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RESUMO 

Esse artigo é decorrente das observações feitas durante a pesquisa de campo desenvolvida no 
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGeduc), da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) as quais suscitaram novos questionamentos 
relacionados a aspectos da trajetória escolar pré-universitária, como o domínio dos códigos 
culturais básicos, a exemplo da linguagem matemática, como fator de emancipação sócio-
educacional, e seu impacto relativo ao ingresso à universidade. Nesse contexto, o presente 
artigo tem o intuito de debater algumas possibilidades (impossibilidades) de acesso à 
educação, e apresenta, sinteticamente, análise de dados estatísticos da Educação, da Bahia e 
Sergipe, publicados pelo Ministério da Educação e Cultura, no período 1999 a 2008, 
acompanhados de estudos preliminares ao projeto de doutoramento da autora. 
Palavras-chave: Acesso à Educação; Políticas Públicas; Bahia e Sergipe. 

 

ABSTRACT 

This article is derived from observations made during the survey carried out in the Masters 
Program "Education and Contemporary" (PPGeduc) from the State University of Bahia 
(Uneb) which has raised new issues related to aspects of the student scholar trajectory until he 
reaches university, as the mastery of basic cultural codes such as the mathematical language 
as a factor of social and educational emancipation, and their impact on the university 
enrollment. In this context, this article aims to discuss some possibilities (and impossibilities) 
of access to education, and presents, in summary, statistical analysis of Education from the 
states of Bahia and Sergipe, published by the Ministry of Education and Culture in the period 
from 1999 to 2008 with preliminary studies of the author's doctoral project. 
Keywords: Access to Education, Public Policy, Bahia and Sergipe. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

A discussão acerca da inclusão/exclusão é pauta de muitas instituições e 

organizações. E como não seria diferente, faz parte do dia a dia dos ambientes educacionais, 

pelas múltiplas nuances que esse fato apresenta. Assim, ao discutir sobre as ações de inclusão 

ou exclusão à educação, desde a educação básica até à superior, pelo viés do acesso, algumas 

questões merecem destaque. Dentre essas citem-se, repetência, evasão, avaliação equivocada 

da aprendizagem, porque são aspectos que podem, em alguns casos, se apresentar como 

processos de eliminação, os quais constituem dimensões que vão se perpetuando ao longo de 

toda uma vida para a maioria dos nossos estudantes e que podem impedir o seu acesso a 

níveis superiores de ensino, nesse percurso, impossibilitando-os, em muitos casos, ingressar 

numa instituição de ensino superior. 

Essas e outras reflexões e inquietações, que apontam para um problema que está 

envolvido em várias variáveis, têm permeado o discurso de estudiosos tais como: Pierre 

Bourdieu (1998), Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2003), Cidinha da Silva (2004), Delcele 

Mascarenhas Queiroz (2004), Boaventura de Sousa Santos (2005), Jussara Hoffman (2005), 

Nadia Hage Fialho (2005) e Edgar Morin (2006), quer seja a abordagem acerca das 

dificuldades enfrentadas por aqueles que são alijados de algum processo de emancipação, 

como são “os excluídos do interior” de Bourdieu (1998), quer seja do ponto de vista do acesso 

à educação superior, como é o caso de Guimarães (2003), Queiroz (2004), Santos (2005) e 

Fialho (2005) ou dos problemas advindos da avaliação educacional que visa a qualidade da 

educação, mas que nem sempre atinge essa dimensão, como alerta Hoffman (2005). 

Alguns desses autores enfatizam em suas discussões a necessidade de dominar a 

complexidade de conhecimentos no mundo atual, como é o caso de Morin (2006). Outros 

autores, como Hoffman (2005), tratam as questões relativas à qualidade da educação (ou falta 

de qualidade) que podem entravar o progresso dos estudantes a graus e níveis mais altos no 

ensino formal. Em reforço a esse aspecto, cite-se Boaventura de Souza Santos (2005) o qual 

adverte que é preciso que se resolva a democratização do acesso à educação superior, pois 

ainda é uma grande frustração na maioria dos países. 

