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SANTO AMARO: PRIORIDADES POLÍTICAS 

 

Adriano Portela dos Santos 

 

Uma grande questão para a vida política é qual(is) prioridade(s) escolher para compor um projeto 

político eficiente e eficaz. Quero analisar aqui três indicadores específicos para propor políticas 

públicas para Santo Amaro: juventude, negritude, educação. Veja bem, o objetivo é ajudar a 

enxergarmos a prioridades políticas públicas e não propor políticas públicas ainda. 

 

Juventude 

Comecemos. Fui ao site do IBGE analisar os indicadores de Santo Amaro, no último Censo (2010). 

O primeiro indicador importante para a construção de um projeto político abrangente me parece 

ser a do perfil etário (de idade) da população santamarense. Quanto a isso, o Censo 2010 nos 

indicou que mais de 1/3 (um terço) da população do município é jovem. 

Primeiro, digamos o que entendemos por juventude, para chegarmos a essa porcentagem. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo de População da Nações Unidas (UNFPA) 

adotam a noção de “população jovem” (10 a 24 anos) e não de “juventude” (15 a 24 anos) e é esta 

que adotamos aqui, inicialmente. De acordo com o Censo, em 2010, 15.726 pessoas residentes em 

Santo Amaro possuíam entre 10 e 24 anos, o que equivale a 27,2% da população naquele ano 

(57.800). 

Todavia, alargamos aqui a noção de juventude/população jovem, considerando a faixa etária de 25 

a 29 anos, em atenção ao fenômeno do “prolongamento da convivência familiar entre pais e filhos”, 

entendido como “prolongamento da juventude” ou “adiamento da vida adulta”. Em relação a esse 

fenômeno, o IBGE adotou a expressão “‘geração canguru’ para designar os jovens de 25 a 34 anos 

de idade que ainda vivem na casa dos pais” (IBGE, 2013, p. 76). Se considerarmos, pelo menos, 

até a faixa etária de 29 anos, Santo Amaro tem uma população jovem de 21.153 pessoas, o que 

equivale à cerca de 36,6% das pessoas residentes no município, de acordo com o Censo 2010 do 

IBGE. 
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Fonte: IBGE (www.cidades.ibge.gov.br) 
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É importante saber que, de 2002 para 2012, o número de pessoas enquadráveis na “geração 

canguru” subiu de 20,5% para 24,3% no Nordeste (Cf. IBGE, 2013, p. 76). É importante também 

saber que, acerca do estilo de vida, outros estudos observaram que parte desses jovens que 

prolongam sua convivência na casa dos pais e mães, além de não casarem, não estudam, nem 

trabalham. O que os levou a serem classificados como “geração nem-nem”. Isso é o suficiente para 

falarmos em vulnerabilidade da juventude e respaldarmos a pertinência de escolhermos a 

população jovem como prioridade para a construção de um projeto político, num município em que 

36,6% da população é jovem. Que políticas públicas, então, podemos propor para a juventude de 

Santo Amaro? 

 

Negritude 

Sabemos que Santo Amaro concentra uma grande população negra, graças à herança das atividades 

dos engenhos de cana-de-açúcar, que para cá trouxe um contingente volumoso de pessoas negras 

escravizadas. De acordo com os dados do Censo 2010, a população negra de Santo Amaro era de 

51.612 pessoas (21.639 autodeclaradas pretas e 29.973 autodeclaradas pardas), isso significa cerca 

de 89,3% da população do município.  

A abolição da escravatura, aqui conhecidamente celebrada no Bembé do Mercado, não veio 

acompanhada de um projeto de inclusão social dos negros e das negras até então aproveitados 

sobretudo na indústria açucareira. O gráfico abaixo demonstra o rendimento mensal até um salário, 

por pessoa, nos maiores grupos étnicos-raciais do município.  

 

 

 

Fonte: IBGE (Censo 2010) 

 

A primeira constatação é de que o município tem uma parcela de cerca de 36% da população sem 

renda (o que corresponde a um pouco mais da população de 0 a 19 anos); e que outros 36% da 

população vive com renda entre ¼ de salário e um salário mínimo, quando acrescentamos os dados 
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da população amarela e indígena. O que revela uma desigualdade em trabalho e renda porque, ao 

final, o PIB per capita do município foi de R$ 12.646,76 e o salário mínimo mensal dos 

trabalhadores formais do município foi de 1,8 salários mínimos no Censo de 2010. 

Quando olhamos mais detalhadamente onde está o desequilíbrio social em trabalho e renda, damo-

nos conta de que, proporcionalmente, que os mais depauperados são os autodeclarados pretos.  

