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O meio urbano é necessariamente poético porque 

carrega a humanidade dentro de sua concepção. As 

pessoas, vivendo nas cidades, recriam, 

essencialmente, sentidos e significados em que são 

plenamente si próprias sendo o outro. Este outro 

pode ser pensado como o que une os homens em sua 

trajetória comum, sua utopia de ser. Nesta 

perspectiva a cidade é o lugar de encontro de 

homens que se dá concretamente no bairro visto 

como o lócus da vida cotidiana. ... Mediante a 

escuta das falas, pode-se delimitar os lugares de 

invenção pelas figuras e, como um ser urbano, 

identificar as historicidades do sujeito pelas 

relações espaço-temporais das configurações 

urbanas tendo, como linha discursiva, a própria 

história do sujeito.    

Eda Tassara (2001,p. 215-216)  



 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou responder qual o impacto que a organização sociourbana gera 
sobre o desempenho educacional dos estudantes. Este tema justifica-se pela importância que 
as cidades e as condições materiais da vida urbana podem ter ao interferir na qualidade dos 
indicadores educacionais. Assim, o objetivo da pesquisa é constituir indicadores sobre a 
organização material do território compreendendo infraestruturas, equipamentos, serviços e 
transportes, estabelecidos por tabelas, gráficos e quadros sistematizando e os relacionando aos 
indicadores educacionais oficiais Provas Brasil e SARESP. Desse modo, identificam-se os 
possíveis fatores que influenciam a qualidade do ensino em unidades escolares localizadas em 
territórios representativos das dinâmicas de urbanização no município de Jacareí, Estado de 
São Paulo, Brasil. 
 

 

Palavras–Chave: Segregação Social. Indicadores Educacionais. Indicadores Urbanísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTION TO THE FORMULATION OF INDICATORS URBAN: 

ALLOWANCES AS EDUCATION POLICY ANALYSIS OF THE MUNICIPALITY OF 

JACAREÍ / SP 

 

 Abstract 
 

This study sought to answer what impact the organization has on the students’ sociourban 
educational performance. This subject is justified by the importance the interference of cities 
and urban life material conditions may have in the quality of educational indicators. The 
objective of the research is to create indicators of the material organization of the territory 
consisting of infrastructure, equipment, services, and transport, established by tables, graphs, 
and charts systematizing and relating them to the official educational indicators Brazil and 
SARESP evaluations. Thus, we identify the possible factors that influence the quality of 
teaching in school units located in representative areas of the dynamics of urbanization in the 
municipality of Jacarei, São Paulo State, Brazil. 
 

Key Words: Social segregation; Educational Indicators; Urban Indicators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Minha formação em Pedagogia me fez percorrer um caminho cheio de 

questionamentos no mundo do ensino e aprendizado e, das ansiedades vividas em sala de 

aula, como docente, surgiu essa pesquisa. 

Muitas são as hipóteses sobre a aquisição do conhecimento, ou seja, quais seriam os 

fatores de influência nessa trajetória dos estudantes. 

Assim, em meio aos desafios diários em sala de aula, iniciei a busca por validação 

dessas hipóteses no campo do Planejamento Urbano aliando conhecimentos, superando os 

obstáculos e desafios. 

A sala de aula e a cidade abarcam complexidades: se por um lado, cada um aprende 

em seu tempo e no seu jeito, por outro, num dado local, cada um tem seu espaço e seu valor 

nesse espaço.  

Com o crescimento das cidades, muitas vezes não planejado, os indivíduos habitam 

locais sem a estrutura material necessária a uma vida digna. Diante disto, viver nas cidades é, 

um grande desafio frente aos diversos problemas.  

O espaço habitado torna-se espaço de segregação e exclusão social, apesar das leis 

vigentes para o planejamento urbano e constituição da vida nas cidades de fato existirem para 

organizá-lo. 

Assim, insere-se essa pesquisa como uma contribuição à melhoria desse quadro.  

 

 

Maria José Alacrino 

 

 

A presente dissertação de mestrado se insere no conjunto de investigações: "Formas 

organizativas de coletivos sociais e políticos em cidades latino-americanas: um estudo 

psicossocial do enraizamento em fronteiras urbanas-periurbanas no território de São Paulo", 

envolvendo trabalhos de pós-graduandos e pós-doutoramentos, sob a liderança científica da 

professora Tassara, titular da Universidade de São Paulo, à frente do Grupo de Estudos: 



 

 
 
 
 
 
 
 

Política Ambiental do Instituto de Estudos Avançados e do Laboratório de Psicologia 

Socioambiental e Intervenção do Instituto de Psicologia. 

 Trata-se de investigações envolvendo o território e as formas de organizações 

políticas presentes em "realidades Hermanas" a partir de proposição do professor Francisco 

Javier Guevara Martinez, liderança política incansável em sua jornada de articulação de 

colegas de diversas instâncias institucionais para o desenvolvimento de investigações 

comparadas e intervenções conjuntas, descortinando novos horizontes para a sociedade e 

território latino americano. 

 Nesse quadro inseriu-se, em parceria, o Laboratório de Estudos e Estratégias de 

Planejamento Participativo, do Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional 

da Universidade do Vale do Paraíba. É um abrigo de trabalhos que aspiram se inscrever na 

tradição uspiana, formada pela primeira geração de cientistas sociais e por lideranças 

científicas comprometidas com a transformação substantiva da realidade social, mediante a 

construção de um programa de investigação a longo prazo, assentado em pesquisas de campo 

e nas fronteiras do conhecimento.  

 O trabalho, ora apresentado por Alacrino, de modo modesto, contribui para esse 

esforço. Nele, busca-se apresentar elementos relacionados à realidade sociourbana do 

município de Jacareí passíveis de estabelecer relações entre as dinâmicas urbanas e as 

dinâmicas educacionais.  

 Para a consecução da tarefa, a pesquisa apoiou-se em indicadores oficiais já 

existentes na área da educação, a exemplo da Prova Brasil, e, por outro lado, optou por 

construir indicadores urbanísticos. Foram, então, compiladas informações de campo sobre a 

presença de suportes urbanísticos nas regiões das unidades escolares representativas das 

dinâmicas urbanas do município que decorrem da presença de infraestrutura, equipamentos, 

serviços e transportes públicos. 

 É esforço ainda embrionário, se forem considerados os trabalhos que requerem a 

construção de indicadores válidos para representar a realidade local. E, por extensão, 

considerar o seu papel como amostra de uma realidade maior da urbanização regional, da 

urbanização brasileira ou, ainda mais, latino americana. 

O desafio de orientar o desenvolvimento de uma investigação e de formar um Mestre 

implica, de fato, em introduzir novos pesquisadores ao campo das ciências. Portanto, vai 



 

 
 
 
 
 
 
 

muito além da dissertação em si que assim se constitui como uma parte importante desse 

aprendizado. Parte deveras importante, mas não única. 

 Nesse sentido, cabe destacar, a temática da investigação é de autoria da acadêmica. 

Nasceu de suas inquietações decorrentes da prática docente nas unidades escolares das 

periferias do município de São José dos Campos. Afinal, haveria uma relação entre a 

realidade social atrelada à precariedade dos suportes físicos da urbanização e o desempenho 

escolar, como o contato com essa realidade indicava?  

 Não é pouco para um mestrando, na atual conjuntura, apresentar uma inquietação e 

se debruçar sobre o seu tema. Ainda que sempre se requeira avanços, a tarefa e o 

compromisso constituem um indicativo de que é possível estabelecer ligações entre o 

compromisso das primeiras gerações de cientistas brasileiros, envolvidos em um projeto de 

construção da nação brasileira pautado por valores humanistas, e os brasileiros com fibra para 

conduzir a transformação da nação. 

 Apesar de condições nem sempre favoráveis, para não dizer contrárias. 

Necessário ressaltar, no trabalho, contribuições importantes, a começar pela 

sensibilidade acadêmica de colegas ilustres do Programa de Mestrado em Planejamento 

Urbano e Regional. É a essa característica do grupo que se deve a acolhida de tantos 

brasileiros, assim permitindo uma pluralidade de pensamentos e valores necessários à 

construção de uma realidade mais democrática de direito e de fato. 

 O professor Mário Valério Filho e o professor Emmanuel Antonio dos Santos, de 

modo crítico-construtivo, contribuíram para esse estágio do trabalho, apontando limites, 

corrigindo apontamentos, cobrando precisão, mas, acima de tudo, aceitando o desafio de 

qualificar a dissertação para sua nova etapa de discussão e avaliação acadêmica. 

 E, também, destaca-se a contribuição da professora Vera Maria Almeida Rodrigues 

da Costa, eminente estudiosa da língua portuguesa, pela relevante atenção dispensada no 

aprimoramento da investigação no que tange a sua comunicação no plano acadêmico. 

 Apresento o trabalho de Maria José Alacrino, desde já ciente dos limites e dos 

avanços requeridos para o seu aprimoramento. Agradeço à acadêmica pela oportunidade de 

orientar mais um trabalho científico, bem como, a oportunidade para fomentar novos 

encontros que favorecem, entre os colegas professores, uma comunhão de esforços no sentido 



 

 
 
 
 
 
 
 

de avançar coletivamente para a construção acadêmica comprometida com o desenvolvimento 

social. 

  

José Oswaldo 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Na contemporaneidade, a produção do espaço urbano e as relações sociais e 

econômicas nele estabelecidas desencadeiam uma dinâmica urbana causadora de 

transformações em muitas das instâncias da sociedade. Em consequência, a organização 

sociourbana apresenta desigualdades no plano dos indicadores urbanísticos, quais sejam os 

suportes materiais de infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes.  

É um processo que se faz mais ainda notório devido ao acelerado crescimento 

populacional a demandar maior oferta desses indicadores urbanísticos.  

Este trabalho busca identificar as possíveis relações existentes entre os indicadores 

educacionais alcançados por unidades escolares municipais e as características das 

localidades, onde elas se situam, apresentadas nos Indicadores Urbanísticos ora construídas 

nesta pesquisa.  

Para tal, a pesquisa aborda aspectos do processo de urbanização representativos das 

dinâmicas do município de Jacareí estabelecendo a identificação de unidades escolares 

municipais com os indicadores oficiais de ensino, oriundos do Estado de São Paulo e do 

Governo Federal. 

Sob essa perspectiva, a investigação busca as possíveis causas dos baixos e/ou 

diferentes indicadores educacionais de seis escolas públicas do município nos quatro bairros 

delimitados consideradas as características urbanísticas. Destaca a disponibilidade à 

população local de infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes que são os 

Indicadores Urbanísticos construídos na pesquisa.  

 

  

1.1 Objetivos gerais  
 

 

O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre os Indicadores Urbanísticos, ou 

seja, entre a organização do território por meio dos suportes materiais de infraestruturas, 

equipamentos, serviços e transportes disponíveis à comunidade relacionando-os aos 

indicadores educacionais Provas Brasil e SARESP no intuito de identificar os possíveis 

fatores que possam influenciar ou interferir na qualidade do ensino. 
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1.2 Objetivo específico  
 

 

Elaboração de tabelas e gráficos sistematizados que possibilitaram aferir os 

levantamentos para a produção dos quadros dos Indicadores Urbanísticos. 

Estabelecer relações dos Indicadores Urbanísticos com os indicadores educacionais 

para avaliar a interferência do território sobre os índices de qualidade educacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 

 A revisão de literatura baseou-se nos estudos de Ribeiro e  Koslinski (2009), conforme 

a seguir. 

 

2.1 Estudos específicos: pesquisa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abordando a organização 
material do território relacionada a indicadores urbanísticos 

 

 

O planejamento urbano envolve questões complexas, dentre elas as questões políticas.  

A realidade de algumas comunidades, a exemplo do Veraneio Ijal a ser abordado neste 

trabalho, é que estão inseridas num contexto urbano com condições menos adequadas e sem 

acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes, o que talvez desencadeie 

efeitos diretos e indiretos nos progressos educacionais. É notório este contraste de 

precariedade material se confrontando com os instrumentos de uma política urbana existente 

no município de Jacareí, como se apresenta a seguir. 

De acordo com o Plano Diretor de Jacareí, Lei Complementar n.º 49 de 12 de 

dezembro de 2003, em seu Título I: Dos Princípios Fundamentais, parágrafos 2º e 3º do artigo 

3º: 
Art.3º O Plano Diretor de ordenamento Territorial é o instrumento básico e 
estratégico da política de desenvolvimento do município, com ênfase na estruturação 
do seu território, devendo ser observado por todos os agentes públicos e privados. 
§ 2º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial estabelece as exigências 
fundamentais de ordenamento da cidade, com o principal objetivo de ordenar o 
pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem-estar de seus 
habitantes, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal,  
§ 3º O Plano Diretor de Ordenamento Territorial estabelece, nos termos dos artigos 
2º e 4º do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257/01, os objetivos, as diretrizes e 
instrumentos para o processo de planejamento municipal, em especial para os 
seguintes itens: 
a) estrutura do ordenamento territorial; 
b) ordenamento do espaço urbano; 
c) mobilidade urbana; 
d) zonas especiais; 
e) promoção econômica; 
f) qualidade ambiental; 
g) equipamentos e serviços públicos; 
h) sistema de planejamento e gestão. (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]) 

 

Sobre as metas de um Plano Diretor, Matos (2008), afirma: 
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Algumas de suas diretrizes fazem parte dos chamados “direitos difusos”, difíceis de 
aplicar, mas necessários ao exercício da democracia e expansão dos direitos civis. 
Assim, a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito á terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações”, soa não-pragmatico e pode parecer 
inatingível no médio  prazo, mas ampara-se em uma das mais ricas tradições do 
pensamento urbanístico, o principio da utopia. (MATOS, 2008, p.157-158) 

 

É necessário destacar que a qualidade do aprendizado dos alunos pode ser influenciada 

por vários fatores, dentre eles, a precariedade do local, violência, criminalidade, baixa renda. 

Assim, a qualidade dos Indicadores Educacionais pode se tornar inferior a de outra 

determinada comunidade na qual constem todos os suportes materiais adequados ao bem estar 

social. Contudo, nesta pesquisa, optou-se por estudar os fatores dos suportes materiais já 

citados. 

Como há, no trabalho, um entrelaçamento da urbanização de uma cidade com a 

educação, deve-se considerar o que o Plano de Desenvolvimento da Educação propõe: 

 
O enlace entre educação e ordenação territorial é essencial na medida em que é no 
território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e a história, se 
estabelecem e se reproduzem. Toda discrepância de oportunidades educacionais 
pode ser territorialmente demarcada: centro e periferia, cidade e campo, capital e 
interior. Clivagens essas reproduzidas entre bairros de um mesmo município, entre 
estados e entre regiões do país. (...) Reduzir desigualdades sociais e regionais, na 
educação, exige pensá-la no plano do País. (BRASIL, 2010, p.9) 

 
 

Merecem destaque os estudos sobre educação, produção do espaço social e, 

destacando-se, a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-UFRJ), abordando a organização material do 

território relacionada a indicadores urbanísticos e investigando o efeito das “tendências da 

metropolização da questão social” sobre as desigualdades de acesso à educação (RIBEIRO; 

KOSLINSKI, 2009). 

