
educação é um gargalo no de-
senvolvimento econômico da 
Região Metropolitana de Sal-

vador (RMS) e preocupação comum a 
governantes, empresários e sociedade 
em geral. Segundo dados do Ministé-
rio da Educação, a média de perma-
nência na escola da população em 
idade ativa é baixa - apenas 5,9 anos, 
o que se reflete no magro número de 
matriculados no ensino superior: 12 
alunos para cada mil habitantes. 

Para superar esse gargalo e atender 
à demanda gerada pela implantação 
de plantas industriais avançadas, go-
vernos e empresas passaram a inves-
tir na criação de cursos profissionali-
zantes no ensino médio, alguns deles 
com duração ampliada para quatro 
anos, assim como de cursos tecnoló-
gicos na graduação e na pós-gradua-
ção, com carga horária reduzida e eli-
minação de disciplinas teóricas. 

Para a diretora da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Celi Zulke Taffarel, o sis-
tema educacional de Salvador reflete a 
realidade socioeconômica da capital 
baiana. "As áreas mais carentes apre-
sentam pior desempenho. É na orla e 
nos centros tradicionais que encon-
tramos os melhores índices em relação 
ao analfabetismo, ao grau de escola-
ridade e à freqüência escolar", afirma 
Celi. Essa mesma disparidade ocorre 
nas escolas. "Encontramos nos 13 mu-
nicípios da Região Metropolitana de 
Salvador algumas escolas que são ilhas 
de excelência e uma grande maioria de 
escolas públicas com condições precá-
rias, onde faltam instalações físicas, 
professores, infraestrutura didática e 
pedagógica, bem como currículos e 
programas de ensino", diz. 

A evasão escolar é, junto com a qua-
lidade do ensino, um dos principais 

desafios. Segundo dados da educado-
ra, 88% dos estudantes do primeiro ano 
do ensino fundamental não chegam 
ao ensino superior. Nas áreas centrais 
da RMS, a média de permanência na es-
cola é de seis anos. Nas áreas afastadas, 
o índice cai para 4,6 anos. "O desem-
penho das crianças e jovens, princi-
palmente em língua portuguesa e em 
matemática, deixa muito a desejar. No 
caso do ensino superior, somente 51% 
dos alunos conseguem, quatro anos 
depois, obter o diploma", afirma. 

Com o aftuxo de novos empreen-
dimentos na RMS, sobretudo na área 
de serviços, a saída tem sido os cursos 
orientados para a formação rápida de 
mão de obra qualificada. De acordo 
com o diretor regional do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Gustavo Sales, as universidades 
baianas estão implantando, em rit-
mo acelerado, os cursos superiores de 



tecnologia e os seqüenciais. Eles têm 
duração entre dois e três anos e são 
destinados à capacitação profissional. 
"Os cursos tecnológicos e seqüenciais, 
de curta duração, possuem uma carga 
menor de disciplinas de outras áreas 
do conhecimento, como filosofia e so-
ciologia. O foco é a prática", diz Sales. O 
diretor do Senai explica que, assim, o 
estudante conclui sua formação apto a 
ingressar no mercado de trabalho. 

Enquanto o Sesi mantém as escolas 
formais, o Senai oferece cursos pro-
fissionalizantes e tecnológicos, cujos 
conteúdos são definidos pelas neces-
sidades das empresas instaladas, ou 
em via de se instalarem na região. O 
sistema conta com 57 mil estudantes 
na RMS. Do total, 6 mil estão matri-
culados nos cursos técnicos de nível 
médio, 11 mil nos cursos de qualifi-
cação profissional, 26 mil nos cursos 
de aperfeiçoamento profissional e 2,6 
mil nos cursos superiores (graduação 
e pós-graduação), além de 10 mil nos 
demais programas de aprendizagem 
básica e iniciação profissional. 

O governo do Estado, por sua vez, 
tem implantado cursos profissiona-
lizantes de acordo com as condições 
socioeconômicas locais. Segundo o su-

perintendente de educação profissiona-
lizante da Bahia, Almerico Lima, a idéia 
é antecipar a implantação de cursos 
profissionalizantes nos municípios que 
receberão investimentos da iniciativa 
privada ou por meio de políticas pú-
blicas. Assim, diz ele, se há previsão de 
implantação de um hospital em deter-
minado município, ali são criados antes 
cursos profissionalizantes das áreas de 
saúde, gestão e administração. 