No que tange à Universidade é preciso ressaltar que a sua missão estaria sendo 

desrespeitada, ao não se pôr em prática estratégias e ações públicas que resolvam o problema 

do acesso, para o qual ainda não se tem dado conta em resolver, pois os índices de matrícula a 
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esse nível de ensino têm se mostrado insuficientes para absorver a demanda que se apresenta 

crescente, em especial às universidades públicas brasileiras. Como referência dos que 

discutem o espaço universitário, a exemplo de Fialho (2004), a missão da universidade está 

“implicada nas dimensões históricas, políticas, sociais e educacionais dos processos de 

organização das sociedades e de produção do conhecimento” (FIALHO, 2005, p. 41). 

A partir desse cenário de argumentações, o presente trabalho pretende apresentar 

uma breve discussão da questão do acesso à educação, tratando aspectos que consideramos de 

forte impacto desde a trajetória de estudos pré-universitários e em particular o domínio dos 

códigos culturais básicos, como fatores de emancipação social, até a educação superior. 

Assim, dividiu-se o trabalho, ora apresentado, em três seções que irão trazer, inicialmente, 

uma breve discussão acerca de ações de inclusão à educação, como uma retomada do laço de 

discussões iniciado durante o Mestrado. Em seguida, apresenta-se breve sinopse das 

estatísticas da educação básica e superior no que diz respeito ao Brasil, ao Nordeste, à Bahia e 

a Sergipe. E por último, antes das Considerações Finais, procurou-se apontar alguns 

resultados observados durante o Curso de Mestrado como indicadores vislumbrados naquela 

caminhada que nos alertaram da necessidade de aprofundar as questões ali percebidas, que de 

alguma forma estariam impactando no acesso e na trajetória na universidade. 

 

 

2 AÇÕES DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO À EDUCAÇÃO: retomando a discussão 
 

 

A trajetória que um estudante faz, a partir do ingresso no ensino fundamental até o 

ensino superior, pode levar, no Brasil, no mínimo treze anos de sua vida e o grau de incerteza 

de seguir em frente e chegar ao topo2 dessa caminhada vai sendo somado de maneira incrível, 

se pensarmos nos problemas de acesso à educação enfrentados pela maioria da população 

brasileira: número de vagas restrito, escolas com estrutura física precária, greves docentes 

frequentes, entre outros fatos. O que se sabe é que dentre os que ingressam no ensino 

fundamental, no Brasil, muitos são os que não conseguem avançar em seus estudos. E o que 

se percebe por meio de pesquisas (dissertações e teses) e estatísticas (apresentadas pelas 

agências governamentais competentes) é que suas dificuldades em dar continuidade à 

formação se baseiam, principalmente, na falta de domínio da língua materna escrita e falada e 

                                                 
2 Aqui considerado o ensino superior. 
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linguagem matemática e, muitos dos estudantes, em decorrência, não permanecem no sistema 

educativo formal, pois obtém uma aprendizagem cada vez menos representativa dos aspectos 

mais dinâmicos da cultura atual. 

A questão, aqui posta, dos aspectos dicotômicos da inclusão/exclusão é complexa e 

multifacetada, como explica Sawaia. 

A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão desde 
o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas 
subjetividades não podem ser explicadas unicamente pela determinação 
econômica, elas determinam e são determinadas por formas diferenciadas de 
legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como 
identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência. Em 
síntese, a exclusão é um processo complexo e multifacetado... (SAWAIA, 
2001, p. 9). 

