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RESUMO 

 

A expansão do ensino público implementada pelas políticas educacionais, desde a década de 

90, aliada ao crescimento desordenado das cidades, gerou um aumento das distâncias dos 

munícipes aos equipamentos públicos educacionais. Estes dois fatores levam à necessidade de 

se avaliar a acessibilidade espacial e o atendimento das escolas públicas nas cidades, uma vez 

que a distância a ser percorrida no trajeto casa-escola é um fator decisivo para a manutenção 

do aluno na escola, sobretudo para a faixa etária de 7 a 14 anos. Nesse contexto, este trabalho 

se propõe a avaliar as políticas educacionais de atendimento e de acessibilidade espacial da 

rede pública escolar em uma região da cidade de Fortaleza/CE. Esta avaliação tem como 

elemento principal a obrigatoriedade da oferta de ensino público fundamental para todas as 

crianças entre 7 e 14 anos (LDB 9695/96). Para tanto, a partir da concepção de uma 

metodologia de análise da distribuição espacial das escolas públicas, usou-se o Sistema de 

Informações Geográfica (SIG), como ferramenta computacional para analisar as unidades de 

ensino na região da cidade delimitada pelas fronteiras administrativas da Secretaria Executiva 

Regional V. Após as análises verificou-se que a rede pública municipal de ensino 

fundamental não atende a todos os setores censitários na maioria dos bairros que compõe a 

área em estudo, assim como, os 4 (quatro)  bairros que atendem à acessibilidade pelo critério 

de deslocamento em estudo não ofertam vagas suficientes. E, ao agregar a rede pública 

estadual à municipal, constata-se que permanece a falta de atendimento quanto às matrículas 

ofertadas e principalmente quanto a questões de acessibilidade. Estes fatos convergem para a 

identificação de uma distribuição espacial sem um planejamento adequado a real necessidade 

do local quanto à rede pública de educação municipal no ensino fundamental, assim como a 

não observância das políticas educacionais vigentes no país. Considera-se que este tipo de 

avaliação pode ser de grande utilidade na elaboração de políticas públicas educacionais, 

principalmente relacionadas à definição da localização das unidades escolares acessíveis em 

áreas urbanas, visando o conhecimento mais detalhado da realidade na busca de soluções 

eficazes. 

Palavras-chaves: Política educacional, atendimento escolar, análise espacial e localização de 

escolas. 
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ABSTRACT 

 

The expansion of public education implemented by the educational policies, since the 90s, 

coupled with the uncontrolled growth of cities, has generated an increase of the distances of 

the residents to the public schools. These two factors lead to the need to evaluate the spatial 

accessibility and the attendance of the public schools in the cities, because the distance to be 

travelled in the home-school path is a decisive factor for keep the student in school, especially 

for the 7 to 14 years old children.  Therefore, this study is to evaluate the educational policies 

of attendance and of spatial accessibility of public school in a region of Fortaleza/CE. This 

evaluation has as main element the mandatory provision of basic public education for all 7 to 

14 years old children (LDB 9695/96). Thus, from the design of a methodology of analysis of 

the spatial distribution of the public schools, it was used the Geographic Information System 

(SIG), as computational tool for analyze the educational units in the city region bounded by 

the administrative boundaries of Regional Executive Secretary V (SER V). After the analysis, 

it was found that the basic public education does not meet all the census sectors in the most of 

neighborhoods that comprise the area in study, as well as the four neighborhoods that meet 

the accessibility by the shift criteria in study do not proffer sufficient vacancies. And, by 

adding the schools that belong to the city with the ones that are state property, it is noted that 

remains the lake of attention to the offered enrollments and primarily to the accessibility 

issues. These factors converge to identify a spatial distribution without adequate planning to 

the real needs to the local related to the basic public education, as well as the non-compliance 

of the current educational policies in the country. It is considered that this type of evaluation 

should be very useful in the elaboration of educational public policies, mainly related to the 

definition of the localization on the accessible schools in urban areas, aiming more detailed 

knowledge about the reality in the search for effective solutions. 

Key words: Educational policies, school attendance, spatial analysis and location of schools. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
“O real não está no início nem na saída, ele se dispõe para a gente é 

no meio da travessia.” 
(GUIMARÃES ROSA) 

 

 

A existência da cidade ao longo do tempo é determinada pela necessidade humana 

de se agregar, se inter-relacionar, se organizar em torno do bem estar comum; de produzir e 

trocar bens e serviços; de criar cultura e arte; de manifestar sentimentos e anseios que só se 

concretizam na diversidade que a vida urbana proporciona sendo, portanto, fruto do trabalho 

coletivo de uma sociedade. (BRASIL, 2001). 

As cidades brasileiras cresceram acentuadamente, principalmente a partir da 

década de 50, com forte contribuição da migração de pessoas em busca de uma vida 

econômica melhor, uma vez que a cidade ofertava mais empregos, e muitas vezes os salários 

eram melhores que no campo. Outro fato que atraía, e ainda atrai as pessoas, para os grandes 

centros urbanos, é a possibilidade de estudo, de cultura e do conhecimento. As cidades 

geravam e geram expectativas de crescimento econômico e intelectual, somado a esses 

fatores, também os migrantes, que não tinham nenhuma condição financeira buscavam e, 

ainda buscam na cidade, alguma forma de sobrevivência.  

Dentro desse contexto as cidades atraíram mais pessoas do que sua estrutura ou 

planejamento dispunha, fazendo com que essa população de migrantes, em sua maioria, 

ficasse a margem do centro econômico das cidades, deixando-os localizados nas regiões mais 

periféricas da cidade, onde se integraram marginalmente à sociedade local. Portanto como 

conseqüência ocorreu um grande crescimento das periferias de baixa renda gerando um 

aumento das distâncias entre bairros, assim como aos equipamentos públicos, dificultando a 

tendência à educação e a própria ação da escola, finalizando em significativas rupturas 

econômica, social e cultural.  

O aumento de distância, entre bairros, e principalmente aos equipamentos 

públicos, gera por sua vez as dificuldades de acessibilidade, agravados pela baixa renda, 

restringindo desta forma a mobilidade devido aos custos de transporte, que resulta em uma 
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segregação espacial, e conseqüentemente na exclusão social. A exclusão social por sua vez 

reduz a expectativa de vida do cidadão, distorcendo sua relação e importância dentro de uma 

sociedade, induzindo-o à marginalidade e a violência (BARROS, 2000). 

Barros (2000, p. 34), afirma que “uma conseqüência desse crescimento 

populacional explosivo nos grandes centros, e em suas regiões metropolitanas, foi a inépcia 

do poder público em acompanhar adequadamente a demanda ampliada e mutante.”  

O crescimento das cidades brasileiras, de forma acelerada, favorece a constante 

elevação do valor da terra, esses fenômenos dificultam a identificação de um local para a 

finalidade educacional. Construir e consolidar um planejamento que mantenha reserva de 

terrenos para essa finalidade, na expansão das cidades e na ocupação de novas áreas loteadas, 

tem-se apoiado, frequentemente, em índices desfavoráveis ao atendimento da demanda 

potencial (CEBRACE, 1978a).  

Para que um país insira-se no bloco de países desenvolvidos, é consenso que o 

mesmo tenha como pré-condição uma educação que atinja: alfabetização total da população, 

melhor qualificação do quadro de docentes, ampliação dos anos de escolaridade, extensão do 

tempo de permanência na escola, melhoria da qualidade de ensino, elevação dos níveis 

culturais da população, etc.; e reconhecendo a educação como um dos pilares fundamentais 

para o desenvolvimento de uma nação, o Brasil vem desenvolvendo em suas políticas 

públicas educacionais, um intenso programa de expansão da rede escolar, evidenciando 

diversos indicadores como a crescente universalização da educação, maior permanência dos 

alunos na escola, etc. (BARROS, 2000). 

A Constituição Nacional Brasileira de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9695/96, regulamentam a obrigação do Estado em ofertar a educação, gratuitamente, para 

todos os cidadãos com faixa etária entre 7 e 14 anos e que estejam cursando da 1ª a 8ª série do 

ensino fundamental. É também meta nacional a erradicação do analfabetismo, onde o Plano 

Nacional de Educação (PNE) publicado em janeiro de 2001, Lei 10.172, prevê “a redução das 

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, da 

educação pública” (VALENTE, 2001, p. 49). Portanto essas três leis integram-se em metas e 

objetivos. 

Devido aos recursos financeiros limitados, foram estabelecidas prioridades para 

ofertar uma educação quantitativa e qualitativa, sendo que, a primeira prioridade objetiva a 

ampliação do atendimento do ensino fundamental, assegurando o ingresso e permanecia da 
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criança, possibilitando o acesso à escola de todas essas crianças, indicando a ampliação 

progressiva da rede escolar pública até o ano de 2010, período este de vigência do PNE 

(VALENTE, 2001). Devido às leis e diretrizes serem observadas em todas as gestões a nível 

nacional, isto é, governo federal, estadual, e municipal, tem-se como meta prioritária na 

educação, a erradicação do analfabetismo para as crianças entre 7 e 14 anos, ampliando 

significativamente a rede escolar pública. 

A democratização do ensino implica em acesso do aluno à escola, permanência, 

término e qualidade do ensino. O acesso é uma questão de política educacional e a dificuldade 

a este é um fator que age contra a democratização do ensino (LUCKESI, 1992). Segundo 

Zaluar (2004), a educação é considerada internacionalmente, entre os países que discutem as 

políticas de erradicação da pobreza, como um meio de erradicação de pobreza e um antídoto 

contra a violência. 

Portanto, a escola, enquanto espaço público acessível possibilita a socialização e a 

construção de uma expectativa de vida positiva do ser cidadão. Para que este acesso à escola 

ocorra é preciso, atualmente, que esta se dirija ao aluno, isto é, que esteja próxima de onde 

mora o aluno, tornando-se desta forma de fácil acesso à comunidade, aos pais e aos alunos; o 

que torna indispensável a sua boa localização, isto é, uma localização adequada que minimize 

de forma representativa, ou suprima, a necessidade de deslocamento por meio de transportes 

motorizados. 

A localização adequada da escola contribui para que haja a socialização do bairro, 

pois estará acessível a toda comunidade, isto é, a comunidade local poderá se integrar à escola 

e usufruir desse espaço, então democrático, para o exercício da socialização. Nessa 

socialização gera-se a possibilidade da interface do saber informal e o saber formal, através de 

reuniões comunitárias, debates, cursos, lazer, feiras de produções realizadas pelos integrantes 

do bairro, festas culturais, etc, além de reduzir as necessidades de deslocamentos, os 

congestionamentos, o tempo de viagem, a poluição do ar e sonora, vindo a resultar no 

aumentando da qualidade de vida de todos os cidadãos.  

Também segundo Zaluar (2004), a cultura é a prática devido à manifestação em 

vários planos, da atividade humana ou do concreto, do sensível e do imediato, como, por 

exemplo, no uso de ervas que curam, jogo de futebol ou no uso de metáforas, portanto esse 

espaço, unidade escolar, enquanto equipamento acessível em uma comunidade, possibilita 

essa prática. 
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Outro fato que agrega a importância da unidade escolar estar inserida na 

comunidade a qual deve pertencer é a gestão participativa, vivenciada dentro da concepção de 

democracia, onde os funcionários fazem parte da organização do processo decisório, sendo 

legitimado “através dos conselhos de escola como um dos instrumentos viabilizadores da 

articulação entre escola e comunidade – fazendo com que esta última participe das tomadas de 

decisões quanto aos problemas relativos à unidade escolar que pertence.” (CAMARÃO, 2002, 

p. 43).  

A distribuição espacial, inadequada, das unidades escolares é um dos importantes 

problemas que afeta a rede escolar, uma vez que e o crescimento desordenado das cidades 

desencadeou uma intensa urbanização e, por vezes, favelização dos grandes centros. Para 

Holanda (2006): 

 
[...] a localização de escolas afeta muito a freqüência de crianças de baixa idade do 
sistema educacional da rede pública, que ingressam em estabelecimentos destinados 
à pré-escola e ao ensino fundamental, uma vez que não pode se esperar que elas 
caminhem longas distâncias, ou que disponham de recursos e de acompanhantes 
para se utilizar de transporte coletivo até a escola. (HOLANDA, 2006, p.2) 
 

Portanto, o estudo da localização das unidades escolares torna-se representativo, 

devido às profundas alterações dos processos legais, migratórios externos e internos, e dos 

sistemáticos investimentos em educação realizado no país.  

Mais urgente e necessário se torna este estudo nas cidades já constituídas que 

sofreram este crescimento desordenado, como Fortaleza, onde o diagnóstico da atual 

distribuição das escolas e vagas ofertadas possibilita a verificação do efetivo atendimento, no 

que diz respeito à acessibilidade enquanto distância, a ser percorrida a pé pelos educandos, 

como também, posteriormente, venham a ser implementados estudos e medidas para a 

redistribuição espacial das unidades escolares na cidade, atingindo o atendimento efetivo da 

rede pública no município.  

Além da necessidade desse atendimento, onde se objetiva a construção do ser 

cidadão, tem-se, atualmente, a escassez dos recursos públicos que as cidades brasileiras vêm 

enfrentando, requerendo indispensavelmente a análise da distribuição das escolas na cidade, 

de forma a identificar as áreas que têm carência ou ociosidade de oferta de vagas. 

Os elementos fundamentais que indicam a urgente necessidade em analisar a 

distribuição espacial das escolas públicas no município de Fortaleza são a obrigatoriedade de 

oferta de ensino fundamental para todas as crianças entre 7 e 14 anos de forma acessível a 
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todos, tendo como fator primordial nessa acessibilidade o atendimento dos critérios desejáveis 

de deslocamento para essa faixa etária, o crescimento desordenado da cidade, a escassez de 

recursos públicos, e o atendimento atual da rede pública. Este estudo é uma questão pouco 

explorada, mas de importância inquestionável, pois busca diagnosticar o acesso das crianças à 

escola pública no município de Fortaleza, espaço este que possibilita a integração da 

sociedade e a formação do cidadão e do trabalhador. 

É nesse contexto que se pretende avaliar a política pública nacional de acesso a 

escola para todos e o atendimento espacial da rede escolar pública, para o ensino fundamental 

e crianças de 7 a 14 anos, em uma região de Fortaleza-CE, como forma de contribuir para a 

elaboração de programas e/ou políticas públicas de acesso à escola. Para isso, serão levadas 

em consideração as quantidades de unidades de escolas públicas e a as matrículas ofertadas, 

para o ensino fundamental, por essas unidades escolares que formam a distribuição da rede 

educacional pública municipal e estadual, com a finalidade de se verificar o atendimento 

público, enquanto acesso escolar para o ensino fundamental. 

Para que seja realizada a análise quanto ao atendimento da rede escolar acessível, 

no ensino fundamental, tendo como fator fundamental o atendimento dos critérios desejáveis 

de deslocamento para essa faixa etária, serão realizadas: uma revisão bibliográfica quanto ao 

planejamento urbano voltado para o planejamento escolar; a identificação do raio de 

abrangência de cada unidade escolar, fundamentado nos autores Perry (1929), MEC (1991a), 

Ferrari (1991) e Childs (1999); revisão bibliográfica das potencialidades e interfaces do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) a ser empregado; a concepção de uma 

metodologia de análise da distribuição espacial das escolas públicas; a verificação do 

atendimento público da rede educacional quanto ao raio de abrangência das unidades 

escolares que ofertam matrículas, para crianças entre 7 e 14 anos, por meio de um diagnóstico 

da distribuição espacial das escolas públicas Fortaleza. Também será verificado o equilíbrio 

entre a quantidade de matrículas ofertadas pelas unidades escolares (oferta) e a quantidade de 

crianças entre 7 e 14 anos (demanda) por bairros, por meio da distribuição espacial das 

escolas públicas de Fortaleza. 

O desenvolvimento deste estudo percorre a trajetória da educação formal 

brasileira, passando por períodos e mudanças no transcorrer de sua história no Brasil, 

chegando aos tempos atuais em que as políticas são de intensa expansão da rede escolar. A 

localização desses equipamentos urbanos (unidades escolares) está intimamente relacionada 

com as densidades urbanas, momento este em que é abordado o planejamento urbano do 
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ponto de vista ideológico e legal, nos tempos atuais, voltado para o atendimento da rede de 

educação brasileira, o qual subsidiará a distância de caminhada adequada a ser percorrida 

pelas crianças na faixa etária de 7 a 14 anos.  

Para a elaboração do diagnóstico, foi desenvolvida e apresentada uma 

metodologia, que imprime como objetivo a verificação do atendimento escolar ofertado pelas 

escolas públicas, sob o ponto de vista do acesso, quanto ao seu deslocamento, entre a casa e a 

escola, para a atividade desse tipo de equipamento na área urbana. Essa metodologia utiliza 

como ferramenta um Sistema de Informações Georeferencidos (SIG). 

Logo após é desenvolvida a aplicação da metodologia apresentada, em um estudo 

de caso, na cidade de Fortaleza-CE, que consiste no levantamento das informações gerais do 

município; a seleção da área a ser estudada; e a criação de um banco de dados 

georeferenciados para a área selecionada, contendo a localização das escolas e a quantidade 

de matrículas por série e por idade. Por fim é analisado o atendimento escolar de acordo com 

o critério de abrangência estabelecido no presente estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

NO BRASIL 
 

 
“Sabemos que, na sociedade dividida em classes, a posse de 

instrumentos de sistematização do saber não se dá de maneira 
homogênea, mas excludente, privilegiando alguns poucos.” 

(MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA) 
 

 

A história da sociedade brasileira sempre põe em causa as relações entre amplos 

segmentos da sociedade civil e o poder estatal. Reflete disparidades econômicas, políticas e 

culturais, envolvendo classes sociais e formações regionais, que percorram as repúblicas 

oligárquica, populista, militar e nova. A questão social se apresenta como um elo da 

problemática nacional, dos impasses dos regimes políticos ou dilemas governamentais 

(IANNI, 1989). 

Este capítulo pontua a trajetória, dentro das interfaces econômicas, mundial e 

nacional, da educação “formal” brasileira, passando por períodos e mudanças no transcorrer 

de sua história, sendo a ela delegada a manutenção social e política desejada para cada 

momento político e econômico. A questão social é um tema básico e permanente na sociedade 

brasileira, que influencia o pensamento e a prática de vários segmentos sociais, onde a 

educação, um de seus componentes é, historicamente, refém dos ditames econômicos, estando 

fadada a “formar” o indivíduo em conformidade com o poder que direciona, apontando aqui 

sua fraqueza.  

O surgimento do capital gerou variáveis econômicas e uma crescente 

competitividade, desencadeando alterações nos sistemas sociais e, conseqüentemente, na 

educação mundial. Considerando esse contexto, o Brasil para manter e/ou estabelecer relações 

mundiais, insere-se no capital, no trabalho e na formação da mão-de-obra. Para tanto, a 

questão da educação, enquanto instrumento de desenvolvimento do sistema econômico e 

social dentro da concepção do capital e das políticas econômicas, possui forte 

representatividade enquanto meio de formação ou de reprodução dos modelos impostos ao 

Brasil. 
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2.1 Desenvolvimento Econômico Mundial 

 

 

2.1.1 Contextualização 

 

 

No século XVI com a Revolução Comercial, a burguesia se enriquece, e se 

desenvolve um novo modo de produção capitalista. Os burgueses fazem aliança com os reis e 

essa união leva à consolidação dos Estados nacionais e conseqüentemente ao fortalecimento 

das monarquias absolutistas, marcando o período do Renascimento por grandes invenções e 

viagens ultramarinas.  

Apesar de no século XVII ainda existirem contradições entre a ordem feudal e a 

ascensão da burguesia, o capitalismo garante sua implantação intensificando o comércio, e a 

colonização assume características empresariais, inundando a Europa de riquezas extraídas da 

América. A nova ordem se consolida com o mercantilismo, sistema que supõe o controle da 

economia pelo Estado.  

Politicamente, o século XVII é absolutista fundamentado no contrato, no pacto 

social, e à medida que a burguesia se fortalece surgem as sementes do liberalismo, iniciando-

se no final do século o fim do absolutismo e instaurando-se a monarquia constitucional.  

Devido ao liberalismo exprimir os anseios da burguesia, fazendo restrições à 

interferência do Estado na vida dos cidadãos e defendo o direito da iniciativa privada, 

apresenta-se como um dos aspectos progressistas a origem democrática e parlamentar do 

poder político, determinado pelo voto e não mais pelas condições de nascimento. Embora essa 

teoria se apresente como democrática, é, inevitável na sua raiz, o elitismo que a distingue 

como expressão dos interesses da burguesia. 

As idéias liberais de Locke, difundidas no final do século XVII, se espalham pela 

Europa, no século XVIII, e também pelo Novo Mundo, onde começam os movimentos de 

emancipação, sendo alguns bem sucedidos como, por exemplo, a Independência dos EUA 

(1776). As grandes transformações abalam a Europa nesse século. Em 1750, com a entrada da 

máquina a vapor nas fábricas é marcado o início da Revolução Industrial, que altera 

definitivamente o panorama socioeconômico com a mecanização da indústria. Portanto torna-

se inevitável que a burguesia já detentora do poder econômico e sentindo-se apoiada pela 

nobreza, reivindique para si o poder político (ARANHA, 2000). 
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No século XVIII, a Europa enfrenta a crise do Antigo Regime. Ao absolutismo e 

mercantilismo se opõem os ideais liberais, que culminaram com as revoluções burguesas. A 

Inglaterra, antecipando essas alterações políticas e econômicas, surge como grande potência 

transformadora da economia européia ao iniciar o capitalismo industrial (ARANHA, 2000). 

A Revolução Francesa (1789) é o grande acontecimento europeu nesse século e 

defende os princípios de “igualdade, liberdade e fraternidade”. Sendo proposto pelos 

burgueses a igualdade de direitos e oportunidades contra os privilégios hereditários da 

nobreza.  

No século XIX se percebe todo o impacto das mudanças advindas das revoluções 

do século anterior com uma forte alteração na fisionomia do mundo do trabalho. Este século 

representa a consolidação do poder dos burgueses, que se instalam no poder de toda a Europa 

em 1848, acentuando, nesse período, o contraste de forma cruel entre a pobreza e a riqueza.  

Em contraponto a essa opressão surge a classe revolucionária que se opõe aos 

interesses dos burgueses. Esses movimentos, realizados pelos trabalhadores, são inspirados e 

fundamentados nas ideologias críticas do liberalismo burguês, tais como o socialismo utópico, 

o anarquismo, e o socialismo científico de Marx e Engels. Dentro desse contexto nacionalista 

do século XIX a Europa vivencia a unificação da Alemanha e da Itália, e na América, as 

colônias tornam-se independentes (ARANHA, 2000). 

No continente europeu, a livre concorrência é substituída pela formação do 

capitalismo de monopólios, acentuando, no início do século XX, a concentração de renda e as 

conseqüentes disparidades sociais. Os choques entre as potências imperialistas culminam no 

conflito armado da Primeira Guerra Mundial. 

Durante a Guerra, a Revolução Russa de 1917 que instala o primeiro governo 

socialista, inspirado no marxismo, também abala o mundo. Logo após a Primeira Guerra 

Mundial, o capital norte-americano torna marcante a influência dos EUA, devido sua 

penetração, inclusive na Europa. Devido a essa grande inserção que em 1929, com a quebra 

da bolsa de Nova York o mundo é impactado por uma crise, seguida de falências, retração de 

mercado e desemprego em massa, levando a classe média à miséria e aumentando a 

degradação do proletariado.  