Desenvolvida no Rio de Janeiro por Ribeiro e Koslinski, teve o intuito de compreender 

quais as características dos contextos metropolitanos poderiam influenciar na qualidade da 

educação básica. A pesquisa faz um histórico de outros trabalhos cujo ponto em comum é a 

preocupação, há muito presente, com a igualdade de oportunidades educacionais. 

Como exemplo, os autores se referem ao relatório Coleman (1966 apud RIBEIRO; 

KOSLINSKI) que demonstra ter a escola nenhum ou pouco efeito sobre o desempenho 
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escolar de seus alunos, pois os dados coletados levaram à conclusão que os problemas 

relacionados à proficiência dos alunos estão fora da escola, isto é, na sua origem social e 

étnica.  

Em 1970, um grupo de pesquisadores questionou essa conclusão, surgindo, então, a 

linha de pesquisa chamada “escola eficaz e o efeito escola”, no original effective school e 

school effect respectivamente, que passaram a defender o lema de que a “escola faz diferença” 

e podia exercer efeito sobre as oportunidades educacionais. Seus esforços concentraram-se na 

tarefa de determinar quais fatores escolares poderiam levar a um melhor ou pior desempenho 

escolar. É interessante notar que os estudos têm um fundamento pragmático, pois visam 

prover elementos que possam auxiliar políticas educacionais a alcançarem maior eficácia e 

equidade de resultados (RIBEIRO; KOSLINSKI, 2009).  

Mais questões envolvendo o contexto social e as possíveis características de cada 

escola foram abordadas como passíveis de interferirem no desempenho dos alunos. Surgiu 

outra linha de pesquisa integrando a sociologia urbana e a sociologia da educação ao 

identificar a influência dos contextos sociais e da organização social do território nas 

condições efetivas de escolarização de crianças e jovens. Esta destaca, igualmente, as 

mudanças ocorridas nas cidades devido à transformação socioeconômica impulsionada pela 

globalização e pela reestruturação do capitalismo industrial, sem deixar de situar nesse 

contexto a desorganização, a segregação social, a criminalidade e as áreas economicamente 

estagnadas, dentre outros problemas sociais de igual relevância. 
 

Ganha relevância nos estudos sobre as possibilidades da eficácia e da equidade da 
escola os possíveis efeitos dos contextos sociais formados pelas unidades de 
vizinhança constituídas pelos processos de agregação e segregação residenciais. Este 
tema retoma antigas preocupações da sociologia clássica a respeito dos 
determinantes contextuais da trajetória dos indivíduos na sociedade, sob o impulso 
das rápidas e intensas mudanças ocorridas nas grandes cidades, em especial as 
americanas, com a transformação socioeconômica impulsionada pela globalização e 
a reestruturação do capitalismo industrial. As duas principais marcas de tais 
mudanças é a constituição de territórios com forte concentração de pobres em áreas 
estagnadas economicamente e apresentando evidentes sinais de desorganização 
social, isolamento do restante da sociedade, desertificação cívica, criminalidade 
violenta, diminuição da eficácia normativa nas interações sociais, com enormes 
impactos sobre as instituições sociais localizadas nestes territórios. (RIBEIRO; 
KOSLINSKI, 2009) 

 
Os autores pressupõem que muitos aspectos exercem impactos negativos sobre o 

contexto social em que o processo de escolarização é realizado, tais como: precariedade 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

sociourbana, concentração territorial da pobreza, deficiência de moradia e de saneamento 

ambiental, criminalidade violenta, desigualdade social e desorganização do território. 

Ainda segundo os autores, o acesso desigual ao bem estar social e a segregação 

residencial na cidade são fatores que interferem na qualidade da educação, o que se confirma 

com os dados da pesquisa do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 1ª fase 

2007 dos municípios do Estado do Rio de Janeiro que revelam estar os piores resultados nas 

áreas mais afastadas do centro. A pesquisa demonstra que, nessas áreas, encontra-se o maior 

número de adultos com baixa renda, baixa escolaridade e de ocupações de menor status, bem 

como maior precariedade de emprego. Nesse contexto, as escolas próximas às favelas 

alcançam os resultados escolares mais baixos.  

Assim, os pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPUR sugerem que, para uma melhor 

distribuição de oportunidades educacionais, é necessário conjugar políticas educacionais com 

políticas urbanas. 

Dada esta realidade, este trabalho aqui desenvolvido parte do pressuposto que tais 

contextos urbanos metropolitanos conformam condições menos adequadas em termos da 

oferta de bem estar social e, por consequência, apresentam menor capacidade de garantir a 

oferta de educação fundamental de qualidade. 

É importante, ainda, ressaltar a questão da educação enquanto direito fundamental 

como dispõe a Constituição Federal do Brasil de 1988 capitulo 3º, artigo 205: 
 A educação, direito e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988, [s.p.]) 
 

Entretanto, para a maioria da população brasileira, o direito à educação não reflete o 

que dispõe a lei e nesse contexto, o direito a vida nas cidades torna-se também um privilégio, 

reportando algumas classes sociais. 

Dessa forma, o discurso da educação no país é de crise e fracasso influenciando 

diretamente a qualidade do ensino que, independente das circunstâncias, tem o desafio a favor 

da democratização pela conquista de cidadania. É por meio do conhecimento e da informação 

que se é instruído e se sente capacitado a buscar novas oportunidades para a melhoria da vida. 

(JOHANNPETER, 2006).  
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A educação para se concretizar como direito social, tem que se sustentar não apenas 

nos direitos políticos, mas também nos econômicos a fim de resultar numa cidadania efetiva. 

 
Partindo dessa perspectiva democrática, a educação é um direito apenas quando 
existe um conjunto de instituições publicas que garantam a concretização e a 
materialização de tal direito. Defender “direitos” esquecendo-se de defender e 
ampliar as condições materiais que os asseguram é pouco menos que um exercício 
de cinismo. (GENTILI, 1995, p.247)  

 
O discurso sobre os problemas de aprendizagem limitando-se às paredes da escola e da 

família não mais parece válido, pois precisa ter o compromisso de considerar a gestão do 

território porquanto é produzido numa instância social, o que encontra respaldo na obra de 

Santos (2007) ao afirmar que:  
 

O componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentação do território capaz 
de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e serviços indispensáveis, não importa 
onde esteja a pessoa: e, de outro uma adequada gestão do território, pela qual a 
distribuição geral dos bens e serviços públicos seja assegurada. (SANTOS, 2012, 
p.18) 

 

No entanto, a estrutura da sociedade brasileira não se libertou ainda dos processos de 

colonização e industrialização que não permitiram nem aos colonizados nem aos 

trabalhadores da indústria obterem sua emancipação enquanto cidadãos. 

Com isso, concorda o pensamento de Ferreira (1996) ao analisar o que ocorre com o 

Estado Brasileiro:  

 
No que se refere ao Estado brasileiro, ao contrário do ocorrido na vasta maioria dos 
países, a ele surgiu antes até de uma sociedade mais ou menos organizada. Aqui o 
sentido foi o inverso. A formação do Estado Brasileiro corresponde a uma estrutura 
de poder concentrada e exclusivista, obedece a processos de decisão que respondem 
a interesses particulares de grupos mais bem organizados, e finalmente, segue um 
forte padrão tecnocrata, hierárquico e formalista de resolução de conflitos. A 
conexão do indivíduo com o Estado é uma fonte de prestígio e status social. O 
resultado é uma sociedade firmemente controlada, onde prima à distribuição de 
privilégios. (FERREIRA, 1996, p.173) 

 
 Entretanto, na realidade desse contexto questiona-se sobre a escola que o modelo 

capitalista tem interesse em produzir, o indivíduo a ser ideologicamente reproduzido e a 

finalidade dessa reprodução. Numa sistemática crise da vida na cidade, onde os espaços 
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urbanos se tornaram aglomerados humanos, é essencial saber quem é esse sujeito e qual é o 

seu espaço. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Dada a importância do planejamento urbano de uma cidade na busca de soluções para 

uma vida mais equânime, a perspectiva, que envolveu a pesquisa, foi a de levantar e compilar 

dados sobre a organização do território para criar um instrumento de análise da qualidade de 

vida material oferecida na localidade, inclusive, pautando-se por pesquisa de campo. 

O Referencial Teórico do trabalho abordou uma pesquisa do IPPUR-UFRJ que traça 

uma relação entre a organização material do território e os indicadores urbanísticos, 

investigando o efeito sobre as desigualdades de acesso à educação exercido pelas “tendências 

da metropolização da questão social” (RIBEIRO; KOSLINSKI, 2009, p.107). 

Neste trabalho, considerar um lugar adequado à vida social com qualidade diz respeito 

ao acesso a suportes materiais que foram delimitados, a saber, infraestruturas, equipamentos, 

serviços e transportes. 

O instrumento de análise, elaborado nesta pesquisa, são os Indicadores Urbanísticos 

que apresentam um quadro de variáveis passíveis de contribuir para se perceber a 

circunstância da disponibilidade dos quatro itens relativos a suportes materiais. 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida objetivando construir essa sistemática 

com o conjunto destes Indicadores Urbanísticos, o que requereu, de início, pesquisas 

exploratórias para coleta de dados na Secretaria de Educação do Município de Jacareí dos 

resultados dos Indicadores Educacionais das unidades escolares existentes nos bairros 

delimitados pela pesquisa. Em seguida, a visita de campo a fim de identificar os aspectos da 

urbanização com documentação fotográfica e de informações dos bairros delimitados: Centro, 

Distrito São Silvestre, Parque Meia Lua e Veraneio Ijal, objetos do estudo de caso 

representativos do território da urbanização de Jacareí, SP. 

Conforme as delimitações propostas neste trabalho foram verificadas as variáveis de: 

existência, qualidade e acesso, tendo como foco a localização do bairro e a disposição do 

oferecimento dos suportes materiais à população. 

Desse modo, foi elaborado e estruturado o Indicador Urbanístico por meio do 

mapeamento dos suportes materiais dos bairros, a saber, infraestruturas, equipamentos, 

serviços, e transportes. 
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Em análise posterior, este Indicador Urbanístico foi confrontado com os dados das 

escolas municipais fornecidos pelas provas Brasil e SARESP que indicam os índices da 

qualidade de ensino. 

Finalmente, foi realizada a organização e comparação dos dados por meio de uma 

avaliação estipulada por notas mediante critério e peso, estabelecidas por tabelas, gráficos e 

quadros. 

 

3.1 Apresentação da localidade do estudo  
  

 A seguir serão apresentados os dados gerais do município de Jacareí, SP. 

 

3.1.1 Breve histórico  
 

 

O universo da pesquisa, Jacareí, é um dos municípios integrantes do Vale do Paraíba 

no Estado de São Paulo, localizando-se a cerca de 80 km da capital São Paulo e a 350 km do 

Estado do Rio de Janeiro. 
 

Figura 1: Cidade de Jacareí  

 
Fonte: Acervo da Fundação Cultural Pró-Memória de Jacareí (19[??], [s.p.]) 
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Partindo dos períodos históricos reconhecidos, examina-se a origem e 

desenvolvimento dos núcleos urbanos na fase do devassamento (século XVII), durante o 

“ciclo do ouro” (século XVIII) e o “ciclo do café” (século XIX), terminando com a ligada à 

industrialização (século XX) (MÜLLER, 1969). 

De acordo com os Dados gerais do município de Jacareí (2005), o povoamento das 

terras foi favorecido pelas águas do Rio Paraíba do Sul que fertilizaram as terras utilizadas 

pelos índios tupis-guaranis e tamoios na plantação de culturas de subsistência como a 

mandioca, o milho, o feijão, entre outras. 

O período de urbanização da cidade passou pela fase colonial na qual a ocupação 

paulista foi caracterizando-se, entre as cidades do interior, pela exploração da mão de obra 

indígena e a busca por fontes minerais. 

A base econômica da época era para o pequeno comércio e para subsistência. Havia, 

além do cultivo das culturas de algodão, milho e mandioca, a criação de porco e de gado. 

Um grande marco no século XVII foi a descoberta do ouro em Minas Gerais, assim 

abrindo caminhos para os bandeirantes e para a exploração da mão de obra indígena. 

Esse cenário fez da região do Vale do Paraíba uma rota importante entre o interior e o 

litoral e da Vila de Jacareí, lugar de pouso dos tropeiros e centro de suprimentos alimentícios 

para os mineradores. 

Com a diminuição da exploração do ouro, iniciou-se o plantio de cana de açúcar pelos 

mineiros e portugueses. Entretanto, o processo dinâmico da economia na região do Vale do 

Paraíba veio ter seu inicio com a plantação do café, no século XIX, trazendo para a vila de 

Jacareí as melhorias urbanas. 

Em 1822, Jacareí era o centro da produção cafeeira, cujo período entre 1860 a 1870 foi 

um marco de sólida base econômica.  

Nessa época, o rio Paraíba do Sul foi muito usado como via fluvial de transporte de 

sacas de café para o porto e de mercadorias para a região utilizando, como os índios, a canoa 

ou a catraia (um barco artesanal pequeno). Mas, devido à demanda para suprir a circulação de 

mercadorias e pessoas, tornou-se necessária uma nova forma de circulação. Isto, porém, só 

aconteceu anos depois. 

Em 03 de abril de 1849, Jacareí passa à categoria de cidade. Nela, o trabalho escravo 

dos negros no plantio de café favorecia a fonte de riqueza e a circulação do capital dos 
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“barões”. Surgia a aristocracia rural do Vale do Paraíba. Iniciaram-se as construções dos 

casarões dessas famílias ricas, da igreja do Largo da Matriz, assim como da Santa Casa de 

Misericórdia,do Mercado Municipal, do hipódromo e da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul.  

A aristocracia rural, juntamente com outros capitalistas investidores, financiou, em 

1876, a instalação da ferrovia, meio de transporte importante para a expansão urbana na 

cidade e também para a região do Vale do Paraíba por favorecer a comunicação entre o Rio de 

Janeiro e São Paulo, no inicio do desenvolvimento trazido pela industrialização.  

O povoamento da cidade, dividido entre negros africanos, indígenas, europeus e seus 

descendentes, contribuiu para uma cultura diversificada dentre os aspectos da religiosidade, 

vestuário, musicalidade, culinária, etc. Ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul, as 

primeiras atividades comerciais se estabeleceram constituindo um atrativo que levou à 

estruturação da área central. 