Assim, o que se percebe é que há dois tipos distintos que emergem dessa discussão: 

por um lado, os que têm acesso a uma educação formal de qualidade e de outro lado, os que 

não têm acesso. Essa dicotomia desencadeia um processo de exclusão social que os separa por 

meio de um fosso mediado pela ignorância ou sapiência estruturantes. Essa situação de 

separação traz em si semelhança com práticas já observadas em tempos remotos como nos 

indicam Abbagnano & Visalberghi (1964) quando tratam da maneira como as famílias na 

Grécia antiga podiam até mesmo matar os filhos que nasciam com algum tipo de deformação. 

Práticas, como essa, em comparação com situações da atualidade, apontam para a 

conservação, até os nossos dias, de concepções que trazem obstáculos que podem até mesmo 

impedir o acesso às condições básicas, que os insira como um ser histórico, na cultura e na 

sociedade. Barreiras que vão além da resistência ao reconhecimento de que ‘os que não 

sabem, ‘os que não podem’, ‘os que não são’, na realidade sabem, podem e são. 

"as regiões Norte e Nordeste apresentam o indicador da velha exclusão, 
caracterizada pela ausência ou carência de escolaridade e baixa densidade 
populacional, enquanto as regiões Sul e Sudeste apresentam outro tipo de 
exclusão que é a violência e onde a melhor escolaridade não significa a 
garantia de emprego". 

Mas como equacionar essa problemática num mundo que nos exige envolvimento 

com informações que precisam ser compreendidas, decodificadas e reformuladas, a todo 

instante, e de cuja possibilidade de inter-relação decorre a aprendizagem? Para Morin,  

O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo 
intelectual e vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio: 
como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de 
articulá-las e organizá-las? Como perceber e conceber o Contexto, o Global 
(a relação todo/parte), o Multidimensional, o Complexo? Para articular e 
organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do 
mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é 
paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental da educação, já 
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que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento (MORIN, 2004: 
35). 

Assim, o autor nos alerta da necessidade de se ter um olhar transdisciplinar, tendo em 

vista o Contexto, o Global, o Multidimensional e o Complexo que envolve o mundo, restando 

à educação o problema de tornar essas dimensões tão evidentes quanto necessário para que o 

conhecimento seja pertinente. A partir desses aspectos é preciso pensar que a pessoa que não 

domine códigos básicos da língua materna e da linguagem matemática estaria completamente 

alijada de qualquer processo inclusivo em um mundo tão multidisciplinar como o que 

vivemos. 

Segundo Bourdieu (1998), para compreender esse mundo social, de relações 

intrincadas, é necessário fazê-lo à luz de três conceitos fundamentais: campo, habitus e capital 

cultural. A partir dos conceitos basilares de compreensão da sociedade apresentados por 

Pierre Bourdieu faz-se necessário tratar o capital cultural, quando discutimos 

inclusão/exclusão em/de espaços educacionais formais. Para esse autor, o capital cultural se 

caracteriza como uma herança exclusivamente social e se constitui em um conjunto de 

conhecimentos, informações, códigos lingüísticos (nos quais se inclui a linguagem 

matemática) e, também, por atitudes e posturas que, em sua visão, vêm a ser responsáveis 

pela diferença de rendimento dos agentes frente à escola. 

De acordo com Bourdieu, para um percurso escolar regular, sem interrupções, a 

escola exige, consciente ou inconscientemente, de todos os agentes, uma relação natural, 

familiar, com a cultura e com a linguagem, ali desenvolvidas, privilegiando, assim, a relação 

com o saber, muito mais do que o saber em si mesmo. Assim, exige-se uma relação com a 

cultura, a qual demanda habilidade verbal e a competência cultural que só pode ser apropriada 

pelos agentes no interior de seu ambiente familiar, através da aprendizagem difusa, 

imperceptível, diária, proporcionada pelas famílias, o que nem sempre acontece com os que 

não pertencem às classes sociais menos favorecidas. Essa familiaridade com a cultura é 

transmitida de maneira sutil e não sistemática, até mesmo imperceptível, no interior do 

contexto familiar, pois, se dá sem qualquer esforço metódico, contribuindo para reforçar, nos 

agentes das classes cultas, a convicção de que eles devem os conhecimentos, atitudes e 

posturas que possuem aos seus dons, aptidões inatas ou vocações. 