Essa depressão econômica na década de 30 exige maior intervenção do Estado na 

economia levando a substituição do capitalismo liberal pelo capitalismo de organização. É 

nesse momento que os EUA, buscando evitar o perigo do nazismo e o comunismo, criam o 
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Estado de bem-estar social (Welfare State), onde o Estado implanta medidas de controle da 

economia, estimula a produção, garante a distribuição de bens e serviços sociais (BRUM, 

2005). 

O fortalecimento do capitalismo de organização, no mundo, propicia uma nova 

estratégia: as multinacionais, que passam a instalar indústrias em países não desenvolvidos a 

fim de explorar a mão-de-obra barata, agravando o problema das economias de base agrícola. 

O capital industrial carrega consigo um avanço tecnológico onde faz-se necessário o aumento 

da produtividade, da eficiência e da eficácia, exigindo técnicos especializados para atender a 

demanda organizacional do trabalho. 

A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, quando chega ao fim coloca os EUA 

definitivamente em uma posição hegemônica na economia mundial reforçada pelo 

crescimento da indústria bélica. Em contrapartida a União Soviética expande sua influência 

no mundo e também o poder bélico e atômico. Esse período, configurado como a Guerra Fria, 

deixa em suspenso a paz mundial, sendo que apenas em meados da década de 50 inicia-se um 

entendimento entre as duas potências, marcando a fase de distensão e coexistência pacífica 

(ARANHA, 2000). 

 

 

2.1.2 Desenvolvimento do Capitalismo 

 

 

A produção de bens e serviços e a troca de fluxos de produtos produziram um 

desenvolvimento e/ou crescimento mundial baseado no capital, requerendo uma mão de obra 

especializada. Fatores diversos influenciam o desenvolvimento econômico, mas para que este 

tenha sucesso o conhecimento econômico, tecnológico e social tornam-se o tripé da 

construção e do caminhar de uma dada sociedade (BRUM, 2005). 

Segundo Brum (2005), para se analisar a construção/evolução do capitalismo 

identifica-se, atualmente, cinco fases:  

 A primeira fase identificada como fase revolucionária (período de 1660 a 

1814) buscava-se afirmar a liberdade do indivíduo, do capital e do 

comércio frente aos empecilhos do Estado Absoluto defendendo-se que os 

governantes deveriam ser escolhidos pelos indivíduos e o poder da 
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sociedade só podia ser exercido por quem tivesse propriedade, portanto 

pela burguesia; 

 Na segunda fase, onde o capital se consolida e se expande (século XIX), 

caracteriza-se o liberalismo concorrencial, isto é a intensa concorrência 

entre empresas e a exploração dos trabalhadores levando à violentos 

conflitos entre o capital e o trabalho; o intenso progresso técnico e 

econômico devido ao dinamismo da revolução industrial; e na relação 

centro-periferia a mundialização apresenta-se predominantemente pela 

troca de bens e serviços entre os países fundamentando como lógica de 

regulação a especialização internacional consolidando a configuração 

internacional; 

 Na terceira fase (1880 a 1945) do ponto de vista da relação centro-

periferia, esse período se caracteriza pela permanência da configuração 

internacional, surge o capital monopolista marcado por acirrada 

concorrência, profundas injustiças sociais e agitados conflitos entre o 

capital e o trabalho e o predomínio dos monopólios nacionais.  

Nos países que lideravam a expansão industrial (Inglaterra, França, Alemanha, 

Itália e Estados Unidos), consolidaram-se alguns grupos econômicos, que passaram a 

controlar monopolíticamente as matérias primas e os respectivos mercados internos, onerando 

os concorrentes mais fracos.  

Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York (1929) ficou a impressão de que 

a economia de mercado entregue a si mesma, tenderia sempre a um estado de geral 

desemprego profundo não tendo mais forças internas para sair, donde surge a necessidade de 

intervenção do Estado com a função de exercer certa gerência macroeconômica e de corrigir 

as falhas de mercado.    

Até a Segunda Guerra Mundial esta fase limitou-se às necessidades de 

financiamento das exportações minerais e agrícolas, assim como a construção de infra-

estruturas que permitiam a evacuação da produção, houve um recuo das idéias liberais. 

Primeiro, com a emergência dos dois grandes totalitarismos – o fascismo e o comunismo – e, 

a seguir, com a implementação do “intervencionismo estatal na área econômica”.  

 A quarta fase (1945 até o final da década de 70), fase do Estado do Bem-

Estar Social, o modelo de desenvolvimento Fordista, apoiando-se na base 
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técnica da revolução industrial do fim do século XIX implicou em um 

aumento extraordinário da produtividade do trabalho e na redução dos 

custos unitários de produção. Essa produção em massa exigia, 

necessariamente, como contrapartida, o consumo de massa. Isso implicava 

na necessidade de dividir o capital, com os trabalhadores, os ganhos de 

produtividade alcançados, através do aumento real dos salários.  

Dessa forma, a inclusão social da grande massa de trabalhadores ampliando 

significativamente o mercado consumidor existente, se constituiu numa exigência objetiva do 

desenvolvimento do capitalismo, tornando-se um traço marcante e distintivo do novo padrão 

de acumulação.   

   No plano político-social, essas novas circunstâncias se expressaram através de 

um pacto social entre capital e trabalho, dirigidos pelo partido social-democrata de base 

operária, que resultou na criação do Welfare State. Esse pacto, impulsionado pela existência 

da guerra fria e a ameaça do comunismo, implicou, pelo lado dos capitalistas, no 

reconhecimento dos sindicatos como legítimos representantes da classe trabalhadora e 

elemento essencial do processo de barganha salarial. Inclusive com o direito a utilização da 

greve econômica (BRUM, 2005).   

Na relação centro-periferia, esse período se caracteriza pelo surgimento da 

configuração multinacional ou fase do capitalismo imperialismo monopolista, sendo que os 

grandes grupos econômicos mudaram de estratégia e passaram a instalar subsidiárias em 

outros países, com o objetivo de expandir seus negócios e garantir o controle dos mercados. 

Com isso, implantou-se o domínio crescente dos monopólios multinacionais, desencadeando 

um processo de internacionalização do capital, integração das economias nacionais aos países 

imperialistas e constituição de um sistema imperialista mundial.    

Segundo Brum (2005), como principais conseqüências dessa fase multinacional 

podem ser identificadas: a internacionalização do capital e a integração e subordinação da 

economia nacional dos países dependentes aos países centrais e às corporações econômicas; a 

perda de importância da dimensão nacional uma vez que a economia mundial não pode ser 

mais reduzida à soma dos territórios nacionais; as disparidades econômicas, sociais e jurídicas 

dos territórios nacionais são negadas pelas estruturas organizacionais internas às empresas que 

atravessam os espaços nacionais; uma grande proporção dos fluxos internacionais de bens e 

serviços, de capitais de tecnologia se tornou interna às empresas multinacionais. 
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 A quinta fase (1980 até o presente) é marcada pela reconcentração do 

capital, sendo este, orientador maciço em direção aos países ricos ou 

centrais. As principais razões dessa mudança foram: paises em 

desenvolvimento estavam demasiadamente endividados com políticas 

voltadas para os credores, e com descontrole inflacionário; maior garantia 

de compras estava nos países ricos; necessidade de fortalecer e gerar um 

ritmo acelerado nos centros hegemônicos do capitalismo; incorporação de 

novas conquistas e descobertas tecnológicas e cientificas, carregando 

consigo novos processos produtivos, o uso de novos materiais, expansão 

da informática, automação e robotização e da biotecnia. É justamente por 

meio dessas conquistas, do seu controle, e de seu uso que essas décadas 

estão nas mãos do capital e a seu serviço. 

Nessa etapa do capitalismo as mudanças são em decorrência: da 

internacionalização financeira, do processo produtivo e de consumo, da industrialização da 

cultura, da inovação tecnológica permanente, do avanço das telecomunicações, pela liberação 

e ampliação dos mercados. O mundo passa a ser visto como um só mercado interligado pelas 

redes de comunicações sofisticadas pela tecnologia, isto é, o aprofundamento da globalização 

financeira. É importante destacar que o agravamento das disparidades de renda e de padrões 

de vida entre países, regiões e pessoas levou aos seguintes índices: em 1950, 40% da 

população controlavam 80% da renda mundial, hoje menos de 20% da população controlam 

80% da renda mundial (BRUM, 2005). 

Para Brum (2005), a globalização vem refletindo conseqüências mundiais, ente 

outras: surgimento de países industrializados; a multiplicação econômica, com formação de 

blocos regionais; a crescente influência dos organismos internacionais sobre as opções 

nacionais, limitando o poder dos estados; o aprofundamento da exclusão e dos problemas 

sociais, atingindo, sejam países inteiros que não conseguiram se adaptar aos novos padrões de 

competitividade, sejam camadas da população, dentro das nações que não se integram aos 

novos padrões. 
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2.2 Contextualização da Formação Econômica do Brasil 

 

 

Enquanto o mundo está em um momento em que a história vive seu ideário 

Renascentista, buscando a negação do teocentrismo e a contraposição ao autoritarismo 

decorrente do mesmo, coordenado pelo movimento humanista, que tem como causa o 

desenvolvimento das atividades artesanais e comerciais dos burgueses, desencadeada desde o 

final da Idade Média, o Brasil se inicia na história com uma economia colonial que tem por 

base o latifúndio, a escravatura e a monocultura como característica, explicando o caráter 

patriarcal da sociedade. Ressalta-se que nesse período o Brasil é uma colônia ficando os 

lucros com os comerciantes, na metrópole, o que caracteriza uma economia de modelo 

agrário-exportador dependente (ARANHA, 2000).  

Pinheiro (1995) afirma que a formação de Estado Brasileiro inicia-se com o 

período primário exportador onde o Estado concentra o poder, fornece matérias primas, 

riquezas e alimentos para a Europa, com uma exportação paternalista e latifundiária, com mão 

de obra escrava. 

No século XVII ao contrário da Europa, em que o capitalismo se encontra em 

processo de implantação pela expansão do comércio e instalação do sistema fabril, o Brasil 

ainda permanece com um modelo econômico agrário exportador dependente baseado na 

produção da cana de açúcar, com o emprego da mão de obra escrava (ARANHA, 2000). 

As idéias liberais de Locke, que se espalhavam e se aprofundam no século XVIII, 

por todo o mundo, obtiveram sucesso em vários países, porém no Brasil são violentamente 

reprimidas como, por exemplo, as Conjurações Mineiras (1789) e a Baiana (1798). 

É grande o contraste entre a Europa e o Brasil no século XVIII, pois são muitas as 

transformações sociais (ascensão da burguesia), econômicas (liberalismo) e políticas 

(revoluções que destituem os reis absolutistas) no Velho Mundo. Apesar delas o Brasil 

continua com a sua aristocracia agrária escravista, com a economia agrária exportadora 

dependente e submetida à política colonial de opressão (ARANHA, 2000). 

No século XIX em que a Europa vivência uma fase nacionalista e na América, as 

colônias tornam-se independentes, o Brasil passa por modificações consideráveis, com a 

transferência da família real para o Brasil em 1808, somado a declaração de independência, 
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em 1822, conta com a abertura dos portos e a liberação de instalação de manufaturas 

apontando para o rompimento do pacto colonial. 

Apesar dessas mudanças a política não altera a estrutura social, constituída pelos 

grandes proprietários rurais, pelo segmento dos homens livres não proprietários, e por um 

enorme contingente de escravos. No final do século dá-se a abolição da escravatura e é 

proclamada a República (ARANHA, 2000).  

Dessa forma, ao lado do modelo agrário exportador dependente, tem início a 

consolidação do modelo agrário comercial exportador dependente. Toda essa debilidade dá-se 

devido às forças conservadoras que resistiam às idéias liberais resultando numa lenta 

passagem de uma sociedade rural agrícola para uma sociedade urbano comercial. 

 Também nesse período o trabalho de imigrantes torna-se significativo 

substituindo aos poucos a mão de obra escrava. Acontece um pequeno surto industrial devido 

à construção das estradas, a produção de navios a vapor, instalação de bancos e telégrafos. O 

processo de urbanização inicia-se com a evolução dos processos produtivos e de 

comercialização, em 1870, sendo que os ideais republicanos causavam modificações nas 

classes sociais brasileira, tornando-a mais complexa, onde aparece a classe média (AZANHA, 

1992). 

A República é instaurada no Brasil e marcada pelo ideário positivista, 

fundamentada na Revolução Industrial, prevalecendo o federalismo que dá autonomia aos 

estados e gera distorções com crescimentos regionais desiguais, favorecendo a região Sudeste 

do país, configura-se um período reconhecido também como Republica Oligárquica (1889 – 

1930), que significa um governo controlado por uma elite, prevalecendo em vários locais a 

influência dos coronéis (ARANHA, 2000). 

A quebra da bolsa em 1929 desencadeia no Brasil a crise do café que provoca uma 

reação dinâmica devido ao crescimento do mercado interno e a queda das exportações, 

resultando em maior oportunidade para a indústria brasileira. Em 1930, dois elementos 

conjugam-se: a produção nacional era enorme e a economia mundial entrou numa das maiores 

crises de sua história. A depressão do mercado internacional fez-se sentir e os preços vieram 

abaixo. Isso obrigou o governo a intervir fortemente, comprando e estocando o café e 

desvalorizando o câmbio, com o objetivo de proteger o setor cafeeiro e ao mesmo tempo 

sustentar o nível de renda e emprego da economia brasileira. 



 30 

A crise de 1930 foi um momento de ruptura no desenvolvimento econômico 

brasileiro. A fragilização do modelo agrário exportador trouxe a consciência da necessidade 

da industrialização como forma de superar os constrangimentos externos e o 

subdesenvolvimento. A Revolução de 30 que se dá contra as forças conservadoras da 

aristocracia rural através de vários segmentos sociais e econômicos favorece que Getúlio 

Vargas torne-se chefe do governo provisório (BARCELAR, 1992).  

Para Aranha (2000), o término da Primeira Guerra Mundial, leva o Brasil a um 

surto industrial dando inicio a nacionalização da economia, reduzindo importações e 

conseqüentemente surge a burguesia urbana.  

O Brasil, em 1937, após o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, sofre 

influência das doutrinas totalitárias da Europa, vive sob um governo centralizado e ditador. 

Com forte controle estatal imprime o crescimento da indústria nacional através do incremento 

da política de substituição de importações pela produção interna e implantação da indústria de 

base, como a siderurgia. Para Aranha (2000), é através do autoritarismo que a opinião pública 

é manipulada, a oposição é sufocada com prisões, torturas e exílio e o Estado passa a 

controlar a estrutura sindical. Mesmo com autoritarismo, Getúlio, através da propaganda de 

governo, e de outros artifícios, torna-se conhecido como protetor dos trabalhadores e pai dos 

pobres. 

Depois da Segunda Guerra Mundial começa a Segunda República, conhecida 

também como República Populista, compreendendo o período da deposição de Getulio em 

1945 até o golpe militar de 1964.  Com o populismo e a substituição de importações o Estado 

assume ações de proteção, acúmulos de capital, infra-estrutura e surgimento do Estado 

Desenvolvimentista; do Estado interventor, investidor, planejador, economia em prol do bem-

estar da população, e o pacto entre setor industrial e trabalhadores urbanos, formação do 

mercado interno (PINHEIRO, 1995). 

Esse tipo de governo interfere na economia criando vários grupos industriais, 

como por exemplo, quando Vargas retorna ao governo (1951 a 1954) e estabelece o 

monopólio estatal do petróleo com a criação da Petrobrás.  

Segundo Cohn (2004), com o início do sistema de proteção social e a legislação 

trabalhista e sindical, forma-se o famoso tripé que permite, no processo de modernização do 

país, incorporar determinados interesses das classes assalariadas, onde os pobres de então são 

reconhecidos como tais, de modo subalterno aos interesses do capital.  
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A entrada de capital estrangeiro contribui de forma representativa para o 

crescimento, mas torna-se ambíguo, uma vez que de um lado amplia e diversifica o parque 

industrial, e por outro lado, o imperialismo se faz presente nos rumos econômicos e políticos 

do país (ARANHA, 2000). 

Em 1964 com o golpe militar é destruído o estado de direito, o enrijecimento do 

regime contém vigorosamente as manifestações políticas. Na economia, acentua-se, de forma 

representativa, o processo de desnacionalização e consequentemente o aprofundamento da 

vinculação com o capitalismo internacional. As pequenas e médias empresas são 

prejudicadas, fato este agravado pela recessão, endividamento externo e aumento de inflação. 

A diretriz econômica no país passa a ser o aproveitamento do capital estrangeiro e o 

extermínio do nacional-desenvolvimentismo. Através de um modelo concentrador de renda 

objetiva-se a recuperação econômica, favorecendo uma pequena camada da população e 

gerando o arrocho salarial, o que contribui ainda mais para o êxodo rural, levando os centros 

urbanos a colapsos, principalmente sociais.  

Para Aranha (2000), o modelo econômico desse período é conhecido como 

“industrialização excludente”, isso devido à geração de distorções na garantia do crescimento, 

fato este aferido ao arrocho salarial e a forte concentração de renda. Esse modelo econômico e 

a repressão social intensa aplicada pelo Estado provocaram grandes tensões sociais no país. 

Na década de 70 o ideário neoliberal que se amplia mundialmente, chega ao Brasil, e torna-se 

mais nocivo que do que nos países considerados desenvolvidos, uma vez que não possuía os 

benefícios sociais alcançados, desde a década de 30, nos países capitalistas mais 

desenvolvidos.  

Apenas a partir de 1978 que diversos segmentos da sociedade brasileira se 

organizam e atuam como movimentos populares exigindo a abertura política e a volta ao 

estado de legalidade. Daí então se chega às campanhas das chamadas diretas-já. Esses 

movimentos e campanhas culminam em 1985 com o término do governo militar e se dá o 

início da Nova República, porém com eleições indiretas. Mas a herança da ditadura ainda 

interferia na condução do país uma vez que a solução da crise política e econômica era 

complexa, isso devido à inflação; a enorme dívida externa que estava sob o controle do Fundo 

Monetário Internacional (FBI); ao arrocho salarial e à crescente pauperização da classe média 

(ARANHA, 2000).  

A economia brasileira degenera na sua capacidade de investir e poupar 

mergulhando em uma profunda crise, nos anos 80 e início da década de 90. Essa problemática 
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atingiu sensivelmente o setor público que desde os anos 30 havia se tornado o motor 

fundamental da economia. Na busca pela estabilização da moeda e do desenvolvimento 

econômico o país passa a ter como fontes de recursos o setor privado interno, o setor externo, 

e o setor público (BRUM, 2005).  

Em 1988 promulga-se a nova Constituição, após ter passado por inúmeros 

conflitos durante sua elaboração, isso devido ao choque entre as forças conservadoras, 

principalmente no que tangia a reforma agrária. No ano seguinte, 1989, é eleito o primeiro 

presidente civil por voto popular, Fernando Collor, que governa por apenas dois anos (1990 – 

1992), o qual aplicou medidas econômicas de grande impacto. Nessa caminhada tumultuada o 

Brasil em 1995 atinge o recorde da mais alta concentração de renda do mundo (ARANHA, 

2000). 

Segundo Brum (2005), vários planos são implementados no Brasil buscando a 

estabilização da moeda e posteriormente o crescimento econômico dentre eles: plano Collor, 

os planos cruzados, e o plano real. O plano real traz o aprofundamento da redução da 

participação do Estado e a livre iniciativa no campo do privado, considerando que o mercado 

se auto regula, porém o Brasil com profundos desequilíbrios sociais e regionais aguça a 

preocupação de seus governantes. Para tentar estabilizar a economia no país sucedem-se 

vários planos econômicos, porém sem sucesso, levando a mudança da moeda e ao 

congelamento dos preços, há um representativo aumento da pobreza e se agrava a violência 

tanto no campo como nos centros urbanos.  

A década de 90 passa a ter como premissa a viabilização do Brasil objetivando 

quatro metas: superação da crise, lançar base de uma nova etapa de desenvolvimento, 

desencadear o processo de erradicação das desigualdades sociais e aprofundar a democracia. 

A estabilidade econômica significa, nesse momento, o controle da inflação, a qual requer o 

saneamento financeiro do setor público, sendo necessárias importantes reformas, tais como: 

administrativa; fiscal-tributária; previdenciária; além do acerto das contas externas; da 

garantia de concessão de novos empréstimos e do equilíbrio do balanço de pagamentos com o 

exterior (BRUM, 2005). 

Brum (2005), afirma que, em dezembro de 1993 instaura-se o combate efetivo à 

inflação desencadeado pelo Plano Real, que tinha como meta combater a causa principal da 

crise brasileira: o processo inflacionário trazendo a estabilização da moeda. O Plano Real foi 

debatido no Congresso Nacional e divulgado amplamente nos meios de comunicação, 

contribuindo para conferir-lhe crédito. Com o crédito recebido pelo Plano Real, Fernando 
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Henrique Cardoso, durante seus dois mandatos, eleito pelo voto popular, aprofunda a linha 

neoliberal, a qual representa prioritariamente o capital privado, defendendo as liberdades 

individuais; a redução do Estado, tanto na economia como em sua estrutura, defendendo a 

ampliação da privatização. 

Portanto, o século XX se inicia com uma lenta mudança do modelo agrário-

exportador, surgindo a burguesia industrial urbana e consequentemente a necessidade de 

ampliação da oferta do ensino. No período que compreendeu as décadas de 50 a 80 o Brasil 

percorre um representativo aprofundamento na urbanização e gera avanços em vários aspectos 

econômicos e sociais com relação às décadas anteriores. O país passa vigorosamente a 

acreditar que se tornará um dos mais ricos do mundo, sob a alegativa de que “o Brasil é o país 

do futuro”, porém vivencia nesse século seu recorde mundial de concentração de renda, com 

efeitos sociais perversos, tais como: conflitos com os sem-terra; os sem teto; infância 

abandonada; violência nas prisões, nos campos e nos centros urbanos (ARANHA, 2000). 

Para Brum (2005), o Brasil historicamente insere-se no mundo de forma 

dependente e periférica, porém no presente século, com as dimensões territoriais, a 

abundância de recursos naturais, a expressão populacional e o estagio econômico alcançado, 

favorecem o país a ter maior relevância no mundo, porém não deve esquecer que não basta ter 

recursos naturais abundantes, mas também deve ter uma população altamente qualificada, 

educada, somando-se a esses dois fatores “a otimização do uso dos recursos disponíveis, com 

a eliminação e a superação de todas as formas de desperdício e a implantação da eficiência, da 

racionalidade, da criatividade e do profissionalismo em todas as atividades” (pg. 456). 

 

 

2.3 Interface do Sistema Econômico Nacional na Educação Brasileira 

 

 

O Brasil, com uma economia colonial caracterizada por um modelo agrário-

exportador dependente, não tem a educação como meta prioritária, uma vez que não há 

necessidade de formação para o desempenho de funções na agricultura. Além disso, a ação 

missionária dos jesuítas, que era a única educação ofertada nesse período, não era 

simplesmente a de difundir a religião, mas era um instrumento que garantia a unidade política, 

devido à atividade missionária facilitar sobremaneira a dominação metropolitana e, nessas 

condições, a educação assume papel de agente colonizador (ARANHA, 2000).  
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Durante o século XVIII o Brasil permanece com uma economia agrária 

exportadora dependente, baseada na produção da cana-de-açúcar, com o emprego da mão-de-

obra escrava, mantendo o panorama do analfabetismo e do ensino precário agravado pela 

expulsão dos jesuítas e pela reforma pombalina, que entendia que uma sociedade 

exclusivamente agrária não exigia nenhuma especialização e na qual o trabalho manual se 

achava a cargo dos escravos, permitindo a formação da elite intelectual cujo saber universal e 

abstrato voltava-se para o bacharelismo, a burocracia e as profissões liberais. Como resultado 

obteve-se um ensino predominantemente clássico, valorizando a literatura e a retórica e 

desprezando as ciências e a atividade manual (ARANHA, 2000).  