Ainda segundo os Dados Gerais do Município de Jacareí (2005),  o crescimento 

urbano da cidade no inicio do século XX se intensificou com a chegada das primeiras fábricas 

têxteis e da Rodovia SP 66, antiga Estrada (ou Rodovia) Rio - São Paulo foram às áreas que 

se tornaram o principal eixo de crescimento urbano nesse período. 

O Município faz limite com as cidades de Igaratá, Guararema, Jambeiro, Santa 

Branca, São José dos Campos e Santa Isabel, conforme Figura 2 abaixo. Possui uma 

população estimada de 211.214 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010).  
   Figura 2: Mapa ilustrativo das divisas de Jacareí 

 
Fonte: Base cartográfica IBGE (2010, [s.p.]) 
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A área total do município é de 463 km, correspondendo a 79% de áreas rurais, 14% de 

áreas urbanizadas e 7% de áreas inundadas (JACAREÍ, 2012). 

Hoje, o Município é constituído de três distritos: Jacareí, São Silvestre de Jacareí e 

Parque Meia Lua (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Do processo, originaram-se diferentes bairros, dos quais o Centro, Distrito Parque 

Meia Lua, Distrito São Silvestre e Veraneio Ijal que foram selecionados para esta pesquisa. 

 

 

3.1.2 Processo de urbanização e industrialização 
 

 

Para compreender a realidade social brasileira representada pelo território de Jacareí 

na pesquisa, importa fazer uma abordagem teórica e prática da dinâmica presente na vida 

urbana atual. Para a consecução dessa meta, é mister analisar as raízes da urbanização 

contemporânea fincadas na estrutura colonialista, afetadas pela revolução industrial, 

capitalismo e mudanças ocorridas no ordenamento do espaço. São fatores históricos ocorridos 

na Europa, mas que influenciaram, sobremodo, a dinâmica urbana das cidades brasileiras. 

Vale lembrar que, de acordo com Engels (1985) a Revolução Industrial impôs ao 

homem uma nova maneira de se adaptar a terra, numa nova forma de viver e conviver com 

seu entorno. Antes da introdução das máquinas, o trabalho acontecia na própria casa do 

trabalhador, como artesão, ou em meio à natureza, lavrando a terra. O rito cotidiano era o de 

uma vida tranquila em que afazeres e lazer coexistiam em meio à convivência familiar e com 

os vizinhos. Não havia motivo para ir além do que se desejava ou se compreendia ser o 

próprio limite e, desse modo, ganhava-se o suficiente para atender às necessidades básicas.  

Por outro lado, após a Revolução Industrial, o camponês passa a ser o homem urbano, 

desprovido de seu meio de subsistência, vendendo sua força de trabalho por 14 a 16 horas ao 

dia, sujeitando-se a salários baixos e a condições de vida sub-humanas e sem direitos. 

Com a industrialização, esses homens, sem saber fazer política e sem conspirar, “de 

fato não eram homens, mas simples máquinas, trabalhando ao serviço dos poucos aristocratas 

que tinham até então dirigido a história” (ENGELS, 1995, p.13).  
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Consequências desse processo foram, por um lado, a miséria e pobreza entre os 

trabalhadores e, por outro, o capital concentrado na mão da minoria burguesa. Essa diferença 

não natural entre as classes sociais reproduz-se na sociedade brasileira originada no modelo 

escravagista de colonização marcada pela exploração do trabalho dos índios e africanos. 

Com as transformações advindas do surgimento das indústrias, do crescimento da 

população urbana, da expansão dos mercados e do desenvolvimento do capitalismo, a terra 

passa ter muito mais valor. Em consequência, durante o século XIX, em vários países, 

inclusive o Brasil, houve mudanças com a regulamentação para o uso da terra:  
 A mudança de atitudes frente à terra correspondeu a mudança de atitudes em 
relação ao trabalho [...]. De acordo com a Lei de Terras de 1850, a única maneira de 
se adquirir terra era comprando-a do governo, o qual atuaria como mediador entre o 
domínio público e o provável proprietário. (COSTA, 1999, p.172-173) 

   

Portanto, a realidade dos problemas urbanos e sociais das cidades brasileiras são 

históricas e datadas, provenientes da estrutura colonialista e também da influência da 

industrialização européia. Ainda com apoio em Costa (1999), sabe-se que o Brasil Colonial 

teve sua organização nos moldes de uma empresa comercial cujos sócios seriam a burguesia 

mercantil, a coroa e a nobreza. Tanto o controle da terra quanto do meio de produção ligado 

ao capitalismo, serviram para reforçar uma classe elitista e preocupada em manter seu status e 

dominação que, até hoje, resistem na sociedade brasileira atual.  

Por isso, a infraestrutura econômica alicerçada e os privilégios concedidos à elite 

provocaram consequências na dinâmica urbana das cidades brasileiras, gerando problemas 

como desigualdade, segregação e exclusão social.  

Segundo Mark Gottdiener (1993): 
Uma tese básica de Lefebvre (2004) diz respeito à distinção entre valores de uso e 
valores de troca e a noção de que a medida que ele se desenvolve, o capitalismo 
exige o primado destes sobre aquele. Traduzido para termos espaciais, isso 
significaria um conflito entre interesses organizados em torno do espaço social, 
enquanto local dos valores sociais de uso e do desdobramento de relações comunais 
no espaço e interesses em torno do espaço abstrato. (GOTTDIENER, 1993, p.164) 

  

A relação do Brasil com o mundo exterior sempre foi de dependência e dominação, o 

que os acontecimentos em sua história atestam e a urbanização atual retrata. 

       Afirma Monte-Mor (2008) que:  
O rápido processo de urbanização trazia consigo problemas urbanos “menores, 
quotidianos”. As cidades brasileiras começavam a demandar ações governamentais, 
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visando soluções técnicas e políticas para os problemas sociais e políticos que se 
avolumavam. (MONTE-MOR, 2008, p.42) 

 

É relevante o conhecimento da realidade, compreendendo que a organização territorial 

se apresenta no espaço urbano e tem relação com as decisões políticas, e, portanto o 

desenvolvimento social deve promover o bem estar coletivo para um presente e futuro mais 

humanizado. 

De acordo com relatório da UNESCO (2011): 
Há um déficit habitacional de oito milhões de moradias. As cidades são circundadas 
por favelas, cuja população tem escassos serviços de saneamento, saúde, assistência 
social publica e educação infantil. É um país de marcada desigualdade econômica: 
46,9% da renda nacional concentram-se na mão dos 10% mais ricos;os 10% mais 
pobres ficam com o,7% da renda.A desigualdade vem acompanhada da diferença no 
acesso aos bens sociais,como saúde e educação infantil, média e superior. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA 
E A CULTURA, 2011, [s.p.]) 
  

O planejamento urbano deveria se antecipar as produções do capitalismo e dos 

interesses econômicos numa perspectiva de desencadear intervenções e ações que visem 

suprir as carências coletivas. 

 Afirma Santos (2007):  
A melhoria eventual das condições de residência de parcelas das populações urbanas 
mais pobres não lhes garante nem mesmo a propriedade da casa ou dos terrenos. Os 
pobres continuam migrantes dentro da cidade. [...] Como os pobres ainda estão 
muito longe de possuir todos os bens que a sociedade de consumo lhes comanda, e 
como a sociedade de consumo lhes está sempre criando novas necessidades, os seus 
ganhos insuficientes com frequência aconselham a troca da casa por dinheiro, com o 
qual buscam completar a cadeia dos objetos buscados. (SANTOS, 2012, p.98) 

 
Neste mesmo sentido, estudos do IPEA, USP, UNICAMP (INSTRUMENTOS, 2002), 

apontam que há segregação espacial de acordo com a renda gerando a concentração da 

população de maior renda em áreas mais bem servidas de infraestruturas, equipamentos, 

serviços e transportes da cidade e deixando aos demais o espaço urbano escasso com pouca 

ou nenhuma infraestrutura e serviço. 
 

 
3.2 O processo de urbanização no município de Jacareí e a identificação das unidades 
escolares diante dos indicadores oficiais de ensino 
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Existem muitos questionamentos sobre a urbanização moderna, sobre o planejamento 

urbano das cidades e quais as maneiras adequadas para a ordenação territorial. O intuito da 

pesquisa é o de compreender a realidade da urbanização contemporânea no território de 

Jacareí e a dinâmica da vida urbana e suas possíveis influências no desempenho educacional 

dos estudantes.  

O município de Jacareí, no Vale do Paraíba, passou como anteriormente referido, 

pelos processos de colonização e industrialização, sendo uma das primeiras regiões a se 

industrializar e se urbanizar no Brasil, de acordo com Iglésias (1985). 

A partir de 1950, a industrialização e a construção da Rodovia Presidente Dutra 

expandiram os mercados havendo, atualmente, uma diversidade de indústrias movimentando 

a economia da cidade. 

Gomes (2010) esclarece que: 
[...] historicamente e de modo mais completo, a dimensão do espaço produtivo e 
social regional, a partir de suas configurações heterogêneas e relações locais e extra-
locais que traduzem ou podem sugerir não somente a redefinição da dinâmica 
relacional e hierárquica dos centros urbanos como também a sua remodelação 
interna. (GOMES, 2010, p.5) 

 

Os problemas urbanos e sociais tornaram-se representativos das questões ligadas à 

economia e ao poder público, o que possibilita identificar ter a cidade de Jacareí, em seus 

territórios, diferentes dinâmicas representadas pela urbanização. 

A Revolução Industrial, um grande marco para a vida em sociedade, mudou 

completamente o cenário educacional de tal modo que, hoje, a chamada Sociedade do 

Conhecimento tem seu foco no indivíduo com habilidades e disponibilidade para aprender e 

reaprender (Drucker, 1970). 

Por sua vez, a escola assume a tarefa de possibilitar oportunidades a todos. Matsuura 

(2009, [s.p.]), diretor-geral da UNESCO relata que “a desigualdade de oportunidades na 

educação é um fator de aumento da pobreza, da fome e da mortalidade infantil, e reduz as 

perspectivas de crescimento econômico”.  

Nesse contexto, numa sociedade onde a cultura ”da elite” tem o pensamento voltado a 

um sistema de dominação e vantagens, a grande maioria é excluída. 
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Com razão em Paulo Freire (1987), a educação tem que ser prática da liberdade, não 

de dominação, porque o processo crítico, feito por meio da educação, pode concretizar a 

autonomia humana, fruto da libertação desta opressão. 

De acordo com Philippe Meirieu (2008): “A escola tem papel de universalidade, ou 

seja, tem o papel de sair do núcleo familiar, de ir para o bairro, do bairro para a cidade, da 

cidade para o país e, depois para o mundo”(MEIRIEU, 2008, p.22). 

Por isso, compreende-se que a educação não é um processo neutro, mas está articulada 

a outras estruturas da sociedade no seu tempo, comprometendo-se com a vida política, social, 

econômica na prática da vida urbana. 

Afirmam Frago e Escolano (2001): 
Por isso o espaço não é um meio objetivo dado de uma vez por todas, mas uma 
realidade psicológica viva. Em certo sentido, o espaço objetivo para denominá-lo de 
alguma maneira não existe. E se existe não conta-salvo como possibilidade e como 
limite. O que conta é o território, uma noção subjetiva ou caso se prefira objetivo-
subjetiva de índole individual ou grupal e de extensão variável. (FRACO; 
ESCOLANO, 2001, p.63) 
 

Tendo em vista o capital econômico, a educação é mobilizada para atender as 

demandas do mercado de trabalho. O quadro que sugere uma educação com qualidade indica 

também que as vantagens e desvantagens sociais relacionam-se à estrutura oferecida no 

espaço urbano.  

A educação, portanto, pode ser compreendida no contexto social por meios dos 

processos de interação do individuo com o meio. 

Para Dowbor (2008): 
[...] a qualidade de nossas escolas, das nossas ruas, a riqueza cultural da nossa 
cidade, o medico da família, boas infraestruturas de esporte e lazer, o urbanismo 
equilibrado - tudo isso depende eminentemente de iniciativas locais. A ideia que 
aqui desenvolvemos é simples: quando as decisões se tomam muito longe do 
cidadão, correspondem muito pouco ás suas necessidades. Assim a dramática 
centralização do poder político e econômico que caracteriza a nossa forma de 
organização como sociedade, leva em ultima instancia, a um divorcio profundo entre 
as nossas necessidades e o conteúdo do desenvolvimento econômico e social. 
(DOWBOR, 2008, p.4) 
 

De fato, o espaço destinado à sociedade deveria corresponder diretamente a sua 

organização para a vida em sociedade, ou seja, com a disponibilidade de infraestruturas, 

equipamentos, serviços e transportes, bem como a sua melhor localização, considerando 

também os aspectos de acessibilidade para a população local.  
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De acordo com Maricato, Arantes e Vainer (2000): 
A história do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de um pântano 
entre sua retórica e sua prática, já que estava imerso na base fundante marcada por 
contradições: direitos universais, normatividade cidadã - no texto e no discurso - 
versus cooptação, favor, discriminação e desigualdade - na prática da gestão urbana. 
(MARICATO; ARANTES; VAINER, 2000, p.135)  
 

O discurso do poder publico, de fato, é o de propor qualidade de vida para todos na 

cidade, ressaltando-se as diversas leis que regulamentam o uso do solo e o zoneamento, numa 

escala equânime democrática e cidadã. Mas as demandas sociais dos que se encontram 

excluídos e segregados no espaço urbano estão além das propostas dos planos e 

planejamentos urbanos.  

Paulo Freire (1987) alerta sobre a cultura da elite que, para o autor, por desrespeitar a 

alteridade, constitui-se em invasão cultural que, apresentando “uma dupla face, de um lado, é 

já dominação, de outro é tática de dominação. [...] No fundo, a invasão é uma forma de 

dominar econômica e culturalmente ao invadido” (FREIRE, 1987, p.146-150). 

A trajetória da educação, construída ao longo da história, torna pertinente 

compreender nesse contexto a representação do sujeito constituído e do espaço construído por 

meio dos moldes de dominação e manipulação. Com apoio no pensamento de Freire (1987), 

tem-se que “O antídoto a essa manipulação está na organização criticamente consciente, cujo 

ponto de partida, por isto mesmo, não está em depositar nelas o conteúdo revolucionário, mas 

na problematização de sua posição no processo. Na problematização da realidade nacional e 

da própria manipulação.” (FREIRE, 1987, p.150). 

De fato, é indispensável o acesso à educação para efetivar igualmente o acesso às 

oportunidades. Os países desenvolvidos, tais como Finlândia, Estados Unidos e França entre 

outros, investem em educação, porque reconhecem a importância da mesma no processo de 

democracia e equanimidade de vida. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a 

desigualdade e a injustiça social vigentes traduzem a nação e provocam, ainda, muitos 

questionamentos sobre a urbanização moderna, o planejamento urbano das cidades e as 

maneiras adequadas para a ordenação territorial que minimizassem esses problemas.  

