elementos culturais: cinema/raça. 2013.
Como você se considera?
Com qual frequência Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena
você vai ao Cinema.

Não
Sei

Total

35,4%

31,0%

30,5%

32,2%

26,6%

29,2% 30,9%

44,0%

45,8%

45,7%

47,2%

50,7%

44,9% 45,8%

Nunca ou quase
nunca.

20,6%

23,2%

23,8%

20,6%

22,7%

25,9% 23,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

Sempre ou quase
sempre.
De vez em quando.

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

100%
em:

Notamos que os estudantes ao responderem sobre o hábito de irem sempre
ou quase sempre ao cinema, temos o grupo racial branco apresentando 35,4% das
respostas, percentual mais elevado do que os 30,9% de total de crianças
respondendo a esse quesito. Os indígenas e os pretos são os que estão subrepresentados, apresentado-se nessa opção com 26,% e 30,5%, respectivamente.
Quando analisamos os que disseram nunca ou quase nunca ir ao cinema, temos a
inversão da super- representação dos indígenas (com 25,9%) e dos pretos (com
23,8).
Ao analisarmos o item referente ao acesso a espetáculos de dança ou
música, exposições, teatro e museus, construímos a seguinte tabela de referência
cruzada:
Tabela 10 – Salvador. Acesso a elementos culturais: espetáculos ou exposições/ raça. 2013.
Como você se considera?
Frequência que vai
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena
a espetáculo/
exposição cultural

Não
Sei

Total

22,5%

19,1%

21,4%

23,4%

18,3%

21,2% 20,5%

38,6%

42,0%

40,7%

39,2%

45,6%

36,9% 40,7%

Nunca ou quase
nunca.

38,8%

38,9%

38,0%

37,5%

36,1%

41,9% 38,8%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Sempre ou quase
sempre.
De vez em quando.

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

102

Ao lermos os dados apresentados, percebemos que todos os grupos raciais
estão em maior número na opção “De vez em quando” e na opção “Nunca ou quase
nunca”, o que pode nos mostrar o quanto o acesso a bens culturais simples, como o
cinema, não é facilitado nem pela família, nem pela escola ao longo dos anos
escolares desses estudantes. Atentamos que a alternativa “Sempre ou quase
sempre” tem o grupo racial amarelo, seguido dos alunos brancos como os que
responderam que vão com mais frequência a espetáculos ou exposições artísticas.
Entre os que vão “Nunca ou quase nunca” os pardos estão em maior número.
Assim, consideramos apesar da Rede Municipal de Educação apresentar
escolas públicas que trazem em sua maioria alunos que possuem famílias com
padrão econômico menos heterogêneo se comparado com uma pesquisa que
levantasse escolas públicas e privadas, temos que mesmo dentro de uma população
mais homogênea os negros (pardos e pretos) apresentam ter menos acesso a bens
culturais mesmo que essa diferença não seja tão larga entre os grupos. Diante
disso, passamos a analisar outro fator que auxilia na construção do capital cultural
dessas crianças e jovens, ao constatar o que os respondentes declararam sobre a
escolaridade da mãe ou da figura feminina com a qual moram.
Tabela 11 – Salvador. Nível de escolaridade da sua mãe ou mulher responsável/raça. 2013
Como você se considera?
Série sua mãe, ou a
mulher responsável
por você, estudou?
Nunca estudou.
Não completou o 5.º
ano.

Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Completou o 5.º ano,
mas não o 9.º ano.
Completou o 9.º ano,
mas não o Ensino
Médio.
Completou o Ensino
Médio, mas não a
Faculdade.
Completou a
Faculdade.
Não sei.

Fonte:

Tabela

2,5%

2,6%

4,2%

2,9%

3,7%

2,9%

12,8%

11,6%

12,9%

11,4%

9,5%

11,0%

11,9%

15,1%

15,0%

16,0%

15,1%

13,6%

12,1%

14,8%

11,0%

12,7%

12,6%

13,6%

14,3%

9,6%

12,2%

14,2%

16,4%

14,3%

15,1%

19,2%

11,8%

15,1%

10,5%

10,3%

10,2%

9,7%

11,5%

8,8%

10,1%

32,9%

100%

elaborada

Total

4,0%

32,4%

Total (percentual)

Não
Sei

pela

31,6%
100%
autora,

31,3%
100%
com

base

30,9%

29,0%

43,0%

100%

100%

100%

nos

microdados

disponíveis

100%
em:
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De forma geral, ao analisar os dados percebemos as maiores concentrações
entre os alunos que souberam responder sobre a escolaridade das mães ou
mulheres responsáveis por eles, estão entre as mães que completaram o 5º ano
(14,8%) e as que completaram o ensino médio (15,1%). É válido registrar que
tivemos um percentual geral de 32,9% dos alunos afirmando que não sabem qual a
escolaridade das suas mães.
Ao explorar as respostas à opção “Nunca Estudou” encontramos o grupo
racial branco em maior proporção do que as outras categoriais raciais. Ao analisar o
grupo que declarou que a mãe ou a mulher responsável por eles “Não completou a
5º ano” do Ensino Fundamental, temos os pretos e os brancos entre os que mais
optarem por essa resposta.
Entre os que declaram que a mãe teria terminado o 5º ano, porém não
concluído o 9º ano, os pretos estão em maior número apresentando-se em 16%, em
seguida o grupo racial branco, amarelos e os pardos. Um dado que nos chamou a
atenção foi entre os que disseram que as mães ou mulheres responsáveis por eles
completaram a faculdade, os indígenas se apresentaram como os que mais optaram
por essa opção. Salientamos o fato dessa análise ter sofrido perda de credibilidade,
visto que também foi criada para o questionamento sobre a escolaridade da mãe, a
opção “Não Sei” como resposta e um percentual de mais de 30% dos alunos não
souberam responder a tal questão. Quantidade que acreditamos ser expressiva,
considerando o que somente 13% de alunos e alunas declararam não saber qual
sua cor ou raça.
Paixão, et. al. (2013) usando os dados da Pesquisa das Características
Étnico Raciais da População (PCERP) - 2008 dialogaram sobre a escolaridade das
mães dos entrevistados, sendo os entrevistados eram que declaravam a cor/raça e o
nível de escolaridade das suas mães. Ao observar tais dados chegaram à conclusão
de que as mães brancas apresentam indicadores educacionais mais favoráveis em
relação às mães pardas e pretas.
Por exemplo, enquanto as mães brancas apresentaram-se distribuídas em
59,4% no grupo que tinha até 4 anos de estudos, as mães pretas eram 74,6% nesse
nível educacional, entre as que possuíam 5 a 8 anos de estudos, as brancas
somavam-se 19,9% e as pretas 14,9%. Quando os anos de estudos circulavam
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entre 9 a 11 anos, as brancas eram 13,5%, enquanto as pretas eram 8,7%. Entre as
que possuíam 12 anos ou mais de estudos as brancas eram 6,9%, enquanto as
pretas não apresentam número considerável nesse nível educacional.
Segundo os autores, esses dados reafirmam o que ampla literatura já
sinaliza. Como compreender então, a realidade declarada pelos dados dos SAEB
em Salvador? Quem são esses alunos brancos? Porque suas mães estudam menos
que as dos pretos em geral? Uma resposta possível para essas indagações seria a
suposta dificuldade encontrada pelos alunos e alunas em darem informações sobre
outra pessoa, mesmo quando esta seja alguém próxima a eles.
Como se faz importante conhecer a escolaridade da mãe ou da figura
feminina dessas crianças, também optamos por levantar informações sobre os anos
de estudos do pai ou da figura masculina. Ao refletir sobre a distribuição das
declarações sobre a escolaridade do pai percebemos ampliação da situação já
citada, como será possível notar na Tabela 12.
Tabela 12 – Salvador. Nível de escolaridade do pai ou homem responsável/ raça. 2013.
Até que série seu
pai, ou o homem
responsável por
você, estudou?
Nunca estudou.
Não completou o 5.º
ano.
Completou o 5.º
ano, mas não o 9.º
ano.
Completou o 9.º
ano, mas não o
Ensino Médio.
Completou o Ensino
Médio, mas não a
Faculdade.
Completou a
Faculdade.
Não sei.
Total

Como você se considera?
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Não
Sei

Total

5,3%

3,6%

4,2%

4,7%

3,1%

4,2%

4,1%

9,3%

8,4%

8,4%

7,9%

5,2%

6,3%

8,1%

9,4%

9,4%

9,5%

8,6%

9,3%

7,2%

9,1%

10,6%

10,8%

11,2%

12,9%

12,3%

8,5%

10,8%

11,3%

12,1%

10,6%

9,7%

13,4%

8,6%

11,1%

11,4%

11,3%

11,1%

11,4%

12,1%

9,5%

11,1%

42,8%
100,0%

44,4%
100,0%

45,0%
100,0%

44,8%
100,0%

44,5%
100,0%

55,7% 45,8%
100,0 100,0
%
%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:
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Considerando essa tabela de referência cruzada percebemos que o
percentual de alunos que não souberam responder sobre a escolaridade do pai foi
mais expressiva em comparação a dos alunos que não conhecem a escolaridade da
mãe ou da figura feminina. Um percentual de quase 46% dos alunos e alunas não
soube informar até que série seu pai ou homem responsável por eles estudaram,
esse aumento pode ser explicado pelo fato dos estudantes morarem menos com a
figura masculina, como poderemos observar mais à frente.
Uma situação se repete entre os dados existentes sobre a escolaridade:
entre os que informaram que seus pais nunca estudaram, os alunos autodeclarados
brancos são maioria, entre os que disseram que o pai ou homem responsável por
ele ou ela, completaram a faculdade, os indígenas estão em maior presença.
Costa Silva (2013) em seu texto que apresenta a situação geral do contexto
espacial do município de Salvador e suas dinâmicas, usando dados do Censo,
Censo Escolar e Prova Brasil, afirma através de análises dos dados retirados dos
questionários socioeconômicos da Prova Brasil, que somente 6% dos pais dos
alunos pertencentes à rede pública de educação desta cidade possuem ensino
superior. Afirma também que é grande o número de alunos que declaram não saber
a escolaridade de seus pais, mães e ou responsáveis. O autor chama a atenção ao
fato dessa questão não ser algo que possa ser habitualmente discutido no contexto
familiar, podendo ser uma taxa de resposta que não descreva a realidade existente
na família.
O mesmo autor também traz outra possibilidade para a explicação da
ausência maior de informações sobre a escolaridade dos pais ou das figuras
masculinas nesses questionários contextuais, para ele:
[…] o grande número em branco no homem responsável, pode
indicar também um fenômeno muito apontado pela sociologia
urbana, muitas das famílias pobres são dirigidas por mulheres. E a
ausência de um companheiro responsável atua expandindo as
vulnerabilidades expostas. (COSTA SILVA, 2013, p. 14).

Dessa forma, temos uma situação divergente do que a literatura aponta, ao
passo que muitas pesquisas confirmaram que tanto os pais, quanto as mães dos
estudantes negros tendem a ter menos escolaridade que os alunos brancos.
Encontramos nas análises dos dados referentes a esse quesito outra realidade que
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talvez indique, levando em consideração o grande número de alunos que não
souberam indicar a escolaridade dos pais, das mães e/ou dos responsáveis, que
esse item apresenta inconsistência que nos dificulta compreender de que forma a
identificação racial influencia no capital cultural dos alunos quando a referência é a
escolaridade dos pais dos estudantes.
De acordo com as contribuições de Bourdieu no que tange a importância que
a posse do capital cultural tem na construção de trajetórias escolares de sucesso,
constatamos que temos ainda grandes desafios no que se refere tanto à disposição
de eventos culturais a todos os grupos raciais, como o aumento dos anos de
escolaridades entre os pais dos estudantes.

4.3.4 O Capital Social Familiar e Raça

Como já sinalizado no início deste tópico, o capital social nesta pesquisa
será observado através do grau de envolvimento da família com os assuntos
escolares e com as atividades a ela relacionados, bem como o incentivo dado aos
filhos e filhas no que diz respeito às atividades escolares, pois essas são as opções
presentes no questionário contextual que mais se aproximam do que Coleman
(1988) define como Capital Social Familiar.
Esse autor entende que a ausência física de adultos na família se configura
como uma deficiência estrutural nesse capital social. Inclusive o mesmo acredita que
não só o fato da família se configurar em monoparental, mas também a ausência de
uns dos cônjuges que trabalhe fora do lar pode também ser vista como uma
estrutura familiar deficiente. Para ele, não somente a presença dos adultos é de
suma importância, como também as fortes relações existentes entre crianças e pais
podem favorecer o desenvolvimento dos primeiros. (COLEMAN, 1988).
A partir desta leitura compreendemos que o capital social permite certas
realizações que na ausência deste não seria possível. Hasenbalg (2003, p. 56)
usando o mesmo conceito desenvolvido por Coleman, afirma que o capital social das
famílias mora nas “relações entre as crianças e os pais considerando a presença
física dos adultos na família e a atenção dada por estes às crianças.”. O autor
aponta que as duas principais mudanças ocorridas nas famílias brasileiras dos
países da América Latina nas décadas 1980 e 1990, é a diminuição do tamanho das
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famílias ocasionada pela redução do número dos filhos e a queda da fecundidade. E
a segunda causa é o aumento de famílias monoparentais chefiadas por mulheres.
A Tabela 13, que segue apresenta a distribuição das respostas dos alunos e
alunas sobre sua família, nesta primeira análise, trataremos de observar com quem
moram os estudantes das escolas municipais da Rede Municipal de Educação de
Salvador, de forma que será possível estipular como é a formação das famílias
destas crianças e jovens.

Tabela 13 – Salvador. Distribuição dos alunos que moram com o mãe ou mulher
responsável por eles / raça. 2013.
Como você se considera?
Você mora com sua
mãe?
Sim.
Não.
Não, mas moro com
outra mulher
responsável por mim.

Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Não
Sei

87,3%

87,0%

86,9%

86,1%

87,3%

87,3%

87,0%

9,0%

9,3%

9,5%

9,5%

9,3%

10,1%

9,5%

3,7%

3,6%

3,6%

4,4%

3,4%

2,6%

3,5%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

100,0
%

100,0%

Total

Total

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

A análise dessa tabela nos indica que ao somarmos o percentual de alunos
que moram com uma figura feminina, independente dos grupos raciais, nenhum
deles possui menos de 90% morando com a mãe ou outra mulher responsável por
eles. Por exemplo, entre os brancos, 91% moram com uma figura feminina, entre os
pardos 90,6%, entre os pretos, 90,5%, entre os amarelos, 90,5%, e entre os
indígenas 90,7.
Percebemos de acordo com a Tabela 13, que a maioria dos alunos do
ensino fundamental da rede municipal de educação de Salvador tende a morar com
a mãe, essa constatação pode encontrar subsídios nas análises realizadas por
Hasenbalg (2003) apontando que grandes mudanças ocorridas nas últimas décadas
fizeram com que as mulheres se tornassem, com mais intensidade, chefes de
família.

Neste caso, notamos um grande número de famílias nas quais os
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estudantes moram com suas mães ou com uma figura feminina e ao comparar com
o número de alunos que dizem morar com os pais, suspeitamos que essas famílias
possam ser monoparentais, tendo a mãe como chefe familiar.
Castro (2009) ao pesquisar escolas públicas baianas com o interesse de
levantar sobre os fatores associados ao desempenho escolar na 4ª série do ensino
fundamental constatou que o fato da maioria dos estudantes estarem em famílias
monoparentais influencia, negativamente, seu desempenho em comparação aos
estudantes que moram com pai e mãe.
Assim, no intuito de compreendermos como caminha a distribuição dos
estudantes em relação ao fato de morarem com o pai ou a figura masculina
responsável temos a tabela 14:
Tabela 14 – Salvador. Distribuição dos alunos que moram com o pai ou homem responsável
por eles / raça. 2013.
Como você se considera?
Você mora com seu
pai?

Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a)

Total
Indígen Não
a
Sei

Sim.