Para Aranha (2000), durante esse longo período do Brasil colônia, aumenta o 

fosso entre os letrados e a maioria da população analfabeta. Ressalta-se que a elite colonial se 

preparava de forma predominantemente intelectual e universalista, portanto distanciada das 

principais conquistas científicas da Idade Moderna e do trato dos assuntos e problemas da 

realidade imediata.  

Devido ao pequeno surto industrial, inicia-se um processo mais acentuado de 

urbanização com a evolução dos processos produtivos e de comercialização. As classes 

sociais brasileira tornam-se mais complexas, aparecendo a classe média, a qual passou 

posteriormente a ter um papel significativo na demanda educacional (AZANHA, 1992). 

Na área cultural, devido à instalação da família real no Brasil, passaram a coexistir 

atividades culturais, como a criação da Imprensa Régia, Biblioteca (futura Biblioteca 

Nacional), Museu Real, Missão Cultural Francesa que influenciou a criação da Escola 

Nacional de Belas Artes (ARANHA, 2000).  

Na educação tenta-se imprimir novos rumos, ora apresentando projetos de lei, ora 

criando escolas, ocorrendo assim algumas mudanças, principalmente no ensino superior, mas 

nada muito significativo, uma vez que as mudanças eram voltadas para a elite, mantendo o 

ensino ainda precário e a mulher excluída da educação. Isso é decorrente da dependência 

econômica, onde a cultura é transplantada, não possibilitando a transformação local, mas sim 

a cópia do modelo dominante (SEVERINO, 1986; AZANHA, 1992). 

Com a chegada da República, marcada pelo ideário positivista e, fundamentada na 

Revolução Industrial, os republicanos apresentam como proposta uma educação livre e 

popular, proporcionando um ensino público e gratuito. Com o fim da Primeira Guerra 
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Mundial, a sociedade, estruturada na ideologia liberal, fortaleceu a valorização da educação, 

acreditando nela como processo de formação profissional e cultural (SEVERINO, 1986). 

É nesse momento, período da década de 20, que no campo cultural, a Semana de 

Arte Moderna reúne representantes de várias artes tendo como fundamento a crítica à velha 

ordem social e política e a busca de uma nova estética nacional. Esse movimento ganha 

espaço devido ao apoio da burguesia urbana que desejava mudanças políticas e econômicas, 

contrárias à oligarquia agrária. O analfabetismo, nessa década, atinge 80% da população, 

tornando a situação grave, uma vez que o operariado exige um mínimo de escolarização. 

Paralelamente, pelo fato dos anos 20 serem efervescentes na política, na economia e no social 

o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico propiciam o surgimento de 

profissionais voltados para a educação, os quais empreendem debates e planos de reforma 

para recuperar o atraso brasileiro. Em 1924 é fundada a Associação Brasileira de Educação 

(ABE) (ARANHA, 2000). 

A educação pública e gratuita passou então a enfrentar forte resistência da Igreja 

Católica, uma vez que os liberais assumiam uma postura transformadora e progressista, 

contrária, portanto, à postura conservadora do catolicismo. Apesar de todas as transformações 

que a sociedade estava buscando, a educação, tanto dentro da ideologia liberal quanto da 

católica, efetivamente não atingiu camadas populares do país, sendo esta, a maioria da 

população total, o que apontou para a continuidade da seletividade de pessoas que acessavam 

a educação (SEVERINO, 1986; AZANHA, 1992). 

Em 1930 Getúlio Vargas torna-se chefe do governo provisório, implementando 

várias mudanças dentre elas a criação do Ministério da Educação e Saúde, o qual foi de suma 

importância para o planejamento das reformas e estruturação da universidade em âmbito 

nacional, essas mudanças foram fomentadas, pela crise do modelo agrário exportador 

dependente, e pelo delineamento do modelo nacional desenvolvimentista com base na 

industrialização que exigia melhor escolarização. Dentro desse contexto é inserido o 

pensamento liberal democrático, defendendo a escola pública gratuita e leiga para todos, 

como dever do Estado, para ser implementada a nível nacional a fim de alcançar uma 

sociedade igualitária e sem privilégios. Esse pensamento é apresentado através do Manifesto 

dos Pioneiros da Educação em 1932 (ARANHA, 2000). 

Através de decretos que aconteceram durante a reforma Francisco Campos, é que 

pela primeira vez, é fundamentada uma ação planejada com o objetivo de organização 

nacional do ensino. Ressalta-se, porém que a educação fundamental continua à margem, e o 
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ensino profissionalizante na área comercial toma maior vulto que na área industrial. Em 

dualidade a esse fato, as universidades organizadas, nessa década, passam a ser 

implementadas em São Paulo e no Rio de Janeiro (SEVERINO, 1986).  

Aranha (2000), afirma que com o capitalismo industrial a ciência volta-se para o 

desafio de dominar a natureza, e não está mais vinculada apenas ao puro conhecimento, 

portanto nasce uma nova concepção de que saber é poder. O capital industrial apresenta um 

avanço tecnológico exigindo técnicos especializados para atender a demanda organizacional 

do trabalho. O dualismo da educação brasileira consolida-se no período getulista, onde eram 

ofertadas, para a elite escolas que classificavam socialmente, e para as classes menos 

favorecidas as escolas que preparavam rapidamente o cidadão para o trabalho e, com a 

Constituição de 1937, se atenua à responsabilidade do dever do Estado como educador 

(SEVERINO, 1986).  

Com o início da Segunda República (1945 – 1964), conhecida também como 

República Populista, há interferência do governo na economia criando vários grupos 

industriais. A constituição de 1946 reflete o processo de redemocratização do país e em 1948 

é apresentado o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que buscava atender a 

proposta econômica capitalista implementada no Brasil, dentro do contexto de 

desenvolvimento tecnológico nacional, necessitando de mão de obra especializada para a 

realização dos trabalhos (AZANHA, 1992). 

Com a supremacia econômica dos EUA e a invasão econômica e cultural 

americana, como por exemplo, a entrada definitiva das indústrias multinacionais durante o 

governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), gera-se a ambigüidade, uma vez que de um 

lado amplia e diversifica o parque industrial e por outro lado o imperialismo se faz presente 

nos rumos econômicos e políticos do país, aumentando a dependência econômica e gerando 

uma educação para a execução de um trabalho baseado na produção automatizada. Em 1961, 

após treze anos de tramitação no Congresso Nacional, é promulgada a primeira Lei Brasileira 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, durante o governo de Juscelino Kubitscheck, em 

seu Plano de Metas, porém não proporciona ao País o sistema educacional que necessitava, 

refletindo a má administração pública brasileira, e destacando o fato de que a educação 

brasileira nunca fora prioridade (AZANHA, 1992). 

Segundo Aranha (2000) a controvertida ação do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB) contribui para a intensa produção teórica do período e repercutiu em 

diversos movimentos pedagógicos, mantendo uma explicita intensão de transformar o 
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processo reflexivo, despertando as pessoas para a avaliação da situação em que viviam. 

Justamente para gerar esse processo reflexivo desencadeia-se um representativo interesse por 

uma educação popular, facilmente verificada na obra de Paulo Freire, assim como, nos 

Movimentos de Educação de Base (MEB). 

Com o golpe militar, em 1964, a ditadura é imposta de forma violenta tirando o 

poder, o direito de qualquer tipo de participação popular. Ao longo dos 20 anos de ditadura 

que o país vivencia seguem-se vários presidentes militares fortalecendo o poder executivo e 

fragilizando o poder legislativo. Em 1968 a repressão se acirra, com desaparecimentos, 

torturas, mortes, tornando complexa e arriscada qualquer tentativa de oposição ao regime 

instaurado, e em dezembro o Ato Institucional nº5 (AI-5) é instaurado retirando todas as 

garantias individuais e concedendo ao presidente da República poderes para atuar sobre o 

executivo e o legislativo (ARANHA, 2000). 

Portanto, o sistema educacional teve que ser adequado ao novo modelo de 

desenvolvimento econômico, sendo que em 1968, o ensino superior é reformulado e, em 1971 

ocorre a reestruturação do ensino primário e científico, onde a política educacional é a do 

ensino profissionalizante, sendo que esse sistema passou a apoiar o grupo privado, daí ocorre 

à passagem para uma educação na perspectiva de um empreendimento econômico 

(AZANHA, 1992). 

Na década de 80, marcada por uma profunda crise e pela retomada do voto e, 

portanto por governantes eleitos pelo povo, restituí-se o debate sobre a escola pública, 

alterando representativamente o ensino de segundo grau, e também proporcionando maior 

autonomia aos Municípios e às escolas. Durante os anos de 1987 e 1988, a questão da escola 

pública é debatida com intensidade nos trabalhos de revisão e elaboração da Constituição 

Nacional, ocorrendo confrontos e pressões, inclusive de escolas privadas, que desejavam 

manter o acesso às verbas públicas que eram garantidas pela Constituição anterior 

(ARANHA, 2000). 

A década de 90, segundo Brum (2005), tem como objetivo a viabilização do 

Brasil contemplando, dentre outras, as metas de erradicação das desigualdades sociais e 

aprofundamento da democracia. Na área educacional é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), em 1996, vinculando a educação ao mundo do trabalho e a prática e, destacando-se 

dente outros artigos, a obrigatoriedade da oferta acessível do ensino fundamental público para 

todos. A LDB de 1996 também obrigou a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), 

o qual foi regulamentado em 2001 com os objetivos de garantir a educação para todos, 
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melhorar a qualidade do ensino público, ampliar a oferta de ensino público para os demais 

níveis de ensino, dentre outros. 

A globalização e a revolução tecnológica, dos tempos atuais, há uma sensível 

desarticulação social muito veloz o que prejudica o Brasil que tem que acelerar ainda mais, 

com a priorização de uma política de geração de empregos em tempos onde o avanço 

tecnológico tende a fechar postos de trabalho. Destaca-se, nesse momento, que a maior 

criação de empregos que estão sendo gerados, ocorre em setores que exigem qualificação em 

nível médio, em escolas de boa qualidade, e mais uma vez o país tende a ser excluído visto 

que a faixa de escolaridade brasileira na indústria é de quatro a oito anos. Soma-se ainda que 

o mercado exige a flexibilidade e a criatividade do trabalhador, assim como a sua busca de 

atualização e novas informações e formações. O trabalhador, na atualidade, precisa estar e 

manter-se capacitado para mudanças freqüentes, quer seja para trabalhar em outra empresa, 

em outro setor, ou mesmo no próprio setor, operando cada vez mais máquinas mais 

sofisticadas e eficientes (BRUM, 2005). 

Para Brum 2005, a projeção do Brasil no mundo depende do efetivo poder 

econômico, político, social, cultural, dentre outros. A exemplo de alguns países isso se baseia, 

também, na sua identidade e na sua capacitação efetiva. O desenvolvimento é dependente da 

existência de uma população com uma mão-de-obra altamente qualificada. Três fatores, na 

atualidade, são fundamentais para que um país se desenvolva e se consolide dentre os países 

centrais: abundância de recursos naturais, população altamente educada (saber pensar, saber 

fazer), e a otimização dos recursos disponíveis. O Brasil tem esses três elementos em 

potencial, porém para que haja resultados é preciso efetivá-los emergencialmente (BRUM, 

2005). 

 

 

2.4 A Educação no Brasil 

 

 

2.4.1 Formação do Sistema Educacional 

 

 

Logo após o início do processo de colonização da terra brasileira, a educação 

esteve sob o predomínio da Ideologia Católica, sendo que as atividades educacionais eram 
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resguardadas para a Companhia de Jesus, no período de 1549 a 1759. Portanto se 

implementava uma ideologia que atendia tanto aos objetivos do Estado colonial quanto aos do 

Estado imperial (SEVERINO, 1986). Até esse período a educação era financiada pela dotação 

real, sendo que, a verba era insuficiente para manter os custos e na maioria das vezes chegava 

com atraso. Apenas em 1759, quando o Marques de Pombal assume o governo português e 

expulsa os jesuítas, é que esse monopólio é extinto (AZANHA, 1992). 

Em 1808, com a transferência da família real para o Brasil, somado a declaração 

de independência, em 1822, é que ocorrem algumas mudanças na educação, principalmente 

no ensino superior, mas nada muito significativo, uma vez que as mudanças eram voltadas 

para a elite, mantendo o ensino ainda precário. Isso é decorrente da dependência econômica, 

onde a cultura é transplantada, não possibilitando a transformação local, mas sim a cópia do 

modelo dominante (SEVERINO, 1986; AZANHA, 1992). 

Com a chegada da República fundamentada na Revolução Industrial, os 

republicanos apresentam como proposta uma educação livre e popular, proporcionando um 

ensino público e gratuito. Com o fim da 1a

A educação pública e gratuita passou então a enfrentar forte resistência da Igreja 

Católica, uma vez que os liberais assumiam uma postura transformadora e progressista, 

contrária, portanto, a postura conservadora do catolicismo. Apesar de todas as transformações 

que a sociedade estava buscando a educação, tanto dentro da ideologia liberal quanto da 

católica, efetivamente não atingiu camadas populares do País, sendo esta, a maioria da 

população total, o que apontou para a continuidade da seletividade de pessoas que acessavam 

a educação (SEVERINO, 1986; AZANHA, 1992). 

 Guerra Mundial, a sociedade, estruturada na 

ideologia liberal, fortaleceu a valorização da educação, acreditando nela como processo de 

formação profissional e cultural (SEVERINO, 1986). 

Devido à evolução do capitalismo, a partir de 1920, acontece o crescimento da 

nova classe dominante, a burguesia urbano industrial, e a formação de outro pólo social, o 

proletariado urbano, intensificando significativamente a urbanização. No período de 1930 a 

1964, o Estado preservava os interesses da classe dominante, proporcionando concessões, 

quando não era mais possível ignorar, aos interesses da classe média e popular dos 

aglomerados urbanos, de acordo com sua política educacional (SEVERINO, 1986). 

Após a promulgação, em 1961, da primeira Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a qual tramitou 13 anos no Congresso Nacional, cerca de dez planos se 



 40 

sucederam, num período de 30 anos, sendo estes revistos e abandonados, e remotamente 

implantado, refletindo a má administração pública brasileira, e destacando o fato de que a 

educação brasileira nunca fora prioridade (AZANHA, 1992). 

Aranha (2000) destaca algumas experiências em novos processos de ensino foram 

desencadeadas desde 1957, com, por exemplo, o convênio firmado entre a Universidade de 

São Paulo (USP) e os ginásios e colégios vocacionais, em 1961, que tinham como objetivo a 

renovação pedagógica do curso secundário, o que não se concretizou devido a atrair a elite 

econômica e intelectual, ao advento da ditadura, dentre outros. Na primeira metade da década 

de 60 ocorrem, de forma intensificada, os movimentos de educação popular, tendo como 

destaques: 

 Centros Populares de Cultura (CPC), criado com a iniciativa da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), em 1961, sendo ampliados entre 1962 e 

1964. 

 Movimentos de Cultura Popular (MCP) se inicia em Pernambuco, ligado à 

prefeitura de Recife, em 1960. 

 Movimentos da Educação de Base (MEB) criados pela Conferencia 

Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), em 1961. 

Em 1962, um dos grandes frutos do MEB, foi o método aplicado por Paulo Freire 

no Rio Grande do Norte, onde em 45 dias ele alfabetizou 300 (trezentos) trabalhadores do 

campo. O impacto desse resultado foi de grande vulto levando o governador de Pernambuco, 

Miguel Aires, a autorizar um trabalho semelhante nas favelas de Recife e seguidamente 

ampliou para todo o estado. Nesse momento o governo federal também se interessa pelo 

projeto e planeja através de seus “círculos de cultura”, forma como batiza o projeto, 

alfabetizar cerca de 2 (dois) milhões de adultos por ano. 

Em 1964, com o golpe militar, esse projeto e os movimentos são  desativados, por 

serem considerados subversivos, e Paulo Freire é preso e exilado por 14 (quatorze) anos. 

Segundo, Aranha (2000), os únicos que permanecem são os MEB, porém reduzem sua 

capacidade e mudam de orientação.  Nesse mesmo ano, 1964, “O Milagre Econômico 

Brasileiro” acontece através da abertura das portas ao mercado internacional, justamente ao 

contrário do que propunha a ideologia liberal nacionalista. Nessa nova perspectiva a qualidade 

de vida é diretamente afetada, levando a uma queda representativa, devido à transferência do 
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ônus do combate a inflação afetar principalmente os cidadãos das classes mais baixas 

(BASTOS, 1995). 

Destaca-se, também, que em 1962 é elaborado o primeiro Plano Nacional de 

Educação (PNE), porém não em forma de projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do 

Ministério da Educação e Cultura. O mesmo compreendia um conjunto de metas quantitativas 

e qualitativas para serem alcançadas no período de 8 (oito) anos, passou por várias alterações 

até que em 1967 ressurge a idéia de transforma-lo em lei, porém não se concretiza. No mesmo 

ano, o governo militar cria e implementa o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) 

com resultados negativos (ARANHA, 2000). 

Também em 1967 a ditadura coloca fora da lei todas as organizações que 

considera subversiva, como por exemplo, a União Nacional dos Estudantes (UNE). O governo 

com essa medida tem como meta evitar a representação a nível nacional, restringindo as 

atuações do Diretório Acadêmico (DA) ao curso, e do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) a respectiva universidade (ARANHA, 2000). Para tanto o sistema educacional foi 

readequado, sendo que em 1968, a Lei 5.540 reformulou o ensino superior conhecida como a 

Reforma Universitária e, em 1971 com a Lei 5.692, ocorre a reestruturação do ensino 

primário e científico, onde a política educacional é a do ensino profissionalizante (AZANHA, 

1992). 

É por meio da lei nº 5.682/71 que se implanta o 1º e 2º graus, onde soma-se o 

antigo primário com o ginásio, suprime-se os exames de admissão, estendendo a 

obrigatoriedade do ensino para oito anos, além dessas mudanças é criada a escola única 

profissionalizante, com o objetivo de acabar com a separação entre escola secundária e escola 

técnica. E, para quem não conclui os estudos regulares é criado o supletivo. Ressalta-se que as 

mudanças têm como meta a continuidade e a terminabilidade, objetivando que o aluno ao 

terminar cada nível esteja apto para o mercado de trabalho (ARANHA, 2000). 

Segundo Aranha (2000), as aparentes vantagens da lei nº 5.682/71 foram: 

 extensão da obrigatoriedade (1ª a 8ª séries); 

 escola única: extermínio da separação entre o secundário e o técnico, 

eliminando o dualismo escolar e a seletividade; 

 profissionalização do nível médio para todos, possibilitando a 

terminabilidade; 
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 integração geral do sistema educacional, através da continuidade; 

 cooperação das empresas na educação. 

Porém, a reforma tornou-se um fracasso devido a sua inexequividade, afinal não 

havia recursos materiais e humanos para sua efetivação, o que resulta numa mão de obra 

desqualificada e barata, entregue ao mercado de trabalho, mantendo a nossa dependência com 

relação aos países desenvolvidos. Em contraponto ao ensino público, as escolas privadas, 

principalmente as destinadas à formação da elite, apresentam formalmente um programa 

oficial, porém desenvolvem um currículo que prepara o aluno para o vestibular e não para a 

formação do trabalho. Ressalta-se que nesse momento ocorre uma privatização do ensino 

como nunca visto antes na história do país (ARANHA, 2000). 

As ações do governo militar, por meio de seus atos institucionais, e de seus 

decretos ditatoriais prejudicaram, e muito, a vida cultural e o ensino no Brasil, devido a 

grande demanda de demissões dos professores, além do êxodo desses profissionais devido as 

perseguições. Daí, em 1971, o governo resolve o problema dos excedentes, na educação, 

através do Decreto nº 68.908/71 criando o vestibular classificatório, isto é, a apenas a 

aceitação do número de candidatos condizentes com o número de vagas ofertadas. Com uma 

reforma, aparentemente apolítica, mas efetivamente política, foi gerada uma relação entre a 

escola e a sociedade, de capacitação do cidadão apenas como mão de obra voltada 

exclusivamente para o mercado de trabalho, assim como, de adaptar no ensino um modelo 

estrutural das empresas hierarquizadas (AZANHA, 1992). 

Na década de 80, restituí-se o debate sobre a escola pública, assim como a 

articulação de esforços para recuperá-la. A Lei 7.044 de 1982 extingue a profissionalização 

obrigatória, criam-se os Conselhos de Escola, simulando uma autonomia pleiteada dotando o 

Município de capacidade normativa. A política nacional passa pelos planos: Cruzados I e II de 

Ação Governamental, Bresser e Verão. No meio da década é elaborado, dentro do 

planejamento educacional, “Educação para Todos: caminho para mudanças” (VIEIRA e 

ALBUQUERQUE, 2002). 

Em 1988 a Constituição Federal é promulgada, sendo que as alterações nela 

apresentadas apontam, para significativas modificações, no setor educacional. Destaca-se a 

seguir as modificações promulgadas na Constituição que têm maior interface com as políticas 

abordadas no presente estudo: 

 ensino fundamental obrigatório e gratuito; 



 43 

 extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao ensino 

médio; 

 acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, isto 

é, o seu não oferecimento pelo poder público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente; 

 Plano Nacional de Educação (PNE) visando à articulação ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis de integração das 

ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, 

universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, 

formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica 

do país; 

 distribuição de recursos públicos assegurando prioridade ao atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório nos termos do plano nacional de 

educação; 

 aplicação anual pela União de nunca menos de 18%, o os estados, Distrito 

Federal e os municípios 25%; no mínimo, da receita resultante de 

impostos; 

 estabelecimento da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 

partir das linhas mestras dessa Lei Magna. 

Segundo Vieira e Albuquerque (2002), devido às alterações na Constituição 

Federal, nos anos 90 a legislação educacional passa por fortes reformulações através da EC 

14/96, da Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases (LDB), e da Lei 9.429/96 (FUNDEF), a 

política educacional nacional cria mecanismos e amplia o atendimento escolar de forma 

significativa. São criados os CIACs (90), CAICs (93), Plano Decenal (93), Conferência 

Nacional (94), Dinheiro na Escola (95). 

Em cumprimento à Constituição aprovada em 1988, a LDB desde então passa a 

ser debatida e elaborada, tramitam dois projetos simultaneamente sendo o primeiro aprovado 

pela Câmara Federal em maio de 1993, após amplo debate com a Câmara, sociedade civil, e 

principalmente o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. O segundo projeto, proposto 

por Darcy Ribeiro, no Senado tem o apoio do governo e do ministro da Educação que 

consideravam o primeiro projeto voltado para interesses de determinados setores. Em 

contraponto a essa afirmação o segundo projeto é criticado por ser considerado vago demais, 
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omisso em pontos fundamentais e, autoritário, principalmente por privilegiar o poder 

executivo dispensando o Conselho Nacional formado por representantes da sociedade e do 

governo (ARANHA, 2000). 