Todos esses fatores desencadeiam uma demanda maior por locais garantidos no 

território por meio de leis especificas como o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade, dentre 
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outras, sendo que a modernização das sociedades impõe uma nova forma de viver que é 

reflexo das condições de vida nas cidades.  

Santos (2007) atenta para os direitos de quem vive em sociedade: 
O simples nascer investe o individuo de uma soma inalienável de direitos, apenas 
pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, é 
assumir, com os demais, uma herança moral, que faz de cada qual um portador de 
prerrogativas sociais. Direito a um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção 
contra o frio, a chuva, as intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a 
uma existência digna. (SANTOS, 2012, p.19) 

   

Deste modo, a educação tem tanta importância quanto à inserção do indivíduo na 

sociedade, o que torna necessário compreender os possíveis fatores que interferem na 

qualidade do ensino e dos indicadores educacionais. Para tal, buscou-se, na pesquisa, 

compreender a relação entre educação e espaço urbano a partir da análise dessas 

representações e dos processos de ordenação do território. 

 
 

3.3 A rede municipal de educação em dados  
  

 

A seguir serão exibidos os dados gerais a respeito das áreas urbanas de Jacareí, SP. 

 

 

3.3.1 Características urbanas das áreas de estudo  
 

 

Em razão das diferentes características de organização do território, foram 

selecionados os bairros delimitados pela pesquisa levando, também, em consideração os 

resultados dos indicadores educacionais da Prova Brasil 2009 e 2010 (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2009) e 

prova SARESP 2010 e 2011 (SÃO PAULO, 2011). Priorizaram-se as variáveis consideradas 

na organização básica do território, ou seja, os Indicadores Urbanísticos aqui estruturados por 

meio deinfraestruturas, equipamentos, serviços e transportes, relacionados aos 

indicadoreseducacionais das Provas Brasil e SARESP, referidos anteriormente. 
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Por meio da análise dos documentos coletados e visita de campo foram identificados o 

território e as escolas para objeto do estudo de caso da pesquisa. Assim, o território será 

representado pelos bairros Centro, Distrito São Silvestre, Distrito Parque Meia Lua e 

Veraneio Ijal, e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) neles localizadas: no  

bairro Centro, EMEF Lamartine Delamare, EMEF Prof. Tito Máximo e EMEF Barão de 

Jacareí; no Distrito São Silvestre, a EMEF Prof. José  Eboli de Lima; no Parque Meia Lua, a 

EMEF Prof.ª Beatriz Junqueira da Silveira Santos, e a EMEF Presbítero Mábito Shoji, no 

Veraneio Ijal. 

 

 

3.3.2 Contatos com a rede escolar, mediante consulta a bancos de dados da 

secretaria 

   
 
 A seguir serão apresentados os dados da rede escolar municipal de Jacareí, SP. 

 

 

3.3.2.1 Bairro Centro e EMEF Lamartine Delamare 

 

 

O Bairro Centro deixa evidente o processo urbano e a organização do território em seu 

entorno. Hoje conta, segundo pesquisa do IBGE (2010), com uma população de, 

aproximadamente, 26 mil habitantes. 

Esta região retrata uma realidade urbana mais adequada ao bem estar social, uma vez 

que o Centro favorece sua população com a organização sociourbana por meio da oferta de 

infraestruturas, transportes coletivos com abrangência a todos os bairros, equipamentos e 

serviços como hospital, comércio, bancos, escolas públicas e particulares, ruas com asfalto, 

calçada para pedestres e praças além de outros serviços como coleta de lixo, saneamento, etc. 

A população possui várias opções em termos cultural, social e comercial e sua 

paisagem apresenta uma urbanização com diversos padrões de organização espacial e 

econômico, conforme Figura 3: 
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Figura 3: Centro de Jacareí  

  
Fonte: (AUTOR) 
 

 

 

A EMEF Lamartine Delamare localiza-se no centro da Cidade na Rua Capitão João 

José de Macedo, n° 90, Jacareí SP. Exposta na Figura 4. 
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Figura 4: EMEF Lamartine Delamare 

 
Fonte: (AUTOR) 
 

Os dados do Plano Escolar EMEF Lamartine Delamare, 2011 informam que o entorno 

da escola possui infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes.  A diversidade 

econômica, social e cultural do local é um diferencial. Os alunos da escola são de diferentes 

bairros, dividem-se em 16 turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo sete turmas 

no período da manhã e nove no período da tarde.  

Segundo o Plano Escolar, 2011, a comunidade é participativa, e a proximidade aos 

equipamentos culturais, a saber, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, a Sala Mário 

Lago, a Biblioteca Municipal Macedo Soares e o Arquivo Público e Histórico de Jacareí, são 

de extrema importância para a vivência dos alunos, favorecendo o conhecimento e o 

desenvolvimento educacional.  

A escola tem alunos de bairros situados em diversas abrangências no território, com 

uma clientela mista de discentes. As localizações das escolas situadas na área central estão 

identificadas na Figura 5: Mapa do centro da cidade e proximidades conforme seguem: 1-

EMEF Barão de Jacareí - 2 EMEF Lamartine Delamare - 3 EMEF Professor Tito Máximo. 
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Figura 5 – Mapa do centro da cidade de Jacareí e proximidades 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]). Escala 1:12.000 

3 
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Com base nas informações da Escola obtidas do Plano Escolar (JACAREÍ, 2011) da 

EMEF Lamartine Delamare, foram desenvolvidas as tabelas a seguir, onde se transpôs os 

dados informados.  

Na Tabela 1 a seguir, fez-se um levantamento da clientela da escola por bairros:  

 
Tabela 1 - Levantamento da clientela atendida na Unidade Escolar EMEF Lamartine Delamare 

Bairro                         Alunos  

Campo Grande             15 

Centro                            82 

Cidade Jardim                06 

Cidade Nova Jacareí       06 

Dindinha                          06 

Jardim Bela Vista          15 

Jardim Flórida               15 

Jardim Boa Vista           03 

Jardim Colinas              02 

Jardim Cruzeiro             03 

Jardim das Oliveiras      06 

Jardim Didinha             15 

Jardim do Portal             21 

Jardim do Vale             22 

Jardim Esperança        10 

Jardim Jacinto               08 

Jardim Liberdade         15 

Jardim Nova Esperança      08 

Jardim Paraíba                15 

Jardim Guarani                03 

Jardim São José            22 

Jardim São Luis       29 

Jardim Siesta 10 

Jardim Sta. Maria 02 

Jardim Terras de Sta Helena  03 

Parque Sto Antonio   21 

Jardim Marister         03 

Jardim Emilia           10 

Jardim Terras de São João      05 

Jardim Panorama  08 

Jardim Paulistano    10 

São João 10 
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Parque Imperial   12 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Lamartine Delamare (JACAREÍ, 2011)  

 

A estrutura física da escola está distribuída em Piso térreo e piso superior conforme 

Tabela 2: 

 
Tabela 2 - Recursos físicos da EMEF Lamartine Delamare 

Piso Térreo Quantidade 

Salas de aula   03 

Sala de coordenação pedagógica Educa/Mais 01 

Sanitário coordenação pedagógica Educa/Mais  01 

Recepção   01 

Secretaria  01 

Sala de direção 01 

Sanitário na sala de direção            01 

Almoxarifado      01 

Depósito     02 

Cozinha professores e funcionários     01 

Cozinha para feitio da merenda    01 

Sala de informática  01 

Sala de cabeleireiro  01 

Sanitário feminino alunos 01 

Sanitário masculino alunos     01 

Pátio coberto para merenda 01 

Pátio coberto e gramado externo 01 

(Para aulas de Educação física)  

Jardim frontal externo     01 
 

  Piso Superior Quantidade 

  Salas de aula  11 

  Sala de professores  01 

  Sanitário feminino para  professores   01 

  Sanitário masculino para  professores   01 

  Sala de informática  01 

  Sala de gerência do Educa/Mais  01 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Lamartine Delamare (JACAREÍ, 2011) 

 
 

A composição dos recursos materiais segue conforme Tabela 3:  
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Tabela 3 – Recursos materiais da EMEF Lamartine Delamare 
Material Quantidade 

Computadores em rede  N/I 

Impressoras N/I 

Pequeno acervo literário N/I 

Materiais básicos de escritório e escolares N/I 

Mobília em bom estado de conservação N/I 

TV de 29  N/I 

DVD N/I 

Amplificador  N/I 

Bebedouro elétrico  N/I 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Lamartine Delamare (JACAREÍ, 2011)  
Legenda: N/I-Não Informado 
 

A composição dos recursos humanos segue o padrão composto pelo município, 

conforme Tabela 4:  

 
Tabela 4 - Recursos humanos da escola EMEF Lamartine Delamare 

Funcionários      Quantidade 

Diretor de escola  01 

Apoio a direção  01 

Apoio administrativo  02 

Orientador pedagógico  01 

Assistente de serviços municipais 01 

Professor readaptado como auxiliar administrativo 01 

Professores de educação física – PII  03 

Professores de artes – PII 04 

ADI atuando na recepção  01 

Professores do ensino fundamental regular 14 

Professores de EJA  02 

Professora de atendimento especializado  01 

Assistente de serviços gerais  01 

Assistente de serviços gerais terceirizado  04 

        Cozinha (SP Alimentos)  01 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Lamartine Delamare (JACAREÍ, 2011) 

 

 

A composição dos recursos financeiros segue conforme Tabela 5:  
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Tabela 5 - Recursos financeiros da EMEF Lamartine Delamare   

Recursos financeiros  Periodicidade  

PDDE N/I 

Verba Municipal  N/I 

Contribuições voluntárias da APM N/I 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Lamartine Delamare (JACAREÍ, 2011) 

Legenda: N/I-Não Informado 
 

 

3.3.2.2 Bairro Centro e EMEF Professor Tito Máximo 
 

 

A EMEF Professor Tito Máximo está localizada no Parque Santo Antonio, próxima ao 

Centro da cidade, perto do Shopping e de uma área comercial que abriga supermercados, 

padarias, pontos de táxi, farmácia, bares, açougue, igrejas, etc, de acordo com o seu Plano 

Escolar, 2011 (JACAREÍ, 2011). 

 
Figura 6: EMEF Professor Tito Máximo  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]) 
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Há, no bairro, recursos disponíveis para a comunidade como Unidade Básica de Saúde 

12 horas, Creche Municipal, Parque Municipal, O Educa Mais Brasil Parque Santo Antonio, 

dentre outros equipamentos (JACAREÍ, 2011). O local possui ruas asfaltadas e calçadas, 

infraestrutura tanto de rede elétrica quanto de esgoto e transporte público.  

A unidade escolar atende a 590 alunos do 1° ao 5° anos do Ensino Fundamental e, 

desde o ano de 2010 implantou o Ensino Fundamental de 9 anos, buscando seguir as 

orientações da Secretaria Municipal de Educação e tendo em vista a proposta curricular. 

(JACAREÍ, 2011). 

A EMEF acredita que o acolhimento por meio de palestras e mensagens reforçando a 

importância da parceria entre escola e comunidade tem influenciado positivamente para que a 

comunidade seja participativa na vida escolar dos filhos (JACAREÍ, 2011). 

O funcionamento da unidade escolar é pela manhã e tarde, atendendo a um público de 

discentes de 6 a 12 anos. As famílias são de classe média e média baixa; o lazer das crianças é 

por meio de brincadeiras nas ruas e no parquinho que se localiza ao lado da escola 

(JACAREÍ, 2011). Esta escola tem uma clientela decorrente de diversos bairros, conforme 

Tabela 6:  

 
Tabela 6 – Levantamento da clientela atendida na Unidade Escolar EMEF Professor Tito Máximo 
Bairros Alunos 

Centro 78 

Jardim do Vale 01 
Jardim Santa Mônica  01 
Jardim Nossa Senhora de Fátima  01 
Jardim das Oliveiras  10 
Jardim Colônia  01 
Jardim Bela Vista  18 
Jardim Esper  01 
Jardim Guarani  03 
Jardim do Portal  01 
Maria Amélia I II e III  98 
Parque Itamaraty 02 
Parque Santo Antônio  305   
Parque dos Príncipes  01 
Vila Nova Aliança  23 
Vila Esperança 01 
Vila Santa Rita 01 
Vila Romana 01 
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Vila Aprazível  05 
Vila Formosa 38 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Professor Tito Máximo (JACAREÍ, 2011). 

 

A composição dos Recursos humanos segue o padrão Municipal, conforme Tabela 7:  

 
Tabela 7 - Recursos humanos da EMEF Professor Tito Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Professor Tito Máximo (JACAREÍ, 2011) 
 

 

A composição dos recursos físicos segue conforme Tabela 8: 
  

Tabela 8 – Recursos físicos da EMEF Professor Tito Máximo 

Locais  Quantidade  

Secretaria  01 
Cozinhas  02 
Sala de diretoria  01 
Sala de orientação pedagógica  01 
Salas de aula 10 
Sala de informática 01 
Sala de leitura  01 
Sala apropriada para atendimento (AEE) 01 
Sala para reforço   01 
Sala dos professores 01 
Pátio semi coberto  01 
Pátio coberto hall de entrada 01 
Despensa 01 

Funcionários    Quantidade 

      Diretora 01 
Orientadora pedagógica 01 

Professoras readaptadas 02 
Apoio administrativo efetivo 01 

Auxiliar de serviço municipal efetiva 01 

Auxiliar de serviços gerais efetivas 01 

Auxiliar de serviços gerais terceirizada Colp  03 
Merendeiras contratadas pela empresa terceirizada SP alimentos 02 

Professores conveniados da rede pública estadual de ensino 09 
Professores concursados pela rede pública municipal de ensino 15 

Professores especialistas 06 
Professores contratados pelo artigo 4550 02 

Estagiarias de nível superior em pedagogia  02 
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Almoxarifado  01 
Área de serviço com chuveiro  01 
Sanitário feminino  01 
Sanitário masculino  01 
Sanitário adaptado para o deficiente  01 
Quadra  01 
Salão Ramon Ortiz  01 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Professor Tito Máximo (JACAREÍ, 2011) 
 

A composição dos recursos pedagógicos segue conforme a Tabela 9:  

 
Tabela 9 - Recursos pedagógicos da EMEF Professor Tito Máximo  

Material  Quantidade  

Livros didáticos N/I 

Livros paradidáticos N/I 

Alguns mapas N/I 

Globo terrestre N/I 

Material escolar básico N/I 

Jogos N/I 

Material dourado N/I 

Mimeógrafos N/I 

Aparelhos de som N/I 

Alguns CDs e DVDs N/I 

Computadores impressoras N/I 

Retroprojetor N/I 

Vídeo N/I 

Aparelhos de DVDs N/I 

TVs de tubo N/I 

Caixa amplificadora N/I 

Mesa de som N/I 

Máquina fotográfica N/I 

Data show N/I 

Flip chart N/I 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Professor Tito Máximo (JACARE2011) 
Legenda: N/I-Não Informado 
 

A composição dos recursos disponíveis segue conforme disposição na Tabela 10: 
 

Tabela 10 - Recursos disponíveis na comunidade da EMEF Professor Tito Máximo 

Locais                                Quantidade  
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UBS  01 

Creche Municipal  N/I 

Cemitério municipal 01 

EMEI N/I 

Parque Infantil  N/I 

Escola da rede estadual  N/I 

Escola da rede particular de ensino  N/I 

Educa Mais Parque Santo Antonio  01 

Salão Ramon Ortiz  01 

Supermercados  N/I 

Ponto de Táxi  N/I 

Postos de gasolinas N/I 

Padarias N/I 

Farmácia N/I 

Bares  N/I 

Bazares N/I 

Açougue  N/I 

Bomboniere  N/I 

Sorveteria  N/I 

Lan House  N/I 

Deposito de material de construção  N/I 

Quitanda  N/I 

Locadora  N/I 

Mercearia   N/I 

Salão de beleza N/I 

Igreja católica N/I 

Igreja evangélica N/I 

Linha de ônibus Parque Santo Antonio  01 

Linha de ônibus Maria Amélia  01 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar da EMEF Professor Tito Máximo (JACAREÍ, 2011) 
Legenda: N/I-Não Informado 
 

 

3.3.2.3 Escola Barão de Jacareí 
 

 

A EMEF Barão de Jacareí situa-se na Praça da Independência, n° 369, no Jardim 

Independência, Centro. Na sequencia foto da escola, Figura 7.  
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Figura 7: EMEF Barão de Jacareí 

 
Fonte: (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]) 

 

A unidade, que adotou o ensino fundamental de nove anos, atende a 720 alunos do 1° 

ao 5° ano do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 12 anos. Há, ainda, o atendimento a 

118 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idades de 15 a 70 anos (JACAREÍ, 

2011). 