As idéias desenvolvidas por Bourdieu (1998) desvendam os mecanismos objetivos, 

que podem influenciar a trajetória escolar dos agentes, rompendo, assim, com o mito do dom 

ou das qualidades inatas. Como um reforço a essas idéias, Bourdieu e Saint-Martin (1998) 

advertem que o sistema de ensino contribui para legitimar as diferenças iniciais entre os 
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agentes, como resultado da educação familiar e da origem social, transformando-a em 

diferenças escolares perpetuadas e perpetuadoras em toda trajetória escolar. 

Pelo olhar desses autores, há que se considerar que nesse universo sócio-educacional 

a partir do qual a escola pode ser entendida existem novas formas sutis de desigualdade, que 

até 1950, eram percebidas pela existência dos escolarizados e aqueles que estavam fora da 

escola, ou seja, entre os que estavam no interior ou no exterior da escola. Desde então, pela 

visão de Bourdieu e Champagne (1998), não é tão óbvio perceber as relações desiguais com 

as quais convivemos na sociedade, ou mesmo na escola. E, na atualidade, as desigualdades 

escolares são muito mais sutis e disfarçadas, uma vez que os agentes, em muitos casos, 

encontram-se na escola.  

No entanto, o sistema de ensino ainda gera a exclusão daqueles oriundos das frações 

de classes economicamente desprivilegiadas. O que se percebe através da observação do 

itinerário escolar trilhado pelos menos favorecidos é que se tende a reservar, a esses, as 

escolas de ensino fundamental e médio de menor prestígio e, consequentemente, profissões 

menos rentáveis. Assim, o que se depreende é que mesmo na escola, pode estar se 

consolidando a existência de grupos que estão fora do contexto de qualidade para a educação. 

Para Santos (2009) esse é um contexto no qual se percebe a necessidade da 

implantação de ações inclusivas ou que minimizem a exclusão, principalmente no âmbito da 

educação básica ou superior, quer se pense, nos mais pobres, nos afrodescendentes, nos que 

estão longe dos grandes centros urbanos e, em muitos casos, separados de um contexto de 

ascensão social plena e de acesso a uma educação de qualidade que possa facilitar essa tão 

almejada promoção. Assim, o panorama que se tem visto no Brasil, no período abordado por 

esse trabalho, apresenta ações em diversos seguimentos educacionais e objetivando várias 

variáveis: a melhoria da qualidade da educação, a alfabetização de jovens e adultos, o acesso à 

educação superior pública e privada, entre outras. 

Entre as ações de inclusão à educação que têm surgido, no Brasil, na última década, 

façamos a distinção entre ações que visam a educação básica e as que visam a educação 

superior. Entre aquelas citem-se: A recepção da pré-escola pelo ensino público oficial, 

aumento do número de anos na educação básica, de oito para nove, a criação do Programa de 

Alimentação Escolar que visa diminuir a evasão escolar e a subnutrição infantil, o Programa 

Caminho da Escola, o qual 

foi criado em 2007 com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, 
garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para 
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a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o 
acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação 
básica da zona rural das redes estaduais e municipais. 

Em continuidade, pode-se considerar como ações que visam a educação básica, 

outros programas federais, tais como: o Programa Nacional do Livro Didático em Braille, o 

qual visa estudantes cegos que cursam o ensino fundamental em escolas públicas de ensino 

regular e escolas especializadas sem fins lucrativos. Esse é um programa do FNDE em 

convênio com o Instituto Benjamin Constant (IBC) e Fundação Dorina Nowill para Cegos 

(FDNC). Além desse, tem-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb criado em 2006 em 

substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 

Por outro lado, como exemplos de ações que visam o acesso3 à educação superior, 

têm-se: a expansão da rede de oferecimento de cursos superiores presenciais e a distância, as 

mudanças ocorridas no Exame Nacional de Desempenho do Estudante do Ensino Médio 

(Enem) que prevê a obtenção de grau equivalente ao ensino médio para os candidatos, com 

idade superior a dezoito anos, que atenderem a critérios de desempenho estipulados pelo 

MEC, a utilização das notas do Enem por algumas instituições públicas brasileiras como 

sistema de ingresso aos seus cursos, o programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Públicas Brasileiras (Reuni), a criação do Programa Universidade para Todos 

(ProUni), destinado a estudantes de comprovada baixa renda. 