A dicotomia e discussões dos projetos retardam significativamente a aprovação da 

LDB, gerando receio de sua não efetiva concretização, ou de ser tamanho o retardamento, que 

chegaria para a aprovação final com um texto ultrapassado sem atender as reais necessidades 

educacionais do país, da mesma forma que ocorreu com a anterior, aprovada em 1961, a qual 

tramitou 13 (treze) anos para ser aprovada. Por fim a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

dá a definição da educação e seus fins, isto é, institui e regulamenta a LDB. Destaca-se a 

seguir, as regulamentações da LDB que têm maior interface com as políticas abordadas no 

presente estudo: 

 a educação escolar tem que ser vinculada ao mundo do trabalho e à pratica 

social; 

 com relação aos princípios e fins da educação nacional todos tem direito a 

igualdade e condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade 

de ensino público em estabelecimentos oficiais; a vinculação entre 

educação escolar e trabalho e as praticas sociais; e 

 quanto ao direito à educação e do dever de educar o ensino fundamental é 

gratuito e obrigatório, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na 

idade própria; atender ao aluno, no ensino fundamental público com 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; acesso ao ensino obrigatório e gratuito 

como direito público subjetivo, isto é, o seu não oferecimento pelo poder 

público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente; recenseamento da população escolar para o ensino 

fundamental que ainda não tiveram acesso a ele; em todas as esferas 

administrativas o Poder Público deverá assegurar o acesso ao ensino 

obrigatório; a autoridade competente que não garantir o acesso gratuito ao 

ensino obrigatório pode ser imputada por crime de responsabilidade; os 

estados e municípios devem zelar junto aos responsáveis pelo aluno pela 

freqüência à escola; o poder público criará formas, mesmo que alternativas 

de ingresso aos diferentes níveis de ensino, para garantir o cumprimento 

da obrigatoriedade, independentemente da escolarização anterior; os pais 



 45 

ou responsáveis tem obrigação de efetuar a matrícula de menores a partir 

dos 7 anos de idade, no ensino fundamental. 

A partir da Constituição de 1988 ressurge a idéia de um plano nacional de longo 

prazo sendo regulamentado na própria Carta Magna em seu no art. 214, tornando obrigatório 

que o país tenha um PNE, conferindo-lhe poder de lei. Somado a Constituição a LDB de 

1996, então aprovada, determina em seus arts 9º e 87, respectivamente, que cabe a União, a 

elaboração do Plano, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

institui a Década da Educação um ano após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas 

para os dez anos posteriores. 

Em 1998 é apresentado o Plano Nacional de Educação (PNE) para a Câmara dos 

Deputados, após análise é aprovado e encaminhado para o Congresso Nacional, e em janeiro 

de 2001 o presidente Fernando Henrique Cardoso, sanciona o PNE com nove vetos. Com 

isso, impõe-se, em síntese, aos setores afins pelos destinos da educação brasileira os seguintes 

objetivos e metas: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e regionais no 

toante ao acesso e à permanência, na educação pública; e democratização do ensino público 

obedecendo aos princípios de participação de todos os profissionais na elaboração do projeto 

pedagógico na escola Valente (2001). 

Valente (2001, p. 50 e 51), afirma que devido às limitações dos recursos 

financeiros e a extensão e qualidade do ensino ser constante e progressiva, foram 

estabelecidas no PNE prioridades segundo o dever constitucional e as necessidades sociais, 

sendo ordenas da seguinte maneira:  

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 
14 anos, assegurando seu ingresso e permanência, dando prioridade de tempo 
integral para as crianças das camadas sociais mais necessitadas. 
2. Garantia de ensino fundamental a todos os a ele não tiveram acesso em idade 
própria. 
3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o 
ensino médio e a educação superior. 
4. Valorização dos profissionais da educação. 
5. Desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino. 
 

De forma sucinta, O PNE definiu: as diretrizes para a gestão e o financiamento da 

educação; as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino e; as diretrizes e metas 

para a formação e valorização do magistério, para os dez anos subseqüentes a sua 
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regulamentação. Ressalta-se ainda que o mesmo prevê a elaboração de planos estaduais e 

municipais. 

Vieira e Albuquerque (2002) afirmam que o PNE entra para a história com seis 

características que o diferem dos demais elaborados anteriormente: a) tem força de lei; b) 

cumpre um mandato Constitucional e uma determinação da LDB; c) estabelece diretrizes e 

metas, para dez anos, garantindo a continuidade política e coerência na educação; d) atende 

todos os níveis e modalidades de ensino; e) envolve o Poder Legislativo; e f) aciona a 

sociedade para controlar e verificar a efetividade de sua execução. 

Visando a ampliação do ensino, a unificação dos conhecimentos, e o atendimento 

as Leis regulamentadas no país, sucedem-se vários mecanismos e planos até o final da década 

de 90, destacando-se: Planejamento Político Estratégico Educacional (95), Parâmetros 

Curriculares (97), Toda Criança na Escola (97), e o Plano Nacional de Educação (97). Esta 

década é marcada pelos períodos: Collor, 1990 a 1992 – Tempos de muito discurso e pouca 

ação; Itamar, 1992 a 1994 - Tempos de tentativa de retomada; FHC, 1995 a 2002 - Tempos de 

definição de rumos (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2002). 

Com todos os compromissos e regulamentações para a educação brasileira, 

através da Constituição de 1988, da LDB de 1996, e do Plano Nacional de Educação 2001, 

quanto à educação fundamental, poucos avanços ocorreram no início do século XXI, aonde, 

com muita lentidão vem se buscando cumprir as regulamentações nacionais. Este fato é 

facilmente observado quando apenas em maio de 2005 é promulgada a Lei nº 11.114 que 

torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental; e, 

quase um ano depois, a Lei nº 11.274 de fevereiro de 2006 que amplia o Ensino Fundamental 

para nove anos de educação, com a matrícula de crianças de seis anos de idade, e estabelece o 

prazo de implantação pelos sistemas até 2010. Ressalta-se que o PNE de 2001 já havia 

previsto essas implementações, porém com um prazo menor.  

Ao refletirmos a evolução do processo educacional vimos que no século XX 

passamos por uma mudança lenta no modelo econômico refletindo fortemente no processo da 

educação formal brasileira. No período de 1950 a 2000 o Brasil se urbaniza acentuadamente e 

avança em vários aspectos sociais e econômicos, porém na educação ainda persiste uma 

grande defasagem com relação aos países centrais, porque a população não recebeu uma 

educação de qualidade no ensino fundamental (ARANHA, 2000). 
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O século XXI tem seu início ainda marcado pela continuidade de uma acentuada 

urbanização dos grandes centros e início de pólos urbanos nos interiores de vários estados. O 

período Lula, compreendido desde 2003 até o presente momento, cria ações que contribuem 

representativamente para o crescimento econômico, geração de emprego e renda no país, daí o 

aparecimento ou reaparecimento de pólos urbanos em vários interiores dos estados, assim 

como, o crescimento urbano em centros já consolidados; acrescido às políticas econômicas o 

governo federal também amplia e gera políticas sociais tendo como discurso “Brasil um país 

de Todos”. Porém nas políticas de educação para o ensino fundamental de qualidade, o qual é 

de fundamental importância na formação e desenvolvimento intelectual do cidadão, pouco se 

avançou, deixando mais uma vez a educação refém do sistema econômico, onde está fadada a 

“formar” o indivíduo em conformidade com o poder que o direciona, apontando aqui, mais 

uma vez, sua fraqueza.  

Aranha (2000, p.15) enfatiza que a educação é uma instância “mediadora que 

torna possível a reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade”, e analisa essa circunstância 

afirmando:  

[...] muitos não tem sucesso na escola não por serem ignorantes ou incompetentes, 
mas por tornarem-se incompetentes graças à divisão social, responsável pela 
distribuição desigual dos bens que a sociedade dispõe, inclusive a educação. Isso 
significa que a maneira pela qual a educação é oferecida já traz, embutida, a 
impossibilidade de sua universalização. (ARANHA, 2000, p. 16) 

 

A educação “formal” brasileira passa por vários períodos e mudanças no 

transcorrer de sua história, sendo a ela delegada a manutenção social e política, desejada para 

cada momento político e econômico. Para Severino (1986), a política educacional sempre 

esteve voltada para os interesses particulares das classes dominantes, sendo, portanto, uma 

força reprodutiva da organização social vigente em cada época. Portanto as várias etapas da 

educação brasileira refletem o contexto ideológico predominante. 

Rodrigues (2002), afirma que a escola tem exercido a função doutrinadora e 

realizadora das políticas educacionais voltadas para a expansão do capitalismo industrial do 

Brasil. Persiste na educação uma grande defasagem entre o Brasil e os países desenvolvidos 

(centrais), porque a população não recebeu até o momento um ensino fundamental de 

qualidade, voltado para a formação do ser cidadão, dando-lhe autonomia em suas reflexões e 

ações. 

E, ainda, segundo Severino (1986), a política educacional sempre esteve voltada 

para os interesses particulares das classes dominantes, sendo, portanto, uma força reprodutiva 
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da organização social vigente em cada época. Dessa forma, as várias etapas da educação 

brasileira refletem o contexto político ideológico predominante ou das classes dominantes. 

 

 

2.4.2 Municipalização do ensino 

 

 

A educação brasileira, no final do século XX e início do presente século, vivencia 

transformações representativas, onde a preocupação do ensino tem como diretriz a formação 

para a cidadania, e o gestor público tem a responsabilidade de ofertar acesso a todos, 

idealizando uma educação inclusiva. Essas transformações são impulsionadas, dente outros 

fatores, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1993), expressa que: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta Lei, 
assegurando-lhes, por meio de lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de dignidade e liberdade. (ECA, 1993, art. 3º) 
 

Essas transformações começam a ser efetivadas com a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, a qual é a suprema força política de um país, nas suas normas e valores, 

coordenadora e árbitro de todos os conflitos (SANTOS, 2003). Ressalta-se que alguns de seus 

parágrafos ou artigos passaram por reformulações ou vetos, nos anos subseqüentes até a 

presente data, inclusive no que tange a educação. A Constituição Federal de 1988 rege em seu 

Capítulo III, Seção I, que: 

Art. 205. A educação, direito de todos 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. 
 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 
Em 1996, após o sancionamento da LDB a educação brasileira recebe a 

regulamentação, pautada na Constituição Federal, porém, com mais especificidade por meio 

das normas que a compõe, prevista na Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Também são 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, em seu 

Título II artigos 2o e 3o, a educação para todos com a finalidade do pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho:  
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (redação dada 
pela EC 14/96). 
 
§2o

  

 – O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

E, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, em 

seu Título III, do direito à educação e do dever de educar: 

Art. 211 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
 
§2o – Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil.” (redação dada pela EC 14/96). 
 

E, ainda em seu Título IV – Da Organização da Educação Nacional: 

 Art.11 – Os municípios incumbir-se-ão de: 
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 
estados; 
II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III- baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de 
ensino; 
V – oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal 
à manutenção e desenvolvimento do ensino. (grifo nosso) 

 

As leis regulamentam a obrigatoriedade da oferta do ensino fundamental pelo 

poder público municipal, sendo que o município deve primeiramente ofertar esse ensino, 

podendo manter regime de colaboração com o Estado, o Distrito Federal e a União, e apenas 

após garantir o acesso à educação, para todos os cidadãos, desse município no ensino 

fundamental, é que o mesmo poderá ofertar outros ensinos públicos. Conclui-se que a 

responsabilidade por manter garantido o atendimento do ensino fundamental para todos os 

educandos de 7 a 14 anos é do município, mesmo que para isso ele não oferte diretamente, 

devendo recorrer à colaboração das demais esferas públicas. 

Um dos principais desafios, após todas essas regulamentações, na educação 

brasileira, é a organização em regime de colaboração entre os sistemas Federal, Estadual e 

Municipal. Essa colaboração pressupõe a idéia de autonomia, o que é novo no processo 
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educacional, uma vez que as leis sempre foram rigidamente estabelecidas a partir do Governo 

Federal e Estadual, atuando de forma centralizada (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2002). 

Segundo Aguiar (2002), as regulamentações estabelecidas na LDB, proporciona 

uma divisão de responsabilidades entre os Estados e os Municípios, onde nos sistemas 

estaduais permanecem as instituições de ensino mantidas pelo próprio Estado, as do ensino 

fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada e as de educação superior 

mantidas pelo Poder Público Municipal. Quanto aos sistemas municipais, situam-se as 

próprias instituições de educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como as 

instituições, de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Destacando a 

integração, aos sistemas de ensino, das creches, que por força da própria Constituição e da 

LDB, passam a fazer parte da educação infantil. 

Em, 16 de maio de 2006, a Lei nº 11.114 altera a redação dos artigos 6º, 30, 32 e 

87. Os artigos 32 e 87 que têm interface com o estudo apresentado passam a vigorar com a 

seguinte redação, respectivamente: 

Art. 32 o ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 
gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão mediante: 
.....................................................................(NR) 
Art. 87. ............................................................................ 
§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 
I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental, atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino: 
a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas 
as redes escolares; 
b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco 
por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares 
públicas; e 
c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva 
rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade; 
.....................................................................(NR) 
 

Conclui-se que prioritariamente os municípios devem ofertar o ensino 

fundamental para as crianças a partir dos seis anos, porém para implementar essa ação, o 

mesmo já deve ofertar pelo menos a taxa líquida de 95 % do ensino fundamental para a faixa 

etária de 7 a 14 anos. Ressalta-se que os recursos, em média, para cada aluno, não poderão 

sofrer redução.  

Em 6 de fevereiro de 2008, a Lei 11.274 altera a redação dos artigos 20, 30, 32 e 

87, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 

nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 

idade. Os artigos que possuem interface com o presente estudo alteram:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art97§3i�
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Art. 32 o ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: 
.....................................................................(NR) 
Art. 87. ............................................................................ 
§ 2º O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com 
especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 
(quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 
§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 
I – matricular todos os educandos a partir de 6 (seis) anos de idade, no ensino 
fundamental 
a) (Revogado) 
b) (Revogado) 
c) (Revogado) 
.....................................................................(NR) 
 

Também a Lei nº 11.274 estabelece que os Municípios, os Estados e o Distrito 

Federal terão prazo de até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o ensino 

fundamental disposto no Art. 32 da LDB com a alteração da redação sancionada.  

A nova redação permanece com a responsabilidade prioritária do Município em 

ofertar o ensino fundamental, porém, além de ampliar a faixa etária para o ensino, amplia a 

quantidade de anos que o aluno deverá percorrer para concluir o fundamental. É importante 

observar que não mais é estabelecido que no município a oferta de matrículas, para os alunos 

entre 7 e 14 anos de idade, a taxa líquida de 95%, e também, que os recursos que não 

deveriam ser reduzidos para cada aluno já não mais faz parte da lei, ficando assim mais uma 

vez vulnerável a qualidade do ensino público obrigatório no fundamental. 

Portanto, com a descentralização do ensino os municípios adquirem autonomia 

como antes nunca havia ocorrido em sua história, o que lhe confere responsabilidade legal e 

social no processo de formação da cidadania para os moradores de cada cidade. Isso 

possibilita a aproximação da comunidade com a escola, e vice e versa, aferindo-lhe maior 

legitimidade em suas ações e compromissos, perpetuando e consolidando um a gestão mais 

participativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art97§3i�
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CAPÍTULO 3 

 

PLANEJAMENTO DA REDE ESCOLAR EM ÁREA URBANA 

 
“Todos buscamos uma cidade mais justa e mais democrática, que 

possa de alguma forma, responder à realização dos nossos 
sonhos”. 

(BRASIL, ESTATUTO DA CIDADE) 
 

 

A localização e o dimensionamento dos equipamentos urbanos (escolas, parques, 

hospitais, residências, redes de água e esgoto, etc.) estão intimamente relacionados com as 

densidades urbanas, as quais permitem mostrar o grau de concentração ou dispersão de uma 

população em um determinado espaço. Existem vários fatores que influenciam o 

planejamento da rede escolar no Brasil, a democratização do ensino implica em acesso do 

aluno à escola, permanência e término e qualidade do ensino. O acesso é uma questão de 

política educacional e a dificuldade a este é um fator que age contra a democratização do 

ensino (LUCKESI, 1992). 

Este capítulo aborda o planejamento do ponto de vista ideológico e legal, nos 

tempos atuais, voltado para o atendimento da rede de educação brasileira, identificando as 

questões da municipalização do setor escolar, do acesso à escola, e da necessidade da 

existência de um planejamento urbano integrado. 

 

 

3.1 Cenário Urbano 

 

 

3.1.1 Contextualização da cidade 

 

 
A cidade é um fato histórico, geográfico e, acima de tudo, social. Como fato social a 
cidade surgiu muito recentemente na História, coincidindo seu aparecimento com o 
fim da pré-história. A História da Civilização começa com o alvorecer da cidade (do 
latim civitate), há cerca de 6.000 anos apenas. (FERRARI, 1991, p.31) 
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Com o surgimento da cidade no período antigo a civilização passa a se aglomerar 

aos poucos, mas é no final do período medieval para o período moderno que a reestruturação 

urbana acontece de forma acentuada, sendo que, a partir desse momento, a civilização 

mantém revoluções importantes que interferem diretamente na organização das cidades. Com 

o advento do regime capitalista de produção, as cidades cresceram exorbitantemente em 

detrimento da população rural. Em 1960, enquanto o crescimento da população urbana 

mundial era de 6,5% ao ano, o Brasil já crescia a uma taxa anual de 9,7%, sendo o décimo 

primeiro país com sua população em área urbana (FERRARI, 1991). O crescimento 

populacional nas áreas urbanas se refletiu fortemente no Brasil, uma vez que em 1940 o Brasil 

possuía uma população urbana de apenas 31%, e em 2000 essa população aumentou para 81% 

(IBGE, 2000). 

Ferrari (1991) afirma que a maioria dos países que tinham a sua população 

concentrada em área urbana era composta por cidades formadas desde a antiguidade, onde 

vários planejamentos sempre foram desenvolvidos e reformulados buscando ofertar 

acessibilidade e mobilidade para seus habitantes. O Brasil pouco se preocupou e investiu em 

planejamento urbano, ficando o crescimento das cidades sem a distribuição eqüitativa dos 

espaços, gerando deficiências, principalmente nos equipamentos de caráter institucionais, 

prejudicando o acesso dos habitantes a esses equipamentos. 

A falta de investimentos em planejamento urbano, aliado ao crescimento 

desordenado ao longo dos anos, levou essas cidades a apresentarem atualmente um cenário 

constituído por congestionamentos crônicos, redução do uso do transporte público, 

degradação das condições ambientais, queda da mobilidade e da acessibilidade da população, 

principalmente aquela que fica periférica aos grandes centros econômicos. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada em 1992 no Rio de Janeiro (ECO 92), resultou na Agenda 21, importante 

documento que efetivou o compromisso das nações do mundo visando à sustentabilidade da 

terra para as futuras gerações, priorizando a promoção de sistemas de transporte eficientes e 

ambientalmente saudáveis e estimulando os modos de transporte não motorizados, a pé e de 

bicicleta, através de medidas de construção de ciclovias e vias seguras e confortáveis para 

pedestres nos centros urbanos (GONDIM, 2001). 

Portanto, as cidades precisam ser repensadas e planejadas sob a diretriz principal 

da sustentabilidade e racionalidade da mobilidade, enfocando a acessibilidade, principalmente 

em modais não motorizados, como alternativas viáveis para a solução de problemas 
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relacionados aos deslocamentos urbanos, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental 

das cidades e por conseqüência promover também a melhoria da qualidade de vida de seus 

cidadãos. 

 

 

3.1.2 Legislação Brasileira 

 

 

Devido à formação e ao crescimento das cidades brasileiras, fez-se necessária à 

adoção de leis que busquem regulamentar e atribuir o planejamento ao crescimento urbano, 

visando a redução de deficiências e conturbação do uso do espaço. O Brasil apresenta uma 

escala decrescente de valores para suas leis, onde a lei fundamental é a Constituição, ou Carta 

Magna, Leis Nacionais ou Federais, Constituições Estaduais, Leis Estaduais e Leis 

Municipais (FERRARI, 1991). 

No campo do planejamento, de modo geral, a União tem competência para 

legislar sobre os assuntos genéricos, como por exemplo: política nacional de desenvolvimento 

integrado, política habitacional, política nacional de educação, e o Município sobre os 

específicos, tais como: problemas de planejamento municipal integrado e problemas de 

atendimento institucionais (escolas, hospitais, etc.). 

A administração municipal deve abranger todos os assuntos de interesse 

predominante do município, apesar de existirem assuntos que perpassam as três esferas 

administrativas: União, Estado e Município, como por exemplo: saúde, educação e trânsito. 

Ao Município compete, exclusivamente, através da Lei Orgânica dos Municípios, 

dentre outras atribuições: elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; dispor 

sobre organização e execução de seus serviços; organizar o quadro e estabelecer regime de 

seus servidores; elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando despesa, com base em 

planejamento adequado.  
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3.2 Planejamento Urbano Integrado 

 

 

3.2.1 Conceito 

 

 

A definição da Carta dos Andes, elaborada em outubro de 1958, na Colômbia, 

pelo Seminário de Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano, quanto ao 

planejamento, afirma: 

Em um sentido amplo, planejamento é um método de aplicação, contínuo e 
permanente, destinado a resolver, racionalmente, os problemas que afetam uma 
sociedade situada em determinado espaço, em determinada época, através de uma 
previsão ordenada capaz de antecipar suas ulteriores conseqüências. (CARTA DOS 
ANDES, 1958) 

 

Portanto, o planejamento tem como objetivo resolver e antever os problemas de 

uma sociedade, localizada em uma determinada área ou espaço, numa determinada época. Em 

geral, a sociedade se transforma mais rapidamente que o espaço, como pode se constatar em 

Fortaleza, onde as populações urbanas mudam mais depressa que as estruturas urbanas. Essas 

mudanças das populações estão ligadas à natalidade, e as migrações internas e externas de 

uma determinada área ou cidade. 

 

 

3.2.2 Planejamento integrado 

 

 

Uma vez que o planejamento visa à solução de problemas de uma sociedade, deve 

ser ressaltado o caráter pluriprofissional para o desenvolvimento do planejamento, isto é, há a 

necessidade de um grupo de trabalho composto por profissionais com diversas formações. 

Como exemplos podem ser citados os principais técnicos que intervêm em cada setor do 

planejamento integrado: setor físico territorial – arquiteto, engenheiro, agrônomo, hidrólogo; 

setor social – sociólogo, assistente social, educador, psicólogo, médico, sanitarista; setor 

econômico – economista, demógrafo, estatístico; setor administrativo – advogado, contador, 

administrador; dentre outros (FERRARI, 1991). 
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Para Ferrari (1991), o planejamento, dentro de sua integração, requer uma 

filosofia devido às vastas conseqüências que o mesmo traz para uma sociedade, sendo que 

essa filosofia pensa em como fazer a intervenção (metodologia do planejamento), quando 

intervir (conhecimento exato dos tempos de atuação) e onde intervir (teorias de localização), 

devendo a metodologia do planejamento ser democrática e humanista. 

Com o objetivo de dimensionar bairros e a localização de equipamentos, o inglês 

Ebenezer Howard criou o conceito de Unidade de Vizinhança (UV), a qual é uma das formas 

mais difundidas, principalmente em países de primeiro mundo, de se elaborar o planejamento 

urbano de uma cidade, e é, segundo a formulação original do início do século 20, uma área 

residencial que dispõe de relativa autonomia com relação às necessidades cotidianas de 

consumo de bens e serviços urbanos, como escolas, hospitais, etc. (BARCELLOS, 2001). 