52,6%

49,9%

46,7%

50,5%

50,6%

47,9%

49,1
%

Não

41,5%

44,4%

47,5%

43,8%

43,7%

46,7%

45,2
%

5,9%

5,6%

5,8%

5,8%

5,7%

5,5%

5,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Não, mas moro com
outro homem
responsável por mim.
Total

100,0 100,0
%
%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Assim, ao analisar a Tabela 14, que nos apresenta o percentual de alunos
que moram com seus pais ou algum homem responsável por eles, encontramos na
alternativa sim que figurava em mais ou menos 90% ao se tratar da figura feminina,
uma queda considerável para 58,5% (no caso dos brancos) 52,5% (no caso dos
pretos) quando se trata de morar com alguma figura masculina.
Outro fator importante que se destaca nas análises dessa tabela é a
variação entre as categorias raciais branca, parda e preta no que se refere ao fato
de morar com o pai. Entre os alunos que declararam morar com os pais os pretos
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são minoria apresentando um percentual de 46,7%, seguidos dos pardos com
49,9%, os brancos apresentaram maior presença dos pais com 52,5%, quadro esse
que se mantém quando observamos a possibilidade deles morarem com outra figura
masculina. Esse, talvez, seja o item do questionário contextual que apresente maior
diferença entre alunos pretos e brancos.
Assim, como Castro (2009), Hasenbalg (2003) também já havia apontado a
característica das crianças, que moram com família chefiada por mulheres e com
ausência de pais ou figuras masculinas como uma influência negativa ao
desempenho dos alunos, esse autor sinaliza que a justificativa seria o fato das
mulheres precisarem trabalhar e ainda dispor da criação dos filhos. O mesmo autor
relaciona o aumento da chefia feminina com o aumento de divórcios e separações.
Como o capital social familiar leva em consideração além dos adultos com
os quais as crianças moram também o tipo de relação que esses adultos têm com a
vida escolar dos filhos, observaremos os incentivos dos pais ou responsáveis em
relação aos estudos. Neste primeiro momento, buscando entender se esses adultos
participam e em que frequência das reuniões escolares nas escolas dos seus filhos.
É o que será possível ver nas tabelas e análises seguintes:
Tabela 15 – Salvador. Participação dos pais na escolarização do filho. 2013.
Como você se considera?
Com qual
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígen Não
frequência seus
a
Sei
pais, ou
responsáveis por
você, vão à reunião
de pais?
Sempre ou quase
57,0%
57,1%
57,9%
54,0% 58,9% 52,1%
sempre.
De vez em quando.
32,6%
33,7%
32,2%
34,9% 32,5% 35,6%
Nunca ou quase
10,5%
9,2%
9,9%
11,1%
8,6% 12,3%
nunca.
Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

100,0
%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

Total

56,7%
33,3%
10,0%
100,0%
em:

Ao explorar os dados apresentados pela Tabela 15, percebemos ao
observar a média geral, que 56,7% dos pais ou responsáveis vão “Sempre ou quase
sempre” às reuniões, esse percentual somado aos 33,3% dos alunos que
declararam que seus pais ou responsáveis vão “De vez em quando” nos dá um total
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de 90% de frequência às reuniões de pais, sendo, portanto, um percentual elevado.
Percebemos que o grupo indígena apresenta maior percentual de pais ou
responsáveis que comparecem sempre ou quase sempre às reuniões de pais,
seguidos do grupo preto, pardo, branco e amarelo. Observamos que os grupos
raciais não brancos tendem a ter pais, mães e responsáveis mais presentes no
contexto da escola.
A Tabela 16 apresenta a distribuição dos alunos, que responderam se seus
pais ou responsáveis os incentivam a estudar, distribuídos de acordo com a
categoria racial autodeclarada.
Tabela 16 – Salvador. Participação dos pais na escolarização do filho e incentivo aos
estudos/Raça. 2013.

Seus pais ou
responsáveis
incentivam você a
estudar?

Como você se considera?
Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena

Total
Não
Sei

Sim.

96,6%

97,4%

96,8%

95,2%

96,7%

95,5% 96,8%

Não.

3,4%

2,6%

3,2%

4,8%

3,3%

4,5% 3,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

em:

Ao analisarmos a Tabela 16, a qual dispõe sobre o incentivo dado pela
família aos estudos, o percentual geral de alunos e alunas que afirmaram que suas
mães e pais incentivam seus estudos chega a 96,8%. Indicando que os membros
familiares parecem se importar com os estudos dos seus filhos e isso é um indicativo
de que acreditam no poder que a escola pública soteropolitana possa exercer na
trajetória pessoal. Notamos também, que os grupos pardo, preto, indígena são os
mais incentivados a estudar na Rede Municipal de Educação de Salvador, situação
semelhante ao que ocorre quando indagados sobre a participação dos pais e mães
nas reuniões escolares.
Começamos a observar uma mudança entre os grupos raciais, que até aqui
estiveram sub-representados nos percentuais que são indicados como influências
positivas para o desempenho escolar, tais como a posse do capital econômico e
cultural. No que se refere ao capital social familiar, aqui entendido também como o
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grau de incentivo dado à vida escolar e aos estudos dos seus filhos, os pais e
responsáveis de crianças e jovens negros parecem ter mais presença e peso. Com
exceção, somente, da pequena presença masculina nas famílias desses jovens.
Ao analisarmos os dados referentes às respostas dos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental das escolas municipais da rede de educação de Salvador,
utilizando os questionários contextuais aplicados pelo SAEB, através da Prova Brasil
de 2013 na referida rede, no intuito de verificar quais relações se estabeleciam entre
a identificação racial, as condições econômicas, culturais e sociais dos estudantes,
percebemos que algumas tendências discutidas, amplamente, pela literatura
concordaram com as análises dos dados.
Utilizando tabelas de frequência e de referência cruzada, ponderamos no que
tange as características sociodemográficas dos estudantes, no se refere à relação
entre a sua idade e a série/ano que o grupo racial negro, em especial o preto, está
mais representado na faixa etária inadequada ao ano escolar. Apresentando, desse
modo, uma possibilidade maior de ter evadido, abandonado ou ter sido reprovado
em algum momento da vida escolar em comparação aos outros grupos raciais,
principalmente ao grupo autodeclarado branco e amarelo, os quais estão presentes
com maior frequência nas idades adequadas à série, inclusive no grupo dos alunos
avançados em relação à mesma.
Notamos também que os alunos negros, em especial os pretos tem menor
posse de bens materiais em sua casa, como o computador ou o carro, concordando
com o que já consideramos ao observar o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE)
das escolas situadas, na sua maioria, em bairros mais pobres e com maior
percentual de negros da cidade, possuindo dessa forma, um menor capital
econômico do que os demais grupos raciais presentes na rede pública de educação
de Salvador.
Ao refletirmos sobre o acesso a elementos culturais no que tange o costume
ou o hábito de ir ao cinema, constatamos que os autodeclarados indígenas e pretos
são os grupos raciais que nunca ou quase nunca vão ao cinema, enquanto que os
grupos de alunos autodeclarados brancos vão com maior frequência. No que se
refere, a regularidade com que os alunos e alunas vão a espetáculos de dança,
música e ao teatro, o quadro se repetiu, com o grupo amarelo e branco indo com
maior assiduidade, enquanto que o grupo pardo esteve presente em menor número
nesses eventos culturais. Ao observarmos o acesso desses grupos raciais aos bens
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culturais, como: ida a cinema, teatro ou museus, notamos a desvantagem no grupo
preto.
Um ponto divergente da literatura se apresentou quando analisamos o capital
cultural dos estudantes com relação à escolaridade dos seus pais e das mães. Em
ambos os casos, tivemos o grupo branco em maior percentual no que se refere aos
pais, mães e/ou responsáveis que nunca estudaram e percebemos entre os que
estão na faculdade, os grupos indígenas estão representados em maior número.
Ao analisarmos os dados que representam o capital social familiar dos alunos
desta rede, percebemos que o grupo preto apresentou um alto capital social familiar
no que tange ao incentivo aos estudos e no interesse de seus pais ou responsáveis,
porém quando analisamos a presença do pai ou de algum adulto nas casas desses
alunos, o grupo preto apresenta maior ausência dessa figura masculina na família,
corroborando com a possibilidade de termos mais família monoparentais chefiadas
pelas mulheres nesse grupo racial.
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5 CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EFETIVAÇÃO DE UMA ESCOLA POSSÍVEL

PARA

A

A segunda etapa desta pesquisa acadêmica tratou de realizar um estudo de
caso em uma escola da Rede Municipal de Educação de Salvador. Quando
lançamos a proposta de analisar quais eram as relações existentes entre o nível
socioeconômico, lido através da posse e do acesso ao capital econômico, cultural e
social familiar e as categorias raciais dos alunos, sentimos necessidade de
compreender como as relações entre essas variáveis se dão a um nível micro da
realidade social.
Portanto, optamos por realizar um estudo de caso em uma das 309 escolas
da rede municipal de Salvador que realizaram a Prova Brasil em 2013. O trabalho de
campo, portanto, foi planejado com o intuito de observar as relações entre as
variáveis citadas dentro do contexto escolar, podendo ser possível analisar essas
imbricações com maior proximidade. Assim, a escolha dessa unidade educativa,
entre tantas outras, se deu pelas características socioeconômicas e culturais
apresentadas pela escola e pelo bom desempenho alcançado pela mesma, de
acordo com análises realizadas a partir dos microdados disponibilizados pelo SAEB.
A decisão de investigar essa unidade ocorreu por ser a única escola da rede
pública de Salvador sob administração municipal que apresentou Indicador de Nível
Socioeconômico (INSE) II nos microdados referentes a Prova Brasil, aplicada em
2013. De acordo com este critério, as famílias dos alunos possuem, em sua maioria,
renda mensal de até um salário mínimo e a maior parte dos seus pais, mães (ou
responsáveis) cursaram o ensino fundamental, mas não o concluíram. (INEP, 2014).
Por conta disso, consideramos que essa escola apresenta uma realidade
social que difere das demais escolas municipais, pelo fato de possuir, em sua
maioria, famílias que dispõem de um baixo capital econômico considerando as
definições de Bourdieu (1986).
Produções como Aprova-Brasil: O direito de aprender: Boas práticas em
escolas públicas avaliadas pela Prova Brasil (2007), pelo Ministério da Educação e o
Fundo das Nações Unidas para a Infância, já tiveram um olhar sensível por escolas
com essas características. O intuito da citada pesquisa não buscava analisar o
sucesso das escolas que possuem o maior IDEB dentro do país, nem as que
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apresentavam unidades escolares e atendiam a um público com melhores condições
socioeconômicas e culturais, mas, compreender como as escolas aprendem e
ensinam apesar das condições sociais, culturais e econômicas do seu entorno não
serem favoráveis a isso. Para tanto, foram escolhidas 33 escolas públicas que
possuíam uma série de fatores que podem ter contribuído para o bom desempenho
dessas escolas na avaliação da Prova Brasil.
Assim, este estudo de caso busca compreender de que forma as
características raça, nível socioeconômico e cultural se relacionam dentro do
contexto da unidade escolar analisada e quais práticas e estratégias esta escola,
com perfil tão singular, consegue desenvolver para apresentar desempenho superior
ao projetado pelo INEP, respeitando suas limitações socioeconômicas e culturais.

5.1

APRESENTAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA

O estudo de caso realizado trata de uma situação singular encontrada ao
analisarmos o perfil das 309 escolas que realizaram a Prova Brasil na cidade de
Salvador em 2013. Para preservar o anonimato da escola pesquisada, a
chamaremos pelo pseudônimo de Escola Caminho das Pedras. Ao procurarmos
levantar mais informações sobre essa unidade escolar através dos microdados
disponibilizados pelo SAEB, percebemos um percurso positivo dentro das metas
projetadas pelo INEP para a escola em questão, através do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). No que diz respeito ao desempenho
escolar medido pela referida avaliação, vejam o que nos revela a tabela 17.
Tabela 17- Salvador. Metas projetadas e IDEB alcançados pela Escola Caminho
das Pedras no Histórico da Prova Brasil.
Ano

Meta

IDEB

2005

Sem meta

2,6

2007

2,7

4

2009

3

3,8

2011

3,4

3,7

2013

3,7

4,4

2015

4

4,6

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados retirados da plataforma Ideb Escola [2013?].
Disponível em: <<http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica>>. Acesso em: 4 Set. 2017.
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Como foi possível perceber na Tabela 17, em um espaço de praticamente 10
anos, a Escola Caminho das Pedras consegue ir além do projetado para ela em
forma de meta, indicando que a escola apresenta potencial de elevar a
aprendizagem de seu alunado para além da expectativa inicial. Dessa forma, esta
unidade escolar apresenta um perfil de escola eficaz, apesar das adversidades.
A Escola Caminho das Pedras está situada num dos bairros que limitam os
municípios de Salvador e Simões Filho. Essa região é considerada por Carvalho e
Pereira (2014) como de tipologia socioespacial popular, abrigando, em sua maioria,
trabalhadores manuais da indústria e do comércio ou prestadores de serviços, região
na qual há uma alta concentração de pardos e pretos, como afirma os autores
fazendo o uso dos dados do Censo 2010.
No que tange ao perfil racial do corpo discente do 5º ano desta instituição,
85,2% dos estudantes se autodeclararam negros, de acordo com a análise que
realizamos através de tabelas de frequência tendo como fonte os microdados da
Prova Brasil de 2013. Esse percentual é cerca de 20% mais expressivo do que o
total de alunos da rede municipal de Salvador que se colocaram como pardos ou
pretos no mesmo questionário, os quais foram 65,4% dos alunos e alunas.

A

comparação torna-se visível na tabela 18.
Tabela 18. Distribuição da autodeclaração racial dos alunos da Rede Municipal de Educação
em contraste com os alunos da escola pesquisada, INEP, 2013.
Rede Municipal de Educação

Escola Caminho das Pedras

Brancos

12,20%

11,10%

Pardos

37,20%

70,40%

Pretos

28,20%

14,80%

Amarelo

3,80%

0,00%

Indígena

5,50%

0,00%

Não Sei

13,00%

3,70%

Total

100,00%

100,00%

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nos microdados disponíveis em:
<<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar >>. Acesso em: 10 Nov. 2015b.

De acordo com a leitura que podemos realizar na Tabela 18, percebemos
que os alunos da Escola Caminho das Pedras possuem quase duas vezes mais
alunos autodeclarados como pardos do que a totalidade encontrada nas escolas
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municipais que realizaram a Prova Brasil em 2013. O mesmo não podemos dizer
dos alunos que se declararam pretos nessa escola, que apresentou um percentual
menor quando comparado ao total de estudantes da rede. A proporção de alunos
autodeclarados brancos também foi menor.
Diante disso, procuramos através deste estudo de caso, entender quais as
estratégias desenvolvidas por essa escola para amenizar a influência do nível
socioeconômico e da pertença racial, no que se refere ao desempenho escolar
desses estudantes, bem como procuramos compreender como os atores
educacionais leem essas influências, visto que na revisão de literatura foi perceptível
como essas variáveis têm impacto direto no desempenho escolar.
Alguns estudos utilizando os dados do SAEB (SOARES e ALVES, 2003;
ANDRADE E SOARES, 2008; LOUZANO, 2013) têm demonstrado que o
desempenho de alunos negros é menor do que dos alunos não-negros, mesmo
quando a condição socioeconômica é nivelada. Por isso, entendemos que é de
grande importância conhecer as práticas pedagógicas exercidas por esta escola que
consegue alcançar índices de desempenho mais elevados, mesmo possuindo
condições físicas precárias, como poderemos ver mais à frente, e lidando com a
maioria de alunos não-brancos com baixas condições socioeconômicas.
Em tempo, outra questão que nos instigou a pesquisar esta unidade escolar
foi a necessidade de conhecer quais fatores influenciam a Escola Caminho das
Pedras a apresentar um quadro tão singular no que tange a sua situação
socioeconômica. Em comparação ao restante das escolas da rede municipal de
educação que realizaram a Prova Brasil em 2013, esta é a única escola entre as 309
a ser classificada com o INSE II, sendo que a escala varia I a VII.
No primeiro contato que fizemos com o campo, foi possível começar a
compreender quais fatores influenciam na realidade social dessa unidade escolar.
Localizada em uma região da cidade de difícil acesso, sendo o bairro com escassos
meios de transportes que poderiam facilitar o livre trânsito de moradores.
As entrevistas realizadas com a gestora e a coordenadora pedagógica dessa
unidade escolar nos auxiliaram na compreensão dessa realidade, através de
informações históricas referentes à formação desta instituição, é possível afirmar
que a região onde a escola está localizada iniciou sua ocupação populacional atual
com pessoas que vieram do interior do estado. Segundo as entrevistadas, os
migrantes chegaram para trabalhar como operários nas fábricas recém-inauguradas
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na região e logo se percebeu a necessidade de uma escola para atender aos
anseios da comunidade que ali se formou.
Assim, essa unidade educativa teve início no ano de 1973, a partir da
iniciativa de uma das empresas da região que trabalha ainda hoje com extração de
pedras. A escola passou a funcionar no turno da manhã e da tarde em uma
residência adaptada atendendo os filhos e filhas dos operários dessa pedreira e,
ainda, alfabetizando os operários das fábricas no turno da noite. Somente, em 1992,
o convênio com a prefeitura de Salvador foi realizado e a escola passou a ser
administrada pela rede municipal.
Além desse histórico de formação habitacional, essa região era considerada
área rural até há pouco tempo. Oficialmente, a mudança ocorreu somente em 2008
com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PPDU (Lei 7400/2008), a partir do
qual começou a considerar a região onde está localizada a unidade de ensino como
zona urbana da cidade de Salvador. Segundo Arruda (2015), devido a essa
mudança e também por conta da falta de terrenos na região central de Salvador, a
região começou a ser visada pela indústria imobiliária por conta do baixo custo dos
terrenos ali disponíveis.
Portanto, diante da formação histórica de ocupação dessa região, podemos
começar

a

compreender

o

perfil

econômico

dos

que

ali

habitam

e,

consequentemente, das famílias que matriculam seus filhos na Escola Caminho das
Pedras. Assim, ao observar o entorno e ouvir os relatos da diretora desta instituição
escolar, percebemos que a mesma atende um público muito específico e
relativamente homogêneo. Esta afirmação parece estar diretamente relacionada com
o padrão de habitação existente no entorno da escola que apresenta ainda
características rurais, como por exemplo, falta de asfaltamento, habitações distantes
umas das outras, grande número de fábricas e de sítios, distanciamento do centro
da cidade, etc.
Não obstante, podemos perceber uma mudança ocorrida nos últimos dois
anos no perfil habitacional da região analisada, pela construção de várias habitações
do Projeto Minha Casa Minha Vida (PMCMV)10, financiado pelo Governo Federal