O ProUni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei 
nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de 
alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao Programa 
(BRASIL, 2005). 

Em continuidade às nossas discussões, entre as ações que visam a educação superior, 

em 1999, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIEIS), o 

qual financia estudantes matriculados em instituições de ensino superior não-gratuitas. Além 

disso, vale a pena citar o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio 

legal de comunicação e expressão, bem como as políticas de cotas a algumas universidades 

públicas brasileiras, conhecidas desde o ano de 2002, e, hoje, espalhadas em todo o território 

nacional. 

                                                 
3 Em todo esse trabalho se entende o acesso desde o ingresso inicial bem como a ascensão aos demais níveis 
escolares. 
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O que se percebe é que essas ações visam, de maneira geral, os que de alguma forma 

ficam fora do sistema escolar, por barreiras que limitam o acesso como a quantidade de vagas 

ou o domínio de códigos básicos culturais, observados quase sempre entre os que se 

encontram entre as classes sociais menos favorecidas economicamente. Assim, nesse instante, 

cabem alguns questionamentos, a saber: Essas ações têm surtido o objetivo de incluir os 

excluídos? Ou estão apenas camuflando um panorama mais crítico no qual se encontra a 

educação básica? Ainda, como reduzir os impactos da pouca, ou quase nenhuma, formação 

alcançada com a educação básica, ao ingressar na educação superior, sem perder a qualidade 

desejada para um estudante desse espaço educacional? Que outras ações seriam pertinentes 

para minimizar tal situação? Como estão os índices de acesso à educação? 

 
 
3 DA EDUCAÇÃO BÁSICA À EDUCAÇÃO SUPERIOR: pequena sinopse estatística 
 
 

A educação tem sido objeto de estudos, pesquisas e discussões objetivando a análise 

de suas nuances, seus entrelaces com as questões sociais, econômicas, conjunturais. Mas 

nesse universo de observações ainda há muito que se considerar e as estatísticas apresentadas 

pelos resultados dos censos da educação, mostram que apesar de tudo, pouco se observou, 

ainda havendo o que se discutir no que diz respeito, por exemplo, do acesso e qualidade da 

educação, desde a básica até a educação superior. Assim, diversos aspectos emergem do 

quadro das estatísticas da educação nacional. Esses dados são aqui apresentados com o intuito 

de inquietar o leitor no que diz respeito à possibilidade de aumentar a inserção da população 

em idade escolar no Brasil, sem perder de vista a qualidade da aprendizagem, como tentativa 

de minimizar os processos de exclusão observados no Brasil. 

Pesquisas efetuadas pelas instâncias avaliativas da educação nacional nos têm 

alertado para dados que merecem um olhar mais crítico, apurado, quase “clínico” sobre a 

realidade da educação brasileira.  