Portanto, os equipamentos de consumo coletivo teriam assim sua área de atendimento 

coincidindo com os limites da área residencial. 

A partir de 1930, os planejadores urbanos tentam restituir à cidade os grupos 

primários ou comunidade, para isso pensam em fazer da cidade um somatório de pequenas 

comunidades criadas à base da idéia de vizinhança. A unidade de vizinhança, por assemelhar-

se estruturalmente ao bairro tradicional, tornou-se o núcleo base da cidade polinucleada 

(FERRARI, 1991). 

Dentro da sociologia encontram-se diversos grupos humanos, onde dois grupos 

são básicos: a comunidade (grupo primário) e a sociedade (grupo secundário). Na comunidade 

predomina a família e o grupo de vizinhança enquanto controle social sobre o indivíduo, a 

ordem moral prevalece sobre a técnica e os contatos entre as pessoas são desinteressados e 

íntimos, havendo uma homogeneidade cultural entre os indivíduos, assim como há um gênero 

de vida característico. Na sociedade, a família e o grupo vacinal diminuem ou perdem o 

controle sobre o indivíduo, que passa a ser anônimo, com a ordem técnica prevalecendo sobre 

a moral. Os contatos entre as pessoas são interessados e impessoais, havendo heterogeneidade 

cultural entre os indivíduos (FERRARI, 1991). 

No início do século XX, o urbanista Clarence Perry, desenvolveu o conceito de 

Urbanismo Orgânico nos Estados Unidos, segundo o qual a cidade seria representada por 

pequenas comunidades criadas à base da idéia de vizinhança, que funcionariam como várias 

células. A célula menor era a Unidade Residencial que abrigaria de 1.000 a 3.000 pessoas em 

um raio aproximado de 200 metros, e cujo equipamento escolar básico é a escola maternal e o 

jardim de infância. A Unidade de Vizinhança seria um núcleo populacional urbano de 3.000 a 
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15.000 pessoas em um raio aproximado de 800 metros, predominantemente residencial, e 

abrigaria o ensino de 1º grau, atualmente reconhecido como ensino fundamental. Perry 

recomendava ainda que cada comunidade, ou núcleo, deveria ter comércio separado das 

residências, com separações das funções de morar, circular, trabalhar e recrear, como 

recomendava a Carta de Atenas, sempre preservando a zona residencial (DANTAS, 2003). 

Portanto, baseado nesse conceito, a cidade é dividida em zonas, que são 

subdivididas em Unidades de Vizinhança, as quais possuem núcleos centralizados, onde se 

localizam escolas e outros equipamentos, tomando a forma de uma cidade polinuclear, a qual 

permite uma distribuição mais uniforme dos equipamentos comunitários a toda a população. 

Além disso, existem os eixos axiais por fora das Unidades de Vizinhança, onde se distribuem 

comércio e serviço. Os equipamentos do nível urbano que servem a uma população maior são 

colocados em um núcleo x. Essa organização está apresentada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Esquema de cidade polinuclear (DANTAS, 2003). 

 

O conceito de UV é o resultado de uma série de desejos de planejamento físico, 

social e escolar, e como tal é síntese de idéias provenientes de diferentes domínios do 

conhecimento. Portanto, a teoria de unidade de vizinhança se apóia no conceito sociológico de 

vizinhança que em seu entendimento clássico é uma área onde os habitantes se conhecem 

pessoalmente, têm habito de se visitar ou de trocar objetos, serviços e de fazer de vez em 

quando coisas em comum.  
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Devido à busca de planejamento físico, social e escolar, para a vida urbana, é que 

se fez necessário à identificação de um conceito que fosse proveniente de diferentes domínios, 

resultando na concepção de unidade de vizinhança, a qual vem se adaptando às mudanças 

sociais da humanidade, mas mantém seus conceitos básicos ainda validados (BARCELOS, 

2001). 

Ainda segundo Barcelos (2001), as concepções mais clássicas de unidade de 

vizinhança apresentam duas preocupações básicas. A primeira, com a distribuição dos 

equipamentos de consumo na escala da cidade, sendo justamente nessa preocupação que a 

escola aparece como foco das atenções, tornando-se um dos motivos geradores da concepção. 

A segunda preocupação tem como objetivo recuperar os valores de uma vida social a nível 

local (relações de vizinhança), considerados enfraquecidos ou até mesmo perdidos, devido às 

transformações que a vida urbana passou e tem passado sistematicamente, em decorrência dos 

processos sócio-econômicos e espaciais.  

A unidade de vizinhança é um núcleo populacional urbano de 3.000 a 15.000 

habitantes, isto é, de 600 a 3.000 habitações, com uma área circular de aproximadamente 800 

metros de raio, portanto de 201,06 ha. Sua população mínima deve permitir a manutenção de 

pelo menos uma escola do ensino fundamental (FERRARI, 1991). 

Tanto para os agentes de planejamento quanto para autoridades responsáveis e 

preocupadas com o equacionamento prático da questão habitação/equipamentos, a concepção 

de unidade de vizinhança, veio de encontro a esses anseios tornando-se difundida e aplicada 

em diferentes contextos sociais e econômicos no mundo, devido à distribuição e localização 

dos equipamentos de consumo coletivo ser uma questão recorrente e central nas diversas 

concepções (FERRARI, 1991).  

Ferrari (1991) descreve a utilização da idéia de UV e de superquadra, de forma 

consciente, pelos urbanistas norte-americanos, Henry Wright e Clarence Stein, que 

desenvolveram o projeto “Radburn”, em 1957, próximo de Nova York. O projeto consistia de 

dois sistemas de circulação, um para veículos e outro para pedestres e ciclistas, que tinham 

acessos separados às fachadas opostas das moradias. O sistema de circulação para veículos 

era composto por ruas sem saída, e a circulação de pedestres e ciclistas por ruas arborizadas 

que abrigavam escolas e playgrounds, sendo a superquadra limitada por vias de maior 

capacidade de tráfego.  
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O planejamento deve ser integrado e abrangente, dadas as interligações dos 

problemas que afetam uma dada área envolvendo os aspectos sociais, econômicos, físico-

territoriais e administrativos ou institucionais, da realidade a ser planejada. Para Pinheiro 

(2005), o planejamento deve ser um processo contínuo e dinâmico, e não visto como uma 

elaboração de produtos acabados, devendo pressupor mecanismos de acompanhamento, 

controle e avaliação, que permitam redirecionar ações e corrigir eventuais distorções. 

No nível de planejamento nacional existe um predomínio dos setores econômico e 

social, porém na esfera da planificação municipal o predomínio é dos problemas físico-

territoriais, baseado em três aspectos fundamentais: uso do solo urbano (zoneamento), 

circulação (sistema viário) e serviços públicos ou de utilidade pública. A esfera municipal 

deve basear-se nos estudos econômicos e sociológicos como ferramentas de trabalho visando 

à maximização de benefícios e minimização de custos das soluções dos problemas físico-

territoriais. Os problemas institucionais e administrativos recaem em todas as esferas, já que 

suas soluções constituem a própria implementação dos planos (FERRARI, 1991).  

 

 

3.2.3 Planejamento integrado e escola 

 

 

O conceito de unidade de vizinhança baseada nas concepções de Perry (1929) 

considera, dentre seus seis componentes, dois que fazem referência às unidades escolares, 

sendo primeiramente o tamanho, pois uma unidade de vizinhança deve prover habitações para 

aquela população a qual a escola elementar é comumente requerida, sua área depende da 

densidade populacional; e em segundo, conter áreas institucionais, que são os locais para 

escola e outras instituições, tendo a esfera de serviço coincidindo com os limites da unidade 

de vizinhança e devem ser adequadamente agrupadas em lugar central e comum. 

Na concepção de Perry, são evidenciadas duas preocupações, sendo a primeira 

com a distribuição de equipamentos de consumo coletivo, cujo principal foco de interesse está 

na escola, e a segunda preocupação, devido ao impacto do desenvolvimento, refere-se à 

reconstrução e preservação das relações de vizinhança nas cidades. 

A preocupação de Perry com o planejamento escolar tem origem na sua 

experiência profissional com a implantação de escolas. Em grande parte é daí que ele 

considera que todas as habitações deveriam estar dentro de convenientes limites, de acesso da 



 60 

escola elementar, sugerindo a construção da unidade escolar como centro comunitário, 

reforçando seu papel aglutinador da comunidade. Portanto Perry propõe a inversão dos 

processos usuais, isto é, ao invés da área residencial e sua população produzirem a definição e 

dimensionamento da escola, ele sugere que a área residencial deva ser dimensionada de modo 

a garantir habitação para aquela população para a qual a escola era comumente requerida 

(FERRARI, 1991).  

Para Perry (1929), além da unidade escolar ser um fator de dimensionamento de 

uma unidade de vizinhança, condiciona também, que a caminhada da criança não seja 

cansativa e seja segura, para tanto, recomendava que vias de trânsito de passagem não 

atravessassem a unidade de vizinhança. Essa classificação, em Fortaleza, está estabelecida 

como vias coletoras e arteriais. Portanto as escolas deveriam ser localizadas em vias locais e 

as crianças do ensino elementar, entre 6 e 10 anos, não deveriam, durante seus deslocamentos 

às unidades escolares, cruzar com vias coletoras ou arteriais. 

A reivindicação de educação pública enquanto direito democraticamente 

estendido a toda a população e a toda a cidade, inicia-se no Iluminismo, porém só mais tarde, 

no século XIX, ganha relevo no debate dos utopistas e reformadores que querem corrigir os 

males da sociedade industrial. A escola é o parâmetro que dimensiona as áreas habitacionais, 

que em extensão coincidiria com sua área de atendimento, na maioria das concepções de 

unidade de vizinhança, resultando, entre outros aspectos, em uma unidade espacial mais ou 

menos fechada e autônoma, onde as condições de acesso estariam otimizadas (BARCELOS, 

2001).  

 “A unidade de vizinhança é predominantemente residencial e é definida por seu 

equipamento básico: a escola fundamental (criança de 7 a 14 anos)”, (FERRARI, 1991, p. 

121).  

A aplicação do conceito de UV foi adotada por Lúcio Costa em Brasília , na 

década de 50, em que cada superquadra é uma unidade residencial e um conjunto de quatro 

superquadras constitui uma unidade de vizinhança. Até hoje sua concepção é aceita como 

moderna e inovadora, conforme são apresentadas nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Radburn – Diagrama do Plano de Stein e Wright (FERRARI, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Exemplo de uma superquadra – desenho de Stein e Wright em 1928 (FERRARI, 1991). 
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Nota-se que todos esses conceitos partilham do mesmo objetivo perseguido pelas 

diretrizes do planejamento sustentável, que é a circulação de pedestres, ciclistas e veículos 

com segurança e qualidade ambiental, adotando o acesso, enquanto distancia adequada e 

segura, para as unidades escolares, como o dimensionador das UV. 

Os estudos de localização de escolas acontecem regularmente em vários países, 

tanto em áreas rurais como urbanas, dependendo dos problemas de cada país, sendo que 

alguns enfrentam a forte redução nas taxas de nascimento, sendo necessário, neste caso, um 

estudo para verificação das escolas a serem fechadas. Já para sociedades em desenvolvimento, 

a busca pela modernização requer a expansão do sistema educacional para setores da 

sociedade antes ignorados, como o de populações recentemente absorvidas pelas urbes, 

somado ao aumento da natalidade, caso este em que se encontra a cidade de Fortaleza. 

 

 

3.3 Planejamento Educacional Urbano 

 

 

Em 1991, O Ministério da Educação, através da Secretaria Nacional de Educação 

Básica, elaborou dois documentos denominados: Mapeamento Educacional Urbano e 

Microplanejamento Educacional Urbano, com o objetivo de melhorar e expandir o 

atendimento educacional no ensino fundamental, principalmente em áreas urbanas 

socialmente carentes, uma vez que as questões das redes escolares tratavam primordialmente 

das questões dos prédios escolares de forma isolada, e sem articulação com a problemática 

que envolve as redes escolares e o sistema educacional, incluindo apenas as políticas, metas e 

normas desse setor, cujos planos se sobrepunham mais do que se complementavam. Para 

tanto foi concebida nesses dois documentos uma mudança na maneira tradicional de tratar as 

questões das redes escolares. 

Dentre as particularidades a serem observadas no mapeamento escolar, destacam-

se fundamentalmente as características da clientela escolar, principalmente a do ensino 

fundamental, por constituir-se num contingente numeroso e por características peculiares às 

idades das crianças, que possuem baixa mobilidade física.  

O planejamento em micro zonas é o instrumento pelo qual as políticas e metas 

educacionais, decididas para todo o sistema educacional, são especificadas para as diversas 

redes escolares locais.  
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As redes físicas escolares apresentam como distorções mais comuns: má 

distribuição espacial dos prédios escolares (concentração ou dispersão destes em relação à 

distribuição espacial da clientela), má utilização da rede escolar pelos usuários, não cobertura 

territorial (vazios de atendimento escolar). O Centro Brasileiro de Construções e 

Equipamentos Escolares (CEBRACE, 1978b) recomenda ações para minimizar essas 

distorções, tais como: remanejamento de alunos, ampliação da escola ou construção de novas 

unidades. 

Através da localização da população escolar e dos prédios escolares é que se pode 

verificar se as oportunidades de acesso estão equitativamente distribuídas, se as distâncias 

percorridas pelos alunos são compatíveis com as idades esperadas no nível de ensino tratado, 

e a ocorrência de disfunções locacionais com prédios subutilizados e outros superutilizados 

(MEC, 1991a). 

 

 

3.3.1 Planejamento em micro zonas 

 

 

O planejamento em micro zonas de redes escolares é aquele que age sobre porções 

territoriais delimitadas, as quais são denominadas de zonas de planejamento, e devem ser 

compostas com continuidade espacial (inexistência de barreiras físicas) e homogeneidade. A 

delimitação dessas zonas é formada em função de limites naturais, funcionais e 

convencionais, os quais devem ter características mais homogêneas possíveis, ou afins, 

quanto ao uso e ocupação do solo (HOLANDA, 2006). 

Para que seja realizada a análise da continuidade são necessários dados relativos à 

topografia (elevações, depressões), hidrografia (cursos d’água, lagos), sistema viário (volume 

de tráfego pesado e intenso), e utilizações particulares do solo urbano (grandes áreas sem 

transposição). Na análise da homogeneidade da zona de planejamento devem-se enfocar as 

informações populacionais: tendências de crescimento, densidade de ocupação e composição 

etária, além de informações sobre projetos de intervenção, públicos ou particulares, que 

poderão atrair população para a zona (novos parcelamentos do solo, implantação de conjuntos 

habitacionais, abertura de vias, implantação de transporte coletivo, pólos geradores de 

viagens, etc.) (MEC, 1991a).  
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No planejamento do atendimento educacional é necessário conhecer as tendências 

de ocupação e de expansão urbanas, principalmente para a localização de novos prédios 

escolares. A homogeneidade deve refletir: o uso do solo, a distribuição das atividades, a 

ocupação demográfica, o próprio atendimento educacional, renda, tipologia da ocupação, 

dentre outros. Esses critérios estão apresentados na Figura 4. 

 
Figura 4 - Definição de zoneamento (MEC, 1991a.) 

 
Mesmo havendo o ajuste quantitativo entre a capacidade dos prédios existentes e 

as matrículas efetivas, poderá ocorrer que a localização espacial das escolas não seja 

adequada à distribuição da população e às características fisiográficas das zonas. Uma vez que 

o pressuposto fundamental é o de que a acessibilidade casa-escola deve ser garantida, é 

necessário estabelecer objetivamente as relações entre a localização do prédio escolar, sua 

capacidade de atendimento, as matrículas a serem absorvidas, a distribuição da população e os 

atritos causados pelas atividades urbanas (indústrias, comércio e serviços) e elementos físico-

naturais ou artificiais (MEC, 1991a).  

A localização do prédio escolar pode comprometer seu funcionamento e 

utilização, independentemente da capacidade de atendimento e das condições de conservação, 
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devido aos atritos gerados pelas condições do entorno ambiental – inacessibilidade, distância 

a ser percorrida, insegurança e poluição de natureza variada. 

Na análise do entorno da unidade escolar, com relação às condições físicas e 

ambientais, devem ser verificadas as condições de acesso imediato e os elementos viários que 

possam ser considerados barreiras físicas, Tais como os elementos fisiográficos: elevações, 

depressões, encostas, áreas alagadas ou inundáveis, cursos de água, etc.  

A topografia torna-se um fator decisivo quanto à acessibilidade, uma vez que é 

um elemento fisiográfico, interferindo decididamente sobre os limites máximos a serem 

percorridos, admissíveis para os deslocamentos casa-escola, que variam juntamente com a 

declividade (MEC, 1991a). Outros fatores que interferem no funcionamento das atividades 

escolares nos prédios são os elementos constituintes da estrutura urbana situada no entorno 

próximo das unidades escolares, tais como: sistema viário, condições de abastecimento de 

água e energia, esgotamento sanitário e pluvial, dentre outros relacionados às áreas urbanas. 

Portanto, a análise do atendimento territorial torna-se imprescindível uma vez que 

complementa a análise quantitativa, pois além dos dados da análise quantitativa, as 

informações básicas, para a avaliação, referem-se às densidades de ocupação demográfica, 

aos parâmetros de atendimento, às capacidades de atendimento dos prédios escolares, e às 

características físicas da zona que interferem na acessibilidade casa-escola.  

Esses dados permitem analisar e/ou estabelecer a cobertura territorial do 

atendimento, isto é, a possibilidade das unidades escolares atenderem à demanda de 

educandos, mantidas as restrições de distância máxima no percurso casa-escola, da existência 

de barreiras físicas, ou outras inconveniências ambientais. Essas etapas resultam em ações 

para ajustamento, conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Análise do atendimento territorial (MEC, 1991a). 

 

 

3.3.2 O atendimento educacional 

 

 

Os dados educacionais devem ser a base da análise do atendimento escolar, tais 

como: quantidade de matrículas, turmas e turnos de funcionamento de uma dada unidade 

escolar, e de informações a respeito das formas de utilização das dependências.  

Para que seja realizado o planejamento em micro zonas com o objetivo de 

quantificar o número de estabelecimentos escolares que ofertarão o atendimento educacional, 

é necessário conhecer e/ou identificar as seguintes variáveis: 

 
a. parcela da população que está ou estará no futuro em idade de freqüentá-

la; 

b. números mínimos e máximos de alunos para seu funcionamento ótimo, 

sob o aspecto econômico e do aproveitamento didático (aspecto 

funcional); 

c. raio de influência ótimo do equipamento (considerando o deslocamento 

realizado a pé pelas crianças no percurso casa-escola). 
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Para o dimensionamento do uso do solo com fins institucionais, Ferrari (1991), 

descreve uma metodologia detalhada, a qual, dentre outros serviços que devem ser ofertados 

aos cidadãos, contempla as unidades escolares por tipo de ensino e por faixa etária. Às 

unidades educacionais a serem dimensionadas abordadas nessa metodologia para escolas 

primárias (atualmente se referem aos ensinos do fundamental I e II, com crianças na faixa 

etária de 7 a 14 anos) faz-se necessário conhecer o número de unidades em função do raio de 

influência do tipo de estabelecimento, e a dimensão da unidade de ensino em função do 

coeficiente de utilização por parte da população. 

 

 

3.4 Acesso à Escola 

 

 

Ser cidadão é habitar, é exercer seu direito à cidade, o direito do acesso a todos os 

equipamentos sociais e isto pressupõe a existência da urbanidade. O acesso à escola, portanto, 

torna-se um direito a cidade e a cidadania, e para que o acesso à escola seja garantido duas 

vertentes importantes devem ser destacadas: as leis vigentes no Brasil, e as medidas 

necessárias, tendo como articulador o planejamento do atendimento escolar para todos dentro 

da urbanidade. 

 

 

3.4.1 Legislação vigente 

 

 

A legislação vigente no Brasil nos remete a duas regulamentações federais sendo 

a Constituição de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, as quais serão analisadas no 

desenvolvimento deste item. 

A Constituição Federal de 1988, rege em seu Capítulo III, Seção I, que: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (grifo 
nosso) 
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diverosos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à; 

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar;(grifo nosso) 

 

O Art.206, da Constituição Federal, está contemplado na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB 9.394/96, em seu Título II – DOS PRINCÍPIOS E FINS DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL, que regulamenta: 

 

Art. 3º  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (grifo 
nosso). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), regulamentado pela Lei nº 10.172 de 9 de 

janeiro de 2001, e publicada no DOU de 10 de janeiro de 2001, institui como um de seus 

Objetivos e prioridades: “a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso 

e permanência, com sucesso, na educação pública” (VALENTE, 2001, p. 49). 

As três Leis nacionais que regulamentam a educação brasileira, no que se refere 

ao ensino fundamental, obrigam a oferta a todas as crianças de 7 a 14 anos, e também, o dever 

de assegurar o ingresso e permanência dessas crianças na escola e a conclusão desse ensino; 

daí a obrigatoriedade de se ofertar o acesso à escola. 

Portanto o acesso a ser ofertado ao educando deve ser realizado através do número 

de vagas ofertadas de modo a atender todos os alunos do fundamental, assim como as 

condições e os meios, pelo qual o educando chegará à escola, pois somente desta forma o 

acesso à educação estará garantido. Este fato fica mais preocupante quando se verifica na 

Constituição Federal o desejo de “universalização do atendimento escolar”, indicando que 

todos deverão ter acesso à escola. 
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3.4.2 Escola em área urbana 

 

 

A preponderância da função econômica, adquirida pelas cidades ao longo dos 

últimos séculos, e o modelo econômico adotado faz do espaço urbano o território quase único 

e exclusivo do fenômeno da “gentrificação”, tendo a cidadania como exercício do direito à 

cidade, isto pressupõe a existência da urbanidade, da habitação, do lazer, das atividades 

culturais e sociais (FERRARI, 1991).  

Os municípios após o Estatuto da Cidade - Lei n.10.257, de 10 de julho de 2001, 

sancionada pelo Presidente da República e já em vigor desde o dia 10 de outubro de 2001, 

objetivando regulamentar artigos da Constituição Federal de 1988 no tocante à função social 

da propriedade, no interesse do bem-estar coletivo e na busca da humanização das cidades 

brasileiras, passaram a ter maior autonomia para gerir o uso do solo urbano, munindo-o de 

novos instrumentos jurídicos mais eficazes. Essa autonomia aponta para que a urbanidade 

oferte aos seus cidadãos mais qualidade e direito à cidadania, através de planejamentos 

participativos em todas as esferas políticas (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 

Existem vários fatores que influenciam o planejamento em micro zonas da rede 

escolar no Brasil, dentre eles a disponibilidade de terrenos para a implantação das edificações 

escolares, tendo em vista o déficit habitacional que o país enfrenta, e a falta de planejamento 

urbano, acarretando que vias de trânsito de passagem, ruidosas, poluidoras e provocadoras de 

acidentes de trânsito, cortem os núcleos residenciais (HOLANDA, 2006). 