10 O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi criado a partir da publicação da Lei no 11.977,
de 07 de julho de 2009, através da Portaria Nº 465, de 3 de outubro de 2011, a qual dispõe, entre
outras informações, dos critérios para aquisição e requalificação de imóveis pelo PMCMV os quais só
são ofertados às famílias com renda mensal de até R$ 1.600, 00 (Um mil e seiscentos reais).
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que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).11
Desse modo, a partir de 2016, além de atender os filhos e filhas dos
operários das fábricas, os quais as entrevistadas qualificam como “nativos” da
região, a Escola Caminho das Pedras passou a matricular a maioria dos filhos e
filhas das famílias beneficiadas pelas habitações recém- construídas pelo PMCMV
no seu entorno. Ao mesmo tempo, vale notar que o programa acabou agrupando
uma faixa de renda relativamente homogênea em uma mesma localidade territorial.
Em

tempo,

destacamos

que

essa

concentração

de

população

desprivilegiada social e economicamente em lugares distantes empurra esse grupo
para bairros, que ainda são precários no que se refere aos equipamentos públicos
básicos, recomeçando, desta forma, um novo ciclo de carência, colocando milhares
de famílias na disputa pelos poucos espaços públicos disponíveis naquela região,
como poderemos ver mais adiante (CARVALHO, PEREIRA, 2014; ARRUDA, 2015).
Dessa forma, o último loteamento de imóveis que foi recém-inaugurado pelo
PMCMV nessa região foi considerado por Arruda (2015, p. 11), como o “maior
empreendimento habitacional contratado na Bahia até 2014.”. O autor também
afirma que a construção desse empreendimento em um bairro com presença ainda
“precária de infraestrutura, habitação, urbanização e serviços urbanos aumenta a
disputa por equipamentos e serviços públicos numa localidade historicamente
carente, afastada do centro da cidade” (ARRUDA, 2015, p.11).
Diante das dezenas de empreendimentos construídos nessa região da
cidade, somente o residencial citado, planejado para ter 1.800 apartamentos e
atender a uma população de 9.000 pessoas, tem a obrigatoriedade de construir
equipamentos públicos em parceria com o Estado e o Município de cada região por
possuir mais de 1.000 imóveis. De acordo com a Portaria nº 168/2013 assinada pelo
Ministério das Cidades, estabelecimentos dessa envergadura, devem construir
equipamentos públicos que envolvam educação, saúde e complementem as opções
de lazer.
Seguindo essa determinação, questionamos se os mesmos foram
realizados. A diretora da Escola Caminho das Pedras informou que um prédio
11

O PMCMV é voltado para famílias de baixa renda e tem como intuito a facilitação no processo de
compra de terrenos e construções de imóveis em regime de condomínio ou loteamento. São
atendidas, prioritariamente, famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, que tenham sido
desabrigadas, famílias que possuam mulheres responsáveis pela unidade familiar ou, ainda, que
façam parte desta pessoas com deficiência, entre outros critérios adicionais previstos além dos
citados.
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construído dentro desse residencial está destinado a alocar uma creche que
participaria do projeto da prefeitura chamado de Primeiros Passos. Porém, essa
creche nunca funcionou, tampouco, o prédio foi utilizado para qualquer outro fim.
Diante do não uso do prédio e da precariedade estrutural do edifício atual
que abriga a Escola Caminho das Pedras, em 2016 surgiu a possibilidade desta
escola ser transferida para esse prédio dentro do referido condomínio residencial,
porém, de acordo com informações da gestão escolar, esse prédio já estaria com a
estrutura física comprometida diante das infiltrações que teriam surgido na
construção recém-realizada e nunca utilizada. Atualmente, o Residencial já atende
praticamente a população estimada em seu projeto sem dispor dos equipamentos
públicos obrigatórios no âmbito legal.
Essa explosão populacional ocasionada pela mudança gerada pelas
construções desses grandes empreendimentos habitacionais tem provocado
inúmeros problemas na região, um deles é a falta de vagas em creches e escolas
para os filhos e filhas dos moradores desses conjuntos residenciais. Os mesmos só
possuem como opção, de acordo com a declaração da gestora escolar, uma creche
administrada pelo município de Salvador, que atende um número de 100 crianças e
duas escolas municipais, sendo uma delas a Escola Caminho das Pedras. Como
consequência,

esse

grande

número

de

novos

residenciais

aumentou

exacerbadamente a demanda por vagas, influenciando o número de estudantes
matriculados na Escola Caminho das Pedras nos últimos dois anos, passando de
100 alunos para mais de 400.
É preciso salientar que o histórico de bom desempenho da escola até 2015,
apresentado na Tabela 17, refere-se aos 100 alunos matriculados neste
estabelecimento de ensino, os que são considerados como “nativos” da região, em
sua maioria, filhos e filhas dos operários das fábricas existentes na localidade.
Portanto, não sabemos como será o desempenho desta escola nas próximas
avaliações externas diante do aumento de matrículas e das dificuldades estruturais
já existentes nesta instituição.
Cabe explicitar também que o aumento de matrículas nessa escola não veio
acompanhado de melhorias, tanto na estrutura do prédio da unidade, quanto na
estrutura material das salas de aula. Pelo contrário, como resultado da grande
procura por vaga, a direção escolar decidiu abrir mão de vários espaços de forma
que a sala dos professores, a biblioteca, e o refeitório passaram a funcionar como
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salas de aula para que as crianças que passaram a morar na região não ficassem
sem estudo.
A precariedade dessa situação já havia sido afirmada na pesquisa realizada
por Arruda (2015) quando passou a estudar tal localidade:
[…] essas creches e escolas de ensino fundamental não irão suprir a
necessidade básica do Residencial [...]. Essas escolas e creches já
são deficientes para as comunidades [...]. A entrada das 1.800
famílias [...] ultrapassará o limite físico desses equipamentos de
educação (ARRUDA, 2015, p. 30).

É válido também destacar que além da escassez de vagas, tanto para a
Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental e Médio, o transporte público
responsável pela locomoção das pessoas entre as localidades dessa região é
igualmente precário, até mesmo para as áreas mais centrais da cidade. A situação é
ainda agravada pelo fato do isolamento da região e da dificuldade de acesso aos
principais serviços, sejam eles de educação, saúde ou lazer.
Para exemplificar essa dificuldade narrada, tomamos o fato dos estudantes
necessitarem de ônibus escolares disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Educação de Salvador para efetuar o trajeto dos condomínios até a unidade escolar.
Em conversas informais com as mães durante o trabalho de campo, algumas
senhoras comentaram justamente sobre a falta de transporte público na região e
relataram que, quando mães, pais ou responsáveis necessitam comparecer à
escola, “pegam carona” com o ônibus escolar que levam os alunos para a Caminho
das Pedras no início da manhã ou da tarde e aguardam o mesmo ônibus que levam
os estudantes em casa para voltarem a seus lares em segurança, corroborando o
ponto de vista da diretora.
Cabe registrar que a construção dos residenciais do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV) apresentam um grande avanço no que se refere à
disponibilização de melhores moradias para famílias até então desassistidas. Porém,
ainda há ajustes a serem feitos no que tange à disponibilização de equipamentos
públicos de educação e saúde de qualidade que atendam a essa população, com
vistas a não sobrecarregar os equipamentos já existentes em cada localidade
escolhida para abrigar essas novas habitações.
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5.2

CORPO DOCENTE, ESTRUTURA FÍSICA E ADMINISTRATIVA DA ESCOLA

A Escola Municipal Caminho das Pedras atende atualmente as etapas da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No ano de 2017, a
unidade passou a ser considerada como de grande porte pela Secretaria Municipal
de Educação. A gestão escolar é formada por uma diretora, dois vice-diretores e
duas coordenadoras pedagógicas. O corpo docente conta com oito professores em
Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)12 e 10 professores concursados.
No que toca o nível de formação dos professores que lecionam na escola,
dos 13 professores que responderam sobre sua formação, todos possuíam
graduação em Pedagogia (seis em instituições públicas e sete em particulares). Dos
13 pedagogos, 11 possuem cursos de especialização lato sensu nas diversas áreas
educacionais, como Educação Especial, Gestão Educacional, Alfabetização e
Letramento, Psicopedagogia, Educação Infantil, História e Cultura Afro-Brasileira,
Educação de Jovens e Adultos e em Filosofia, Pesquisa em Educação e Estudos
Culturais.
A maioria dos cursos de especialização lato sensu citados acima foi cursado
em universidades públicas, como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a
Universidade Federal da Bahia (UFBA). A coordenadora pedagógica, além de
possuir três especializações pela UNEB, sendo todas ligadas a área de educação,
possui também o título de mestre em educação proferido pela Universidade Gama
Filho. A diretora da escola é graduada em Pedagogia e possui título de pósgraduação lato sensu, qual seja: especialização em Gestão Escolar proferido pela
UFBA.
Também foi possível verificar que alguns professores possuem mais de uma
graduação, como é caso de três professores que apresentaram, além do curso de
Pedagogia, Licenciatura em Matemática, História, Geografia e Bacharelado em
Direito. Assim, constatamos que o corpo docente dessa instituição é composto por
professores com ampla formação continuada em diversas especialidades no campo
educacional. Isto proporciona à escola uma gama de saberes, com predominância
em temas, na maioria das vezes relacionados ao cotidiano da sala de aula, à
12

Os professores contratados no Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, possuem sua
contratação temporária por tempo determinado nas escolas municipais, desempenhando as
mesmas funções que os professores estatuários, nos termos do art. 67, da Lei Complementar
36/2004 e conforme Processo Administrativo SEMGE nº 1997/2015.
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administração e gestão escolar, contribuindo, dessa forma, com os fazeres
pedagógicos e administrativos da escola.
O estabelecimento de ensino pesquisado não possui processo seletivo para
admissão de alunos. Porém, há uma estratégia pedagógica realizada pela Escola
Caminho das Pedras que são os princípios que regem a alocação de alunos para
construção das turmas do turno matutino e vespertino. A turma da manhã têm, em
sua maioria, alunos e alunas com mais dificuldade de aprendizagem e são tidos
como mais ”indisciplinados”, pois, a gestão escolar defende a ideia de que, no
horário da manhã, os professores estão mais dispostos fisicamente e conseguem
dispor de mais energia para atender às demandas que essas turmas possam
necessitar.
Já no turno da tarde acontece o inverso, os alunos mais frequentes e com
melhor desempenho são mantidos nesse horário, quando a gestão acredita que os
professores estão mais cansados e tendem a ter menos energia física e mental.
Essa regra possui algumas exceções quando há incompatibilidade de horários entre
o turno que a família dispõe para a escola, ou quando problemas de outras ordens
acontecem.
Outra decisão tomada pela gestão diz respeito à escolha do professor que
irá lecionar nas turmas, a diretora afirma que tende a escolher professores para
salas conforme o perfil do profissional e sua forma de lecionar em cada segmento de
ensino, como é o caso de professoras que demonstram ter mais empatia e
experiência com a Educação infantil e outras mais com os anos do Ensino
Fundamental. A gestora informou que durante um ano letivo acompanha todos os
professores e seu desenvolvimento com cada turma, propondo ao fim do ano uma
troca de professores quando acha cabível, pois, argumenta que o foco da escola
está sempre voltado para a aprendizagem do aluno, não sendo possível, dessa
forma, o professor escolher em qual turma leciona.
No que se refere ao corpo discente, a escola possui atualmente 470 alunos
distribuídos em 18 turmas, no turno matutino e vespertino, as quais se encontram
completamente lotadas, no limite máximo proposto pela própria Secretaria de
Educação. Já em relação à Educação Infantil, há uma turma matriculada no Grupo 3
(creche), duas classes que atendem ao Grupo 4 e mais duas turmas que atendem
ao Grupo 5 (pré-escola). Quanto aos anos iniciais do Ensino Fundamental, essa
unidade escolar possui duas salas para o 1º ano de escolarização, três classes para
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o 2º ano, três salas para o 3º ano (Ciclo I), além de duas turmas para os alunos do
4º ano de escolarização e mais duas para o 5º ano (Ciclo II). Por fim, há uma turma
de estudantes inseridos no programa de regularização de fluxo da Secretaria
Municipal de Educação de Salvador em parceria com o Instituto Ayrton Senna, na
modalidade que responde pelo nome de Se Liga13.
Atualmente, a escola conta com nove salas físicas, destas, somente cinco
foram construídas com o intuito de serem salas de aula e dispõem de condições
para funcionar como tal. Diante da alta procura por vagas na região depois da
construção dos residenciais que fazem parte do PMCMV, a gestão decidiu,
juntamente com os professores, que alguns espaços da unidade poderiam ser
transformados em sala de aula para atender a demanda gerada. Assim sendo, uma
sala de informática se transformou em sala de aula, a área do refeitório foi dividida e
transformada em duas salas de aula (nas quais as professoras do Grupo 3 e do
Grupo 4 dividem a área utilizando as estantes de livros de cada sala como limitador,
o que dificulta o trabalho das duas turmas) e a sala de professores também deu
origem a outra sala de aula.
Na nossa primeira ida a campo percebemos, ainda, que uma área externa
coberta construída com o intuito de ser um lavabo, também tinha virado uma sala
para reforço escolar. Porém, na segunda visita à escola a diretora informou que
desistiu dessa decisão, visto que quando chovia a área era atingida pela chuva.
Ainda observamos, em nossa visita, uma estrutura de palha embaixo de uma
mangueira, a qual tinha sido construída para uma festa junina na escola e ao fim
também tinha virado um espaço para reforço dos alunos com dificuldades.
Observamos também, que a própria diretora cedeu a sala da direção para os
encontros entre os professores e a coordenação pedagógica, como resultado disso,
a gestora passou a gerenciar a escola dentro da guarita do vigilante, local onde
aconteceram nossas primeiras conversas e entrevistas. Portanto, essas decisões de
13 Programa que faz parte do Projeto Salvador Idade Certa, o qual pretende regularizar a situação de
estudantes com distorção idade-série, ou seja, aqueles que possuem um atraso de dois anos ou mais
de idade em relação à série que cursam. No segmento conhecido como Se Liga se localiza os jovens
indicados pela Secretaria de Educação de Salvador e as escolas municipais que não aprenderam
ainda a ler, nem escrever, os mesmos são retirados das suas salas de origem e colocados em uma
sala multisseriada junto com outros alunos com as mesmas características, independente das idades.
Vale lembrar que esses alunos, mesmo estando inicialmente matriculados no 5º ano do Ensino
Fundamental, não realizam a Prova Brasil quando são deslocados para essas salas de correções de
fluxo. Para mais informações ver: http://educacao.salvador.ba.gov.br/programa-projeto/programaidade-certa/ e http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31992.