 

 

Fonte: IBGE (Censo 2010) 

 

Enquanto 1.215 brancos recebem entre ¼ de salário e um salário mínimo, 8.495 pretos recebem o 

mesmo. No outro extremo de rendimento, 134 brancos recebem entre 05 e 15 salários, enquanto 

apenas 106 pretos recebem o mesmo, o que gera um déficit de 830,9 pessoas pretas nessa faixa de 

renda. Proporcionalmente, se 134 brancos recebem entre 05 e 15 salários mínimos, 936,9 pretos 

deveriam estar dentro dessa faixa salarial. A situação dos pardos é semelhante, embora ligeiramente 

melhor. E, se fizermos a proporção para quem recebe de 15 a 30 salários, o déficit dos pretos é 

maior ainda. 

Se voltarmos nosso olhar para a tabela anterior, vamos saber que aquelas 1.470 pessoas brancas 

sem rendimento em 2010 (a maioria provavelmente fora da idade de mercado de trabalho), quando 

chegarem à idade adulta terão melhores condições de vida que as 8.244 pessoas pretas que estavam 

na mesma condição naquele ano. Diante de uma clara vulnerabilidade dos autodeclarados pretos, 

pode-se perguntar que tipo de política específica para esta classe de pessoas foi feita em nosso 

município? E mais, que tipo de projeto político podemos construir nesse sentido daqui para frente? 

Uma coisa é certa, a negritude é uma das prioridades políticas com a qual deve se comprometer o 

poder público se desejar modificar o cenário sócio-econômico-cultural de Santo Amaro. 

 

Educação 
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Entre 2000 e 2010, a dimensão do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santo Amaro que 

mais se desenvolveu foi a Educação, crescendo de 0,386 em 2000 para 0,559 em 2010. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Município - Santo Amaro - BA 

IDHM – Anos de referência 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,231 0,386 0,559 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 23,83 34,09 48,92 

% de 5 a 6 anos na escola 49,63 87,57 98,32 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 

24,94 44,09 75,47 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 8,82 21,27 38,24 

% de 18 a 20 anos com médio completo 7,47 10,93 26,78 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Não obstante a melhoria do componente Educação no IDH do município, temos uma deficiência 

educacional nos anos finais do Ensino Fundamental, que se reflete, por conseguinte, no Ensino 

Médio e no Ensino Superior. Como podemos ver na tabela, a proporção de jovens de 15 a 17 anos 

com Ensino Fundamental completo é de apenas 38,24%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos 

com Ensino Médio completo é de 26,78%, uma porcentagem mais baixa ainda. Tais porcentagens 

revelam, seguramente, um alto índice de evasão escolar e colocam-nos abaixo da média tanto da 

Bahia, quanto do Brasil. 

Essa evasão escolar nos anos finais do Ensino Fundamental é um dos fatores que resultam no baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2,9 desse segmento escolar em 2010 

(mas também em 2017). O IDEB é o indicador nacional para o monitoramento da qualidade da 

Educação e é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e 

as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep (Prova Brasil, no caso dos anos finais 

do Fundamental). Se os alunos e as alunas evadem, o nível de aprovação obviamente cai. 

Embora representasse uma melhora em relação a anos anteriores, dos jovens adultos de 18 a 24 

anos, apenas 3,21% estavam cursando o ensino superior em 2010. Para completar nossa visão 

panorâmica sobre essa realidade, vejamos o gráfico abaixo: 



5 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Aqui, precisamos fazer uma correlação entre as duas prioridades anteriores e essa que entendemos 

ser a terceira prioridade política de nossa cidade. Por um lado, demonstramos que a juventude é 

mais de 1/3 da população de Santo Amaro e mencionamos os conceitos “geração canguru” e 

“geração nem-nem”, que exprimem as problemáticas do prolongamento da juventude e 

consequente inércia dessa população diante dos compromissos da maturidade. Por outro, 

demonstramos a baixa renda da parcela da população autodeclarada preta que, de modo macro, tem 

a ver com o racismo estrutural, mas de maneira específica tem a ver diretamente com a baixa 

escolaridade da população preta. 

Infelizmente o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e o Censo 2010 do IBGE não 

apresentam a variante cor nos dados sobre a educação. Mas a partir de minha experiência como 

como gestor escolar e como professor, no município, permitem-me afirmar que a evasão escolar 

está primordialmente centrada nos jovens pretos e pardos que, por uma série de circunstâncias de 

vida – tais como necessidade de sustento, dependência química e vulnerabilidade social - acabam 

abandonando a vida escolar. 

Desse modo, se desejamos uma Santo Amaro mais equânime, precisamos eleger também a 

educação como uma prioridade, significando isso fazer também opção por uma educação 

contextual (em nosso caso, com enfoque étnico-racial), que permita ao jovem preto compreender 

sua vulnerabilidade, resgatar sua autoestima e perspectivar seu futuro para uma melhora da 

qualidade de vida. Uma proposta como essa passa pela mudança de currículo, passa pela 

valorização da cultura local, altamente fundamentada em elementos afrodescendentes. 
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