A habitação, por meio de uma política eficaz, deve procurar integrar os habitantes 

à vida urbana, criando um gênero de vida comunitária nos escalões menores da cidade, 

através de medidas, tais como: ocupação de lotes vagos nas zonas urbanas com adensamentos 

adequados, de preferência em áreas já dotadas de serviços públicos; criação de espaços de uso 

comum junto às residências (centros comunitários, postos de saúde, escolas, áreas de 

recreação, etc.), bem como infra-estrutura urbana; subdivisão das glebas segundo um traçado 

que dê segurança ao pedestre, principalmente à criança; observância dos critérios estéticos 

com a finalidade de abolir a uniformidade de casas, praças e ruas; e eliminação da ociosidade 

dos equipamentos urbanos (FERRARI, 1991). 
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3.4.2.1 Localização das unidades escolares 

 

 

As densidades urbanas permitem verificar o grau de concentração ou dispersão de 

uma população em um determinado espaço, possibilitando desta forma a localização e o 

dimensionamento dos equipamentos urbanos (escolas, parques, hospitais, residências, redes 

de água e esgoto, etc.).  

Segundo Holanda (2006), a dimensão considerada no estudo das relações entre 

rede escolar, espaço e clientela é a acessibilidade da clientela aos prédios escolares, inferida 

das relações entre a distribuição espacial da rede escolar e a distribuição espacial da clientela. 

O ensino fundamental é considerado um serviço de atendimento local, exigindo acessibilidade 

máxima, ou seja, que cada aluno tenha condições de deslocar-se a pé até a escola, sem 

necessidade de transpor barreiras físicas e sem muito esforço. São comuns em áreas urbanas 

as dificuldades de locomoção ser em função da deficiência de infra-estrutura viária para 

pedestres.  

Além de Perry colocar a escola para crianças de 7 a 14 anos como fator de 

dimensionamento de uma unidade de vizinhança, condiciona também a capacidade física da 

criança se locomover com segurança e sem se cansar para chegar à escola fixando em seus 

estudos a distância de 800 a 1200 metros de caminhada. O Centro Brasileiro de Construções e 

Equipamentos Escolares (CEBRACE, 1978b) sugere um percurso a pé de 20 minutos 

razoável para alunos de escolas do ensino fundamental, ou seja, uma distância de até 1000m, 

considerando uma velocidade média de 3 km/h, para essa faixa etária.  

Para Ferrari (1991), os percursos a pé para essa faixa etária devem ser de até 15 

minutos e a distância até 800m. Já Childs (1999), considera uma distância confortável para se 

percorrer a pé, pelas crianças de 7 e 14 anos, em torno de 600 metros, o que equivale a um 

tempo de caminhada de aproximadamente 12 minutos, considerando a velocidade das 

crianças. 

Como mencionado anteriormente, a topografia interfere decididamente sobre os 

limites máximos admissíveis para os deslocamentos casa-escola, os quais devem variar 

juntamente com a declividade: áreas com declividade até 5%, a distância máxima deve ser de 

1.000m; de 5% a 10%, varia de 1.000m a 600m; de 10% a 15%, de 600m a 400m; e com 

declividade acima de 15%, se torna desaconselhável a implantação de prédio escolar (MEC, 

1991a). 
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O atendimento à demanda deve primeiramente ser ofertado por meio da 

acessibilidade, portanto uma distância e tempo de percurso, adequados às idades e condições 

sócio-econômicas dos educandos, assim como, devem assegurar facilidade e segurança para a 

caminhada dos mesmos até a unidade escolar. Esse acesso pode ser prejudicado pela distância 

e pelo tempo do percurso incompatíveis com os considerados no planejamento da rede 

escolar.  

Algumas recomendações devem ser consideradas quanto à localização das 

unidades escolares de ensino fundamental e a relação de vizinhança com outros equipamentos 

urbanos, conforme apresentado no Quadro 1, uma vez que esses outros equipamentos podem 

interferir na acessibilidade do percurso casa-escola.  

É recomendada a proximidade da escola de ensino fundamental apenas com 

equipamentos urbanos, tais como: habitações, bibliotecas, praças, áreas verdes e escolas de 

ensino médio (FUNDESCOLA/MEC, 2002). 

Quadro 1 - Relações de vizinhança da escola de ensino fundamental com outros equipamentos urbanos 

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA 

Equipamento urbano Relação de vizinhança Consequências 

Escola de 2º grau, Bibliotecas, 
Praças, áreas verdes,Habitações Recomendado - 

Creche, Pré-escolar Parcialmente 
recomendado 

Utilização conjunta de mobiliários e 
ambientes. 

Parques Parcialmente 
recomendado 

Riscos de acidentes, trânsito intenso 
de pessoas e veículos. 

Centro de Ação Social, 

Templos, Clubes 
Indiferente Risco de ruídos e trânsito intenso de 

pessoas e veículos. 

Mercado Indiferente Risco de ruídos e trânsito intenso, 
infestação de insetos e roedores. 

Reserva Florestal Indiferente Evitar áreas de risco com animais. 

Edifícios públicos 
administrativos Indiferente Evitar ruídos e trânsito intenso. 

Equipamento de saúde Pouco recomendado Efeitos psicológicos negativos. 

Posto telefônico, 

Posto de correios e telégrafos 
Pouco recomendado Trânsito intenso de pessoas e 

veículos. 

Cemitério Não recomendado Poluição do solo, efeitos 
psicológicos negativos. 



 72 

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA 

Equipamento urbano Relação de vizinhança Consequências 

Matadouro, 

Vazadouro de lixo 
Não recomendado Poluição do ar, poluição do solo, 

infestação de insetos e roedores. 

Indústria de produtos tóxicos Não recomendado Poluição do ar, acidentes na 
operação, poluição do solo. 

Terminais de transporte coletivo, 
Pedreiras em exploração Não recomendado Poluição sonora, poluição do ar, e 

risco de acidentes. 

Aeroportos Não recomendado Poluição sonora e risco de acidentes. 

Corpo de Bombeiros, Posto 
policial, delegacias, 
penitenciárias, e Áreas militares 

Não recomendado Risco de Pânico. 

Instalação de infra-estrutura Não recomendado 

Adutoras de água: rompimento, 
inundação. Dutos de inflamáveis: 
incêndio, explosão. Estação de es-
gotos: odores nocivos. Estações de 
força e luz, e redes de alta tensão. 

Fonte: (FUNDESCOLA/MEC, 2002) 
 

Se por um lado a educação escolar é um aspecto cultural que merece considerável 

atenção, por outro lado, esta educação e o acesso à rede escolar são direitos do cidadão. A 

equalização do potencial de acesso passa assim a ser incluído no planejamento de sistemas 

escolares. A análise da eqüidade no acesso dos estudantes às escolas entre as diferentes 

regiões atendidas por estes sistemas é relevante neste contexto. 
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CAPÍTULO 4 

 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

 

“O conhecimento amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade que 
a ignorância impede desfrutar.” 

(DO LIVRO EXEGESE LOGOSÓFICA) 
 

 

Uma breve abordagem está apresentada quanto aos conceitos básicos, definições, 

aplicações e histórico dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), pois não é o objetivo 

deste estudo um aprofundamento maior, mas a questão do planejamento urbano também é 

abordada, ainda que sucintamente, onde são apresentados alguns trabalhos desenvolvidos que 

recorreram à mesma ferramenta. 

Os SIGs são ferramentas que se enquadram neste estudo devido à utilização dos 

programas computacionais TransCAD e MapInfo. Como principais vantagens à utilização 

dessas ferramentas, tem-se a visualização dos resultados em mapas e a redução do tempo de 

trabalho.  

 

 

4.1 Histórico 

 

 

A geografia sempre abrangeu uma grande diversificação de estudos, assim como, 

passou e vêm, significativamente, passando pela evolução do aprofundamento desses estudos. 

Devido à sistemática evolução e às diversas áreas que a mesma atua, se fragmentou em várias 

disciplinas, tais como: Astronomia, Geologia, Climatologia, Hidrologia, Orografia, etc, 

levando-a a possibilidade de desaparecer. Apenas em 1882, com o alemão Friederich Ratzel é 

que o homem e suas atividades passaram a serem incluídos nesses estudos. Este fato faz com 

que a Geografia se torne uma só ciência, isto é, analisa e aborda a relação do homem e o 

meio, tornando-se então uma ciência humana (BUZAI e DURÁN, 1997).  
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A segunda metade do século XX passou por revoluções significativas devido à 

sistematização da abordagem na ciência geográfica, seguida de técnicas de quantificação, e do 

desenvolvimento tecnológico. Segundo Dutra (1991), as primeiras tentativas de automatizar o 

processo de georeferenciamento de dados ocorreram durante a década de 50, na Grã-Bretanha 

(para uma pesquisa em botânica) e nos Estados Unidos (em Chicago, para uma pesquisa de 

análise de tráfego). 

A partir desse momento o processo evolutivo dos SIGs passou por vários estágios 

até atingir uma sofisticação tecnológica observada nos dias atuais, sendo que sua evolução 

pode ser identificada em quatro fases: 

 Primeira fase, entre 1960 e 1975, onde se verifica o período pioneiro, com 

destaque para os esforços individuais, onde a utilização de mainframes e 

softwares são desenvolvidos para cada situação específica. 

 Segunda fase, entre 1973 e o início de 1980, é marcada com a regularização 

das experiências práticas e o surgimento dos órgãos nacionais 

comprometidos com o desenvolvimento de SIGs. 

 Terceira fase, entre 1982 e 1989, a competitividade do setor comercial 

reforça a dinamização do desenvolvimento, somado ao aumento da 

capacidade dos equipamentos aliada a redução de custos e a popularização 

de periféricos geográficos: monitores de alta resolução, plotters, etc. 

 Quarta, e atual fase, marcada pelo domínio do usuário, pela competição 

entre empresas fornecedoras que gera a padronização e pela sofisticação 

dos sistemas, e pelo conhecimento de suas potencialidades pelo usuário. 

 

 

4.2 Definições e Conceitos 

 

 

O geoprocessamento é o uso automatizado de informações que de alguma maneira 

estão vinculadas a um determinado lugar ou espaço, seja por um simples endereço ou por 

coordenadas. Os SIGs fazem parte dos vários sistemas do geoprocessamento, tendo como 

diferencial reunirem maior capacidade de processamento e de análise de dados espaciais. O 
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termo Sistema de Informações Geográficas refere-se à descrição de sistemas computacionais 

que utilizam dados que contenham referências geográficas, sendo definido como: 

Conjunto de procedimentos que permitem analisar, processar, inter-relacionar e 
mapear qualquer conjunto de características que cumpram com a condição de ser 
referenciáveis e georeferenciáveis (referenciadas a terra) e que sejam elementos 
geográficos comumente representados por pontos, linhas e áreas. (BRAVO e 
CERDA, 1995, p. 548).  

 

Para Dutra (1998), o SIG é um sistema automatizado utilizado para manipular e 

armazenar dados geográficos. Portanto são dados que representam objetos e fenômenos onde 

a localização geográfica é indispensável para realização de análises tendo como característica 

ser inerente à informação. 

De forma genérica podemos definir SIG como uma base de dados digitais de 

propósito espacial, no qual um sistema de coordenadas espaciais comum é o meio primário de 

referência. Para isso um SIG requer recursos de entrada de dados a partir de mapas, 

fotografias aéreas, imagens de satélites, levantamento de campo e outras fontes; 

armazenamento, recuperação e busca de dados; transformação de dados, análise e 

modelagem, incluindo estatística espacial e comunicação de dados através de mapas, 

relatórios e planos. Dentro dessa definição deve ser observado que toda a informação em um 

SIG é vinculada a um sistema de referência espacial como meio primário de armazenar e 

acessar a informação, o qual integra tecnologias, sendo um processo e não simplesmente um 

software e hardware.  

Segundo Barros (2000), os SIGs são decorrentes de uma poderosa tecnologia, pois 

possibilitam, tanto aos usuários como aos geógrafos, a integração de dados e métodos, dando 

suporte às formas tradicionais de análise geográfica, viabilizando dessa forma as análises de 

sobreposição de mapas; novos tipos de análises e modelagens muito superiores à capacidade 

dos métodos usuais. Portanto, através do SIG podem ser feitas buscas que auxiliam na análise 

de grande quantidade de dados e também modelagem e elaboração de mapas, etc. 

Para uma melhor compreensão de um SIG, faz-se necessário o prévio 

conhecimento de alguns conceitos básicos, aqui apresentados segundo Teixeira et. al. (1992): 

 sistema: conjunto de entidades (elementos ou coisas) conectadas ou 

relacionadas, que constituam uma unidade, com características próprias e 

subordinadas a processos de transformação já conhecidos; 
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 entidades: são objetos ou elementos tomados como unidades básicas para a 

coleta de dados; 

 dados: não possui significado, sendo um conjunto de valores, numéricos ou 

não, relacionam-se com os atributos; 

 atributos: caracterizam e fornecem significado à unidade estudada, como 

por exemplo: ao se tomar um lugar geográfico qualquer como entidade, 

sendo suas características de solo, vegetação, etc., alguns de seus atributos; 

 informação: geograficamente é o conjunto de dados cujo significado possui 

associações ou relações de natureza espacial, podendo ser apresentados de 

forma gráfica, numérica ou alfanumérica. Também pode ser compreendido 

como um conjunto de dados que possuem significado para determinado uso 

ou aplicação, logo é o significado que o ser humano atribui aos dados. 

Portanto, um SIG utiliza-se de uma base de dados digital, que possui aspectos do 

meio natural (informação espacial), sendo que atuam sobre ela uma série de operadores 

espaciais (conjunto de operações algébricas, geométricas, etc), conclui Dutra (1998). 

 

 

4.3 Vantagens, Funções e Aplicações dos SIGs 

 

 

A maior vantagem em se recorrer ao uso do SIG está em sua habilidade em 

informar e ajudar na tomada de decisões, além de ofertar diversas áreas de aplicação, tais 

como: Geografia, Planejamento Urbano, Engenharia, Processamento de Dados, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Ambientais, etc. Essa aplicação somada a consciência do conjunto de 

ferramentas que os profissionais destas áreas usam, aumentam a eficiência e eficácia na 

geração de informações gráficas e descritivas (HUXHOLD, 1991). 

No planejamento de transportes, o qual busca minimizar deslocamentos e custos, 

os SIGs aumentam a exatidão de uma operação e a eficiência de levantamentos de dados, 

assim como ofertam resultados detalhados das análises espaciais. 

Quando o SIG é usado em um contexto que abranja modelos de deslocamentos, 

segundo Kagan et. al. (1992), apresenta como principais vantagens: 
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 a integridade dos dados, que devido a integração com os modelos, 

possibilita uma maior transparência dos aspectos físicos dos dados para o 

usuário; 

 edição e representação gráfica ocorrem com mais facilidade; 

 tratamento topológico, que facilita as operações de edição da base 

geográfica (mapas); 

 eliminação ou simplificação de tarefas, devido a operações pré-

incorporadas ao SIG, deixando de serem realizadas manualmente ou em 

módulos computacionais isolados; 

 custos minimizados com o armazenamento e edição de informações e; 

 facilidade na análise de tarefas difíceis de serem realizadas manualmente, 

como é o caso da verificação do menor caminho, a qual será utilizada na 

metodologia a ser aplicada no presente estudo. 

Normalmente o SIG realiza as funções básicas de aquisição de dados, 

gerenciamento de dados, análise de dados e exibição dos resultados, sendo que, segundo 

Barros (2000), podemos dividi-las em quatro momentos: 

 Primeiro: a função de aquisição, devido à coleta de dados ser proveniente 

de várias fontes (mapas, relatórios estatísticos, imagens de satélite, etc), 

neste momento ocorre a conversão de informações analógicas em digitais. 

 Segundo: a função de gerenciamento é realizada através do 

armazenamento em banco de dados, manutenção e recuperação de dados, 

preservação da integridade dos dados, controle do processo, manipulação 

de arquivos (criar, inserir, modificar), portanto consiste na inserção, 

remoção ou modificação dos dados. 

 Terceiro: a função de análise tem como objetivo gerar novas informações 

(recuperação, classificação, medição, sobreposição, interpolações, busca, 

redes, etc), através da combinação, comparação e tratamento dos dados 

espaciais e não espaciais. 

 Quarto: a função de exibição de resultados pode ser constituída por dados 

gráficos ou não, tendo por finalidade a representação dos resultados dos 

dados manipulados. 
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Ainda segundo Câmara (1994), os SIGs facilitam a integração de dados coletados 

de fontes diferentes, devido a terem como principais funções: o cruzamento de informações 

através de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos derivados; a integração de 

informações espaciais de dados cartográficos, censitários e de cadastro, imagem de satélite, 

redes e modelos numéricos de terreno, numa única base de dados; e de consultar, recuperar, 

visualizar e permitir saídas gráficas para o conteúdo da base de dados geocodificados. 

Atualmente os SIGs são extensivamente usados em pesquisas, negócios, e órgãos 

de governo, tendo um amplo campo de aplicações por incluírem análise locacional, 

planejamento do uso do solo, análise de recursos ambientais, análise demográfica, análise 

arqueológica, avaliação de impostos, marketing, etc. 

Portanto, o SIG pode ser aplicado para qualquer tema que utilize dados ou 

informações vinculadas a um determinado lugar no espaço, e que seus elementos estejam 

representados em um mapa, como por exemplo, escolas, hospitais, parques, casas, etc, 

(BARROS, 2000). 

Para Câmara (1994), os SIGs abrangem diferentes tipos de aplicações e dados nas 

mais diversas áreas do conhecimento que o ser humano tem se integrado ou aprofundado, 

podendo ser citados dentre outros exemplos: 

 a otimização do tráfego - através de modelagens de deslocamentos, análise 

de menor caminho / custo); 

 controle cadastral - cadastro e controle de toda a área de IPTU de uma 

cidade); 

 gerenciamentos de serviços e de utilidade pública - otimização de rotas de 

coleta de lixo, menor rota para atendimento de emergência (ambulâncias); 

 demografia - coleta, tabulação, integração e geoferenciamento dos dados do 

IBGE; 

 administração de recursos naturais - controle sistemático georefenciados 

dos níveis da água nos rios, marés, etc., e; 

 planejamento urbano - identificação, estudo e distribuição georeferenciada 

da rede escolar, hospitalar, serviços ou equipamentos necessários a uma 

dada sociedade, de um bairro, cidade, estado e/ou país. 
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Em uma análise geral toma-se como exemplo a qualidade de vida que uma cidade 

possa vir a ofertar, a qual depende, dentre outros fatores, da eficiência com que os órgãos 

públicos (prefeituras, secretarias, etc.) e privados (comércio, bancos, etc.) administram as 

informações necessárias para desempenhar seus serviços. Podemos verificar o grande volume 

de informações, tanto qualitativos como de união de fatores, que se fazem necessários para a 

viabilidade da qualidade de vida nessa cidade. É neste momento, portanto, que se faz 

necessário à elaboração dos sistemas de geoprocessamento, e principalmente do SIG. 

Um exemplo específico da aplicação da ferramenta SIG, enquanto planejamento, 

e que se relaciona com o estudo aqui desenvolvido é a procura de um lugar para se construir 

uma escola, por exemplo: o município deseja construir uma escola pública de ensino 

fundamental. Para concluir essa localização é necessário verificar qual a região ou bairro mais 

carente desse tipo de equipamento público, considerando as variáveis: distância a ser 

percorrida pelos alunos onde será inserido o equipamento, faixa de renda da população, 

distância mínima de outras escolas existentes, número de habitantes na faixa etária de 7 a 14 

anos, dentre outras. 

Para o desenvolvimento do estudo, aqui abordado, nota-se a efetiva importância 

do uso da ferramenta SIG, uma vez que sem a mesma o trabalho seria demasiadamente lento, 

pois o mesmo seria realizado, em mapas impressos ou em CAD, de forma manual 

demandando uma grande quantidade de tempo, tornando-se inviável a realização deste estudo. 

 

 

4.4 SIG e Planejamento Urbano 

 

 

O Brasil apresenta um dos processos mais rápidos de crescimento urbano do 

mundo, isso implica diretamente num crescimento e concentração espacial da população 

gerando maior demanda e conseqüentemente maior déficit nos serviços prestados.  

Amorim e Silva (1994) afirmam que a população urbana aumentou 8,61 vezes de 

1940 para 1991; em 1941, a taxa de urbanização era de 31,24%, enquanto em 1991 passou 

para 75,86%, sendo ampliada a complexidade da administração do espaço urbano. A 

necessidade de realização de serviços de maneira integrada gera a necessidade da 

informatização dos dados, onde se torna possível a manipulação dos dados complexos, dando 
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agilidade ao processo, justificando de forma clara o uso de um SIG como ferramenta de apoio 

no planejamento (verificação e análise).  

Ao constatar essa necessidade há que se enfatizar a importância dos aspectos 

organizacionais, quando da implantação de SIGs em prefeituras, secretarias, empresas de 

infra-estrutura urbana, etc., na busca de um planejamento urbano que vá realmente ao 

encontro das necessidades de uma determinada cidade ou região. 

Objetivando que o uso do SIG traga resultados positivos, faz-se necessário que o 

projeto tenha metas quanto aos usos e benefícios Para que haja essa garantia o SIG deve ser 

desenvolvido em função do uso, devendo, portanto, ser definido primeiramente o uso e, 

posteriormente, o SIG visando à redução de riscos de inviabilização (FERRARI, 1997). 

Ferrari (1997) afirma que o nível gerencial tem como finalidade as decisões de 

caráter tático, como por exemplo: qual a melhor localização para um determinado 

equipamento, sendo que neste momento o benefício imediato do SIG é sua eficácia 

administrativa, isto é, boas informações, bons planos, bom gerenciamento, boas decisões. 

O planejamento urbano tem que contemplar o planejamento de serviços de infra-

estrutura básica em setores da sociedade, assegurando à mesma a existência de um número 

adequado de unidades de serviços, sendo as decisões estratégicas as que envolvem grandes 

quantidades de recursos com efeitos de médio e longo prazo (ALMEIDA & GONÇALVEZ, 

1996). O planejamento deve ser um processo de previsão de necessidades e racionalização do 

uso dos meios materiais e recursos humanos disponíveis considerando as dimensões políticas 

e administrativas, e estabelecendo determinados objetivos e etapas pré-definidos (FERRARI, 

1991). 

 

 

4.4.1 Cadastro e SIG 

 

 

Os planos cadastrais servem como recursos de localização para o planejamento 

dos serviços públicos ofertados em uma determinada área urbana. A antiga Grécia e, 

posteriormente, o Império Romano já se valiam do uso de cadastro para serem estabelecidos 

os impostos sobre propriedades relacionando-o com seu proprietário. Em seguida, o cadastro 

passa a ser como um inventário da propriedade rural ou urbana, constituído de pedaços de 
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mapas definindo a situação espacial da propriedade, suas características e seus limites, 

somado a uma parte escrita que continha dados jurídicos, técnicos e econômicos. O cadastro 

urbano tinha fundamentalmente que localizar os bens urbanos, definir as características dos 

mesmos, identificar proprietários ou pessoas relacionadas com eles, e determinar a 

valorização econômica desses bens (HERNÁNDEZ, 1990). 

A atual sociedade é marcada pela necessidade de obtenção de informações no que 

diz respeito ao território e aos aspectos relacionados ao mesmo, isso ocorre devido ao 

dinamismo dos setores econômicos e das instituições. A quantidade de informações crescente, 

principalmente no âmbito municipal, torna imprescindível o tratamento e a qualidade dessas 

informações. Para realizar esse tratamento um sistema de informações se apresenta como um 

elo das diversas fontes de dados, sendo definido como um conjunto de dados; medidas e 

atividades, sendo inclusa sua interação; permitindo dessa forma o tratamento da informação 

(PEREÑA, 1990). 