124

transformar inúmeros locais da instituição que deveriam ter outra funcionalidade, em
sala de aula, foi uma forma da escola atender à grande demanda da região
ocasionada pela alta procura por vagas escolares após a construção do residencial
do PMCMV.
Em relação ao saneamento básico, a escola não conta com rede de esgoto,
tendo somente fossa, o que acaba dificultando a resolução de alguns problemas que
surgem cotidianamente, como o entupimento dos vasos sanitários. Também não
possui água tratada própria, o que culminou por muitos anos na utilização da água
do poço da região. Atualmente, a unidade recebe água de caminhão pipa, o qual
atende a escola semanalmente, a partir de uma parceria realizada entre a
distribuidora e a própria gestão escolar. Na maioria das visitas realizadas à escola
percebemos a dificuldade existente para usar o banheiro, ou mesmo realizar um
gesto simples de higiene como lavar as mãos.
Portanto, identificamos os fatores que influenciam o público dessa unidade a
ser tão diferente do público das outras escolas as quais analisamos o INSE. Além
das famílias dos alunos considerados “nativos” da própria região já possuírem, na
sua maioria, condições socioeconômicas precárias, esta situação se agravou a partir
de 2016, quando a escola recebeu alunos e alunas oriundos de famílias que
residiam nos bairros mais carentes da cidade. Estas contempladas pelo PMCMV por
possuírem parcos recursos econômicos e viverem em áreas de risco ou em situação
de insalubridade. Esta uma reorganização, exercida pelo poder público, acaba
promovendo a reorganização de uma população relativamente homogênea no que
se refere às características socioeconômicas.
Além disto, a escola analisada lida com uma condição estruturalmente
precária no que se refere às necessidades básicas, como rede de esgoto,
saneamento básico, como também à estrutura física, que não oferece condições
adequadas para o número de estudantes matriculados. Mesmo não dispondo de
estrutura física e material para atender a demanda criada pelo descumprimento da
Portaria nº 168/2013 assinada pelo Ministério das Cidades, que dispõe sobre a
disponibilização de serviços públicos à população atendida pelo PMCMV, a Escola
Caminho das Pedras não se recusou a receber essa população, fazendo inúmeras
intervenções no seu corpo docente e na sua estrutura organizacional e física para
não deixar centenas de crianças fora da escola.
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5.3

ANÁLISE DOCUMENTAL: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Caminho das Pedras
encontra-se datado de 2014, informa seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e a
Educação de Jovens e Adultos. Sua base legal estende-se ao Referencial Curricular
para a Educação Infantil e a Resolução do Conselho Municipal de Educação nº
020/2010, que trata de estabelecer as diretrizes básicas para a elaboração ou
adequação do PPP dos estabelecimentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sistema Municipal de Ensino de
Salvador.
No PPP, a unidade escolar é devidamente apresentada, bem como o
histórico daquele espaço social. Ao descrever a população atendida pela escola, os
autores do documento demonstram ter consciência da instituição atender uma
população carente narrando, inclusive, o fato de aquelas famílias sobreviverem,
muitas vezes, com somente um salário mínimo. Também é descrito o fato das
famílias terem dificuldade de locomoção dentro desse espaço e de terem, muitas
vezes que trabalhar distante de suas residências, fato que prejudica o
desenvolvimento da criança na escola, como podemos ver a seguir:

Não há posto policial, não há saneamento básico, água encanada,
coleta de lixo e, muito menos, ruas pavimentadas. A maior parte das
instalações elétricas é clandestina e o sistema de transporte,
praticamente, não existe, visto que há apenas uma Topic fazendo
pequenos itinerários dentro da localidade, com horários irregulares.
Os correios cobrem apenas um determinado trecho da região,
deixando as correspondências aos cuidados de alguns moradores
que, no percurso para o trabalho [...], possam entregá-las a seus
destinatários. Outra questão que chama a atenção é que grande
parte da população tem um baixíssimo nível de escolarização. Essa
situação foi detectada com a implantação do noturno da escola em
agosto de 2012. (CAMINHO DAS PEDRAS, 2014, p. 18.)

Por este trecho, é nítida a percepção da unidade escolar sobre as condições
que aquela comunidade vive, bem como seus alunos e alunas. Inclusive explicitam
isto neste documento, que é de extrema importância para a compreensão dos
objetivos pedagógicos, metas e caminhos de cada instituição escolar. Segundo o
PPP, o documento “foi elaborado a partir das reflexões desta comunidade escolar à
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cerca do perfil sócio, econômico, político e cultural da comunidade na qual a escola
está inserida” (CAMINHO DAS PEDRAS, 2014, p. 20).
Assim, o projeto apresenta ainda como objetivo geral a valorização da
educação. Entre os objetivos específicos aparecem preocupações com a autoestima
dos alunos, ações que integrem a família ao espaço escolar, o resgate e a
valorização da cultura local, a preocupação em elevar o índice de aprovação, reduzir
o índice de evasão, e elevar o IDEB da escola, entre outros.
Em suma, a leitura do PPP nos permitiu perceber que a escola se preocupa,
não somente, com os indicadores de qualidade de educação das avaliações em
larga em escala, como também narra o compromisso político educacional traçado ali
naquele espaço. Porém, não observamos no PPP nenhuma referência a projetos
que abarquem a Lei 10.639/2003, que trata de incluir o ensino da história e cultura
africana e afro-brasileira nas escolas, nem da Lei 11.645/2008, a qual institui o
ensino obrigatório da história e cultura indígena. A única referência que surge no
texto do PPP em relação aos grupos étnico-raciais citados é quando o projeto afirma
que a localidade da escola possui inúmeros terreiros das religiões de origem
africana e afro- brasileira.
O PPP dá conta de descrever minuciosamente as características sociais,
econômicas e religiosas das famílias atendidas pela comunidade escolar. Nesse
ponto, narra que a maioria dos alunos que ali estudam são filhos de pais praticantes
da religião evangélica, um pequeno grupo de filhos e filhas de famílias católicas e
alguns praticantes do candomblé. Percebemos, que apesar de ter registrado a
diversidade religiosa do público atendido pela escola, não visualizamos traços no
documento

que

informassem

como

essas

diferenças

seriam

tratadas,

pedagogicamente, nesse contexto escolar.
Um ponto que chamou nossa atenção foi a preocupação dada ao alcance
das metas educacionais da unidade, que se encontram muito bem definidas nesse
documento, demonstrando uma visível preocupação com o aumento da taxa de
aprovação, bem como com a diminuição da taxa de evasão da unidade escolar.
Notamos a existência de propostas educacionais, sempre bem demarcadas, de
eventos culturais que elevem a autoestima dos alunos sempre procurando respeitar
à cultura da região em que a escola está localizada.
No que se refere ao calendário interno da escola, pudemos ver referência ao
dia 21 de março, considerado como dia de Luta Contra a Discriminação Racial (o
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qual, inclusive, foi retirado atualmente do calendário geral enviado pela Secretaria de
Educação às escolas). O dia 12 de agosto, em que se celebra-se o início da Revolta
de Búzios, também é citado nesse PPP.
A propósito da avaliação da aprendizagem, o texto a considera como um
momento de “diagnosticar, refletir, comparar os progressos, identificar necessidades,
dificuldades, e com base nos dados desse diagnóstico tomar decisões concretas
para alcançar as metas estabelecidas e os objetivos propostos.” (CAMINHO DAS
PEDRAS, 2014, p. 43). Nesse item, a escrita do documento deixa nítida a
preocupação de que o processo avaliativo não seja algo excludente, mas que tente
“oferecer uma educação igualitária e de qualidade para seus alunos a partir do (re)
planejamento, modificação e ampliação das novas demandas que surgem [...]”
(CAMINHO DAS PEDRAS, 2014, p.44).
O documento mostra, ainda, que o currículo da escola foi construído com
base nos seguintes eixos: ética, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade
cultural, trabalho, consumo e saúde. A ideia é de que o currículo se configura como
um campo em que surgem tensões e relações de poder e que auxilia na construção
das identidades dos atores presentes no contexto escolar.
A escola deixa nítido que a opção curricular traçada busca levar as crianças
e os jovens que ali estudam ao enfrentamento das imposições da sociedade visando
à transformação individual e social, buscando romper com as barreiras que
dificultem o seu caminhar. O documento também informa que o currículo foi pensado
buscando respeitar os saberes históricos locais.
Durante observação livre em um conselho de classe proposto pela unidade
escolar, ficou visível a preocupação da equipe gestora e pedagógica em respeitar o
que fora acordado entre eles e o próprio PPP. Entre esses acordos, podemos citar a
necessidade de acompanhar de perto a aprendizagem dos alunos, bem como seus
avanços, compartilhando resultados e estimulando os atores no processo de
avaliação. Em nossa opinião, fica nítido que o Projeto Político Pedagógico da Escola
Caminho das Pedras é vivo, ao passo que é lembrado e revisitado em momentos
pedagógicos coletivos.
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5.4 CARACTERÍSTICAS INTERNAS DA ESCOLA CAMINHO DAS PEDRAS

Uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Avaliação e Medidas
Educacionais (GAME), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), realizou um estudo de caso em três escolas públicas de Belo
Horizonte no intuito de observar quais fatores favoreciam o bom desempenho
dessas escolas em avaliações externas. Os pesquisadores, buscando compreender
quais situações analisar no campo, investigaram na vasta literatura internacional
para identificar os fatores relacionados às escolas que auxiliam no bom desempenho
dos estudantes, estabelecendo 6 eixos para análise, quais sejam: 1) a infraestrutura
e os fatores relacionados a organização externa; 2) a liderança da escola; 3) os
professores; 4) a relação com as famílias e a comunidade; 5) as características do
clima interno da escola; e 6) as características do ensino. (SOARES; TORRES E
ALVES, 2002).
Devido a decisões metodológicas tomadas durante o percurso da pesquisa
de mestrado em questão e do espaço de tempo disponibilizado para conclusão
desta pesquisa, nos atemos a analisar esses seis eixos de forma menos densa do
que seria desejável, porém, esses itens foram elencados no processo de construção
do roteiro de pesquisa do estudo de caso.
Dessa forma, considerando o primeiro eixo, relativo à influência da
infraestrutura escolar no bom desempenho dos estudantes, a Escola Caminho das
Pedras precisa lidar cotidianamente com, vários problemas, como o grande número
de alunos, a falta de sala de aulas para a demanda da região, a falta de biblioteca,
sala de informática, refeitório, sala dos professores, todas essas questões são ainda
agravadas pela má conservação do prédio e precariedade das instalações básicas,
como é o caso da rede de esgoto e da distribuição de água.
No que diz respeito à organização externa da escola que, de acordo com
Soares, Torres e Alves (2002) remete-se ao controle do tipo de aluno admitido, à
seleção e à admissão de professores, percebemos dentro do espaço pesquisado
que, apesar de não ter seleção para admissão de alunos na escola, há intervenções
pedagógicas que separam os alunos por turno dependendo do seu nível de
aprendizagem, do seu comportamento disciplinar e de sua frequência. No que
compete à admissão de professores, não há nenhum tipo de seleção, porém os
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professores podem ser trocados de turmas dependendo do desenvolvimento de seu
trabalho, a critério da gestão.
Em relação ao segundo eixo, no que se refere à liderança da Escola
Caminho das Pedras, notamos uma forte liderança pedagógica e administrativa e o
corpo docente parece compartilhar dos mesmos desejos e colocar em prática os
acordos resolvidos no coletivo.
Já sobre os professores da instituição como fator de influência no
desempenho escolar, isto é, o eixo 3, observamos que os docentes da Escola
Caminho das Pedras possuem formação adequada e experiência profissional.
Porém, a maioria é contratada por tempo determinado através do REDA e não
possuem uma série de benefícios definidos em lei para os servidores estatuários.
Entretanto, observamos dentro desta unidade alguns acordos realizados
para amenizar essas diferenças. É o caso da recente conquista alcançada pelos
professores municipais com a promulgação da Lei Municipal nº8. 722/2014 que
define, entre outras questões, a reserva de jornada14 que o professor estatutário tem
direito através do Plano de Carreira. Este direito, no entendimento da Secretaria
Municipal de Educação de Salvador, não contempla os professores contratados
através do REDA, os quais obedecem à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Porém, a diretora da escola assumiu o compromisso com esses profissionais de
garantir-lhes a reserva de jornada por considerar que fazem jus ao benefício.
Portanto, mesmo sendo a maioria dos docentes contratados em regime REDA,
possuem praticamente os mesmos direitos garantidos pela gestão, igualando-se, na
maioria das vezes, aos professores concursados.
No que tange o quarto eixo, a relação com as famílias e com a comunidade,
consideramos, pelo pouco tempo que tivemos observando essas relações, que a
gestão escolar pareceu ser bem próxima à comunidade. O contato dos pais com a
escola sempre é estimulado através de reuniões periódicas, momento em que são
compartilhados com a família detalhes do processo de aprendizagem dos alunos e
alunas e a importância do papel das famílias nesse processo. Notamos também que
há uma forte relação de confiança entre a comunidade externa e a gestão escolar.
14

A Reserva de Jornada se configura no período de 1/3 de horas semanais que são reservados ao professor para
que o mesmo desempenhe atividades complementares de planejamento, participação na elaboração da proposta
pedagógica, elaboração do plano de trabalho, colaboração nas atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade e participação dos mesmos nas formações continuadas.
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Soares, Torres e Alves (2002) entendem o clima interno da escola sob duas
perspectivas: “existência de um clima de ordem e expectativa em relação ao
desempenho futuro dos alunos”. Assim, no que diz respeito às características do
clima interno da Escola Caminho das Pedras, observamos um clima de ordem, pois
foi perceptível que há expectativa em relação ao desempenho futuro e processual
dos alunos, acompanhada de instrumentalização e acompanhamento por parte da
coordenação pedagógica e de todos envolvidos nesse processo. Incluímos nesse
mesmo eixo o clima de afetividade e colaboração coletiva presentes na escola, em
que todos parecem trabalhar em prol de um bem comum, qual seja: a aprendizagem
e o bem estar dos alunos que ali estão matriculados.
Por fim, o último eixo traz como fator as características do ensino. Ficou
evidente, que a Escola Caminho das Pedras possui uma estrutura de
acompanhamento do desempenho dos alunos através do levantamento dos níveis
de escrita por bimestre, os quais são comparados por turma durante as reuniões
individuais e coletivas com os professores, a coordenação pedagógica e gestão
escolar. A política de reprovação e aceleração dos alunos respeita a realidade
individual do aluno, levando em consideração o seu processo de ensino e
aprendizagem. Também há nitidez no que se deve ensinar e como se dá esse
processo.
Portanto, concluímos que a Escola Caminho das Pedras parece desenvolver
muito bem a maioria dos eixos levantados por Soares, Torres e Alves (2002) sobre
quais fatores apresentados pelas escolas eficazes influenciam no bom desempenho
de seus estudantes. Com exceção da infraestrutura escolar que não é considerada
adequada como ambiente educativo nem pelos seus professores, nem pela sua
gestão escolar.