Cinqüenta e nove por cento dos alunos brasileiros chegam à 4ª série do 
ensino fundamental sem terem desenvolvido competências e habilidades 
elementares de leitura e 52% desses mesmos alunos demonstram profundas 
deficiências em Matemática (SAEB, 2001, p.7). 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) tem como metodologia 

verificar o conteúdo aprendido nas escolas 

por meio de avaliações para medir as competências e as habilidades 
desenvolvidas pelos alunos. O processo guarda semelhanças ao que os 
professores fazem para avaliar se seus alunos aprenderam ou não uma 
determinada matéria. (...) Apresenta testes de habilidades e competências, 
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construídos por especialistas de cada área, e utiliza as mais avançadas 
técnicas estatísticas para diagnosticar o nível educacional de determinadas 
séries. 
O objetivo é avaliar (por meio de testes de múltipla escolha) a qualidade, 
eqüidade e eficiência do ensino-aprendizagem nos ensinos fundamental e 
médio. Aplicam-se, então, estes testes em amostras representativas da 
população escolar brasileira. Não se pretende avaliar cada aluno, mas o 
conjunto do sistema educacional. 
Além dos testes, são aplicados questionários socioeconômicos aos alunos 
para investigação dos fatores associados ao desempenho. São aplicados 
também questionários junto aos professores, diretores, turmas e escolas para 
produzir informações ligadas aos fatores escolares. Os dados obtidos devem 
subsidiar o planejamento de políticas públicas orientadas para a melhoria da 
qualidade da educação (BRASIL, 2003). 

As pesquisas desenvolvidas pelo SAEB, classificam os resultados a partir de cinco 

categorias de desempenho: muito crítico, crítico, intermediário, adequado e avançado. A partir 

dessa categorização ficou ressaltado que 22% dos alunos de 4a série do ensino fundamental 

em Língua Portuguesa ficaram com desempenho muito crítico e, em Matemática, 12,5%. É 

preciso destacar que 

A categoria de desempenho muito crítico reúne os estudantes que estão na 4ª 
série do ensino fundamental, porém não desenvolveram competências e 
habilidades necessárias para obter resultados minimamente razoáveis nas 
provas (BRASIL, 2003a, p.7). 

A observação desses aspectos, nos indicam que 

Em Língua Portuguesa, isso significa dizer que tais estudantes não 
desenvolveram habilidades de leitura. Não foram alfabetizados 
adequadamente. Em Matemática significa que eles não conseguem transpor 
para uma linguagem comandos operacionais elementares. Não identificam 
uma operação de soma ou subtração envolvida no problema e não sabem o 
significado geométrico de figuras simples (BRASIL, 2003a, p.7). 

Em sequência, as análises decorrentes da pesquisa com os estudantes da 8ª série, 

naquele mesmo ano, apontam para fatos semelhantes e, independente dos percentuais 

apresentados, o que se revela é um nível crítico de desempenho entre os avaliados, tanto em 

Língua Portuguesa, quanto em Matemática, destacando, assim,  

um quadro de ineficiência e de profundas defasagens na construção de 
habilidades e competências entre os alunos (...). (Apresentando) um 
percentual significativo, 64,76%, (o qual) abrange alunos que desenvolveram 
apenas algumas habilidades de leitura, mas insuficientes para o nível de 
letramento da 8ª série (BRASIL, 2003b, p. 11). 

Ao se partir para a observação e análise do desempenho dos estudantes concluintes 

do ensino médio para o ano de 2003, o quadro encontrado não é muito diferente nem mais 

animador. Como é de se esperar, as deficiências de aprendizagem acumuladas nos anos e 

séries anteriores, vão se avolumar no final desse percurso e têm produzido resultados pífios. O 

relatório apresentado pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional 
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de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), intitulado QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO: UMA NOVA LEITURA DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DA 3ª 

SÉRIE DO ENSINO MÉDIO indica que os resultados estão “abaixo do esperado” (2003, 

p.9). 