Diferentemente dos países desenvolvidos, o Brasil, apesar da dinâmica urbana 

imprimida em seu cotidiano, não acompanha tecnologicamente as transformações decorridas 

com recursos de cadastro. A utilização do geoprocessamento, devido a possibilitar o 

posicionamento no espaço os atributos de uma determinada entidade, através de um sistema 

de coordenadas, cada vez mais vem se tornando uma poderosa ferramenta para o 

planejamento urbano através da disseminação dos SIGs (DUTRA, 1998). 

 

 

4.4.2  Geoprocessamento voltado para Políticas Públicas 

 

 

Os pesquisadores da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e 

do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) verificaram, durante os estudos 

sobre a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a necessidade de um tratamento de 

dados que ultrapassavam as tradicionais unidades administrativas, como municípios e 

distritos, pois alguns fenômenos só poderiam ser compreendidos quando se descesse à escala 

intradistrital. A falta de informações nesse nível de detalhe tem dificultado a formulação de 

políticas, uma vez que as unidades espaciais tradicionalmente utilizadas para planejamento 

têm grande porte.  



 82 

Esse tipo de dificuldade torna-se ainda maior naquelas situações em que é preciso 

identificar prioridades de investimento quando a cobertura de uma dada política. Como por 

exemplo: a oferta de água atinge níveis próximos a 100%. Como distinguir os 60 mil 

domicílios sem água encanada, numa região com 5 milhões de domicílios? A solução 

encontrada para esse tipo de problema passa por um tratamento espacial das informações, 

porque somente mediante uma análise que leve em conta dados microlocalizados podem-se 

identificar as principais manchas de ocorrência do problema a ser enfrentado. 

Por isso, segundo Souza (2003), a utilização de sistemas de informações 

geográficas e de indicadores microlocalizados para políticas públicas tende a responder um 

problema básico: onde agir. De fato, para qualquer política pública, tal pergunta é bastante 

problemática numa área metropolitana. Ainda segundo o autor essa questão, de modo mais 

específico, remete a três aspectos principais: 

 A distribuição dos equipamentos públicos não é consistente com a 

distribuição da população demandante. Os equipamentos podem estar 

localizados distantes dos locais de moradia da população mais pobre. 

Entender e analisar a distribuição dos equipamentos vis-à-vis à lógica de 

uma demanda que varia espacialmente e ao longo do tempo é um desafio 

permanente do ponto de vista das políticas sociais, principalmente se o 

objetivo da política tem a ver com a democratização do acesso; 

 O perfil da população varia ao longo da dimensão espacial, seja em 

estrutura etária e taxa de crescimento, seja em termos socioeconômicos. 

Isto é, em função da grande dinâmica demográfica intra-urbana podem 

existir escolas em locais sem crianças e crianças em locais sem escolas, 

mesmo se a taxa de cobertura para todo o município se aproxima de 100%. 

Isso indica que, até quando existentes os equipamentos sociais têm de ser 

adaptados ao perfil da população local, suas características sócio-

demográficas; 

 Os riscos sociais são cumulativos. Certas regiões agregam um conjunto 

significativo de problemas sociais, tais como baixos níveis de 

escolaridade, domicílios precários, baixa renda, exposição a riscos 

ambientais, etc. A identificação desses locais é crucial para as políticas 

sociais voltadas para os grupos sociais mais vulneráveis, tais como as 

políticas de transferência de renda. Isso indica também que o 
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enfrentamento desse tipo de fenômeno requer políticas que ultrapassem o 

recorte setorial. 

Para Souza (2003), o grande salto qualitativo no uso da sobreposição de 

cartografias digitais é a possibilidade de criação de um novo dado, que seria impossível de ser 

elaborado por simples cruzamento de tabelas, porque as unidades espaciais de agregação das 

informações são diferentes.  

Tal possibilidade de cruzamento espacial dos dados viabilizou a construção de 

uma série de indicadores extremamente sofisticados, como o Índice de Vulnerabilidade Social 

elaborado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) para a Secretaria de Assistência 

Social do Município de São Paulo. Contudo, mesmo não chegando a um nível mais 

sofisticado do uso estatístico das informações espaciais a partir de bases cartográficas 

distintas, a simples observação do mapa permite a tomada de algum nível de decisão 

(SOUZA, 2003). 

A resolução de tomada de decisão de problemas de localização de serviços e 

facilidades, para atender a população de uma região, é freqüentemente encontrada no setor 

governamental. Em geral a escolha de onde localizar as facilidades é feita pela otimização de 

uma função bem definida e, sujeita, a determinadas restrições (BARROS, 2000). 

Um modelo matemático de localização não é uma fórmula mágica que solucionará 

todos os problemas decorrentes da localização, mas pode ser considerado como parte 

integrante de um processo de decisão. Portanto esse modelo deve ser analisado e criticado 

considerando-se todos os fatores que fazem parte de um meio, como por exemplo, fatores 

qualitativos (questões sociais, decisões políticas, questões ambientais, etc.), ou outros fatores 

que possam comprometer a eficiência da solução matemática, ou seja, os fatores quantitativos 

que não podem ser expressos no modelo. 

De modo geral, segundo Leonardi (1981), devem ser considerados dois padrões 

de localização de serviços e equipamentos urbanos, sendo: o equipamento estar localizado o 

mais próximo possível da demanda, com o intuito de reduzir os custos em transportes (em 

nosso caso a escola mais próxima do aluno); e o de reduzir ao máximo os custos com 

instalações a serem estabelecidas (construção, operacionalização e manutenção das escolas). 

Uma melhor distribuição espacial das unidades de serviços já existentes pode ser uma 

estratégia lógica a ser adotada, devido à restrição de recursos para a construção de novas 

unidades. 
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Nos Estados Unidos para garantir o uso do transporte escolar e 

concomitantemente minimizar os custos, são utilizados os Sistemas de Informações 

Geográficas sistematicamente. A maioria dos estados norte-americanos recorre a softwares 

desenvolvidos especificamente para o setor de transporte escolar, sendo os mais difundidos: o 

Ecotrans e o Edulog. Esse fato ocorre devido a esse país se destacar no atendimento ao setor 

estudantil, chegando a gastar 9,8 bilhões de dólares por ano (THORNTHWAITE e PETTITT, 

1995). 

Um estudo sobre a relocação de postos de saúde em Gana, país em 

desenvolvimento, realizado por Oppong e Hodson (1994), apresenta uma particularidade aqui 

correlacionada, pois levou em consideração o modo a pé como deslocamento dos usuários 

para unidade de serviço em estudo, devido a se tratar de um país pobre. Para o 

desenvolvimento desse estudo usaram modelos de localização e distribuição como meios de 

medir a acessibilidade espacial, para isso os autores definem a acessibilidade geográfica pela 

proximidade e alcance. A proximidade tem o sentido de minimizar a distância, a qual pode ser 

medida em termos da distância média, enquanto o alcance é a distância máxima de alcance, 

isto é a pessoa atendida pelo serviço é dita “coberta”. Nesse estudo foi utilizado o algoritmo 

da distância Euclidiana, distancia em linha reta entre dois pontos. Concluindo que, o 

equipamento instalado é considerado acessível, se estiver dentro dos limites de distâncias pré-

estabelecidos. 

 É importante destacar que segundo Holanda (2006), pesquisas realizadas 

anteriormente apontam a distância como o maior determinante de uso dos equipamentos. O 

caso aqui analisado teve como propulsor esse estudo e seu diagnóstico têm por finalidade à 

verificação dos deslocamentos, enquanto fator de garantia da acessibilidade aos equipamentos 

educacionais, necessários para os alunos de escola pública na cidade de Fortaleza. 

Segundo Langford e Lewis (1995), os Sistemas de Informações Geográficas 

aplicados aos Transportes (SIGs-T), resumidamente, é um ambiente de captura, 

gerenciamento e análise de dados espaciais relativos ao transporte. E, ainda, afirmam que essa 

tecnologia foi aplicada efetivamente a partir de 1992/1993 devido a tornar-se mais fácil 

analisar a segmentação dinâmica e a própria análise em rede, onde a análise da segmentação 

dinâmica é a ligação de atributos lineares, ou de pontos a uma rede; e a análise em rede é o 

menor caminho, tráfego, viagens, etc. 

Bravo e Cerda (1995), fazem a divisão da informação usada em Engenharia de 

Transporte em: informação de natureza cadastral, informação de terreno e informação 
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resultante de Modelagens e Simulações. Sendo que respectivamente a primeira é proveniente 

de grandes entidades, como por exemplo, o IBGE; a segunda consiste de pontos geográficos, 

chamados de nós, e as ligações entre eles, denominado de arcos, que constituem uma malha 

conexa, identificada como rede viária de transporte, e que em termo de demanda a informação 

é dada por um conjunto de áreas ou regiões, denominadas zonas, onde a interação espacial 

entre as mesmas se dá através de matrizes; e finalmente a terceira é a obtenção do resultado 

através dos modelos de viagens que consideram: viagens atraídas e produzidas, custos de 

viagens entre as zonas, tipos de veículos ou deslocamentos, dentre outros. 

Portanto, as informações manipuladas nos sistemas de transportes referem-se a 

três elementos espaciais: nós, arcos, e zonas, sendo para isso, utilizados pontos, linhas e áreas, 

respectivamente. Neste estudo foi usado como ferramenta o software TransCAD, um Sistema 

de Informação aplicado ao Transporte (SIG-T). Sucintamente pode-se dizer que TransCAD é 

um SIG, só que para transportes, possibilitando a identificação de trajetos a serem 

percorridos. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

 

“O pensamento que concebe constitui o homem real.” 
(KARL MARX) 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma metodologia para a avaliação do atendimento 

quanto à acessibilidade as escolas públicas, para alunos de 7 a 14 anos, do ensino 

fundamental, em área urbana.  

A proposta metodologia tem como fundamentação a revisão bibliográfica deste 

estudo, proporcionando contextualização à investigação, e imprime como objetivo a 

verificação do atendimento escolar ofertado nas escolas públicas, sob o ponto de vista do 

acesso, quanto a seu deslocamento, entre a casa e a escola, sendo que este pode interferir, 

representativamente, na atividade desse tipo de equipamento na área urbana. 

O banco de dados georeferenciado proporcionará a elaboração de mapas temáticos 

com as escolas espacializadas e a interface dos dados possibilitará a simulação de caminhada 

do aluno até a escola. A análise do atendimento escolar ofertado, quanto ao acesso à escola, 

na forma da distância percorrida a pé, será desenvolvida no capítulo seguinte do presente 

estudo. 

 

 

5.1 Metodologia Proposta 

 

 

Conforme apresentado nos capítulos 2 e 3, o ensino fundamental é obrigatório e 

gratuito, para todos entre 7 e 14 anos, e deve ser ofertado prioritariamente pelo município; e, 

também, existem vários fatores que interferem na localização das escolas públicas do ensino 

fundamental, dentre elas as distâncias percorridas a pé e o tempo de caminhada. Nesse estudo, 

pretende-se analisar o fator relacionado à acessibilidade, com enfoque na distância percorrida 

a pé com relação à localização da escola. 
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A metodologia proposta para a realização desta análise consiste das seguintes 

etapas:  

1. Levantamentos de informações e coleta de dados;  

2. Seleção da área de estudo;  

3. Espacialização das unidades escolares;  

4. Identificação da área de abrangência das unidades escolares; e 

5. Agregação dos setores por área de influência das unidades escolares. 

 

 

5.1.1 Levantamentos de Informações e Coleta de Dados 

 

 

Esta etapa consiste em realizar um levantamento das informações e dos dados, do 

local de estudo, relativos aos seguintes aspectos: 

a. sócio-econômicos (incluindo mapas de distribuição de renda, população 

total e por faixa etária; divisão administrativa);  

b. matrículas realizadas (incluindo o endereço de cada unidade escolar 

pública, com suas respectivas quantidades de matrículas por tipo de 

ensino); 

c. acessibilidade urbana (incluindo bases cartográficas com informação do 

sistema viário); 

d. software empregado. 

Esses dados e informações podem ser obtidos através do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), considerando os dados dos setores censitários relativos ao 

Censo Demográfico (realizado no ano de 2000); da Secretaria de Educação do município ou 

do estado; dos órgãos gestores de trânsito e infra-estrutura do município; e aquisição dos 

softwares empregados. 
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5.1.2 Seleção da Área de Estudo 

 

 

De posse dos dados e informações coletados, pode-se selecionar uma área de 

estudo identificando os aspectos sócio-econômicos mais críticos e a maior concentração de 

população na faixa etária. A aquisição desses dados em sistemas de informações geográficas 

facilita também as análises que serão realizadas. 

Para a elaboração dos mapas temáticos, os quais possibilitam a obtenção e análise, 

inclusive visual, das informações necessárias ao estudo, se faz necessária à superposição de 

camadas de informações. O SIG para transportes, como já apresentado no capítulo 4, 

proporciona essas integrações e elaboração tanto dos mapas temáticos como da simulação dos 

dados, gerando o resultado por meio de banco de dados e de mapas temáticos após a 

simulação. 

 

 

5.1.3 Espacialização das Unidades Escolares 

 

 

Para que seja possível a simulação e a geração de mapas temáticos, torna-se 

necessária a construção de um banco de dados espacializado das unidades escolares. Essa 

espacialização é elaborada a partir dos endereços das unidades escolares, onde cada unidade é 

identificada por um par de coordenadas e recebe seus atributos correlatos. A base digital 

utilizada para a construção desse georeferenciamento é o mapa do sistema viário do município 

e um software que possibilite integração com os demais dados necessários ao estudo. 

 

 

5.1.4 Identificação da Área de Abrangência das Unidades Escolares 

 

 

A identificação da área de abrangência das unidades escolares consiste na 

aplicação da técnica de particionamento da rede viária, na qual as ruas e avenidas no entorno 

das unidades escolares são dividas seguindo um critério pré-estabelecido de área de 

abrangência (raio ou deslocamento linear). 
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Para que o particionamento da rede viária seja realizado torna-se necessário o uso 

de um software que se utilize de camadas para integrar as diferentes bases geográficas 

(localização das escolas, disposição do sistema viário, setores censitários, etc) com as bases 

relacionais (dados em formato tabular, como por exemplo, as planilhas com a quantidade de 

matrículas por escola). 

 

 

5.1.5 Agregação dos Setores por Área de Influência das Unidades Escolares 

 

 

A agregação dos setores por área de influência das unidades escolares consiste em 

após a rede viária ser particionada, com o uso de um software, que seja agregado a essa rede 

os setores censitários a fim de identificar, qual unidade escolar exerce maior influência sobre 

um ou mais setor censitário, e, também, identificar os setores censitários que não são 

atendidos por nenhuma unidade escolar, seguindo um critério pré-estabelecido da área de 

abrangência (raio ou deslocamento linear) das unidades escolares. 

A partir desse momento, com o uso do software, serão gerados mapas temáticos, 

com os setores que são abrangidos pelas respectivas unidades escolares, tornando-se possível, 

identificar os setores que não são atendidos com relação ao critério de abrangência, e também 

para os setores que são atendidos identificar, ainda, o equilíbrio entre a relação oferta 

(quantidade de matriculas que as unidades escolares disponibilizam) e a demanda (quantidade 

de alunos, por faixa etária, por setores censitários agregados em cada unidade escolar). 
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CAPÍTULO 6 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA E ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE 

E DO ATENDIMENTO ESPACIAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS NA 

CIDADE DE FORTALEZA – SER V 
 

 

A espantosa realidade das coisas  
é a minha descoberta de todos os dias. 

(FERNANDO PESSOA) 
 

 

Neste capítulo estão apresentadas a aplicação da metodologia proposta e a 

avaliação do atendimento quanto à acessibilidade às escolas públicas, para alunos de 7 a 14 

anos, do ensino fundamental, em uma área da cidade de Fortaleza. 

A primeira parte aborda a aplicação da metodologia proposta, em um estudo de 

caso, na cidade de Fortaleza-CE, que consiste no levantamento das informações gerais do 

município, a seleção da área a ser estudada e a criação de um banco de dados 

georeferenciados para a área selecionada, contendo a localização das escolas públicas e a 

quantidade de matrículas por série e por idade.  

Na segunda parte deste capítulo estão apresentas as principais análises sobre as 

políticas públicas de atendimento da rede escolar pública municipal e estadual, com relação 

ao deslocamento casa-escola, abordado ao longo deste trabalho, destacando a importância da 

metodologia desenvolvida e dos resultados obtidos com a sua aplicação em um estudo de 

caso. Portanto estão destacadas as principais análises quanto ao atendimento escolar na SER 

V, verificando o deslocamento realizado a pé, casa-escola, de no máximo 800 metros, como 

forma de garantir a acessibilidade do aluno de 7 a 14 anos, no ensino fundamental, com 

relação a cada unidade escolar pública municipal. Também, devido ao software empregado e, 

aos dados fornecidos pela SEDUC terem sido inseridos em uma base digital, será verificado o 

atendimento com relação à demanda existente no entorno das escolas públicas (municipais e 

estaduais), com deslocamentos de até 800 metros. 
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6.1 Aplicação da Metodologia Proposta em Estudo de Caso 

 

 

Para o procedimento das análises sobre o atendimento quanto à acessibilidade dos 

alunos às escolas públicas de ensino fundamental, em termos metodológicos, optou-se por 

realizar um estudo de caso, que segundo Vergara (1997), é uma técnica quantitativa de 

pesquisa, e permite obter variada fonte de informações, com caráter de profundidade e 

detalhamento. A presente pesquisa se desenvolveu na cidade de Fortaleza, capital do Estado 

do Ceará. 

 

 

6.1.1 Caracterização do município 

 

 

O município de Fortaleza possui uma população estimada em 2.431.415 

habitantes (IBGE, 2007). Essa população se distribui em 313,14 km², sendo que sua 

densidade demográfica no ano 2000 era de 68,4 hab/ha (ANUÁRIO DO CEARÁ, 2005), e 

hoje é estimada em 77,6 hab/ha. Está dividida em seis regiões administrativas denominadas 

Secretarias Executivas Regionais (SER’s) conforme mostra a Figura 6. Possui uma topografia 

predominantemente plana com pequenas elevações. Tem como principais atividades 

econômicas a agroindústria, o comércio de atacado e varejo, a indústria de transformação, a 

bovinocultura leite semi-intensiva, a piscicultura consorciada intensiva, o turismo, os bares, 

os restaurantes e a hotelaria (ANUÁRIO DO CEARÁ, 2005). 
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SER VI
SER V

SER II

SER IV

SER III

SER I

 
Figura 6 - Divisão Político-Administrativa de Fortaleza, por Secretarias Executivas Regionais e por Bairros  

Fonte: PMF (2008) 

 

O sistema viário digitalizado, obtido junto à Secretaria de Infra-estrutura (SEINF) 

e à Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania (AMC), ambos do 

município de Fortaleza, está apresentado na Figura 7, juntamente com as divisas das seis 

Secretarias Executivas Regionais do município de Fortaleza. 
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SER VI
SER V

SER II

SER IV

SER III

SER I

 
 Figura 7 - Mapa com as divisões das seis Secretarias Executivas Regionais e o Sistema Viário do Município de 
 Fortaleza. 

 Fonte: SEINF/PMF (2008) 

 

A malha viária, da cidade, tem uma configuração rádio-concêntrica, estruturada com 

cinco principais eixos de ligação: 

a. oeste: pela Av. Bezerra de Menezes/Mr. Hull, em direção ao município de 

Caucaia, situado na Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, prolongando-se 

pelas rodovias BR-222 e BR-020; 

b. sudoeste: pela Av. Augusto dos Anjos e Av. Osório de Paiva, em direção ao 

município de Maranguape, situado na RMF, prolongando-se pela rodovia CE-

065; e pela Av. João Pessoa e Godofredo Maciel, em direção aos municípios 

de Maracanaú, Pacatuba e Guaiúba, situados na RMF, prolongando-se pela 

rodovia CE-060 
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c. sul: pela Av. Visconde do Rio Branco/Aguanambi, dando acesso ao Aeroporto, 

ao município de Itaitinga, situado na RMF, e a outros estados do País, 

prolongando-se pela rodovia BR-116; e 

d. sudeste: pela avenidas Barão de Aquiraz/José Hipólito/Washington Soares, em 

direção aos municípios de Eusébio e Aquiraz, situados na RMF, prolongando-

se pela rodovia CE-040. 

Devido a esse traçado rádio-concêntrico, apresentado na Figura 8, somado à falta 

de planejamento da expansão da cidade, que ocorreu ao longo dos anos, Fortaleza apresenta 

hoje sérios problemas relacionados ao sistema viário, tais como: descontinuidade das vias, 

geometria inadequada, pontos de estrangulamento, além de deficiência na rede de drenagem. 

O município também apresenta maior deficiência nas ligações leste-oeste, devido aos 

impedimentos provocados pelas transposições das barreiras físicas e naturais existentes, 

constituídas principalmente pela linha férrea e a BR-116, que se desenvolvem no sistema 

radial, e pela grande quantidade de rios e córregos. 

 

 

         Figura 8 - Principais Eixos de Ligação do Município de Fortaleza  

         Fonte: AMC (2008) 
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Segundo Holanda (2006), tais fatores contribuem representativamente para a 

ineficiência das ligações entre as atividades urbanas e para o aumento do tempo e dos 

deslocamentos das viagens. 

Além dessa configuração, Fortaleza apresenta uma forte concentração de viagens 

ao longo dos eixos radiais consolidados, os quais convergem para a região central e Aldeota, 

que se destacam como os principais locais de destino de viagens, devido a grande quantidade 

de serviços ofertados nessas áreas. Essa concentração espacial de comércio e serviços, que 

também geram e concentram os empregos, é responsável por uma segregação espacial da 

renda.  

Quanto aos aspectos educacionais, a cidade, em 2007, possuía 385 escolas 

públicas que ofertavam o ensino fundamental, para faixa etária de 7 a 14 anos, perfazendo um 

total de 257.210 matrículas neste nível de ensino, (SEDUC, 2007).  

O total de 385 escolas públicas, em Fortaleza, no ano de 2007 era organizado em 

regime de colaboração, com a presença da esfera administrativa federal, com uma unidade 

escolar no bairro da Aldeota; da esfera administrativa estadual, com 151 unidades escolares, 

distribuídas nas seis dependências regionais; e da esfera administrativa municipal com 233 

unidades escolares, também distribuídas nas seis dependências regionais. A Tabela 1 

apresenta os dados relativos às unidades escolares por divisões administrativas e por esferas 

administrativas em Fortaleza referentes ao ano de 2007. 

  

Tabela 1 - Unidades de Escolas Públicas de Fortaleza por Dependência Regional e Administrativa - Ano 2007 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI

Municipal 34 20 30 20 67 62 233

Estadual 29 19 23 20 33 27 151

Federal 0 1 0 0 0 0 1

Total 63 40 53 40 100 89 385

Dependência 
Administrativa

Dependência Regional
Total

 
Fonte: SEDUC (2007) 

 

A Figura 9 apresenta a distribuição percentual das unidades escolares, por esfera 

administrativa, no município de Fortaleza, indicando os principais colaboradores da oferta do 

ensino fundamental. A esfera municipal representa aproximadamente 60% da oferta de 
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unidades escolares, seguida da esfera estadual com aproximadamente 40% da oferta de 

unidades escolares, e a esfera federal aproxima-se de 0% devido a ofertar somente uma 

unidade escolar. 