5.4.1 A atuação da gestão e o desempenho escolar

Tanto as análises sobre as condições estruturais da instituição, como
referências sobre a gestão escolar e a relação desta com a comunidade já foram
mencionadas quando abordamos os seis eixos levantados por Soares, Torres e
Alves (2002). Porém, sentimos necessidade de construir um subitem para detalhar
esses eixos, pois, percebemos que a gestão escolar pareceu exercer uma força
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propulsora nas situações que dizem respeito às condições estruturais e
administrativas da escola. A partir dessas observações, parece que a atuação da
diretora da escola minimiza os impactos desses fatores na aprendizagem dos
alunos.
Como já sabemos, a diretora da Escola Caminho das Pedras é pedagoga e
tem especialização em gestão escolar pela UFBA. Assim, consideramos que possui
formação para exercer seu cargo de gestora, visto que durante sua especialização
desenvolveu técnicas e conhecimentos na área de gestão escolar, além de ter sido
eleita através de um processo democrático que envolve toda a comunidade
escolar.15
Além de trabalhar 40 horas na Escola Caminho das Pedras, a gestora
trabalha em outro município, como coordenadora pedagógica no período noturno,
perfazendo uma carga horária de trabalho de 60 horas semanais. Ela passou a fazer
parte do corpo docente da escola pesquisada no ano de 2004, totalizando 13 anos
de trabalho na mesma unidade escolar.
A julgar pelos anos em que está na mesma escola, podemos afirmar que a
diretora da unidade tem experiência com a comunidade na qual a Escola Caminho
das Pedras está inserida. Durante as entrevistas realizadas ficou perceptível que a
diretora conhece, praticamente, a família de todos os estudantes antigos da referida
escola e mantem uma relação de confiabilidade, visto que a maioria das mães, pais
e responsáveis já foram alunos do turno da EJA quando este segmento de ensino
era ativo na unidade. Segundo informações da coordenadora pedagógica e dos
professores, a gestora por conhecer a realidade de cada uma dessas famílias,
realiza atividades de auxílio à comunidade, como, por exemplo, a coleta de
alimentos para oferta de cestas básicas às famílias mais carentes da região.
Uma das observações que fazemos para corroborar com a ideia de que a
gestão compreende a importância da comunidade é o fato da mesma decidir
comemorar o aniversário da escola no dia que o prédio foi fundado, ainda quando o
intuito era alfabetizar os operários que trabalhavam nas fábricas construídas na

15 A eleição para diretores e vice-diretores nas escolas públicas sob administração municipal seguem
o que determina a Lei Complementar nº 36, de 30 de abril de 2004, que apresenta o estatuto dos
servidores do magistério público do município de Salvador e os artigos (33 a 44) que tratam
especificamente da eleição são regulamentados pelos decretos pelos decretos nº16.865/2006
enº23.966/2013)
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região. A data de 17 de agosto de 1973 é respeitada, apesar do convênio com a
Prefeitura de Salvador e a consequente municipalização só ter ocorrido em 1992. A
própria diretora relata o momento em que chegou à escola e podemos perceber a
afetividade com que ela mesma narra sua a relação com a escola e seu entorno.
Porém, conforme já exposto, a estrutura física da escola é insuficiente para a
comunidade assistida no que se refere à quantidade de crianças matriculadas e a
qualidade do prédio e dos recursos básicos de higiene. Essa situação promove
inúmeros desafios para a equipe pedagógica que está no cotidiano da escola.
Durante as visitas realizadas na unidade escolar, foi perceptível que a forma
como a gestão atua diminui a existência de problemas que poderiam gerar maiores
impactos na aprendizagem das crianças que ali estudam. Em uma das nossas
visitas percebemos que o marido da diretora tinha ido à escola auxiliá-la no conserto
de um dos únicos sanitários que ainda funcionavam na unidade. Ao conversar com
ela percebemos que isso é algo recorrente, pois inúmeras queixas são dirigidas ao
órgão responsável, mas dificilmente as demandas da escola são atendidas.
Segundo ela, a única solução encontrada nesses casos é solicitação de apoio aos
amigos, funcionários e até aos familiares.
Notamos, também, que a gestora construiu inúmeras parcerias ao longo dos
anos, a maioria, com setores privados para que a escola não deixasse de funcionar.
Uma delas já citada, foi o contato com uma empresa de abastecimento de água em
“carro pipa”. Sendo possível, ter a garantia de que a escola fosse abastecida toda
semana com 10mil litros de água, por conta desse acordo entre a gestão e a
empresa privada. A gestora narrou que viu a necessidade de realizar esse acordo
por conta da ineficácia de abastecimento pela empresa contratada pela prefeitura de
Salvador. Esta empresa teria, por diversas vezes, deixado de abastecer a escola
devido ao não pagamento por parte da prefeitura. Ficando a escola por diversas
vezes sem água.
Outra parceria, muito bem alimentada pela gestão da escola, é feita com a
pedreira que fundou a escola no ano de 1973. Segundo a gestora, o diretor da área
ambiental da pedreira se disponibilizou a auxiliar a escola no que precisasse. A
última ajuda prestada foi a disponibilização de material de construção para consertar
o teto da guarita que estava em processo de desabamento e não havia verba para
tal conserto.
Mesmo diante da precariedade da estrutural da escola, a gestora afirmou
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que o índice de evasão da unidade não chega a ser alarmante, pois, passado um
período de 30 dias, a diretoria vai à casa do aluno para entender o motivo pelo qual
ele não está indo para a escola. Segundo declarou, um dos motivos pelos quais os
alunos saem da escola é o retorno das famílias para o interior do estado.
Quando algum aluno passa a faltar com maior frequência e recebe a visita
da gestora em sua casa, logo retornam à escola com medo de perder a vaga. Para a
diretora o que mais influência nessas ausências, são os incentivos que alguns
alunos começam a receber das suas famílias para procurar empregos, o caso mais
comum é o ofício de caseiro dos sítios ao redor da localidade.
A diretoria afirmou, ainda, que em 2012 começou a perceber que grande
parte dos alunos concluía o 5º ano na Escola Caminho das Pedras, mas, não
voltavam à escola para buscar as documentações necessárias para se matricularem
em outros locais para prosseguir com os estudos. Outra parcela dos alunos também
não chegava sequer a concluir o 5º ano. Quando realizava a busca por informações
desses estudantes, através de suas famílias, era informada de que aquele aluno
havia conseguido um emprego em algum sítio próximo, ou estava se envolvendo no
tráfico de drogas presente na região.
A gestão percebeu também que era pequeno o número de alunos que
conseguiam vaga nas únicas duas escolas públicas estaduais mais próximas à
região. Dessa forma, a diretoria instalou o turno noturno na Escola Caminho das
Pedras para atender esses alunos que não estavam estudando ou haviam deixado
de estudar.
Dessa forma, durante o ano de 2012, a Escola Caminho das Pedras passou
a atender alunos de 14 anos e até de 65 anos matriculados na Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Diante da abertura do turno noturno, as mães, os pais e os avôs
também se matricularam visto que a maioria não possuía o ensino fundamental
completo.
A EJA funcionou em 2012 e 2013, sem nenhuma ajuda estrutural da
Secretaria de Educação de Salvador e sem nenhuma vice-gestora que pudesse dar
apoio. Contando, somente, com alguns professores da escola que também exerciam
a função docente no turno vespertino, sendo todos pedagogos e com licenciatura em
disciplinas diversificadas. Em 2014, depois de realizar a formatura de quase 50
alunos e diante de tanta dificuldade, a diretoria cancelou o projeto da EJA na escola.
Ela conta o quanto foi difícil tomar essa decisão, porém via que não tinha mais
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condições estruturais de manter esse segmento na escola.
Portanto, durante o período que estivemos na escola pesquisada,
percebemos como a atuação da gestão escolar é de suma importância para o bom
funcionamento da unidade em questão. Visto que, se trata de uma instituição que
apesar de inúmeros problemas, exerce junto à comunidade um papel social
imprescindível.
É algo que está de acordo com os resultados das análises realizadas por
Soares, Torres e Alves (2002), onde os autores demarcam como a liderança pode
fazer a diferença em escolas públicas:

Uma liderança que apresente como características o envolvimento
com as questões escolares e a preocupação com a construção de
uma participação dos outros profissionais de ensino na escola, entre
outras, é capaz tanto de, pelo menos em parte, reverter as situações
adversas colocadas pela realidade socioeconômica, quanto de
colocar em prática propostas pedagógicas que podem modificar os
resultados acadêmicos dos estudantes. (SOARES, TORRES E
ALVES, 2002, p. 110).

Assim, acreditamos que a atuação da diretora na Escola Caminho das Pedras
representa esse quadro de liderança administrativa e, consequentemente, seu
trabalho junto com a adesão da equipe pedagógica é um fator preponderante para o
bom desempenho alcançado por essa unidade de ensino na Prova Brasil ao longo
dos anos.
Ao questionarmos a professora do 5º ano, sobre quais fatores ela encontra na
escola que auxiliam na eficácia do ensino, ela declarou:

Olha, tem outros, mas acho que ela [a diretora] é a principal. Ela
busca sempre de inúmeras maneiras possíveis a melhoria da escola
e dos alunos. Ela vai de sala em sala, vê como é que tá, vê como os
alunos estão se desenvolvendo. Em todos os momentos que a gente
tem de AC com a coordenadora, ela tá perguntando: 'Como é que
tá?'; 'Tá precisando de alguma coisa na turma?' 'Quer alguma coisa,
tem algum aluno com dificuldade?'; 'Vamos ver o que é que esse
aluno tem, vamos chamar o responsável pra ver se aconteceu
alguma coisa com ele ou com a família que a gente pode estar
ajudando pra poder melhorar nessa área aqui.' E os projetos
também, que ela tá sempre vendo os projetos que a gente possa
abranger todas as áreas...interdisciplinar. [...] E eu aqui me sinto
muito abraçada por ela. [...] Eu acho que ela abraça muito a escola,
os professores e os alunos, pelo menos é o que eu vejo, é o que eu
sinto. (Professora regente do 5º, entrevista cedida a pesquisadora
2017.)
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Diante dessa reflexão, citamos pesquisas (ALBERNAZ E ORTIGÃO, 2002;
SOARES E ALVES, 2003) que concordam com o fato da atuação da gestão ser
imprescindível para que a escola apresente bons resultados. Um exemplo é a
pesquisa que utilizou os dados da Prova Brasil das escolas municipais e estaduais
do Rio de Janeiro em 2013. Com o objetivo de verificar a possível relação entre a
liderança do diretor e o clima escolar (através da percepção dos professores). Assim,
concluíram que a escola em que os professores apresentaram uma percepção mais
positiva sobre a liderança do diretor obteve melhores resultados nos testes de
matemática aplicados ao 5º ano do ensino fundamental (OLIVEIRA e WALDHELM,
2016). Dessa forma, percebemos que a percepção dos professores sobre os
gestores influência o rendimento da escola.
Dessa maneira, fica mais compreensível perceber a fala da professora
entrevistada durante a pesquisa, quando esta aponta a gestora como o fator
principal que move o bom funcionamento da unidade escolar.
Ao buscarmos compreender de que forma a diretora se via ao exercer seu
papel e como ela entendia que sua prática poderia influenciar o desempenho da
escola, respondeu:

Eu sou muito exigente, né? Eu não sou uma diretora só diretora, eu
sou uma diretora que procuro coordenar também, eu sou uma
diretora que eu olho tudo, que eu vejo tudo, eu vou nas salas, eu dou
aulas, ontem eu até tava falando isso, que eu dou aula. Se uma
professora falta, eu vou. Não fico o tempo todo aqui sentada, sempre
dou uma passeada pela escola. (Diretora da Escola, entrevista
cedida a pesquisadora, 2017)

Outro fator, que observamos na escola pesquisada é o fato das orientações
e/ou normas da Secretária de Educação, informadas muitas vezes pela Gerência
Regional de Educação, não serem colocadas em prática sem que sejam
questionadas e analisadas. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é a falta de
manutenção do próprio órgão central para fazer as próprias normas e orientações
dadas serem cumpridas. Um exemplo disso é a falta de professores que ministram
aulas da área diversificada do currículo, como é o caso das disciplinas de artes,
música ou dança. Soluções são dadas pela gestão com a finalidade de não
comprometer o dia letivo da unidade escolar, como podemos ver na sua fala:
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Na terça-feira a gente não tem professor de artes na casa, são duas
turmas que ficam sem essa aula, o que foi que eu fiz? Eu coloquei
um menino que trabalha aqui que é auxiliar de serviços gerais e aí
ele tem um violão, aí a gente dá aula de música e aí eu vou pra sala
cantar [envergonhada, sorrindo]. Aí eu já tinha as músicas, não sei
nem onde é que tá, [interrompe a fala para procurar entre os papéis]
meu repertório, que é uma forma de controlar as crianças, porque
você sabe que ainda tem esse problema, tem aluno que só respeita
quando é o professor da sala ou a diretora. Então, eu ficando ali com
eles, eu sei que é completamente diferente e aí sempre na terça-feira
à tarde, eu tô nessa tarefa com o 4º ano e com o 5º ano. (Diretora da
escola, entrevista concedida a pesquisadora, 2017).

Assim, observamos que diante da dificuldade em prover o direito dos alunos,
a diretora se mostra flexível e propõe acordos sempre visando respeitar o direito à
aprendizagem, se propondo, na maioria das vezes, ela mesma exercer a função que
seria demanda de outro professor.
Na escola, percebemos também que os funcionários demonstram carinho e
afetuosidade com os alunos. Os vigilantes exercem atividades de reparos na escola
a pedido da gestão e, devido à vagarosidade com que as queixas sobre a estrutura
física são tratadas pelo órgão municipal, os funcionários da limpeza se transformam
em auxiliares de classe quando requeridos em algum momento.
Logicamente, do ponto de vista político, esta ação não é correta e o ideal
seria que cada funcionário exercesse a função para qual foi designado e que os
alunos tenham professores com formação pedagógica para exercerem às atividades
propostas. Além disso, o desvio de função mostra a precariedade das relações de
trabalho propostos pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador e pela
própria Gerência Regional Escolar que coordena essas escolas.
Porém, o que sentimos no plano do real, é algo que nos comove, pois
vemos uma relação de troca em prol de um objetivo único que é o bem estar dos
alunos. Em uma das observações, foi narrado um dos fatos que comprovam tal
afirmação. Um dos alunos que estavam se despedindo da escola, em 2017, foi
questionado sobre o que ele mais sentiria falta. O estudante respondeu que seria,
justamente, o momento que o funcionário toca violão às terças-feiras junto com a
diretora, com sua música e sua descontração em um momento de relaxamento.
Notamos também que as confraternizações realizadas na escola contam
sempre com o auxílio dos professores. O corpo docente partilha entre si os custos
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para a realização, por exemplo, da festa de encerramento do ano letivo das crianças,
que contou, entre outras programações, com o aluguel de um “pula-pula”. Esse ano,
um dos professores da Educação Infantil se propôs a organizar uma festa de
formatura para esse grupo escolar, em grande parte financiada pelo professor e
pelos colegas docentes da unidade, perfazendo, dessa forma, um clima de auxílio
mútuo a fim de proporcionar experiências lúdicas diversas para os alunos que ali
estudam.
Não obstante, foi possível verificar, através das entrevistas que a gestão
sempre busca proporcionar, juntamente com parcerias externas e com o auxílio do
seu corpo docente, passeios para locais externos à escola. Em 2017, os alunos e
alunas da Escola Caminho das Pedras visitaram o GRAER - Grupamento Aéreo da
Polícia Militar da Bahia, Espaço Xisto Bahia, Unidunas - Universidade Livre das
Dunas e Restingas de Salvador, o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas de Salvador,
o Detran - Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Projeto Tamar – Praia do
forte e também realizaram um passeio turístico pela cidade de Salvador, sempre
contando com a parceria firmada com uma empresa de ônibus rodoviário e a diretora
da escola.
Assim, constatamos que, mesmo estando a unidade educativa afastada do
centro histórico de Salvador, a equipe pedagógica busca proporcionar excursões
para apresentar aos seus alunos várias atividades culturais. Atividades essas, que
não são facilmente propostas pela Secretária de Educação de Salvador, tendo que
ficar a cargo de cada unidade escolar buscar parceiros, sendo o mais dificultoso,
conseguir meios de transporte para que atividades como essas sejam possíveis.
Lahire (2013) é bem categórico ao afirmar que uma das formas possíveis da
escola enfrentar o fracasso escolar é oportunizar o acesso às diversas atividades
culturais, artísticas e lúdicas, no intuito de possibilitar a aprendizagem de outros
conteúdos, principalmente os que dizem respeito à cultura escolar.
Outro fato relevante percebido foi que raramente a escola suspende suas
aulas por conta de alguns percalços que acontecem no dia a dia da mesma. Nem
em situações como a falta de água, problemas nos sanitários ou quando ocorre a
necessidade de algum professor faltar, ou mesmo nos dias em que há reunião de
pais na unidade escolar. Soluções sempre são colocadas em prática com vistas a
fazer jus aos 200 dias letivos como determina a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB).
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Foi possível notar nos encontros coletivos entre os professores, a
coordenação pedagógica e gestão, que há sempre um objetivo bem traçado a ser
discutido nas reuniões. Percebemos que a coordenadora pedagógica tem o cuidado
de preparar e orientar às reuniões, sempre apoiada na fala da gestão. Além disso,
há sempre o cuidado de que o primeiro momento seja de sensibilização, com uma
mensagem para reflexão, ou uma dinâmica para a descontração do ambiente.
Observando a fala da coordenadora pedagógica ao guiar o encontro,
percebemos que apresenta como pilares de uma boa escola o foco na
aprendizagem e a cultura colaborativa entre os indivíduos que nela vivem. Ressalta,
ainda, que três sentimentos são imprescindíveis na prática educativa: a força, a
determinação e o compromisso.
Atentamos, também, para o fato que há espaço para os professores falarem
sobre situações positivas de aprendizagem nas suas salas, a coordenadora buscou
nas reuniões pedagógicas sempre ressaltar a importância da reflexão dos pontos
positivos. Desse modo, cada professor resgatava em suas memórias e em suas
experiências