A clientela da escola origina-se nos bairros próximos, dela constando, entretanto, um 

número relevante de alunos de bairros distantes que utilizam transporte coletivo e particular 

para poder chegar até a escola (JACAREÍ, 2011). 

Apesar de a comunidade ter um bom nível de escolaridade, há ainda um quadro de 

familiares não alfabetizados. A renda mensal das famílias é de 1 a 3 salários mínimos, não 

obstante haver uma boa representatividade de 3 a 6 salários mínimos. Considerando as 

famílias com renda até 1 salário mínimo, a EMEF Barão de Jacareí tem o Programa Passe 

Escolar Gratuito (PROPEG) estando a maior parte das famílias inscrita no Programa Bolsa 

Família (JACAREÍ, 2011). 
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Observação: a escola não possui espaço físico suficiente para a demanda escolar.  

Segue de acordo com a disposição do Plano Escolar 2012 da EMEF Barão de Jacareí a 

estrutura da escola conforme tabelas abaixo, e os recursos físicos dispostos na Tabela 11: 

 
Tabela 11 - Recursos físicos disponíveis da EMEF Barão de Jacareí 

Locais Quantidade  

Salas de aulas 12  

Sala de professores 01  

Cozinha para funcionários 01  

Pequeno almoxarifado 01  

Salas para secretaria e direção 03  

Sala de leitura 01  

Sala de oficina pedagógica 01  

Banheiros femininos para funcionários 02  

Banheiros para alunos 02  

Pequeno pátio coberto 01  

Casa de caseiro 01  

Coordenação 01  

Cozinha para merenda 01  

Sala de dentista 01  

Sala para AEE (Atendimento educacional especializado) 01  

Sala de informática 01  

Sala de recrear 01  

Banheiros masculinos para funcionários 02  

Banheiro adaptado necessidades especiais 01  

Pátio descoberto 01  

Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí (JACAREÍ, 2011) 

 

 A composição dos recursos disponíveis na comunidade segue conforme Tabela 12: 
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Tabela 12 - Recursos disponíveis na comunidade da EMEF Barão de Jacareí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí (JACAREÍ, 2011)  
Legenda: N/I-Não Informado  

 

A composição dos recursos financeiros segue conforme a disposição na Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Recursos financeiros disponíveis da EMEF Barão de Jacareí 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí (JACAREÍ, 2011)  
Legenda: N/I-Não Informado 

 

A composição dos recursos pedagógicos segue conforme Tabela 14: 

 
Tabela 14 – Recursos pedagógicos disponíveis da EMEF Barão de Jacareí 

Material Quantidade  

Dicionários  N/I 

        Local Quantidade 

       Quadra Poliesportiva         N/I 

Empresas                                                                                           N/I 

Supermercado                                                     N/I 

Farmácia                                                              N/I 

Deposito de materiais de construção                 N/I 

Cabeleireiro                                                          N/I 

Feira livre                                                             N/I 

Instituição JAM                                                    N/I 

Escola municipal de educação infantil                 N/I 

Creche                                                                  N/I 

Sociedade de amigos de bairro e igrejas              N/I 

Comércio                                                              N/I 

Casas lotéricas                                                      N/I 

Padaria                                                                  N/I 

Chaveiro                                                              N/I 

Floricultura                                                           N/I 

Escolinha de futebol                                             N/I 

Fonte Periodicidade 

Doações voluntárias da comunidade N/I 

Fundo nacional de desenvolvimento da educação N/I 
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Mapas  N/I 

Material dourado N/I 

Jogos N/I 

Pebolim N/I 

DVDs 04  

Impressora matricial 01  

Retroprojetores 02  

Microfones 02  

Câmeras digitais 02  

Data show 01  

Vídeos 03  

Acervo de livros paradidáticos e didáticos N/I 

Globo terrestre N/I 

Material escolar básico N/I 

Mesa de pingue-pongue N/I 

Aparelho de som 01  

Computadores 03  

Aparelhos de televisão 15  

Caixa amplificadora de som 01  

Maquina copiadora 01  

Filmadora 01  

Filtro de água 01  

Rádios 02  

Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí (JACAREÍ, 2011) 
Legenda: N/I-Não Informado 

 

A composição dos recursos administrativos da EMEF Barão de Jacareí segue conforme 

Tabela 15: 

 
Tabela 15 - Recursos administrativos da EMEF Barão de Jacareí 

Material  Quantidade  

Mobília da secretaria  N/I 

Armários  N/I 

Microcomputadores  04 

Impressoras  04 

Máquina copiadora 01 
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Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí 
(JACAREÍ, 2011)  

Legenda: N/I-Não Informado 
 

A disposição dos recursos humanos disponíveis segue conforme Tabela 16:  

 
Tabela 16 - Recursos humanos da EMEF Barão de Jacareí  

Funcionários  Quantidade  

Professores de ensino fundamental  23 

Professores de educação do EJA  07 

Professores de educação física  03 

Professores de arte 03 

Professores da AEE 02 

Professores de informática 02 

Estagiarias auxiliando junto aos alunos de inclusão 05 

ADIs readaptadas  02 

ASM 01 

Professores readaptadas  02 

Auxiliar de serviços gerais 01 

Cozinheira 01 

Merendeiras (COLP) 04 

Auxiliar de dentista 01 

Dentistas 02 

Vice-diretores ensino fundamental e EJA 02 

Diretora 01 

Fonte: Adaptado de: Plano Escolar da EMEF Barão de Jacareí (JACAREÍ, 2011)  
 

 

3.3.2.4 Bairro Distrito São Silvestre e EMEF Prof. José Eboli de Lima  

 

 

O Distrito de São Silvestre foi criado e anexado ao município de Jacareí pela Lei 

Estadual nº 2343, de 14 de maio de 1980. Área aparentemente rural, pois fica 13,3 km do 

centro da cidade é composta pelos bairros Jardim São Gabriel, Vila Garcia, Vila São Simão, 

Vila São João II e Jardim Boa Vista. Tem, segundo dados do IBGE (2010), uma população 

de, aproximadamente, 10.500 habitantes, sendo um bairro de aspecto bem simples no que diz 

Telefone com 09 ramais  01 

Telefone público  01 
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respeito às construções. Na paisagem estão presentes muitas áreas verdes; as ruas são de terra 

e bem arborizadas.  

Há uma zona industrial com algumas empresas importantes como a produtora de 

celulose de eucalipto Fibria, a Inox Indústria e Comércio de Aço, dentre outras. Caracteriza, 

assim, uma urbanização em meio à zona rural organizada com infraestruturas, equipamentos 

como UBS, escolas estaduais e municipais, serviços e transportes. 

A EMEF Professor José Ebóli de Lima foi escolhida para esta pesquisa.  

A Escola situa-se no Distrito São Silvestre, bairro que, embora tenha uma 

organização territorial, é limitado por ausência de serviços e transporte necessários a 

população. Centralizada para a Vila Garcia, no Distrito em questão, a escola tem em sua 

vizinhança outras vilas que também utilizam a escola. Para chegar à escola, por exemplo, os 

moradores da Vila São Gabriel precisam atravessar duas avenidas principais utilizadas pelos 

veículos que entram e saem dos referidos bairros. 

A EMEF. Professor José Eboli de Lima situa-se na Estrada Euryali de Jesus Zerbini, 

nº. 7023, Bairro São Silvestre, subdistrito de São Silvestre, em frente ao 4º Distrito Policial. 

De acordo com o Plano Escolar 2011 (JACAREÍ, 2011) da escola, os alunos são 

provenientes do próprio bairro e da zona rural; seus pais são empregados de empresas que 

prestam serviços terceirizados à Fibria e à Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis 

Especiais. 

O atendimento à clientela na unidade escolar é feito nos períodos manhã, tarde e 

noite; o perfil das famílias é de classe econômica baixa e média, as crianças da zona rural 

contam com um ônibus da prefeitura para o transporte. (JACAREÍ, 2011). Os Recursos 

pedagógicos e administrativos seguem e recebem as normas e orientações da Secretaria 

Municipal de Educação de Jacareí. Seguem o mapa, figura 14 e as fotos destacando as 

características do Distrito, conforme Figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13,15.  
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Figura 8: Estrada da Vila São Gabriel 

Fonte: (AUTOR) 
 
 

Figura 9: Escola Municipal São Gabriel (desativada) usada pela população para festas e missas 

Fonte: (AUTOR) 
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Figura 10: Bairro Vila Garcia 

 
Fonte: (AUTOR) 
 
 
 
 
Figura 11: Empresa Fibria no Bairro Vila Garcia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (AUTOR) 
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Figura 12: Núcleo de Educação Ambiental (mantido pela Fibria)  

 

Fonte: (AUTOR) 
 
 
Figura 13: Lagoa na entrada da Vila Garcia 

 

Fonte: (AUTOR) 
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Os bairros do Distrito São Silvestre estão distribuídos conforme figura 14,seguem as 

localizações das escolas municipais: 4 - EMEF Professor José Eboli de Lima, 5 - EMEI São 

Gabriel não está em funcionamento. 

 
Figura 14: Mapa do subdistrito de São Silvestre 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2013a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 
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Figura 15: EMEF Prof. José Eboli de Lima  
   

 
Fonte: (AUTOR) 

 
Segundo o Plano Escolar (JACAREÍ, 2013b), o atendimento à clientela na unidade 

escolar é feito nos períodos manhã, tarde e noite e está distribuído conforme Tabela 17:  

 
Tabela 17 - Atendimento clientela da EMEF Professor José Eboli de Lima 

Bairros Alunos 

Vila Garcia 195 

Jardim São Gabriel 106 

Jardim Bela Vista 07 

Jardim Boa Vista 10 

Bandeira Branca 05 

São Silvestre 35 

Bairros Zona Rural Alunos  

Bairrinho 02 

Guararema 11 

Remédio 18 

Itapema 06 
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São Sebastião 20 

Freguesia da Escada 04 

Cerejeira 01 

Itapeva 04 

Fonte: Adaptado de Plano Escolar 2013 EMEF José Eboli de Lima (JACAREÍ, 2013b) 
 

A composição dos recursos disponíveis na comunidade segue conforme Tabela 18: 

 
Tabela 18 - Recursos disponíveis na comunidade da EMEF Professor José Eboli de Lima 
Locais  Quantidade 
Mercadinhos N/I 

Mercearias N/I 

Restaurantes N/I 

Centro comunitário N/I 

Campo de futebol N/I 

Quadra N/I 

Posto de saúde 01 

Igrejas N/I 

Correio  01 

Restaurantes N/I 

Distrito policial  01 

Creche  01 

Escola estadual 1e 2 grau 01 

Indústrias  N/I 

Fonte: Adaptado de Plano escolar 2013 EMEF José Eboli de Lima (JACAREÍ, 2013b) 
Legenda: N/I-Não Informado 
 
 

A composição dos recursos físicos da EMEF Professor José Eboli de Lima segue 

conforme a Tabela 19:  
 

Tabela 19 - Recursos físicos da EMEF Professor José Eboli de Lima 
Locais Quantidade 
Salas de aula 03 

Sala de Informática  01 

Espaço pequeno usado como biblioteca 01 

Sala para professores 01 

Sala do Diretor 01  

Refeitório  01 
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Fonte: Adaptado de Plano escolar 2013 EMEF José Eboli de Lima (JACAREÍ, 2013b)  
 

A composição dos recursos humanos segue conforme Tabela 20:  
 

Tabela 20 - Recursos humanos da EMEF Professor José Eboli de Lima 

Funcionários  Quantidade 

Professores Ensino Fundamental 15 

Monitor sala de Informática 01 

Professores de Arte 03 

Professores de Educação Física 03 

Professor da EJA 01 

Assistente de serviços gerais readaptada 01 

Assistente de serviços gerais 01 

ADI 01 

Assistente de serviços municipais 01 

Apoio à direção 01 

Apoio pedagógico para os 2 ciclos 01 

Apoio pedagógico da EJA  01 

Diretora 01  

Funcionários para limpeza 04 

Funcionários para cozinha e para preparar merenda e servir 03 

Fonte: Adaptado de Plano escolar 2013 EMEF José Eboli de Lima (JACAREÍ, 2013b) 
 
 

A composição dos recursos materiais segue conforme a Tabela 21:  
 

Tabela 21 - Recursos materiais da EMEF Professor José Eboli de Lima 

Material                                         (continua) Quantidade 

Jogos de mesa para alunos e professores N/I 

Banheiro masculino para os alunos 01 

Banheiro feminino para os alunos 01 

Pátio coberto para lazer 01 

Banheiro adaptado para alunos Inclusão 01  

Sala de reforço 01 

Cozinha para o preparo da merenda  01 

Espaço usado como cozinha pelos funcionários 01 

Almoxarifado 01  



66 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lousa em cada sala de aula 01 

Computadores 02 

Impressoras na secretária da escola 02 

Computador 01 

Computadores na secretária da escola 02 

Impressoras na secretária da escola 02 

Computador na sala dos professores 01 

Impressora na sala dos professores 01 

Computadores na sala de informática para os alunos 17 

Aparelhos de DVD 03 

Aparelhos de TV N/I 

Notebook N/I 

Rádios N/I 

Material                                       Quantidade 

Aparelhos de som com FITA/ CD/AM/FM  N/I 

Data Show N/I 

Telão para projetar imagem N/I 

Brinquedos de parque para crianças N/I 

Fonte: Adaptado de Plano escolar 2013 EMEF José Eboli de Lima (JACAREÍ, 2013b)  
Legenda: N/I-Não Informado 
 

 

3.3.2.5 Distrito Parque Meia Lua e Escola Municipal Prof.ª Beatriz Junqueira da 
Silveira Santos  

 

 

Pela Lei Estadual nº 3191, de 23 de dezembro de 1981, foi criado o Distrito do Parque 

Meia Lua anexado ao município de Jacareí. Está a 8,10 km do Centro e tem um de seus 

acessos à margem da Rodovia Presidente Dutra. Conta com uma população de 

aproximadamente 11.300 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010).  