Nesse documento, os índices de desempenho apresentados pelos estudantes nas 

categorias “desempenho muito crítico e desempenho crítico”, chegam a totalizar 42,14% em 

Língua Portuguesa e 67,44% em Matemática. Esses dados apontam para um desempenho 

equivalente a estudantes que dominam apenas o conhecimento relativo à 4ª série do ensino 

fundamental. Aprofundando as observações, o referido Relatório nos permite perceber que os  

estudantes avaliados em Matemática e Língua Portuguesa, na Região Nordeste, se encontram 

no estágio crítico de construção de competências. No que diz respeito à Língua Portuguesa, 

no Estado da Bahia revela-se um estudante num estágio intermediário da competência em 

Língua Portuguesa e Crítico para Matemática, apresentando Sergipe com o Estágio crítico 

para ambas as áreas. No que diz respeito às médias de desempenho, em Matemática, há quase 

75% da população avaliada, que apresentam índice classificado como muito crítico e crítico 

tanto na Bahia, quanto em Sergipe, e para Língua Portuguesa essas mesmas categorias 

apontam para um percentual acima de 50% dos avaliados. Sendo os índices mais graves 

observados no âmbito da rede pública. 

Somando-se ao quadro anteriormente descrito, considere-se a Educação Superior e 

toda a sua problemática com respeito ao acesso (ingresso e ascensão nos anos/semestres 

seguintes). Nesse nível educacional, sob o ponto de vista de número de vagas oferecidas, de 

matrículas, e de concluintes, o que se pode observar é que ainda há muito a ser feito em 

termos de oportunidades a aqueles que em sua trajetória escolar pré-universitária foram 

paulatinamente desencorajados de seus anseios, impedidos de desenvolver suas 

potencialidades, por um contexto desestimulante da educação nacional. Esse contexto, que é 

permeado por questões políticas, sociais, econômicas, que revela desigualdades estruturais na 

sociedade. 

O que se vê em realidade é que, além do já identificado acima, há um alto grau de 

evasão, um nível decrescente de matrículas, pois enquanto nos anos iniciais há muitos alunos 

matriculados, salas abarrotadas, nas últimas séries há um número reduzido de matriculados, 

sem se falar do pífio rendimento apresentado, em muitos casos, nos resultados dos exames 

nacionais de avaliação, quer seja da educação básica ou da educação superior. Assim, de um 

lado a educação sendo posta à mercê de condições difíceis ou inexistentes de funcionamento, 
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com problemas dos mais diversos âmbitos e do outro as instâncias avaliativas, detentoras do 

saber instituído, estabelecendo uma assimetria de condições de observação e gerando um 

fosso que separa uns dos outros. 

Assim, o quadro nacional da educação, durante o período considerado, mostra que o 

número de matrículas oscila, sendo ora crescente e ora decrescente. Também aponta para um 

desempenho aquém das expectativas, indicando que alunos do terceiro ano do ensino médio 

têm alcançado níveis de competência equivalentes ao esperado em estudantes da 4ª série do 

ensino fundamental. Esse é um panorama que corrobora com idéias de que o Brasil sempre 

desenvolveu uma educação elitista, no que diz respeito ao acesso à educação de qualidade 

desde a década de sessenta (GUIMARÃES, 2003).  

O cenário acima apontado por Guimarães é decorrente de problemas estruturais que a 

nossa sociedade apresenta, tais como a pobreza notoriamente concentrada na população negra 

e a precariedade do sistema escolar público, ao qual a população de baixa renda tem acesso, 

conforme nos aponta o Atlas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para o 

qual a desigualdade é estruturante, observada desde a formação da sociedade brasileira, a 

partir de “um padrão extremamente concentrado de distribuição social da riqueza” (ATLAS 

..., 2005, p. 26) e do acesso à educação. 

Essa constatação é reforçada por outras pesquisas, tais como Queiroz (2004) nos 

apresenta como a realidade do negro no sistema escolar básico percebido em seu cotidiano 

que apontam para questionamentos de quais seriam as conseqüências para o acesso do negro 

(população menos favorecida social e economicamente) à universidade. Com a tentativa de 

responder a esta indagação, a autora empreendeu investigação a partir do ano de 1997, em 

cinco universidades públicas federais, com o objetivo de estabelecer comparações entre as 

diversas realidades observadas. 