a

valorização

das

estratégias

pedagógicas,

ao

passo

que,

compartilhava com os demais colegas, motivando, assim, o exercício da profissão
docente.
Enquanto acompanhávamos um desses momentos, notamos que os
professores ao narrarem suas experiências positivas no processo de ensino e
aprendizagem, sempre agradeciam ao trabalho da coordenação pedagógica,
valorizando seu trabalho, pontuando que mesmo diante da escola estar somente
com uma coordenadora de 20 horas (pois a outra coordenadora está de licença
médica), a mesma procurava orientar sempre que possível aos professores que não
eram de seu turno de trabalho. Foi perceptível, que tanto os professores elogiaram o
trabalho da coordenação e da gestão, como inversamente.
Outra observação que fizemos foi o fato das reuniões coletivas sempre
estarem pautadas na reflexão dos resultados apresentados pela escola, sejam os
resultados das avaliações externas, seja no índice de evasão ou de repetência da
escola. Há, nessas reuniões, uma preocupação em se discutir estratégias para
melhoria desses resultados.
Citamos como exemplo disso, uma das reuniões em que a coordenadora
apresentou o nível de escrita dos alunos separados por turma. Nesta apresentação,
comparava o nível de escrita inicial da turma, com o nível de escrita da turma ao final
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do ano e discutiu, junto com o coletivo de professores, as características de cada
turma, bem como ouviu a opinião dos professores sobre os dados. Ao final,
discutiam juntos como modificar algumas situações difíceis encontradas.
Momentos como esses, em que é possível comparar o nível de
aprendizagem inicial dos alunos e final para observar, como cada aluno evoluiu
dentro do ano letivo, se aproxima do que autores como Brooke e Soares (2008)
mencionam em suas pesquisas que abordam o efeito escola. Para os autores, este
efeito se configura no quanto a unidade escolar acrescentou ao aprendizado dos
seus estudantes a partir de suas políticas e práticas internas.
Na reunião coletiva de fim de ano, a coordenação, juntamente com a gestão
e os professores, discutiram sobre o aumento de alunos reprovados e evadidos em
2017. Assim, chegaram à conclusão de que esse ano o rendimento na Prova Brasil
seria prejudicado, visto que o IDEB é construído a partir do rendimento da turma do
5º ano e do índice de evasão e reprovação que a escola apresenta no mesmo ano
de aplicação da prova.
Também foram avaliados durante essa reunião os fatores que prejudicaram
o trabalho da unidade e concluíram que não havia necessidade de falsear dados da
realidade daquele espaço. Afinal, o grupo passou por um ano singular, no qual as
matrículas dobraram com a chegada dos alunos provenientes da construção do
Residencial do PMCMV, sem nenhuma ampliação da estrutura física. Portanto, os
estudantes que deveriam ser conservados o seriam, porque a aprendizagem deve
vir em primeiro lugar, mesmo sabendo da influência negativa que essa decisão
acarretará numa provável redução do IDEB da unidade.
Ao fim da última reunião pedagógica coletiva da Escola Caminho das
Pedras, foram discutidos quais seriam os objetivos do grupo para o ano de 2018. O
principal deles era diminuir pela metade o número de reprovação geral da escola,
monitoramento

da

infrequência

dos alunos,

criar melhores

condições de

aprendizagem para influenciar os dois primeiros itens citados, e a construção de
projetos e práticas pedagógicas que visem melhorar a qualidade do ensino.
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5.5

RELAÇÕES RACIAIS E DESEMPENHO ESCOLAR

Em entrevistas semiestruturadas propomos investigar, entre outros pontos,
como a gestão (na figura da diretora e da coordenadora pedagógica) e a equipe
docente (nesse caso, representada pela professora regente do 5º ano), entendem as
relações raciais na escola e se consideram que essas relações influenciam o
desempenho escolar dos que ali estudam.
No primeiro momento notamos desconforto e certa insegurança nas
entrevistadas em revelar sua identificação racial, sendo o ponto que mostrou mais
dúvidas e reticências durante as entrevistas. Situação desconfortável como essa foi
narrada por Carvalho (2009) em sua pesquisa, ao notar que as professoras se
sentiam incomodadas ao serem indagadas sobre as categorias de cor utilizadas pelo
IBGE durante a série de entrevistas realizadas pela autora. Essa dificuldade era
mais aguda quando as docentes deviam classificar os alunos e alunas como pardo,
preto ou indígena.
Durante as entrevistas realizadas na nossa dissertação, a categoria parda
foi a mais utilizada entre as três participantes citadas anteriormente, sendo que,
destas, duas afirmaram que só se declaram pardas por conta do registro da certidão
de nascimento de ambas. A diretora chegou a pontuar que acredita que essa
categoria racial não existe, porém se declarou dessa forma por entender que não se
enquadraria em nenhum dos dois extremos, no caso, o ser preta ou branca.
Lilia Schwarcz (2012) aborda essa problemática ao definir o pardo como
uma categoria-resto ou um verdadeiro saco de gatos, o qual historicamente nos
censos demográficos brasileiros tratou de reunir todas as sobras do que não cabia
em nenhuma outra classificação racial, funcionando, na maioria das vezes, como um
curinga. Assim, “[...] é um termo paradoxal e de difícil tradução. Na linguagem oficial
representa uma incógnita, já na popular tem cor definida [moreno] e é silencioso, à
semelhança do racismo existente em nosso país.” (SCHWARCZ, 2012, p. 98)
A exemplo disso, temos uma fala utilizada pela diretora da escola, em que
afirma “Meu pai é negro, minha mãe é.... branca (colocando gestualmente o termo
branca entre aspas). Então, assim... eu não sei... eu coloco parda, mas eu sei que
parda não existe. Minha filha diz que eu tenho o pé na senzala (rindo).” Podemos
notar nessa fala, tanto a dificuldade em se definir racialmente, como a problemática
encontrada em definir o outro, além de notarmos que mesmo para as pessoas que
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ainda apresentam dificuldade em se declarar racialmente, a categoria parda já não
traz nenhum significado de pertencimento.
Além disso, podemos constatar que o fato da participante se declarar como
parda e trazer elementos de um pertencimento racial preto ao ser definida pelo outro
em uma relação de identificação com a cultura e história negra, mesmo que
deturpada, percebemos que as classificações raciais é um terreno delicado e repleto
de subjetividades.
Na pergunta sobre sua identificação racial o indivíduo leva em consideração
uma gama de informações para a autodefinição; muitos utilizam a informação que
possuem em sua certidão de nascimento como uma forma de burlar o desconforto
que seria refletir sobre sua identificação racial no mundo, um tema que ainda
apresenta-se como um tabu visto o incômodo que a questão pode ter gerado
durante as entrevistas. Outra saída parece ser o ato de se colocar nesse “limbo” que
é a categoria parda, um lugar que transita entre essas duas dimensões extremas
que é a do ser preto ou a do ser branco em uma sociedade tão discriminatória
quanto esta.
Assim, temos novamente a colaboração de Schwarcz quando argumenta
que “definir a cor do outro ou a sua é mais do que um gesto aleatório; o ato vincula
outros marcadores fundamentais para a conformação e o jogo de identidades”.
(SCHWARCZ, 2012, p. 102). A autora ainda afirma que a identificação racial pode
variar dependendo do indivíduo que pergunta, do tempo e do lugar, atentando que
dependendo da cor que o entrevistador apresente e sua posição social e cultural, as
mesmas podem influenciar a resposta do entrevistado.
Já a professora apesar de se declarar como parda quando apresentada às
categorias oficiais do IBGE, na pergunta aberta, a mesma se declarou como negra.
Exemplo que confirma a dificuldade em se definir quanto à sua cor e que corrobora
com a necessidade de se criar uma categoria racial ou analítica que englobe tanto o
pardo como o preto, trazendo a necessidade desse debate.
A dificuldade em revelar a cor ou raça dos alunos atendidos pela unidade
escolar também trouxe reticências e mais desconforto, a diretora chegou a narrar
que essa pergunta é de ordem pessoal e deve ser dirigida à pessoa, de forma direta,
a quem se deseja analisar “… porque assim, não sei. Porque você tem que
perguntar, né? A maioria é parda.” A única certeza que demonstrou ter referente a
identificação racial dos alunos matriculados é que naquele espaço não havia
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nenhum aluno indígena.
Ao ser indagado à professora regente do 5º ano do Ensino Fundamental,
como a mesma via racialmente os alunos matriculados naquela instituição, ela
demonstrou também certo incômodo para definir. Um momento de silêncio foi
precedente da declaração de que a maioria dos alunos e alunas são negros e
negras.
Percebemos que a situação socioeconômica dos alunos é bem conhecida,
divulgada e debatida no que se refere à disponibilização de apoio ou análises e
construção de estratégias pedagógicas que busquem diminuir o efeito das condições
socioeconômicas no ambiente escolar. Porém, a identidade racial dos alunos acaba
ficando invisibilizada. Embora, o PPP da escola enfatize a descrição minuciosa da
situação socioeconômica das crianças e jovens, bem como dos seus familiares e do
entorno, não há no documento registro da descrição racial dos alunos e alunas, nem
um desenho do que seria pensado sobre as relações raciais ali existentes.
Ao serem questionadas se o fato do aluno pertencer a determinada
categoria racial e não a outra influenciaria o seu desempenho escolar, a diretora
afirmou, categoricamente, que acredita que o desempenho escolar independe da cor
ou raça dos estudantes. Respostas como essas foram as mais encontradas na
pesquisa realizada por Castro e Abromovay (2006) ao perceberem que,
praticamente, todos os atores entrevistados acreditavam que o fator mais
determinante era a situação socioeconômica das famílias e os interesses das
crianças e dos jovens no que se refere aos seus estudos.
Já a coordenadora pedagógica respondeu a questão da seguinte forma:

O que eu lamento é que a educação pública no Brasil ela não é de
qualidade. Então, quem é que está nas comunidades? Quem é que
está nas favelas? Nas escolas públicas? Você sabe que são os
negros e aí quando eles concluem, quando eles conseguem conclui
e partem para uma universidade, quais condições eles têm de
disputar com um filho de médico, de advogado que estudou a vida
toda numa escola particular? Então, há uma inversão, aí né? Quem
tem uma condição financeira mais estável, que é classe média alta,
que tem dinheiro, é quem acaba conseguindo entrar numa federal,
por exemplo [...] Os nossos alunos, mesmo os mais carentes que na
sua grande maioria, a gente sabe, que são negros, aí eles não tem a
mesma condição. Por quê? Porque o ensino que eles têm hoje não é
de qualidade, mas não pela cor, de jeito nenhum. O fato de ser negro
não diminui nada a capacidade de aprender, eu acho que são as
oportunidades que são menores por que a nossa educação pública
não é de qualidade. E quem é que está nas escolas públicas? Na
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sua grande maioria, são os negros. (Coordenadora Pedagógica,
entrevista concedida a pesquisadora, 2017).

Portanto, perceber na afirmação da coordenadora pedagógica a consciência
da desigualdade racial na realidade brasileira, como bem aponta Osório (2008) ao
afirmar, que os brancos no Brasil tendem a ter mais facilidade em transformar suas
experiências e sua escolaridade em retornos mais proveitosos do que os não
brancos, que sofrem com crescentes desvantagens ao passo que tentam subir na
estrutura social brasileira. Essa desigualdade, apesar de ser menor nos primeiros
anos escolares como observamos nos microdados da Prova Brasil 2013, ainda se
apresenta nas análises que fizemos a respeito, por exemplo, da quantidade de
capital econômico e da posse ou acesso ao capital cultural desses grupos raciais.
A professora regente do 5º ano afirmou que a raça dos alunos e alunas
influencia diretamente no desempenho, principalmente no desenvolvimento escolar
dos que são discriminados em virtude de terem a cor mais escura, que os outros e
no caso mais recorrente, com as meninas, que por possuírem cabelos conhecidos
como “black power”, sofrem mais discriminação.
A regente da turma ainda detalhou que essas discriminações são colocadas
em prática em forma de “apelidos” como: “chamar de preta”, e outros mais
pejorativos relativos à textura dos cabelos das meninas de sua sala. Para a
professora, essas situações causam um processo de sofrimento que deixa as
vítimas abatidas e chorosas, influenciando na autoestima e consequentemente, no
rendimento das alunas.
Gomes (2008), em sua tese de doutoramento, buscou compreender a
construção da identidade negra nos salões de beleza étnica e nos auxilia a analisar
tal situação, quando afirma que, em relação aos aspectos que auxiliam na identidade
racial brasileira, “[...] o cabelo e a cor da pele são as mais significativas. Ambos são
largamente usados no nosso critério de classificação racial para apontar quem é
negro e quem é branco [...]” (GOMES, 2008, p 21). Portanto, nada mais natural para
o racismo do que utilizar dos traços corpóreos para qualificar quem é bom ou quem
é ruim na sociedade, e para as meninas e mulheres ao que parece a textura dos
cabelos se torna um traço crítico nesse processo.
Portanto, não há como acreditarmos que tais traços devam ser lidos apenas
como dados biológicos, se a cultura os pensa e os classifica hierarquizando
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socialmente. A professora declarou que acredita que as suas intervenções, quando
ocorrem esses casos, diminuem o impacto que essas ações possam ter no
desenvolvimento cognitivo e consequentemente no desempenho escolar. Portanto,
se essas intervenções não fossem realizadas a influência negativa dessas
discriminações seriam ainda mais fortes no desempenho escolar.
Ao ser indagada sobre quais seriam essas intervenções, a professora
informou o seguinte:
[...] Mas eu converso... primeiro eu converso na classe pra poder
colocar a posição daquela colega em estar naquele lugar, a posição
deles também em estar naquele outro lugar, depois eu converso
pessoalmente com a pessoa que foi afetada, né? Pra tentar amenizar
e, graças a deus, até hoje eu consegui sempre contornar a situação.
Teve um caso também que ela não falou comigo, não foi na minha
aula e aí eu não estava presente e ela não chegou pra mim pra falar,
tava com outra professora, não lembro se foi na educação física e ela
chamou a mãe e falou que na escola tinha tido uma situação
desagradável, mas aí a gente conversou, a diretora também estava
presente, contornamos a situação, chamamos o pai do outro colega
também. (Professora regente do 5º ano, entrevista concedida a
pesquisadora, 2017).

Assim, percebemos que as atitudes frente à discriminação de ordem racial
parecem existir, somente, posterior a algum fato acontecido, não observamos
nenhuma atitude preventiva mais estruturada e coletiva frente a essas situações,
porém, notamos uma preocupação em realizar tais estratégias quando as situações
de fato acontecem. Ao ser questionada se havia algo em seu planejamento diário
que tenha mudado por ter percebido a influência dessas discriminações no
desempenho escolar, a professora informou trabalhar sempre com filmes que tragam
as desigualdades raciais como temas principais e narrou o fato da coordenadora
sempre a auxiliar nesse aspecto, no intuito de incentivar a turma a participar de
projetos e apresentações culturais as quais valorizem tal temática.
Preocupa-nos o fato de algumas pesquisas terem pontuado os danos
psicológicos que tais discriminações podem exercer na vida escolar das crianças e
jovens negros e negras. Inclusive, a realizada por Cavalleiro (2003), que alerta sobre
os perigos que podem circundar o silenciamento das professoras frente às
discriminações sofridas e exercidas pelo grupo escolar. Portanto, pensamos que
somente agir de forma a punir ou contornar tais situações seja um ato perigoso em
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si, pois coloca em risco a formação das identidades e os sentidos de pertencimento.
5.6 PERCEPÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL SOCIOECONÔMICO DA
FAMÍLIA E O DESEMPENHO ESCOLAR

No contexto escolar, a condição socioeconômica dos alunos é tratada com
mais naturalidade do que sua condição racial. Isso se expressa tanto no PPP da
escola, como nas falas das entrevistadas e na dos atores que foram observados
durante um conselho de classe realizado na unidade escolar para tratar dos
resultados do II Bimestre do ano escolar.
Ao informar sobre a escolaridade da mãe, do pai e/ou responsáveis, a
diretora informou que a maioria deles teria o ensino fundamental, mas não o ensino
médio concluído. Já a professora regente do 5º ano, bem como a maioria dos
professores da escola, informou que os pais são, em sua ampla maioria, analfabetos
ou semianalfabetos, o que seria a justificativa mais plausível para a deficiência da
execução das atividades escolares encaminhadas para serem realizadas no
ambiente domiciliar.
Observam os professores que nas reuniões de pais e mães realizadas na
unidade escolar, grande número de pessoas apresenta dificuldade para assinar o
próprio nome nos documentos da escola. Algumas mães também declaram não ter
condições de ensinar os seus filhos a realizarem a atividade de casa, visto que não
sabem ler e/ou escrever.
Uma situação muito apontada pelos professores é a falta da alimentação
adequada em casa, motivo pelo qual muitos alunos e alunas chegam à escola com
muita fome, afirmando que aquela refeição realizada no ambiente escolar seria a
única que fariam ao longo do dia.
Quando indagados sobre a influência que essa situação possa gerar no
desempenho escolar, praticamente, todos os atores dizem ser esse o fator que mais
influencia, com exceção da gestora que durante a entrevista afirmou:
Não. Com certeza não. Isso não influencia não. […] Então, não é
porque ele tem uma situação econômica melhor, que ele aprende
mais rápido, as vezes ele tem até dificuldades porque os pais
trabalham e quem toma conta, não faz. Às vezes, o pai quando vê a
tarefa vai lá e faz. Entendeu? Então, já o outro não é assim. Então
assim, pra mim não tem esse negócio não. Eu acho que tá meio a
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meio. (Diretora da escola, entrevista concedida a pesquisadora,
2017).