"Estamos nos antecipando na for-
mação do profissional. Fazemos estu-
dos para atender à demanda do desen-
volvimento econômico. Em Vera Cruz, 
por exemplo, que tem vocação turística 
e uma grande diversidade biológica, 
implantamos cursos de turismo náuti-
co, de transporte aquático e de aquicul-
tura. Em Salvador, temos cursos como 
documentação musical e regência. Em 
Camaçari, os conteúdos dos cursos vão 
de eletrônica a petroquímica, passan-
do por mecânica e administração. Em 
Lauro de Freitas, o foco é a tecnologia 
da informação", afirma. 

Lima destaca que a integração entre 
os diferentes níveis de governo - fede-
ral, estadual e municipal - possibilita a 
expansão da rede de ensino profissio-
nalizante de forma racional. "Procura-

mos não sombrear. Não há competição 
entre os órgãos e, com isso, estamos 
conseguindo ampliar a rede de cursos 
profissionalizantes", diz. Ele lembra 
que, além da expansão do ensino mé-
dio profissionalizante para atender à 
demanda tradicional por profissionais 
de mecânica e elétrica, estão sendo im-
plantados novos cursos nas áreas de 
logística, gás e turismo. 

De acordo com Lima, a Bahia é o ter-
ceiro Estado em número de alunos ma-
triculados no ensino profissionalizan-
te, com mais de 48 mil estudantes, su-
perado apenas por São Paulo e Paraná. 
"A rede está consolidada. No total, são 
141 unidades escolares e 46 centros, 
com 72 cursos distribuídos em 11 eixos 
tecnológicos", destaca. O atendimento 
ao mercado de trabalho tem ditado os 
rumos da educação em Salvador. 

A superintendente de desenvolvi-
mento do trabalho da Bahia, Maria 
Thereza Andrade, diz que há ênfase em 
português e matemática nos cursos de 
qualificação. "Constatamos deficiência 
na formação dos estudantes e procura-
mos corrigir. No curso profissionalizan-
te, os professores dão ênfase à língua 
portuguesa e ao ensino de matemática, 
sobretudo às quatro operações." 
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STATE TURNS TO TECHNICAL COURSES 
Developing qualified labor is the solution to meeting local demands 

Education is a major hurdle to the economic development of 

the Salvador Metropolitan Region. According to the Ministry of 

Education, members of the working-age population study for 

only 5.9 years, on average. To meet the demand generated by 

industries, the government and companies are investing in 

technology professionalization courses. 

The director of the School of Education at the Federal Uni-

versity of Bahia (UFBA), Celi Zulke Taffarel, says that the edu-

cation system in Salvador reflects the socio-economic reality of 

Bahia's capital. "The neediest areas have the worst perfor-

mance," she affirms. The same is true in schools. "The 13 mu-

nicipalities in the Salvador Metropolitan region have excellent 

schools, while the vast majority are in precarious conditions." 

Drop-outs and the quality of education are the main challeng-

es. According to the educator, 88% of first year elementary 

school students don't make it to higher education. "The perfor-

mance leaves a lot to be desired. In higher education, only 51% of 

the students manage to get a diploma," she affirms. 

With the influx of new ventures in the Salvador area, the 

solution has been courses that quickly produce skilled labor. 

According to the regional director of the National Industrial 

Apprenticeship Service (SENAI), Gustavo Sales, universities 

in Bahia are introducing higher level technology courses and 

specialization courses. "The focus is on practical application," 

says Sales. The SENAI director explains that the student 

completes the course ready to enter the labor market. 

While SESI has formal schools, SENAI's offers vocational 

and technology courses, the content for which is defined by 

the needs of the companies already in the Salvador area or 

that are in the process of setting up. The system has 57,000 
students in Salvador. Of this total, 6,000 are enrolled in mid-

level technical courses, 11,000 in professional qualification 

courses, 26,000 in professional refresher courses and 2,600 

in higher level courses (graduate and post-graduate), in ad-

dition to the 10,000 in other basic and professional initia-

tion programs. 
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