O Distrito Parque Meia Lua demonstra uma urbanização desordenada, com 

construções variando de casas de boa aparência a outras com aspecto precário, dividindo 

espaço com estabelecimentos comerciais. Seus habitantes se dividem entre as classes popular 
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e média. Sua paisagem, em parte do bairro, reflete desorganização e abandono. Há ruas sem 

calçamento e sem rede de esgoto. 

É considerado um bairro de periferia, com características que incluem violência, 

criminalidade que o deixam em evidência na cidade. Inseridas no contexto de seu território, 

existem duas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), locais isolados do restante do 

bairro, de difícil acesso até mesmo para seus moradores que, desse modo, ficam segregados 

nesse espaço. Na parte considerada central, é um bairro organizado com o oferecimento à sua 

população do básico para a vida, havendo alguns equipamentos como escolas, praça, SUS, 

etc., além de serviços, transportes e infraestrutura. Situa-se na parte central a EMEF 

Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos, cujo entorno é organizado tornando-a de fácil 

acesso aos discentes e população. Contudo, a escola fica distante das duas ZEIS.   

Seguem fotos do Bairro destacando suas características conforme Figuras 16, 17, 18,19 

e 20.  
Figura 16: Vista parcial do Bairro Parque Meia Lua 

 
Fonte: (AUTOR) 
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Figura 17: Feira da Barganha (proximidade da Via Dutra) 

Fonte: (AUTOR) 
  
 
Figura 18: Escola Estadual Professor Amaury Teixeira Vasques situada em rua que fica isolada  

 

   Fonte: (AUTOR) 
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Figura 19: Casa – Parque Meia Lua 

Fonte: (AUTOR) 
 
 

 

A EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos situa-se na Rua Alcides Arnaldo 

Taino, n°1240, no bairro Parque Meia Lua, na cidade de Jacareí, SP. 
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Figura 20: EMEF Profª Beatriz Junqueira da Silveira Santos 

 
Fonte: (AUTOR) 
 

A população do bairro é oriunda de diversos Estados, dividindo-se em paulistas, 

mineiros, paranaenses e nordestinos.  

Os problemas sociais são apontados como responsáveis pelas dificuldades de 

aprendizagem dos alunos; a renda familiar atinge o valor aproximado de seiscentos reais, 

segundo o Plano Escolar EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos 2011. Outro 

fator importante do contexto educacional é o nível de escolaridade dos adultos que, na sua 

maioria, concluiu os estudos até a quarta série do ensino fundamental (JACAREÍ, 2011).  

As famílias participam da vida escolar dos filhos e atuam dentro da unidade escolar, 

embora existam algumas que não o fazem por estarem, ao que parece, alheias a seu papel na 

realidade educacional (JACAREÍ, 2011). 

Uma grande parcela de discentes precisa de avaliação diferenciada por intermédio de 

especialistas, (neurologista, psicólogo, psicopedagoga, assistente social, fonoaudiólogo, 

dentre outros.), para apontar as possíveis causas referentes às dificuldades de aprendizagem 

(JACAREÍ, 2011). 
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A unidade escolar implantou o ensino de nove anos a partir de 2008, conforme Lei nº 

9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que dispõe a respeito da 

duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis 

anos de idade (JACAREÍ, 2011). 

A composição dos recursos físicos da escola segue conforme Tabela 22:  
 
Tabela 22 - Recursos físicos da EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos  

Locais  Quantidade   
Salas de Aula  12 
Jardim 01 
Secretaria 01 
Diretoria 01 
Cozinha 01 
Sala de Informática 01 
Almoxarifado 01 
Sala de Atendimento Especializado 01 
Quadra sem cobertura 01 
Pátios 02 
Casa Para o Zelador da escola 01 
Banheiros para os alunos especiais 02 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos (JACAREÍ, 2011) 
 

Mas ainda não tem espaço para apresentações culturais e um parque para os alunos, o 

que consta na pauta de reivindicação da escola. 

A composição dos recursos financeiros segue conforme Tabela 23:  

 
Tabela 23 - Recursos financeiros da EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos 

Programas           Periodicidade 

Contribuição Voluntária N/I 

Doação           N/I  

Arrecadação de eventos N/I 

Programa dinheiro direto na escola N/I 
 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos (JACAREÍ, 2011) 
Legenda: N/I-Não Informado 

 

 

A composição dos recursos materiais segue conforme a Tabela 24:  
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Tabela 24-Recursos materiais da EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos 

Funcionários Quantidade 

Vice-diretora 01 

Orientadora pedagógica 01 

Professoras de artes 02 

Professores de educação física 03 

Professoras readaptadas para sala de leitura 02 

Professores de 1° ao 4° ano e EJA 23 

Cozinheiras 03 

ASGs 03 

ASM 01 

Professora readaptada como apoio administrativo 01 

Funcionárias da COLP para limpeza 03 

Professora de AEE 01 

Professora de apoio a informática 01 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos (JACAREÍ, 2011) 
 

Seguem, na figura 21, o mapa do Distrito Parque Meia Lua e localização da EMEF 

Prof.ª Beatriz Junqueira da Silveira Santos. 
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Figura 21: Mapa do Bairro Distrito Parque Meia Lua 

Fonte Prefeitura Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]) 
 

   

3.3.2.6 Bairro Veraneio Ijal e EMEF Presbítero Mábito Shoji  
 

O bairro Veraneio Ijal tem, também, uma urbanização desordenada e desorganizada, 

sem organização territorial, aparentemente invadido, lugar extremamente precário, com 

aspectos de exclusão e segregação social. A população não tem acesso a quase nenhum 

equipamento de bem estar, pois o bairro não tem infraestruturas, equipamentos e serviços, as 

ruas não têm calçamento e, quando chove, transformam-se em lamaçal. O lixo é jogado em 

locais públicos; as casas são pequenas e muito simples, a maior parte inacabada; há 

construções nos morros. O bairro localiza-se a 8,7 km do Centro e o transporte é deficitário, 

somente de uma em uma hora. A maior parte das famílias está inserida no Programa Bolsa 

Família, moram em sítios e trabalham na lavoura, são caseiros e outra parte mora na periferia, 

6 
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o desemprego é uma realidade nesta comunidade. A população de residentes deste bairro é de 

1.838 habitantes (INSTITUO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

 Seguem fotos com as características do bairro, conforme figuras 22, 23, 24, 25, 26,27 

e 28. 
Figura 22: Casas em construção com aspecto rural da paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AUTOR)  

 

 

Figura 23: Construções inacabadas, em sua maioria 

      Fonte: (AUTOR) 
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Figura 24: Ruas sem calçamento 

Fonte: (AUTOR)  

 

Figura 25: Lixos jogados nas ruas possibilitam que as crianças tenham contato com vetores e 
transmissores de doenças 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: (AUTOR) 
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      Figura 26: Entrada do Bairro, onde animais circulam pelas ruas  

Fonte: (AUTOR) 
 
Figura 27: Campo de futebol bastante isolado da população 

Fonte: (AUTOR) 
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Figura 28: Lixo e entulho são jogados ao lado do campo de futebol do bairro 

Fonte: (AUTOR) 
 
 
 
A EMEF Presbítero Mábito Shoji situa-se na Rua Cecilia Meireles, nº10, na cidade de 

Jacareí, às margens da Rodovia Presidente Dutra. 

A escola está inserida na zona urbana de periferia, mas a paisagem é de zona rural. O 

Plano Escolar da EMEF Presbítero Mábito Shoji, de 2011, informa: a maior parte das famílias 

está inscrita no programa Bolsa Família; alguns moram em sítios como caseiros ou 

trabalhadores na lavoura; outros habitam a periferia do Bairro. O desemprego é uma realidade 

nessa comunidade (JACAREÍ, 2011).  

Na comunidade há famílias numerosas e a baixa escolaridade é uma característica do 

meio, as construções são de casas muito simples, ainda inacabadas, casas pequenas, o bairro 

não tem infraestruturas, equipamentos, ou serviços (JACAREÍ, 2011). 

A escola é o ponto de referencia da comunidade e o ponto de encontro e interação das 

crianças, devido a todas as carências desses discentes existe um quadro de dificuldades entre 

eles e uma dependência afetiva dos professores, e dos outros funcionários (JACAREÍ, 2011). 
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A escola tem seu funcionamento de segunda a sexta-feira, períodos estabelecidos entre 

manhã e tarde, das 7 horas às 17 horas; há também o programa “Mais Educação” que faz 

parte do contexto de trabalho pedagógico da escola, atendendo, no horário contrário ao das 

aulas, aos discentes (JACAREÍ, 2011). Seguem foto da escola Presbítero conforme Figura 29 

e do mapa figura 30 localização da escola Presbítero. 

 

 
 

Figura 29: EMEF Presbítero Mábito Shoji 

 
Fonte: (AUTOR) 
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Figura 30: Mapa do Bairro Veraneio Ijal. Escala 1:12.000 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2013a, [s.p.]) 

 

A composição dos recursos físicos conforme plano escolar 2012 da EMEF Presbítero Mábito 

Shoji segue conforme Tabela 25: 

 
Tabela 25 - Recursos físicos da EMEF Presbítero Mábito Shoji 

Locais Quantidade 

Sala de secretária  01 

Sala de direção  01 

Sala de professores  01 

Banheiro masculino para funcionários  01 

Banheiro feminino para funcionárias  01 

Sala para AEE 01 

Sala de aula ensino fundamental  04 

Sala para educação infantil  01 

Sala de informática  03 

Banheiro feminino para alunas  03 

7
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Banheiro masculino para alunos  03 

Banheiro para PNE 01 

Cozinha para preparação de merendas 01 

Pátio coberto  01 

Almoxarifado  01 

Mini campo de futebol com grama sintética 01 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Presbítero Mabito Shoji (JACAREÍ, 2011) 

 

A composição dos recursos disponíveis na comunidade segue conforme Tabela 26:  

 
Tabela 26 – Recursos disponíveis na comunidade da EMEF Presbítero Mábito Shoji 

Recursos disponíveis na comunidade Quantidade 

Igrejas (católica e evangélica) apoio a comunidade. N/I 

Projetos de assistência social e cidadania oferecem cursos, ex: pedreiro. N/I 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Presbítero Mabito Shoji (JACAREÍ, 2011) 

Legenda: N/I-Não Informado  
 

A composição dos recursos humanos segue conforme a Tabela 27: 

 
Tabela 27 - Recursos humanos da EMEF Presbítero Mábito Shoji 

Profissionais Quantidade  

Funcionários, para atendimento a 204 alunos. 22 

Diretora de escola 01 

Coordenador do programa mais educação 01 

Apoio pedagógico 01 

ADI exercendo a função de apoio administrativo 01 

Auxiliares de serviços gerais (COLP) 04 

Seguranças para o programa mais educação (COLP)  04 

Cozinheiras (SP alimentos) 03 

Auxiliares de desenvolvimento infantil (monitoras no mais educação)          02 

Professoras PI efetivas (Ensino Fundamental) 05 

Professoras PI contratadas (Ensino Fundamental) 03 

Professora de artes 01 

Professoras educação infantil contratada  02 

Estagiaria (inclusão) 01 
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Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Presbítero Mabito Shoji (JACAREÍ, 2011) 

  

A composição dos Materiais da EMEF Presbítero Mábito Shoji segue conforme a 

Tabela 28: 

 
Tabela 28 – Recursos materiais da EMEF Presbítero Mábito Shoji 

Material                                                                                              (continua) Quantidade  

Mesas, cadeiras e carteiras. N/I 

Computadores usados, no setor administrativo. 02 

Computadores (parceria com o Governo Federal), para uso dos professores. 02          

Impressora 01 

Impressoras novas (PDDE) 02 

Computadores (parceria com o governo federal),sala de informática. 15 

Aparelhos de televisão. 02 

Aparelho de televisão LCD. 01 

Caixa amplificadora (PDDE) 01 

DVD/Videoke (PDDE) 03 

Vídeo cassete 01 

Aparelho de som (com defeito) 01 

Micro systen 01 

Rádio portátil (PDDE) 01 

Mimeógrafos 02 

Ventiladores pedestal (SME) 02 

 

 

      Material                                                                                             Quantidade  

Armários e arquivos N/I 

Jogos didáticos e recreativos N/I 

Livros diversos (doações do Rotary, PNBE e PNDL) N/I 

Fogão de 06 bocas (SME) 01 

Geladeira 01 

Data show 01 

Microcomputadores (AEE) 02 

Estabilizadores (AEE) 02 

Impressora laser (AEE) 01 
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Scaner (AEE) 01 

Mouse com entrada para acionador (AEE) 01 

Acionador de pressão (AEE) 01 

Teclado com colmeia (AEE) 01 

Lupa eletrônica (AEE) 01 

Lupa (AEE) 01 

Domino + Alfabeto+Memória em Braile (AEE) N/I 

Notebook (AEE) 01 

Fonte: Adaptado de Plano escolar EMEF Presbítero Mabito Shoji (JACAREI, 2011) 

Legenda: N/I-Não Informado 
 

 

3.3.3 Estudos dos indicadores oficiais da área educacional a partir de formulações 
de gráficos elucidativos para comparar média geral das escolas 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí permitiu o acesso aos dados dos 

indicadores oficiais utilizados: provas Brasil e SARESP. 

                   Segundo informações disponíveis no portal do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2011), a Prova Brasil, criada em 

2005 e de caráter quase universal, é composta por um questionário socioeconômico e cultural 

e por um conjunto de testes que avaliam as habilidades em Língua Portuguesa e a proficiência 

em Matemática. É aplicada aos alunos de ensino fundamental de 5° e 9° anos das escolas 

públicas localizadas em área urbana e rural. 