Mesmo a diretora demonstrando incerteza no que se refere a influência do
nível socioeconômico no desempenho escolar, indiretamente em inúmeras falas ela
deixa transparecer que o meio social, cultural e econômico tem impacto em diversos
aspectos do contexto escolar, como é o caso quando a questionamos se concorda
com as formações pedagógicas em que os professores são convidados pela
Secretaria de Educação a participar no intuito de aumentar o IDEB da escola e
consequentemente, da rede municipal de educação. A diretora declarou que:
Sou contra! [Incisivamente] […] Primeiro, porque você precisa saber
da realidade de cada escola, cada escola tem sua realidade. Não
adianta pegar um professor dessa roça, porque aqui é uma roça! E
levar pra um curso onde, lá, vai ter professores do centro da cidade,
que é diferente dos nossos, você entendeu? (Diretora da escola,
entrevista concedida a pesquisadora, 2017).

Portanto, percebemos que mesmo ficando em dúvida de tal efeito, a gestão
da escola demonstra ter consciência de que o meio social influencia no
desenvolvimento das propostas pedagógicas da escola, deixando nítido que o
contexto da escola em que atua é completamente diferente das escolas localizadas
no centro da cidade. Essa constatação confirma as análises que realizamos,
anteriormente, ao observar como, por exemplo: o desempenho das escolas da rede
municipal de Salvador varia de acordo com a localidade em que a escola está
inserida, nesse caso, sua proximidade com o centro da cidade e com a orla atlântica.
Quando indagado à coordenadora pedagógica a influência que a situação
socioeconômica das famílias pode exercer sobre o desempenho escolar das
crianças, a mesma respondeu:
Sim, infelizmente sim. A gente percebe que quanto mais carente, né?
Não é que eles não deem importância a escola, mas é que ele não
tem condição de orientar os filhos, de fazer um acompanhamento. E
a criança precisa, né? A escola sozinha ela não caminha. Isso acaba
refletindo no desenvolvimento da criança, né? A gente percebe que
os pais que tem uma escolaridade maior e podem dar um
acompanhamento melhor aos seus filhos, eles caminham mais
rápido. Então, acaba influenciando sim! De certa forma, porque
assim, nós temos crianças carentes que tem um desempenho
maravilhoso, são brilhantes! Agora, assim o pai tem uma
escolaridade um pouco maior. Eu acho que até mais que a condição
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financeira, os pais que tem uma escolaridade maior, eles
conseguem, dar esse retorno pros filhos que acabam se
desenvolvendo melhor.... Mas é claro que a gente também percebe
que quanto mais carente, menor é a escolaridade. O que acaba
influenciando. (Coordenadora Pedagógica da escola, entrevista
concedida a pesquisadora, 2017).

Refletindo sobre a fala da coordenadora sobre as relações existentes entre o
nível socioeconômico das famílias, percebemos que a mesma compreende que
existe uma tendência da família mais carente, financeiramente, possuir mais
dificuldade em acompanhar as atividades escolares dos filhos. Porém, afirma que
mesmo tendo alunos com situações financeiras precárias, estes ainda conseguem
demonstrar bom desempenho desde que seus pais possuam um nível de
escolaridade maior que a média. Ao passo que, a coordenadora reflete sobre esta
influência, pontua que talvez, o nível de escolaridade da família impacte mais no
desempenho do que o próprio nível socioeconômico.
Quando questionada sobre quais estratégias elabora em seu papel como
coordenadora pedagógica, respondeu que propõe sempre aos professores um olhar
diferencial com alunos que percebam ser mais carentes e uma proximidade para
com esses no seu desenvolvimento escolar. Outra intervenção é levantar os alunos
com dificuldade em acompanhar o conteúdo trabalhado em sala de aula e agrupálos em alguns momentos do dia letivo em reforços escolares dentro da própria
escola.
Porém, notamos que em momento nenhum, a professora, principalmente a
diretora desacredita do trabalho realizado pela escola. Ao questionarmos a gestora
se confiaria em alguma escola pública do município para matricular seus filhos ou
seus netos, a mesma informou: “Não! Só se fosse na que eu trabalho.” e
complementou:

Eu tenho uma netinha de quatro anos, ela estudava meio turno aqui
e meio turno na particular. Foi matriculada aqui no ano passado, saiu
esse ano porque eu não tive condições de ficar subindo e descendo.
Ela entrou aqui no Grupo 3. […] Aí, minha neta tá na escola particular
com três anos, aqui ensina muito mais do que a escola particular.
(Diretora da escola, entrevista concedida a pesquisadora, 2017).

A mesma afirmação encontramos na fala da professora do 5º ano quando
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afirmou que só não coloca seu filho de nove anos para estudar na Escola Caminho
das Pedras por causa da distância entre sua casa e a escola e a impossibilidade do
mesmo voltar para casa sozinho, já que a professora trabalha o dia inteiro na escola.
A mesma ressalva: “Porque aqui, graças a deus, os professores são comprometidos.
[...] O que a gente requer são outras coisas, pra melhorar, né? […] aqui todos nós
somos comprometidos com a educação”.
Percebemos que, tanto a professora, como a diretora compartilham o
sentimento no que se refere ao desempenho da escola e o compromisso dos
professores com seu trabalho. E mesmo diante da percepção da estrutura precária
da escola, ainda confiariam no trabalho pedagógico realizado pela unidade. Essa
situação nos faz pensar que por se tratar de pessoas com ensino superior completo
e com capital econômico, cultural e social maior do que o do público atendido,
majoritariamente pela escola, há uma consciência, tanto entre a professora, como da
diretora, que os capital gerados pela família são superiores às dificuldades
estruturais que a escola possa ter. Assim, pensamos que essas compreendem que a
força que esses capitais possam ter sobre seus filhos é maior do que o oferecido
pelo meio social do entorno da escola.
Já a coordenadora pedagógica é bem enfática ao responder se colocaria um
filho seu para estudar em alguma escola da Rede Municipal de Educação de
Salvador:
Não. Vou ser sincera com você, porque a gente, infelizmente, vê que
não condiz com o que deveria ser, com o desejo que nós temos, a
gente trabalha, né? A gente se une, o trabalho é árduo, mas não é
em todo lugar, ne? E o professor não tem condições e tem alguns
professores que mesmo que tivessem condições não desenvolveriam
o trabalho como deveria, então eu não colocaria. (Coordenadora
Pedagógica da escola, entrevista concedida a pesquisadora, 2017).

Portanto, percebermos, que tanto a diretora ao afirmar que somente
colocaria seu filho se fosse na escola em que atua, como a fala da coordenadora
pedagógica também demonstra certa descrença na efetividade da Rede Municipal
de educação de Salvador ao apontar que não é em todas as escolas que o trabalho
da equipe pedagógica demonstra compromisso e nem condições que proporcionem
meios à aprendizagem dos alunos.
Quando questionadas se a baixa escolaridade dos pais influenciaria o nível
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de incentivo que dão à escola ou às atividades escolares, a professora informou que
justamente por terem pouca instrução, os pais valorizam muito à escola, chegando a
afirmar que: “[...] até porque aqui já teve a EJA à noite e maioria [dos pais] já
estudaram aqui e eles prezam isso. Eles pedem pra retornar aos estudos. Então,
eles incentivam, sim os filhos a estudar! Bastante! [...]”
Percebemos, que mesmo diante de uma escola com um desempenho acima
do esperado levando em consideração o nível socioeconômico dos seus alunos,
tornando-se assim, uma escola eficaz, que eleva a aprendizagem dos seus alunos.
Além do que para eles é esperada essa situação não seja suficiente para promover
a equidade, visto que, não é possível apenas sendo uma escola eficaz,
compreender as problemáticas que envolvem o racialidade desses alunos.Dessa
forma, é necessário um olhar mais sensível para as discriminações que acontecem
nessa escola. Quando afirmamos isso, é importante lembrar que medidas
posteriores são tomadas quando acontecem tais situações, porém, talvez sejam
necessárias medidas preventivas que trabalhem essas questões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como objetivo desta pesquisa acadêmica nos propusemos a conhecer a
composição racial, socioeconômica e cultural dos alunos pertencentes às escolas
públicas da cidade de Salvador, bem como compreender como sua cor ou raça está
relacionada com a posse do capital econômico, capital cultural e capital social
familiar.
De acordo com as leituras que realizamos a partir dos microdados da Prova
Brasil de 2013, percebemos uma associação entre a condição racial dos alunos e a
posse de capital econômico, cultural e social. A partir da reflexão e das análises
realizadas consideramos alguns fatores influenciando a qualidade da educação
pública municipal. A localização da escola e, consequentemente, o meio social em
que está inserida, parece influenciar diretamente o desempenho de crianças e
jovens matriculados.
Escolas que se encontram em bairros mais privilegiados socialmente e com
sobre-representação da população branca tendem apresentar não só rendimento
melhor no IDEB, como se alocam no grupo socioeconômico melhor situado.
Enquanto, escolas pertencentes a bairros periféricos, que apresentam sobrerepresentação da população negra e contam com altos índices de vulnerabilidade
social, apresentaram não só tendência a um baixo IDEB, como foram alocadas em
grupos de nível socioeconômico menos elevado.
Ficou perceptível também a influência que a identificação racial parece
exercer na chance de cursar o ano adequado a sua idade escolar dos estudantes,
confirmando o a tendência dos alunos pretos estarem em maior quantidade nos
grupos etários que possivelmente passaram por algum tipo de reprovação/abandono
ou evasão escolar. Enquanto que os grupos de alunos brancos estão sobrerepresentados nas idades menores, mostrando que estes podem ter sido avançados
em alguma etapa escolar, demonstrando a chance de terem tido êxito em maior
proporção do que os estudantes pretos.
Percebemos que os alunos que se autodeclaram pretos parecem dispor de
um menor capital econômico, em relação aos que se autodeclararam pertencer a
outras categorias raciais; situação semelhante acontece quando percebemos o
acesso aos bens culturais. No que se refere ao acesso ao capital cultural,
dimensionado pela ida a eventos culturais de qualquer tipo, os alunos pretos
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declararam ir com menor frequência a cinemas, teatros, espetáculos de danças, etc.
Uma situação divergente foi encontrada ao analisarmos o nível de escolaridade dos
pais e mães dos alunos. As mães, pais e responsáveis dos estudantes brancos
estão em maior quantidade no grupo daqueles que nunca estudaram, situação que
mereça, talvez, uma pesquisa para aprofundar os motivos pelos quais se dá essa
ocorrência.
Ao observar a condição racial com relação às características que compõem o
capital social familiar dos alunos, evidenciou-se maior ausência masculina nas
residências e nas famílias do grupo racial preto, esses alunos declararam ter menor
presença de pais ou homens morando na mesma residência que eles. Outro fator
que auxilia na formação do capital social familiar é o incentivo e a participação dos
pais, mães e responsáveis nas atividades escolares. Nesse caso, de acordo com as
análises dos microdados do Prova Brasil de 2013, os pais dos alunos pretos
demonstraram ter mais interesse e participação nos assuntos escolares do que os
demais grupos raciais. Diante desse quadro de relação entre o grupo racial que a
criança declara pertencer e suas condições sociais, econômicas e culturais,
pudemos perceber uma multiplicidade de fatores que ora podem favorecer, ora
podem prejudicar a posse do capital econômico, cultural e social familiar.
Constatamos que apesar da Rede Municipal de Educação apresentar
escolas públicas que trazem, majoritariamente, alunos que possuem famílias com
padrão econômico menos heterogêneo se compararmos com uma pesquisa que
incluísse escolas públicas e privadas, temos que mesmo dentro de uma população
mais homogênea (alunos de escolas públicas), os negros apresentam ter menos
acesso a bens econômicos, culturais e sociais mesmo que essa diferença não seja
tão larga entre os grupos.
Na pesquisa de campo realizada através do estudo de caso de uma escola
municipal de Salvador, que apresentou condições socioeconômicas abaixo da média
da Rede Municipal de Educação da capital baiana, notamos que estratégias
pedagógicas