Para a autora, 

[...] os resultados da pesquisa mostraram uma situação bastante similar entre 
as universidades investigadas, reforçando a hipótese de que essa é a 
realidade das demais universidades federais brasileiras. Assim, a pesquisa 
revelou que as universidades federais são um espaço de predomínio de 
estudantes brancos. Nas realidades investigadas, os brancos representavam 
sempre mais da metade dos estudantes presentes. A única exceção foi a 
Universidade Federal do Maranhão. Mas, mesmo aí, os brancos tinham a 
maior participação (QUEIROZ, 2004, p. 143 -144). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

12 

Essas realidades são trazidas, através dos dados, informações e análises feitas pela 

autora, de forma detalhada e minuciosamente deslindada. Segundo Queiroz a realidade 

observada mostra aspectos que  

[...] reforçam as evidências da enorme seletividade racial presente na 
universidade brasileira, questionam um trivial argumento que vem sendo 
freqüentemente utilizado para combater a idéia de ações afirmativas para 
negros nas universidades públicas; para questionar o direito dos negros ao 
acesso à educação superior (QUEIROZ, 2004, p.148). 

Assim, o contexto apresenta que, da educação básica à educação superior, mesmo com 

as ações intentadas pelos governos, na última década, se percebe, um processo de eliminação, 

que se (re)alimenta como num “círculo vicioso” da exclusão como Fernandes (20003). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo apresentou um quadro inquietante da educação nacional a partir da 

breve discussão acerca de algumas possibilidades (impossibilidades) de acesso e qualidade da 

educação, com a apresentação, sintética, de dados estatísticos da Educação, da Bahia e 

Sergipe, publicados pelo Ministério da Educação e Cultura, relativos a alguns momentos do 

período 1999 a 2008, como estudos preliminares ao projeto de doutoramento da autora. O 

quadro nacional da educação em todos os níveis considerados apresentou-se como abaixo do 

esperado, principalmente no que diz respeito aos Estados considerados, tendo ambos 

apresentado um cenário excludente, no que diz respeito ao que se pretendeu discutir. 

Nas discussões e dados apresentados, foi possível observar que a população estudantil 

da educação básica não domina, em sua maioria, os códigos culturais básicos (língua materna 

e linguagem matemática) tão importantes para uma inserção de qualidade no mundo tão 

complexo no qual vivemos. Ao passo em que, a educação superior se apresenta como um 

lócus em que a exclusão é acentuada, por refletir todo o processo anterior, inerente a uma 

sociedade nascida em meio a separações acarretadas por aspectos sociais, econômicos, 

educacionais, políticos como a sociedade brasileira. O objetivo principal desse texto foi 

incomodar o leitor, para que se interesse pela discussão. É claro que muitas perguntas, aqui 

levantadas, continuam a ecoar, procurando respostas, e tantas outras irão surgir numa temática 

tão importante que discute os entrelaces existentes entre sociedade, educação, políticas 

afirmativas, exclusão.  

Assim, o que se conclui é que da educação básica à educação superior, mesmo com as 

ações intentadas pelos governos, na última década, se percebe, um processo de eliminação 
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sutil ou não, que, se (re)alimenta como um círculo vicioso da exclusão, em que classes sociais 

são impedidas de ter seus direitos mais básicos atendidos. 

Pelo o que foi visto, consideramos ser pertinente a necessidade de se rever o que está 

sendo feito dentro do contexto escolar, pois várias medidas têm sido tomadas para incluir 

cada vez mais. No entanto, essas medidas se têm transformado em fator de exclusão mesmo 

daqueles que estão no interior da escola, pela má qualidade do que se desenvolve nesse 

espaço, como as avaliações do sistema educacional apontam. Faz-se, também, necessário que 

se revejam os instrumentos de avaliação/mensuração para ingresso no ensino superior, nos 

Estados da Bahia e Sergipe, de maneira a corresponder ao cenário apresentado pela educação 

básica, de forma a consolidar a educação de qualidade e reverter a trajetória de exclusão 

observada. 
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