O portal informa, também, que o foco em leitura permite um diagnóstico amplo do 

sistema da Língua Portuguesa escrita e que a prova de Matemática tem o foco na resolução de 

problemas. A avaliação das habilidades é feita de acordo com os conteúdos indicados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e seus resultados informam, a cada município e 

escola participante, as médias de desempenho para o país, as regiões e as unidades da 

Federação.  

Também se utilizou informações do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo – SARESP (2011), que é uma avaliação realizada desde 1996 pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE/SP. 
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Segundo a SEE/SP, sua finalidade é obter informações sobre a situação da 

escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, visando orientar e melhorar a 

qualidade educacional e são construídas de acordo com a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo (SAEB). 

Com base nos resultados disponibilizados pela Secretaria de Educação do Município 

de Jacareí, da aplicação da prova Brasil e SARESP por escolas, desenvolveram-se os gráficos 

dos indicadores educacionais, para comparação com o Indicador Urbanístico, a seguir 

representado nas figuras 31 a 34:   

 

GRÁFICO INDICADOR DE QUALIDADE DE ENSINO 
  

Figura 31: Gráfico 1 - Médias da Prova Brasil – língua portuguesa 2009 – 2011 das escolas municipais de 

Jacareí/SP 

 
      Fonte: (AUTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Médias da Prova Brasil – língua portuguesa 2009 – 2011 das escolas municipais de Jacareí/SP 

 
 

Legenda: (*) Este gráfico representa as notas PROVA BRASIL nos anos de 2009 (azul) e 2011 (vermelho). 
(*) A nota media no exercício de 2011 PROVA BRASIL foi de 202,5 e foi utilizado como referencia no 
eixo Y. (vertical). 
(*) A nota media no exercício de 2009 PROVA BRASIL foi de 205,5. 
Obs.: As escolas citadas no gráfico acima e que estejam com suas respectivas notas abaixo do eixo y, 
tiveram suas notas aquém da média. 
A evolução de 2009 para 2011 representou uma redução de 3,0 pontos, ou seja, uma redução de 1,5% sobre 
o biênio anterior. 
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Figura 32: Gráfico 2 - Médias da Prova Brasil – matemática 2009 – 2011 das escolas municipais de Jacareí/SP  

 
Fonte: (AUTOR) 

 

Figura 33: Gráfico 3 - Médias da Prova SARESP– Língua Portuguesa 2010 – 2011 das Escolas Municipais de 

Jacareí/SP 

 
   Fonte: (AUTOR) 

Gráfico 2 - Médias da Prova Brasil – matemática 2009 – 2011 das escolas municipais de Jacareí/SP  

 
Legenda: (*) Este gráfico representa as notas PROVA BRASIL nos anos de 2009 (azul) e 2011 (vermelho). 

 (*) A nota media no exercício de 2011 PROVA BRASIL foi de 226,4 e foi utilizado como referencia no eixo Y.      
(vertical). 
 (*) A nota media no exercício de 2009 PROVA BRASIL foi de 230,9. 
Obs.: As escolas citadas no gráfico acima e que estejam com suas respectivas notas abaixo do eixo y, tiveram 
suas notas aquém da média. 
A evolução de 2009 para 2011 representou uma redução de 4,5 pontos, ou seja, uma redução de 2% sobre o 
biênio anterior. 

Nota: Em relação a este gráfico, cabe destacar a importância dos resultados obtidos pelos dados dos 
Indicadores Urbanísticos quando não condizia com os indicadores educacionais. Vide observação na análise 
dos Resultados. 

 
 

Gráfico 3 - Médias da Prova SARESP– língua portuguesa 2010 – 2011 das escolas municipais de Jacareí/SP 

 
 

Legenda:  (*) Este gráfico representa as notas SARESP nos anos de 2010 (azul) e 2011 (vermelho). 
(*) A nota media no exercício de 2011 SARESP foi de 49,3 e foi utilizado como referencia no eixo Y. (vertical). 
(*) A nota media no exercício de 2010 SARESP foi de 45, 6. 
Obs.: As escolas citadas no gráfico acima e que estejam com suas respectivas notas abaixo do eixo y, tiveram 
suas notas aquém da média. 
A evolução de 2010 para 2011 representou um aumento de 3,7 pontos, ou seja, um aumento de 8% sobre o ano 
anterior. 
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Figura 34: Gráfico 4 - Médias da Prova SARESP– matemática 2010 – 2011 das escolas municipais de 

Jacareí/SP 

 
    Fonte: (AUTOR) 

 

 
3.3.4 Estabelecimento de unidades escolares representativas das dinâmicas da 
urbanização de Jacareí, como também, representativas dos indicadores oficiais 
relativos ao ensino 

 

 

Como anteriormente referido, as unidades escolares representativas localizam-se nos 

bairros Centro, Distrito São Silvestre, Distrito Parque Meia Lua e Veraneio Ijal. Foram 

escolhidas devido ao indicador de qualidade de ensino e ao que o território oferece à 

população em termos de infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes.  

 

 

3.3.5 Estabelecimentos de parâmetros para a construção de indicadores 
urbanísticos, pautados pelos suportes materiais inerentes a vida urbanística 
contemporânea: existência, qualidade e acesso - infraestruturas, equipamentos, 
serviços e transportes 

 

 

Gráfico 4 - Médias da Prova SARESP– matemática 2010 – 2011 das escolas municipais de Jacareí/SP 

 
Legenda:  (*) Este gráfico representa as notas SARESP nos anos de 2010 (azul) e 2011 (vermelho). 

(*) A nota media no exercício de 2011 SARESP foi de 64,2 e foi utilizado como referencia no eixo Y. 
(vertical). 
(*) A nota media no exercício de 2010 SARESP foi de 59,5. 
Obs.: As escolas citadas no gráfico acima e que estejam com suas respectivas notas abaixo do eixo y, tiveram 
suas notas aquém da média. 
A evolução de 2010 para 2011 representou um aumento de 4,7 pontos, ou seja, um aumento de 8% sobre o ano 
anterior. 
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O processo de construção de parâmetros urbanísticos ocorreu mediante um quadro de 

indicadores elaborado a fim de aferir o impacto da organização material dos espaços urbanos 

sobre o desempenho escolar. Destacam-se, para a constituição desse quadro das condições 

físicas de urbanização, as seguintes variáveis: infraestruturas, equipamentos, serviços e 

transportes a serem relacionadas aos indicadores de desempenho escolar, já existente nas 

escolas municipais de ensino fundamental para avaliar o desempenho educacional dos 

estudantes. No caso, a partir da identificação dessas variáveis, foram atribuídos critérios e 

pesos numéricos constituindo assim os Indicadores Urbanísticos quanto a suas existências nas 

localidades, como também quanto às facilidades de seus acessos e ainda quanto a suas 

qualidades. Esta investigação desenvolveu alguns ensaios preliminares em regiões 

representativas dos territórios do município de Jacareí, SP, buscando estabelecer analogias 

entre os Indicadores Urbanísticos, ora construídos, e os indicadores educacionais, já existentes 

e oriundos das Provas Brasil 2009/2011 e SARESP 2010/2011. Os resultados parciais 

contribuem para demonstrar alguns aspectos desses impactos.   

O Indicador Urbanístico foi elaborado e estruturado por meio de algumas 

considerações relativas ao espaço urbano, infraestruturas, equipamentos, serviços e 

transportes com o intuito de compreender a influência da organização do território sobre os 

indicadores de qualidade de ensino. 

Desta forma, foram verificadas as variáveis de existência, qualidade e acesso, tendo 

como foco a localização do bairro e a disposição do oferecimento dos suportes materiais 

acima relacionados à população. 

O Bairro Centro foi usado como referência por apresentar diversidade de 

infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes e de fácil acesso aos moradores que têm 

mais opções de escolha. Em contraponto, o Bairro Veraneio Ijaj, onde a população tem na 

escola seu único equipamento publico, situa-se longe de qualquer outro território organizado.  

Além de analisada a existência ou não dos suportes materiais e se o acesso a eles seria 

fácil ou difícil, também foi considerada a qualidade dos mesmos. 

A partir do cruzamento das médias das variáveis existência, qualidade e acesso, 

desenvolveram-se os indicadores urbanísticos com base nos dados levantados em campo nos 

Bairros Centro, Distrito São Silvestre, Distrito Parque Meia Lua e Veraneio Ijal, conforme 

quadro 1,2 e 3. 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ao buscar aferir as condições de ensino em diversas regiões no município de Jacareí, 

a base adotada e já disponível, foram os indicadores na área de ensino por meio das provas 

Brasil e SARESP. No entanto, ao longo do trabalho, ressentiu-se da necessidade de 

estabelecer uma análise mais objetiva para aferir estes indicadores educacionais e, assim, foi 

sendo construído o que se apresenta como Indicador Urbanístico. 

De início, vale destacar que esses Indicadores foram construídos especificamente para 

essa dissertação porque inexistiam dados disponíveis, a exemplo do indicador educacional. 

Para construir o Indicador Urbanístico, de certa forma, inspirou-se no trabalho realizado no 

IPPUR por Ribeiro e Kolinski (2009). 

Todavia, nesta dissertação, os indicadores se referem a um plano de infraestruturas, 

equipamentos, serviços e transportes e a construção dos Indicadores Urbanísticos se pauta 

pela compreensão da dinâmica de urbanização do município de Jacareí. 

Para construir esse quadro com o conjunto dos Indicadores, realizou-se pesquisa de 

campo exploratória que investigou aspectos das dinâmicas dos Bairros Centro, Distrito São 

Silvestre, Distrito Parque Meia Lua e Veraneio Ijal, já referidos. 

A estruturação do indicador urbanístico delimitou os itens relacionados situando-os em 

um quadro de organização básica do território para dar suporte à população, considerando a 

realidade e as necessidades encontradas. 

A elaboração do Indicador Urbanístico está representada no fluxograma abaixo: 
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Figura 35: Fluxograma - Representação metodológica da criação do Indicador Urbanístico 
 

 

  
 Fonte: (AUTOR) 
 

 

 A metodologia aplicada nos quadros 1, 2 e 3 considerou também as referências critério 

e peso estipulando as seguintes regras para medir os itens relacionados: infraestruturas, 

equipamentos, serviços, e transportes e no caso, a essas variáveis foram atribuídos critérios e 

pesos numéricos constituindo assim, os Indicadores Urbanísticos quanto a suas existências 

nas localidades, como também quanto às facilidades de seus acessos e ainda, quanto as suas 

qualidades, tendo como parâmetro o patamar destes indicadores na área central como melhor 

padrão urbanístico. 
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As referências critério e peso foram considerados da seguinte forma: 

 

Critério: Foram atribuídos valores de 1 (um) a 5 (cinco), sendo 1 (um) para 

inexistente; 2 (dois) para deficitário; 3 (três) para regular, 4 (quatro) para bom e 5 (cinco) para 

muito bom. 

Peso

Partindo do Centro, compreende-se a localização como sendo a de maior importância, 

levando em consideração o oferecimento e acesso a infraestruturas, equipamentos, serviços e 

transportes à população. A população situada em uma área periférica ou rural tem a exclusão 

e a segregação em sua realidade de espaço habitado. 

: O peso está associado à localização geográfica. Foram atribuídos 3 (três) pesos 

distintos, com valores dependendo do tempo de deslocamento tendo como referência o Bairro 

Centro. Assim, o peso atribuído foi: 1,5 para a região central (tempo de 50 minutos das áreas 

rurais ao centro); 1,25 para a região periférica (tempo de 25 minutos das áreas periféricas ao 

centro da cidade); 1,0 para as áreas rurais, visto que são os pontos mais distantes. 

São justamente as condições de privação, ou seja, a ausência de infraestruturas, 

equipamentos, serviços e transportes que deveriam ser oferecidos à população, os fatores que 

influenciaram na pontuação dada à organização territorial dos bairros. 
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INDICADOR URBANÍSTICO 

 
Quadro 1: Indicadores Urbanísticos, Bairros São Silvestre e Centro 

 
   
   Fonte: (AUTOR) 
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INDICADOR URBANÍSTICO 

 
Quadro 2: Indicadores Urbanísticos, Bairros Parque Meia Lua e Veraneio Ijal 

 
     
   Fonte: (AUTOR) 
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TOTALIZAÇÃO DOS INDICADORES URBANÍSTICOS 

 
Quadro 3: Totalização - Indicadores Urbanísticos 

 

Fonte: (AUTOR) 
 

 

Totalização

Desse modo, torna-se possível identificar se uma escola localizada em um bairro 

distante do centro, sem infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes, teria seu 

indicador educacional influenciado, direta ou indiretamente, por tais carências ou fatores. 

: A pontuação aplicada nas tabelas 29 e 30 resultam da multiplicação dos 

valores atribuídos aos critérios pelos pesos atribuídos a sua localização geográfica 

compreendendo a organização do território. 

 
 
3.3.6 Estudos de indicadores das áreas educacionais contrapostos aos indicadores 
urbanísticos levantados nesta pesquisa 

 

  

Dadas às analogias possíveis de serem a partir dos indicadores urbanísticos se 

desdobrou em relação se elaboraram as tabelas abaixo, criou-se a tabela 29, Indicador 

Urbanístico Educacional – Prova SARESP e tabela 30 Indicador Urbanístico Educacional – 

Prova Brasil, onde se fez a relação com os indicadores educacionais.  
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Para desenvolver as tabelas de relação dos Indicadores Urbanísticos e educacionais 

adotou-se como método o resultado do Indicador Urbanístico, multiplicado pelas médias 

simples das notas das provas SARESP e Prova Brasil nas disciplinas de matemática e 

português, conforme o item Indicador Geral descrito nas tabelas 29 e 30. Esse resultado foi 

dividido por 1000 para facilitar a visualização do referido indicador. 