podem

fazer

com

que

fatores

externos,

como

a

condição

socioeconômica e a identificação racial das crianças sejam menos prejudicais ao
seu desempenho.
Essas estratégias foram percebidas na forma com que a equipe pedagógica
aponta a aprendizagem do aluno como foco das atividades escolares, de forma que:
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prioriza a manutenção dos 200 dias letivos; se preocupa com os alunos que não
conseguem acompanhar o conteúdo das séries escolares em que estão
matriculados, disponibilizando para este reforço escolar dentro da própria escola;
mantem reuniões pedagógicas periódicas pautadas na avaliação dos resultados
processuais e na elaboração de planos de ação com estratégias que busquem
atacar a raiz dos problemas apontados.
Uma das características que se desvelou na nossa observação foi a forma
como a gestora da instituição realiza esforços em prol da manutenção da
organização administrativa e pedagógica da escola, apesar de todas as
problemáticas que envolvem a estrutura física e a falta de professores. A diretora
acaba, por vezes, assumindo para si a responsabilidade que é quase sempre, da
Secretaria Municipal de Educação ou da Gerência Regional das Escolas.
Outros fatores que nos chamaram atenção foi o clima escolar, onde a equipe
pedagógica valoriza os trabalhos executados entre si e os funcionários da unidade
também se envolvem afetivamente com os alunos e os demais membros da escola.
Consideramos também, que mesmo as escolas possuindo características internas
que contribuam positivamente no desempenho escolar dos seus alunos, ainda
assim, há elementos de eliminação que continuam a dificultar a vida escolar desses
jovens quando saem desse espaço escolar.
Como observamos, na pesquisa de campo, mesmo a Escola Caminho das
Pedras possuindo uma série de fatores internos, que auxiliam aos alunos a
vencerem as dificuldades, que lhe são impostas pelo meio social, no momento em
que esses alunos concluem o 5º ano do Ensino Fundamental, uma boa parcela
deles ainda segue em condições precárias, pois, começam a encontrar outras
dificuldades, tais como: a necessidade imposta, muitas vezes, pela família de
inserção no mercado de trabalho, a aliciamento ao tráfico de drogas presente na
região, a ausência de vagas e ou falta de transporte para outras escolas. Todas
essas dificuldades, impostas pelo meio social, ainda continuam a eliminá-los, seja do
processo educativo, seja de inserção social em outros espaços.
Outras situações também provocadas pelo ambiente externo à escola
parecem dificultar a continuidade dos estudos desses jovens. É como se estivessem
em uma constante corrida com obstáculos e já estivessem bastante cansados de
correr e os obstáculos se tornassem cada vez maiores, conforme chegassem mais
próximo da reta final.
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APÊNDICE A – Classificação dos níveis socioeconômicos utilizados pelo SAEB
para a construção dos indicadores contextuais. 2014
Descrição
Nível I - Até 30: Este é o menor nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua
casa bens elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois
telefones celulares e um banheiro; não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal é
de até 1 salário mínimo; e seu pai ou responsável nunca estudou e sua mãe ou responsável
ingressou no ensino fundamental, mas não o completou.
Nível II - (30;40): Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares,
como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares e um
banheiro; bem complementar, como videocassete ou DVD; não contratam empregada mensalista; a
renda familiar mensal é de até 1 salário mínimo; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) ingressaram
no ensino fundamental, mas não o completaram.
Nível III - (40;50): Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens
elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares
e um banheiro; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas e
computador (com ou sem internet); não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal
está entre 1 e 2 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) ingressaram no ensino
fundamental, mas não o completaram.
Nível IV - (50;60): Já neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens
elementares, como um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones celulares, um banheiro e, agora,
dois ou mais televisores em cores; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de
lavar roupas e computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone
fixo e um carro; não contratam empregada mensalista; a renda familiar mensal está entre 1 e 2
salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram o ensino fundamental, podem
ter concluído ou não o ensino médio, mas não completaram a faculdade.
Nível V - (60;70): Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo
maior de bens elementares; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar
roupas e computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone fixo, um
carro, além de uma TV por assinatura e um aspirador de pó; não contratam empregada mensalista; a
renda familiar mensal é maior, pois está entre 2 e 12 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou
responsáveis) completaram o ensino fundamental, podem ter concluído ou não o ensino médio, mas
não completaram a faculdade
Nível VI- (70;80): Neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um
quantitativo alto de bens elementares; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina
de lavar roupas e computador (com ou sem internet); bens suplementares, como freezer, um telefone
fixo, uma TV por assinatura, um aspirador de pó e, agora, dois carros; contratam, agora, empregada
mensalista; a renda familiar mensal é alta, pois está acima de 12 salários mínimos; e seu pai e sua
mãe (ou responsáveis) completaram a faculdade e podem ter concluído ou não um curso de pósgraduação.
Nível VII - Acima de 80: Este é o maior nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há
em sua casa um quantitativo alto de bens elementares, como duas ou mais geladeiras e dois ou mais
televisores em cores, por exemplo; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de
lavar roupas e computador (com ou sem internet); maior quantidade de bens suplementares, tal
como três ou mais carros e duas ou mais TVs por assinatura; contratam, também, empregada
mensalista; a renda familiar mensal é alta, pois está acima de 12 salários mínimos; e seu pai e sua
mãe (ou responsáveis) completaram a faculdade e podem ter concluído ou não um curso de pósgraduação.
FONTE: Quadro elaborado pela autora com base no documento: Nota Técnica: Indicador de Nível
Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (INSE). 2014. Disponível em:
<<http://download.inep.gov.br/mailing/2014/nota_tecnica_INSE.pdf >>. Acesso em: 26 Out. de 2015a.
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APÊNDICE B- Roteiro de entrevista com a direção escolar
Nome:_____________________________________________________________
Data de nascimento:

/

/

Cargo/função:

Endereço:

Carga Horária:

Telefone:

Email:

Sistema de Ensino que você fez o 2º Qual é a sua cor?
Grau/ Ensino Médio:
( ) público
_________________________
( ) privado
1) Qual a sua formação acadêmica:
( ) Graduação
_____
( ) Especialização
( ) Mestrado
____
( ) Doutorado
Especificar área de estudo:__________

1.1. Em que sistema de ensino você fez:
( ) Sistema público de ensino. Qual?

( ) Sistema Privado de ensino. Qual?

2) Qual sua renda média (em salários mínimos) ?
( ) 1 a 3 salários mínimos
( ) 4 a 6 salários mínimos
( ) 7 a 8 salários mínimos
( ) 9 ou mais salários mínimos
3) Você trabalha há quanto tempo na Rede Pública de Ensino? É efetiva?
4) Há quanto tempo trabalha nessa escola?
5) Trabalha em mais de uma unidade escolar? Qual?
6) Tem filho? Se sim, em qual sistema de ensino ele estuda?
7) Se não, você colocaria seu filho para estudar em alguma escola da rede
municipal de educação de Salvador?
8) Qual a escolaridade do seu pai?
9) Qual a escolaridade da sua mãe?
10) Você poderia falar um pouco sobre a história de formação desta escola?
11)Como você definiria a estrutura física desta unidade de ensino?
12) Você acredita que enquanto gestora você ajudou no bom desenvolvimento da
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escola? De que forma?
13)Como você definiria o clima interno da escola entre professores? E a
violência?
14)De que forma o PPP desta escola foi construído? Houve envolvimento dos
professores e da comunidade?
15)Todos os professores desta unidade conhecem o produto deste PPP? Há
previsão para rever o PPP?
16) Como você definiria o padrão socioeconômico da maioria dos alunos dessa
escola?
17)Como você definiria a relação das famílias com a escola?
18)Observando as categoriais raciais propostas pelo IBGE (branco, pardo, preto,
amarelo e indígena), como você definiria a maior parte dos alunos que aqui
estudam?
19) Você acha que pelo fato da maioria dos alunos serem negros isso influencia
no desempenho deles?
20)Você tem conhecimento sobre o grau de escolaridade dos pais, mães e/ ou
responsáveis pelo alunado dessa escola? Se sim, qual?
21) No que se refere a cor/raça dos pais, mães ou responsáveis dessa escola,
como você definiria a maioria deles?
22) Você acredita que o nível socioeconômico dos pais influencia, de alguma
forma, o envolvimento dos mesmos com os filhos e com as atividades
escolares?
23)Acredita que o nível socioeconômico das famílias influencia no desempenho
escolar dos alunos?
24) Se sim, você acredita que estratégicas pedagógicas poderiam de alguma
forma diminuir essa influência? De que forma?
25) Acreditando nessa influência entre nível socioeconômico e desempenho
escolar, quais estratégias você utiliza no seu trabalho como gestora para que
essa influência seja nula ou diminuída?
26) Qual é o entendimento que você tem sobre avaliações externas? Você
acredita que o uso das mesmas traz algum benefício para a educação?
27) Você conhece o IDEB da escola, sabe o que ele representa? E a Prova
Brasil?
28) Em algum ano de aplicação da Prova Brasil, a Secretaria de Educação de
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Salvador já sinalizou algumas orientações para a escola, gestão,
coordenação ou professores para a realização dessas avaliações externas?
Se sim, quais?
29) Qual foi o posicionamento da escola diante dessas orientações?
30) Você já participou ou foi orientada a encaminhar alguma professora para
alguma formação específica realizada com o objetivo de alcançar bom
desempenho em avaliações externas?
31) Em que consistia essa formação? Você acha que a mesma trouxe benefícios
para seu trabalho na gestão escolar?
32) Você conseguiria pontuar quais mudanças ocorrem na escola no ano de
ocorrência da Prova Brasil?
33) Você conseguiria pontuar quais estratégias a gestão e a coordenação
propõem aos professores no ano que ocorre a Prova Brasil?
34) E no seu processo de gestora, há alguma mudança?
35)Qual a sua opinião sobre as possíveis relações entre a raça da criança, o
nível socioeconômico e o desempenho escolar das crianças que estudam
nessa escola?
36)De acordo com as categorias utilizadas pelo IBGE, como você se autodeclara:
(
(
(
(
(

) Branco(a)
) Pardo(a)
) Preto(a)
) Amarelo(a)
) Indígena
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APÊNDICE C- Roteiro de entrevista com a professora do 5º ano

Nome:______________________________________________________________
Idade:

Cargo/função:

Endereço:

Carga Horária:

Telefone:

Email:

Sistema de Ensino que você fez o 2º Qual é a sua cor?
Grau/ Ensino Médio:
( ) público
_____________________________
( ) privado
1) Qual a sua formação acadêmica:
( ) Graduação
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Especificar área de estudo:__________

1.1. Em que sistema de ensino você fez:
( ) Sistema público de ensino. Qual? ___
( ) Sistema Privado de ensino. Qual? __

2) Qual sua renda média (em salários mínimos) ?
( ) 1 a 3 salários mínimos
( ) 4 a 6 salários mínimos
( ) 7 a 8 salários mínimos
( ) 9 ou mais salários mínimos
3) Você trabalha há quanto tempo na Rede Pública de Ensino? É efetiva? Você
se sente valorizada enquanto profissional na rede? E aqui nessa escola?
4) Há quanto tempo trabalha nessa escola? Trabalha em mais de uma unidade
escolar? Qual?
5) Tem filho? Se sim, em qual sistema de ensino ele estuda?
6) Se não, você colocaria seu filho para estudar em alguma escola da Rede
Municipal de Educação de Salvador?
7) Qual a escolaridade do seu pai?
8) Qual a escolaridade da sua mãe?
9) Você conhece o PPP da escola? Participou da elaboração ou quando entrou
na escola o mesmo já estava pronto?
10) Você já viu algum professor o utilizando?
11) Como você definiria o clima interno dessa escola entre os professores? E
com a questão da violência?
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12) Você conhece a gestão desta escola? Você acha que a postura da gestora
influencia no desempenho escolar? De que forma?
13) Como você descreveria o padrão socioeconômico da maioria dos alunos
dessa escola?
14) Observando as categoriais raciais propostas pelo IBGE (branco, pardo,
preto, amarelo e indígena), como você definiria racialmente a maioria dos
alunos que aqui estudam?
15) Você acha que por ser maioria negra, os alunos têm seu desempenho
influenciado por serem desta cor?
16) Você já presenciou alguma discriminação racial na sala? Qual? Você acha
que ser discriminado por ser negro influencia no desempenho dos alunos?
17) Você tem conhecimento sobre o grau de escolaridade dos pais, mães e/ ou
responsáveis pelo alunado dessa escola? Se sim, como você o descreveria?
18) Como você definiria a relação entre a escola e a comunidade na qual está
inserida?
19) No que se refere a cor/raça dos pais, mães ou responsáveis dessa escola,
como você definiria a maioria deles?
20) Você acredita que o nível socioeconômico dos pais influencia, de alguma
forma, o envolvimento dos mesmos com os filhos e com as atividades
escolares?
21) Acredita que o nível socioeconômico das famílias influencia no desempenho
escolar dos alunos? (Se NÃO, justificar e pular para a questão 20)
22) Se sim, você acredita que estratégicas pedagógicas poderiam de alguma
forma amenizar essa influência? Quais e de que forma?
23) Acreditando nessa influência entre nível socioeconômico e desempenho
escolar, quais estratégias você utiliza no seu trabalho para que essa influência
seja nula ou diminuída?
24) Qual é o entendimento que você tem sobre avaliações externas? Você
acredita que o uso das mesmas traz algum benefício para a educação?
25) Você conhece o IDEB da escola, sabe o que ele representa? Dê sua opinião
sobre esse indicador. E a Prova Brasil? Quais fatores presentes na escola
poderiam explicar o bom desempenho da mesma apesar das dificuldades
encontradas?
26) Em algum ano de aplicação da Prova Brasil, a Secretaria de Educação de
Salvador já sinalizou algumas orientações para a escola, gestão,
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coordenação ou professores para a realização dessas avaliações externas?
Se sim, quais?
27) Qual foi o posicionamento da escola diante dessas orientações?
28) Você já participou de alguma formação específica realizada com objetivo de
alcançar bom desempenho em avaliações externas?
29) Em que consistia essa formação? Você acha que a mesma trouxe benefícios
para seu trabalho em sala de aula?
30) Você conseguiria pontuar quais mudanças ocorrem na escola no ano de
ocorrência da Prova Brasil?
31) Você conseguiria pontuar quais estratégias a gestão e a coordenação
propõem aos professores no ano que ocorre a Prova Brasil?
32) E no seu planejamento diário, há alguma mudança?
33) Qual a sua opinião sobre as possíveis relações entre a raça da criança, o
nível socioeconômico e o desempenho escolar das crianças que estudam
nessa escola?
34)De acordo com as categorias utilizadas pelo IBGE, como você se
autodeclara:
(
(
(
(
(

) Branco(a)
) Pardo(a)
) Preto(a)
) Amarelo(a)
) Indígena
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APÊNDICE D- Roteiro de entrevista com a coordenadora pedagógica
Nome:______________________________________________________________
Data de nascimento:

/

/

Cargo/função:

Endereço:

Dept./Setor:

Telefone:

Email:

Sistema de Ensino que você fez o 2º Qual a sua cor?
Grau/ Ensino Médio:
( ) público
________________________________
( ) privado
__
1) Qual a sua formação acadêmica:
( ) Graduação
( ) Especialização
( ) Mestrado
___
( ) Doutorado
Especificar área de estudo:__________

1.1. Em que sistema de ensino você fez:
( ) Sistema público de ensino. Qual? ___
( ) Sistema Privado de ensino. Qual?

2) Qual sua renda média (em salários mínimos) ?
( ) 1 a 3 salários mínimos
( ) 4 a 6 salários mínimos
( ) 7 a 8 salários mínimos
( ) 9 ou mais salários mínimos
3) Você trabalha há quanto tempo na Rede Pública de Ensino? É efetiva?
4) Há quanto tempo trabalha nessa escola?
5) Qual sua carga horária nessa unidade de ensino?
6) Trabalha em mais de uma unidade escolar? Qual?
7) Tem filho? Se sim, em qual sistema de ensino ele estuda?
8) Se não, você colocaria seu filho para estudar em alguma escola da Rede
Municipal de Educação de Salvador?
9) Qual a escolaridade do seu pai?
10) Qual a escolaridade da sua mãe?
11) Você conhece a história da escola que trabalha? Poderia nos apresentar?
12) Como você descreveria o nível socioeconômico da maioria dos alunos dessa
escola?
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13) Observando as categoriais raciais propostas pelo IBGE (branco, pardo, preto,
amarelo e indígena), como você definiria a maior parte dos alunos que aqui
estudam?
14) Você tem conhecimento sobre o grau de escolaridade dos pais, mães e/ ou
responsáveis pelo alunado dessa escola? Se sim, qual?
15) No que se refere a cor/raça dos pais, mães ou responsáveis dessa escola, como
você definiria a maioria deles?
16) Você acredita que o nível socioeconômico dos pais influencia, de alguma forma,
o envolvimento dos mesmos com os filhos e com as atividades escolares?
17) Acredita que o nível socioeconômico das famílias influencia no desempenho
escolar dos alunos? (Se NÃO, justificar e pular para a questão 20)
18) Se sim, você acredita que estratégicas pedagógicas poderiam de alguma forma
diminuir essa influência? De que forma?
19) Acreditando nessa influência entre nível socioeconômico e desempenho escolar,
quais estratégias você utiliza no seu trabalho de coordenadora pedagógica para que
essa influência seja nula ou diminuída?
20) Qual é o entendimento que você tem sobre avaliações externas? Você acredita
que o uso das mesmas traz algum benefício para a educação?
21) Quais motivos você citaria como justificativa pro bom desempenho desta
unidade escolar na Prova Brasil apesar das dificuldades estruturais encontradas?
22) Em algum ano de aplicação da Prova Brasil, a Secretaria de Educação de
Salvador já ofereceu/ impôs algumas orientações para a escola, gestão,
coordenação ou professores para a realização dessas avaliações externas? Se sim,
quais?
23) Qual foi o posicionamento da escola diante dessas orientações?
24) Você já participou de alguma formação específica realizada com objetivo de
alcançar bom desempenho em avaliações externas? (Se não, pular para a questão
20)
25) Em que consistia essa formação? Você acha que a mesma trouxe benefícios
para seu trabalho enquanto coordenadora?
26) Quais mudanças ocorrem na escola no ano de aplicação da Prova Brasil?
27) Quais estratégias a gestão e a coordenação propõem aos professores no ano
que ocorre a Prova Brasil?
28) E no seu trabalho de coordenação e orientação pedagógica, há alguma
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mudança?
29) Qual a sua opinião sobre as possíveis relações entre a raça da criança, o nível
socioeconômico e o desempenho escolar das crianças que estudam nessa escola?
30) De acordo com as categorias utilizadas pelo IBGE, como você se autodeclara:
(
(
(
(
(

) Branco(a)
) Pardo(a)
) Preto(a)
) Amarelo(a)
) Indígena
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ANEXO A – Sistema de Avaliação da Educação Básica / questionário do aluno
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ANEXO B – SAEB/Prova Brasil - Avaliação do rendimento escolar:
questionário do diretor
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ANEXO C - Sistema de Avaliação da Educação Básica / questionário da escola
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ANEXO D - SAEB/Prova Brasil - Avaliação do rendimento escolar: questionário
do professor
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