 
Tabela 29 - Indicador Urbanístico e Educacional – SARESP 

INDICADOR URBANISTICO E EDUCACIONAL 

BAIRRO AREA ESCOLA NOTAS  
SARESP 2011 

MEDIA 
GERAL 

INDICADOR 
URBANISTICO 

INDICADOR 
GERAL 

Centro Centro 

Lamartine Delamare Mat.   68,1 59,0  118,0 7,0 
Port.     49,9  

Barão de Jacareí Mat.     63,2  60,0  118,0 7,1 
Port.  56,8  

Tito Maximo Mat.     65,2  56,7  118,0 6,7 
Port.     48,2  

Parque 
Meia Lua Periférico Beatriz Junqueira Mat.     59,5  53,9  73,5 4,0 

Port.     48,3  
Veraneio 

Ijal Periférico Presbítero Mabito Mat.     46,8  42,0  29,0 1,2 
Port.     37,1  

São 
Silvestre Periférico José Eboli Mat.     64,4  60,4 64,0 3,9 Port.     56,4  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Fonte: (AUTOR) 
 
 

Constata-se que, as escolas localizadas em áreas centrais, portanto, em territórios 

organizados apresentam indicadores educacionais de maior qualidade.  
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Tabela 30- Indicador Urbanístico e Educacional – BRASIL 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Fonte: (AUTOR) 
 
 

INDICADOR URBANISTICO E EDUCACIONAL 

BAIRRO AREA ESCOLA 
NOTAS  

PROVA BRASIL 
2011 

MEDIA 
GERAL 

INDICADOR 
URBANISTICO 

INDICADOR 
GERAL 

Centro Centro 

Lamartine Delamare Mat.         239,5          
232,0  

                      
118,0  

                         
27,4  Port.         224,4  

Barão de Jacareí Mat.         240,3          
230,2  

                      
118,0  

                         
27,2  Port.         220,1  

Tito Maximo Mat.         222,9          
213,4  

                      
118,0  

                         
25,2  Port.         203,8  

Pq Meia 
Lua Periférico Beatriz Junqueira Mat.          233,2          

217,7  
                         

73,5  
                         

16,0  Port.          202,1  
Veraneio 

Ijal Periférico Presbítero Mabito Mat.          179,2          
169,4  

                         
29,0  

                           
4,9  Port.          159,5  

São 
Silvestre Periférico José Eboli Mat.          218,2          

202,6  
                         

64,0  
                         

13,0  Port.          186,9  
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4 RESULTADOS 
 
 

Neste estudo, foi possível identificar no município de Jacareí varias situações 

presentes na urbanização de seus territórios conforme demonstrado nas figuras analisadas 

quadros 1, 2 e 3 - Indicadores Urbanísticos e as tabelas de Indicadores Urbanísticos e 

Educacionais.  

Todavia, considerando a organização sociourbana desigual no plano dos Indicadores 

Urbanísticos e os relacionando aos Indicadores Educacionais, foi relevante identificar os 

resultados obtidos, principalmente no aspecto de notas recebidas por esses indicadores. Houve 

associação positiva entre os Indicadores Urbanísticos e Educacionais ao evidenciar a 

qualidade das variáveis do Indicador de Qualidade Educacional e do Indicador Urbanístico.  

Outros fatores de agravantes foram observados, em alguns desses territórios, são 
geralmente apontados, como a vulnerabilidade social, a baixa renda per capita da população e 
os locais com problemas ligados à criminalidade e violência. São temas comumente 
associados à urbanização contemporânea e seus problemas e requerem outras investigações 
específicas que fogem do escopo desse trabalho.  

Destacam-se, desse modo, entre os bairros delimitados para o estudo de caso, a 
exclusão e a segregação espacial em alguns dos territórios como identificado no Bairro 
Veraneio Ijal. 
           Este é um local desprovido de quase toda organização material, quanto à infraestrutura 

e serviços, e sua comunidade parece estar à deriva no território. O território permanece sem as 

garantias vigentes no Plano Diretor de Jacareí, Lei Complementar nº 49, de 12 de dezembro 

de 2003, e no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Entretanto, vale ressaltar o que a seguir é relatado: 

De acordo com o gráfico referente às notas dos Indicadores Educacionais da prova 

Brasil 2009, especificamente de Matemática, no caso do Bairro Veraneio Ijal, aparece, no 

documento da Secretaria Municipal de Educação, o valor de 297,8 (ANEXO A). Contudo, há 

divergência com as informações do Banco de Dados da prova Brasil 2009, onde a nota da 

Escola foi de 207,8 (ANEXO B). 

Verificada a disparidade, confrontaram-se os dados com as notas do Indicador 

Urbanístico observando-se que, certamente, ocorrera um erro de transposição, conforme se 

expõe a seguir. 
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 Analisando a nota da prova Brasil, de Matemática, do ano de 2011, a divergência 

pode ser confirmada com as médias obtidas em 2009. Foi identificada a queda, no 

desempenho educacional, de 297,8 em 2009 para 179,1 em 2011, caracterizando uma 

diminuição de, aproximadamente, 40% no desempenho.  

Na tentativa de compreender tal disparidade, fez-se junto à Secretaria da EMEF 

Presbítero Mábito Shoji e à Supervisão de Ensino do Município alguns questionamentos: 

O que levou a nota da Escola, em 2009, ter superado a das demais Escolas do 

município? 

Nessa Escola, os docentes de 2011 eram os mesmos docentes de 2009? 

 Mediante contanto verbal, soube-se que, no ano de 2009, foi desenvolvido com os 

discentes um projeto específico para a disciplina de Matemática que influenciou o alto 

desempenho dos alunos. Já em 2011, por não ter um quadro estável de docentes, apenas dois 

dos professores efetivos de 2009 permaneceram na Escola, não permitindo, portanto, a 

continuidade do projeto. O desempenho dos educandos foi, por esse motivo, prejudicado. 

Segundo, ainda, as informações obtidas junto à direção da Escola, a falta de 

comprometimento dos docentes agravou. 

 No setor da Supervisão de Ensino do Município, pode-se confirmar a realização do 

projeto específico, adotado no ano de 2009, denominado “Laboratório Cerebral Mind Lab”. 

Quanto à continuidade do quadro de docentes, informou não ser questão prioritária  para a 

Secretaria de Educação. 

      Acessou-se o Banco de Dados da prova Brasil, na tentativa de confrontar as médias. 

Contudo, ao pesquisar pelo nome EMEF Presbítero Mábito Shoji, o sistema informava a sua 

inexistência. Passou-se, então, a pesquisar toda a relação de escolas, uma a uma, o que, 

finalmente, permitiu encontrar a unidade escolar cadastrada como Mábito Shoji Presbítero. 

De fato, a disparidade e o erro de transposição de dados puderam ser constatados. A 

escola, efetivamente, obteve um melhor Indicador Educacional no ano de 2009. 

Tendo em vista o Indicador Urbanístico da localidade, a análise pode relacionar 

igualmente a qualidade dos Indicadores Educacionais e Urbanísticos e, por meio desta 

associação positiva, identificar o possível erro de transposição da nota da escola Presbítero 

Mabito Shoji em 2009. 
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Os Indicadores Urbanísticos elaborados no trabalho permitiram organizar e avaliar os 

impactos negativos da privação sociourbana espacial no que se refere aos suportes 

urbanísticos necessários para a vida em comunidade e seu reflexo sobre os possíveis 

resultados ou índices mais baixos dos Indicadores de Qualidade Educacional. Constatou-se 

que a precariedade de determinada localidade comparada à organização territorial de outra foi 

o que demarcou a possível influência sobre o Indicador Educacional que, nos locais mais 

precários em termos urbanísticos, teve menor expressão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em parte, o processo social desempenha um papel importante na produção do espaço 

urbano, embora o crescimento das cidades tenha deixado visíveis os problemas urbanos dele 

decorrentes. As carências de muitas comunidades e as precariedades dos lugares têm 

contribuído com cenários que vão além das paisagens urbanas, reproduzindo quadros de 

desigualdades de oportunidades na sociedade.  

Cabe esclarecer que esse quadro é resultado de acúmulo de gestões administrativas 

municipais ao longo do século vinte, sobretudo a partir dos anos cinquenta, quando a cidade 

se expande para áreas distantes, e, portanto, independe dos esforços presentes nessa ou em 

outra gestão especifica. 

Por meio da educação, pensa-se formar condições mais equânimes para a vida em 

sociedade e, há muito tempo, procuram-se subsídios de garantia para uma educação de 

qualidade. Todavia, a compreensão da educação tem em seu bojo várias articulações de 

interesses que refletem as instituições que organizam a sociedade.  

Cabe ao Estado responsabilizar-se por um sistema econômico que assegure as 

garantias de vida para todo cidadão, viabilizando condições de moradia, lazer, educação, 

infraestrutura, segurança, dentre outros fatores necessários à dignidade da vida. 

No estudo, ao levar em consideração as desigualdades de oportunidades educacionais 

e os diferentes espaços habitados, buscava-se saber se as características do território 

influenciam a eficácia e eficiência dos alunos na escola. 

São condições inadequadas para a vida que muitas vezes, retratam o abandono pelo 

poder público que, apesar das suas responsabilidades e dos direitos do povo, não possibilita à 

população sobressair com a única condição a seu alcance: a escolarização. 

Nesta investigação, foram estabelecidos alguns nexos iniciais entre os Indicadores 

Educacionais e os Indicadores Urbanísticos. Portanto, pode-se constatar, no caso do baixo 

resultado do Indicador Educacional, que o território em questão não tinha organização 

sociourbana. O território não tinha uma organização pautada no Indicador Urbanístico 

constituído por infraestruturas, equipamentos, serviços e transportes. Parece, então, acertado 
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afirmar que um território organizado favorece à população pautada em uma vida de bem-estar 

o que, por sua vez, influencia a qualidade do Indicador Educacional. 

Face às grandes disparidades encontradas no espaço, mediante a contraposição dos 

indicadores, a afirmação de um possível planejamento que antecedesse o lugar seria bem-

vinda, pois a população segregada sofre com a ausência ou privação de organização 

sociourbana, ficando excluída e isolada. A crise social, relativamente estabelecida por uma 

série de desafios frente aos problemas evidenciados, como ausência de infraestruturas, 

equipamentos, serviços e transportes, deixa à deriva uma parcela dos segmentos populares.  

Compreende-se que a organização sociourbana desigual, identificada por meio das 

variáveis do Indicador Urbanístico, confirma sua influência sobre os Indicadores 

Educacionais.  

Assim, foi possível, nessa dissertação, determinar que o reflexo da precariedade 

sociourbana desigual desencadeou um baixo indicador na qualidade do ensino, ficando clara a 

relação do baixo Indicador Educacional com o  baixo Indicador Urbanístico.  

A Sociedade do Conhecimento se faz presente na contemporaneidade. Hoje há 

informação, técnica, tecnologia, e ciência para direcionar as soluções dos problemas de forma 

mais assertiva. Todavia, o processo de emancipação é tolhido em sua essência para 

condicionar e aprisionar. Seja no âmbito de inclusão ou exclusão, a linguagem da informação 

e da globalização gera, em muitas realidades, uma perversa competitividade.  

Entretanto, em termos de desigualdade social, em meio aos problemas urbanos, quer 

de grandes ou médias cidades brasileiras, a realidade é de marginalização e exclusão. Muitos 

cidadãos brasileiros não têm acesso à casa própria, saúde, educação, trabalho e muito menos 

lazer. 

A alavanca da engrenagem que comanda a vida urbana tem sido o capital dos poucos e 

poderosos empresários que têm em seu poder o mercado econômico, ditam regras e impõem 

uma forma de vida desigual. São os empresários preocupados com o lucro e o capital que 

estabelecem um jogo cruel de interesses a reproduzir mais marginalização e exclusão. Fora 

desse jogo, os mais pobres ficam ainda mais pobres à margem da vida nas cidades. 

Esse quadro fica nítido no processo de produção do espaço urbano das cidades 

brasileiras e visivelmente nas cidades do Vale do Paraíba, sendo retratado em parte, com a 
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leitura da realidade de Jacareí, da qual se destacam o surgimento de núcleos urbanos isolados 

em diversos quadrantes do município. 

Muitos destes núcleos urbanos são anteriores a Lei 6766\1979 que limitou o processo 

de produção de loteamentos sem infraestrutura urbana, sem, contudo os estancar. É o que 

retratam as áreas municipais de assentamentos identificadas nos bairros Primeiro de Maio e 

22 de abril. 

A trajetória urbana que se construiu traduz a realidade de uma conjuntura social de 

pactos que representam a desumanidade, em vista do modo civilizatório vigente de um 

processo que já se enraizou ao longo da história brasileira. 
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ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
ANEXO A: Nota Prova Brasil 2009 

Dados enviados pela Secretaria de Educação do Município de Jacareí 
 

 

MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Gerência Técnico Pedagógica 

Supervisão do Ensino Fundamental  
 

Dados comparativos 
Resultados de avaliações institucionais- 5º ano 

SARESP 2010/ 2011 
 PROVA BRASIL 2009/ 2011 

 
Escolas que apresentaram aumento nos índices das avaliações 

 

PROVA BRASIL 
Escola LP 2009 LP 2011 

 Silvio Silveira 210,8 226,6 
 Ricardina 184,3 195,6 
 Barão 211,3 220,1 
 Ganassali 196,5 211,6 
 Célia Guedes 202,4 214,0 
 Décio 198,6 217,0 

 

Escola Mat 2009 Mat 2011 
 Silvio Silveira 244,5 260,0 
 Ricardina 206,7 228,0 
 Barão 229,2 240,3 
 Ganassali 206,7 239,2 
 Célia Guedes 228,9 235,8 
 Décio 222,5 247,5 

 

 

SARESP 
EMEFs  LP 2010 LP 2011 

Beatriz 187,4 199,4 
Célia 195,4 203,8 
Conceição 172,5 190,7 
Décio 195,8 213,3 
Delly 192,9 195,3 
José Éboli 177,2 183,9 
Lamartine 203,3 204,1 
Vasques 170,6 184,8 
Ganassali 194,8 210,0 
Sílvio 205,8 218,7 
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Ricardina 187,9 190,2 
Tarcísio 165,6 186,4 
Tito 195,2 202,4 

Obs: Dados em vermelho representam resultados de escolas que ainda eram administradas 
pela rede estadual. 

EMEFs MAT 2010 MAT 2011 
Beatriz 206,6 219,3 
Célia 213,1 216,7 
Conceição 190,0 200,1 
Décio 215,6 223,4 
Delly 208,0 213,0 
José Éboli 193,5 206,1 
Lamartine 218,9 227,6 
Vasques 178,6 195,5 
Ganassali 193,5 226,2 
Sílvio 234,1 238,7 
Ricardina 199,0 208,9 
Tarcísio 183,3 199,2 
Tito 203,0 208,7 

 
 
 
 

Escolas que apresentaram queda nos índices das avaliações 
 

Prova Brasil 
Escola LP 2009 LP 2011 

Tito Máximo 205,1 203,8 
Presbítero 182,2 159,5 
Vasques 189,0 188,3 
Aluízio 202,9 201,0 
Beatriz 206,2 202,1 
Delly 294,0 203,9 
Joaquim 205,8 202,4 

 
Prova Brasil 

Escola Mat 2009 Mat 2011 
Tito Máximo 227,4 222,9 
Presbítero 297,8 179,2 
Vasques 210,9 208,1 
Aluízio 228,2 223,3 
Beatriz 239,6 233,2 
Conceição 219,4 213,5 
Delly 233,5 231,8 
Joaquim 237,1 219,2 
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ANEXO B: Nota Prova Brasil 2009 
Dados pesquisados na Internet 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/ProvaBrasil/2009/SP/35219587.pdf>. Acesso 
em: 01 agos. 2013
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