 

39,2%

0,3%

60,5% Municipal
Estadual
Federal

 
Figura 9 - Distribuição percentual das unidades escolares por esferas administrativas no município de Fortaleza 

Fonte: SEDUC (2007) 

 

 

6.1.2 Levantamentos de Informações e Coleta de Dados 

 

 

Nesta primeira etapa de aplicação da metodologia, foi realizado o levantamento 

dos aspectos sócio-econômicos, populacionais e de matrículas, por unidade escolar pública, 

no ensino fundamental na cidade de Fortaleza. Alguns dados foram obtidos de sistemas de 

informações geográficas, que facilitarão as análises a serem realizadas na etapa de análise da 

distribuição da rede escolar, em que se faz necessária à superposição de camadas de 

informações e a geração de mapas temáticos. A partir dos dados coletados nessa etapa, será 

selecionada uma área de estudo dentro da cidade, onde os aspectos levantados sejam mais 

críticos. 

 

 

6.1.2.1 Aspecto sócio-econômico 

 

 

O aspecto sócio-econômico refere-se a informações sobre a distribuição de renda, 

por setores censitários e divisão administrativa do município. Essas informações foram 
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obtidas da base de dados do IBGE, considerando os dados dos setores censitários relativos ao 

Censo Demográfico realizado no ano 2000, e o mapa foi elaborado através do programa 

TransCAD, que é um SIG.  

Na Figura 10, percebe-se uma nítida concentração de alta renda na Secretaria 

Executiva Regional II – SER II, situada na região nordeste da cidade, principalmente nos 

bairros Centro e Aldeota, principais áreas de comércio e serviços, bem como uma tendência 

de espalhamento dessa mancha para a SER VI, ao longo da Av. Washington Soares (área 

sudeste), e para a SER IV, no bairro de Fátima, (área centro-sul), áreas adjacentes aos bairros 

Centro e Aldeota. Essa concentração de renda em determinadas áreas da cidade coincide com 

os locais que vêm recebendo os mais altos investimentos imobiliários. Também pode ser 

observada a concentração de baixa renda nas regiões mais periféricas da cidade, porém com 

maior concentração de baixa renda nas SER’s I e V. 
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Figura 10 – Distribuição de renda em Fortaleza (referente à renda média mensal dos chefes de família) por setor 
censitário e por dependências regionais. 

Fonte: IBGE (2000) 
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6.1.2.2 Aspecto populacional 

 

Os aspectos populacionais incluíram informações a respeito da distribuição da 

população total, densidade demográfica e número de habitantes por domicílio, da população 

por faixa etária, por setores censitários e divisão administrativa do município. Essas 

informações foram obtidas do IBGE, considerando os dados do Censo Demográfico realizado 

no ano 2000, e os mapas demográficos foram elaborados através do programa TransCAD. A 

Figura 11 apresenta a distribuição da população total em Fortaleza. 
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Figura 11 – Distribuição da população em Fortaleza por setor censitário e por dependências regionais 

Fonte: IBGE (2000) 

 

Observando o mapa da Figura 11, verifica-se que, as SER´s II e principalmente a 

VI, apresentam uma menor quantidade de setores censitários com população acima de 1.800 

habitantes, enquanto as SER´s I, III, IV e V apresentam uma maior quantidade de setores 

censitários com população superior a 1.800 habitantes. 
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6.1.2.3 Matrículas 

 

 

Os dados de matrículas foram obtidos junto a Secretaria de Educação do Estado 

do Ceará (SEDUC), em formato de planilha, para o ensino público, contendo as seguintes 

informações para o município de Fortaleza: dependências administrativas; nomes das 

unidades escolares; endereços das escolas; número de matrículas de 1a a 4a, e de 5a a 8a ou 9a

Dos dados fornecidos pela SEDUC obteve-se o total de 385 unidades de escolas 

públicas que ofertavam o ensino fundamental, para a faixa etária de 7 a 14 anos, perfazendo 

257.210 matrículas, em Fortaleza, no ano de 2007, organizado em regime de colaboração.  

 

séries por unidade escolar e por tipo de ensino para o ensino fundamental. As matrículas 

obtidas são referentes ao ano de 2007, pois o presente trabalho teve início em março de 2008 

e a SEDUC, na referida data, ainda não dispunha dos dados de matrículas de 2008 para o 

município de Fortaleza. 

A oferta dessas matrículas estava distribuída com a presença: da esfera 

administrativa federal, com 605 matrículas no bairro da Aldeota; da esfera administrativa 

estadual, com 83.062 matrículas, distribuída nas seis dependências regionais; e da esfera 

administrativa municipal com 173.543 matrículas, também distribuídas nas seis dependências 

regionais. A Tabela 2 apresenta os dados relativos às matrículas iniciais por divisões 

administrativas e por esferas administrativas em Fortaleza, referentes ao ano de 2007.  

 

Tabela 2 - Matrículas das Escolas Públicas de Fortaleza por Dependência Regional e Administrativa no Ensino 
Fundamental – Ano 2007 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI

Municipal 26.876 14.493 21.538 12.145 50.106 48.385 173.543

Estadual 15.091 9.379 13.908 10.612 18.378 15.694 83.062

Federal 0 605 0 0 0 0 605

Total 41.967 24.477 35.446 22.757 68.484 64.079 257.210

Dependência RegionalDependência 
Administrativa Total

 
Fonte: SEDUC (2007) 
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Observa-se a concentração de matrículas, na rede pública para o ensino 

fundamental, nas SER´s V e VI, com uma forte presença da esfera municipal, já a SER IV 

apresenta o menor número de matrículas e tem a presença quase equivalente das esferas 

administrativas municipal e estadual, representando 53,4% e 46,6% respectivamente, o que 

aponta para uma forte presença da esfera administrativa estadual nessa SER no ensino 

fundamental. Na Figura 12 pode ser facilmente observada a distribuição da oferta de 

matrículas por esferas administrativas e por dependência regional. 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 M

at
ríc

ul
as

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI

Dependência Regional

Municipal
Estadual
Federal

 
Figura 12 - Distribuição das Matrículas Ofertadas pelas Esferas Administrativas, no Ensino Fundamental, por 
Dependência Regional – ano 2007 

Fonte: SEDUC (2007) 
 

A distribuição das matrículas, do ensino fundamental público, no município de 

Fortaleza estão distribuídas nas seis SER´s da seguinte maneira: 26% na SER V, 25% na SER 

VI, 16% na SER I, 14% na SER III, 10% na SER II, e 9% na SER I. A Figura 13 apresenta a 

distribuição das matrículas por SER. 
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Figura 13 - Distribuição das Matrículas Públicas Ofertadas, no Ensino Fundamental, por  SER´s - ano 2007  

Fonte: SEDUC (2007) 
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6.1.2.4 Acessibilidade urbana 

 

 

Os mapas com o sistema viário e as divisões administrativas, referentes ao ano de 

2007, do município de Fortaleza foram obtidos junto a Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(PMF), através da Secretaria de Infra-estrutura (SEINF) e da Autarquia Municipal de 

Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania (AMC), em formato digital. Esses mapas estão 

apresentados na caracterização do município acima descrito. 

 

 

6.1.2.5 Software empregado 

 

 

Os software empregado para o desenvolvimento do estudo foi o TransCAD, um 

SIG para transportes, que integra a base de dados do IBGE por setor censitário, os dados de 

localização das escolas e suas respectivas matrículas por série e por idade, o sistema viário e 

as divisões administrativas, possibilitando a efetivação do estudo com uma maior dinâmica. 

 

 

6.1.3 Seleção da Área de Estudo 

 

 

O processo de seleção da área a ser desenvolvido o estudo, considerou as regiões 

mais carentes, isto é a região do município com concentração de baixa renda e com maior 

número de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos no ano de 2007. Para tanto foram 

identificadas quatro etapas a serem percorridas.  

A primeira etapa consistiu em identificar a delimitação das áreas, no qual o 

processo foi a adoção das divisões existentes na cidade, pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, sendo estas as seis Secretarias Executivas Regionais – SER’s. Outro fator que 

determinou a escolha das divisões das SER’s é o fato de que cada uma possui, em sua 

estrutura, um Distrito de Educação, referenciando então o estudo a um Distrito Educacional. 

Estas divisões estão apresentadas na Figura 6, no item caracterização do município, do 

presente estudo. 
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A partir das divisões das SER’s, existentes, a segunda etapa consistiu em analisar 

o mapa apresentado na Figura 10, o qual foi elaborado com os dados de renda do IBGE de 

2000, por setor censitário, e com o uso da ferramenta SIG, indicando a distribuição espacial 

da renda de cada setor, de forma escalonada, possibilitando a visualização espacial dos setores 

com maior e menor renda. Analisando esse mapa já se percebe que as regiões periféricas, são 

onde estão localizados os setores que apresentam a renda mais baixa. Pode também ser 

verificada que, a concentração de menor renda está nas regionais I, V e VI, com tendência a 

regional V. 

Na terceira etapa também foram utilizadas as divisões existentes das dependências 

regionais, mais os dados de população estratificada por idade do IBGE, por setor censitário, e 

da mesma forma, com o uso da ferramenta SIG. A partir desse momento foi elaborado um 

mapa que apresenta a distribuição espacial do número de crianças com idade de 0 a 7 anos em 

cada setor, de forma escalonada, possibilitando a visualização espacial dos setores com maior 

e menor número de população na faixa etária de 0 a 7 anos. 

A escolha da faixa etária de 0 a 7 anos se deu devido ao censo ser de 2000 e o 

estudo ter sido realizado analisando as matrículas de 2007. Portanto, partiu-se de crianças que 

em 2000 estariam na faixa etária de 0 a 7 anos, e após 7 anos essas crianças estariam na faixa 

etária de 7 a 14 anos.  

Analisando o mapa de população, com faixa etária de 0 a 7 anos, por setor 

censitário e por regional, percebe-se novamente, que os setores que apresentam o maior 

número de crianças entre 0 e 7 anos estão localizados nas regiões mais periféricas da cidade. 

Verifica-se também que, a tendência de maior número de crianças, na faixa etária de 0 a 7 

anos, está concentrada nas regionais V e VI. Esta leitura pode ser realizada no mapa da Figura 

14, apresentada a seguir. 

A quarta etapa do processo de escolha da área a ser estudada, consistiu na 

combinação das variáveis: menor renda e maior população na faixa etária de 0 a 7 anos, por 

setores censitários. Novamente com o uso da ferramenta SIG, gerou-se um mapa que 

identificou os setores censitários que apresentavam simultaneamente um maior número de 

crianças na faixa de 0 a 7 anos e a menor renda, em cada Secretaria Executiva Regional 

(SER). 
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Figura 14 - Mapa da distribuição de população com faixa etária de 0 a 7 anos por setor censitário e por regionais 

no ano de 2000. 

Fonte: IBGE (2000) 
 

Neste momento, por meio da leitura realizada no mapa da Figura 15, a seguir, se 

conclui que a regional V é a que apresenta a maior quantidade de setores com menor renda e 

maior quantidade de crianças de 0 a 7 anos. 

Portanto, considerando o processo de seleção da área a ser estudada - 

concentração de baixa renda versus maior número de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos 

no ano de 2007 - conclui-se que a Secretaria Executiva Regional V (SER V) é a selecionada 

para o desenvolvimento do estudo, devido a apresentar, segundo estes indicadores, as maiores 

dificuldades para o acesso a escola. 
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Figura 15 - Mapa com a distribuição da combinação menor renda x maior população com faixa etária de 0 a 7 
anos, por setor censitário e dependência administrativa. 

Fonte: IBGE (2000) 
 

 

6.1.3.1 Caracterização da Área Selecionada 

 

A SER V possui cerca de 570.000 habitantes distribuídos em 16 bairros, sendo a 

mais populosa do município. Os 16 bairros da SER V são: Genibaú, Conjunto Ceará (I e II), 

Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira, Parque São José, Canindezinho, Vila 

Manoel Sátiro, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, 

Maraponga, Mondubim (I e II), Jardim Cearense e Prefeito José Walter (PMF, 2008), 

apresentados na Figura 16. 
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       Figura 16 - Divisão e Identificação dos Bairros da SER V. 

       Fonte: PMF (2008) 

 

Atualmente essa regional possui grandes conjuntos habitacionais oriundos da 

política habitacional do Banco Nacional de Habitação (BNH), podendo-se destacar os 

seguintes: Conjunto Ceará com 41.854 habitantes, Prefeito José Walter com 27.477 

habitantes, e Conjunto Esperança com 15.291 habitantes, que constituem os maiores 

conjuntos habitacionais de Fortaleza. 

A SER V, em 2007 possuía, também, 18 (dezoito) áreas de riscos, todas com 

problemas de alagamento, destacando-se pelo maior número de famílias residentes as áreas 

denominadas Pantanal de Santo Amaro (2137), Parque Jerusalém (428), Favela do Capim 

(423) e Grenville (288). No total, 3.790 famílias habitam essas áreas. Concentra ainda 40 
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favelas, principalmente nos bairros que possuem Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM-B) mais baixo, como: Bom Jardim (0,403), Canindezinho (0,404), Genibaú 

(0,378), Granja Lisboa (0,404), Granja Portugal (0,394), Mondubim (0,439), Parque 

Presidente Vargas (0,377), Parque Santa Rosa (0,438), Parque São José (0,429) e Siqueira 

(0,377) (PMF, 2007). 

Essa breve caracterização torna-se mais um indicador da necessidade do 

atendimento escolar ser efetivado pelo município nessa região, buscando atender as crianças 

de forma que seja possível o acesso à escola. 

 

 

6.1.4 Espacialização das Unidades Escolares 

 

 

Após a seleção da área a ser estudada foi construído o banco de dados 

georeferenciado das escolas públicas para essa área, sendo utilizados os endereços de cada 

uma dessas escolas para localizá-las no mapa, vinculando a localização com todos os dados de 

endereço e quantidade de matrículas ofertadas de cada escola pública. Esse banco de dados foi 

gerado no software TransCAD que possibilita a integração com todos os dados necessários ao 

estudo. Os dados aqui utilizados foram: o mapa da cidade contendo o sistema viário e os 

bairros da PMF; os endereços e matrículas de cada escola pública fornecidos pela SEDUC; e 

os setores censitários, todos referentes à SER V. Ressalta-se que os dados de localização de 

escolas e matriculas, para o ensino público fundamental, utilizados no estudo foram 

construídos em uma base georefenciada do sistema viário urbano. 

O banco de dados foi gerado com atributos possibilitando a geração de vários 

dados e mapas e, devido a isso, podem ser gerados além do mapa contendo todas as escolas 

públicas espacializadas, mapas que apresentam somente as escolas públicas municipais, assim 

como as escolas públicas municipais e estaduais, que ofertam o ensino fundamental na SER 

V. A Figura 17, mostra o mapa com a distribuição espacial das escolas públicas municipais, 

gerada por meio do TransCAD. 
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Figura 17 - Distribuição das Escolas Públicas Municipais na SER V 

 

A distribuição espacial das escolas públicas municipais e estaduais, gerada por 

meio do TransCAD está apresentada no mapa da Figura 18 a seguir. 
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Figura 18 - Distribuição das Escolas Públicas Municipais e Estaduais na SER V 

 

 

6.1.5 Identificação da Área de Abrangência das Unidades Escolares 

 

 

A identificação da área de abrangência das unidades escolares utilizada no estudo 

consistiu na aplicação da técnica de particionamento da rede viária, na qual as ruas e avenidas 

no entorno das unidades escolares foram dividas seguindo um critério pré-estabelecido de 

deslocamento linear, distância a ser percorrida pelo sistema viário, considerando o setor 

censitário a que a via pertence. 
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Para que o particionamento da rede viária fosse realizado foi usado o software 

SIG TransCAD. Esta ferramenta utiliza-se de camadas para integrar as diferentes bases 

geográficas (localização das escolas, disposição do sistema viário, setores censitários, etc) 

com as bases relacionais (dados em formato tabular, como por exemplo, as planilhas com a 

quantidade de vagas por escola).  

O critério de deslocamento adotado no presente estudo teve como objetivo ofertar 

ao educando acessibilidade compatível com a faixa etária de 7 a 14 anos para o percurso casa-

escola, realizado a pé, tomando como base os autores apresentados no capítulo 3. Na 

abordagem de acessibilidade, foi verificado que, um de seus componentes é a distância ou 

tempo de percurso que devem ser adequados às idades.  

Conforme abordado anteriormente o município de Fortaleza apresenta uma 

topografia predominantemente plana, que segundo o MEC (1991a), áreas com declividade de 

até 5%, a distância máxima a ser percorrida a pé, para alunos do ensino fundamental, deve ser 

de até 1.000 metros. Para Ferrari (1991), o percurso a pé, para alunos do fundamental, deve 

ser de até 15 minutos e a distância máxima de 800 metros, e Childs (1999) já considera uma 

distância confortável para se percorrer a pé em torno de 600 metros. Com base nessa revisão 

bibliográfica definiu-se neste estudo a média de 800 metros como a distancia máxima a ser 

percorrida a pé no trajeto casa-escola, pelos educandos, para a cidade de Fortaleza. 

A Figura 19 apresenta o mapa com o sistema viário particionado, para as unidades 

escolares da esfera administrativa municipal, indicando as escolas e seus respectivos acessos 

com deslocamentos de até 800 metros, na SER V, possibilitando a verificação da área de 

atendimento de cada escola. 
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Figura 19 - Mapa de particionamento viário com relação à localização das escolas municipais da SER V e ao 
deslocamento adotado 

 

Também foi realizado o particionamento considerando todas as unidades públicas 

escolares ofertadas na SER V, isto é, considerando as dependências administrativas 

municipais e estaduais para o ensino fundamental. A Figura 20 apresenta o mapa com o 

sistema viário particionado, para as unidades escolares das esferas administrativas, municipal 

e estadual, indicando as escolas e seus respectivos acessos com deslocamentos de até 800 

metros, na SER V, possibilitando a verificação da área de atendimento de cada escola. 
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Figura 20 - Mapa de particionamento viário com relação à localização das escolas municipais e estaduais da SER 
V e ao deslocamento adotado 

 

Para uma melhor visualização e compreensão desta etapa, a Figura 21, 

apresentada abaixo, ilustra o particionamento de uma parte do sistema viário da SER V, 

apresentando as unidades escolas e seus respectivos deslocamentos de até 800 metros. 

Cada unidade escolar tem um sistema viário que é atendido por ela. Esse sistema 

viário pode ser observado nas figuras 19, 20 e 21 por meio de cores, sendo que cada cor do 

sistema viário identifica as vias e conseqüentemente as áreas que são atendidas pelas unidades 

escolares num percurso de até 800 metros. 
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Figura 21 - Detalhe do sistema viário particionado com relação às unidades escolares da SER V 

 

 

6.1.6 Agregação dos Setores por Área de Influência das Unidades Escolares 

 

 

Com a rede viária particionada e com o uso do software SIG TransCAD, foram 

agregados os setores censitários que pertenciam a área de influência de cada unidade escolar, 

a fim de identificar qual escola exerce maior influência sobre um ou mais setor censitário, e, 

sobretudo, identificar os setores censitários que não são atendidos por qualquer unidade 

escolar, seguindo os critérios mencionados. 

Por fim, foram gerados mapas temáticos, no software SIG TransCAD, com os 

setores que são abrangidos pelas respectivas escolas tornando possível identificar os setores 

que não são atendidos com relação ao critério de deslocamento adotado, e também é possível 

identificar o equilíbrio entre a relação oferta (quantidade de matriculas que a escola 

disponibiliza) e a demanda (quantidade de crianças entre 7 e 14 anos), que estão apresentados 

no próximo capítulo. 

Na Figura 22 apresenta-se um detalhe do mapa temático com os setores agregados 

pelas escolas, de acordo com o critério de abrangência estabelecido no presente estudo, onde 

os setores ilustrados da cor preta não são atendidos por nenhuma unidade escolar em relação a 

distancia de 800 metros, de deslocamento a pé, pela rede viária. 
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Figura 22 - Detalhe da agregação dos setores censitários por área de influência das unidades escolar 

 
 

 

6.2 Análises dos Resultados 

 

 

Considerando que Holanda (2006) afirma que em pesquisas realizadas a distância 

foi apontada como o maior determinante de uso dos equipamentos, somado à política pública 

educacional brasileira de intensa expansão do ensino fundamental, o caso aqui analisado teve 

como propulsores esses dois fatores, e seu diagnóstico tem por finalidade a verificação dos 

deslocamentos, enquanto fator de garantia da acessibilidade aos equipamentos educacionais 

necessários para os alunos de escola pública na Secretaria Executiva Regional V (SER V), da 

cidade de Fortaleza-CE. 

Desta forma, por meio do software TranCAD e da rede viária, foi possível 

verificar a existência de setores censitários que não possuem influência de nenhuma escola, 

ou seja, considerando o critério adotado de um deslocamento máximo de abrangência, foram 

identificados os setores censitários que não são atendidos por nenhuma unidade escolar 

pública, seguindo a limitação de caminhada na rede de até 800 metros e, também, identificar 

as unidades escolares públicas que ofertam atendimento com deslocamentos de até 800 

metros agregando vários setores a uma escola. 
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Os dados de endereços e matrículas, das unidades escolares, fornecidos pela 

SEDUC, após serem inseridos no banco de dados e por meio do software empregado no 

estudo, também possibilitaram a verificação da oferta de matrículas e a demanda de alunos 

por bairro por meio da agregação dos setores censitários. 

 

 

6.2.1 Análise dos resultados municipais 

 

 

As análises quanto ao atendimento espacial da rede escolar municipal foram 

realizadas utilizando de forma otimizada as informações geradas pelo software após a 

elaboração do banco de dados, no qual foram inseridas todas as informações de endereços e 

matrículas para cada unidade escolar, fornecidas pela SEDUC. Esse incremento possibilitou 

também a geração de um mapa comparando quantidade de crianças de 7 a 14 anos (demanda) 

e a quantidade de matrículas (oferta) para o ensino fundamental, por bairro na SER V. 

 

 

6.2.1.1 Análise do atendimento quanto à acessibilidade 

  

 

O particionamento da rede viária, realizado para deslocamentos a pé, de no 

máximo 800 metros, identificou os setores censitários que possuem e não possuem 

atendimento, considerando a referida acessibilidade. Esse particionamento identificou, 

também, quantos setores censitários são atendidos por cada escola pública municipal sendo, 

portanto, realizada a agregação desses setores à escola mais próxima dentro do deslocamento 

máximo de 800 metros. 

 A Figura 23 mostra os setores censitários, da regional em estudo, SER V, 

espacializados e agregados com a distância de 800 metros, por escolas públicas da 

dependência administrativa municipal, e também os setores que não foram atendidos pela rede 

escolar pública municipal, indicados na figura pela cor preta.  

Observando a distribuição espacial das unidades escolares públicas municipais 

percebe-se nitidamente que elas não estão uniformemente distribuídas, ou seja, verificam-se 
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áreas onde há uma grande concentração de unidades escolares, enquanto em outras existem 

carência de unidades escolares. Este fenômeno pode ser explicado pela diferença de densidade 

habitacional comum nas áreas urbanas. Porém, o que se verifica na área de estudo, conforme 

apresentado na Figura 14, é que várias áreas com grande quantidade de crianças 

correspondem às regiões com menos concentração de unidades escolares conforme observado 

na Figura 23, como por exemplo, Siqueira, Canindezinho, Parque Presidente Vargas, 

Mondubim e Maraponga. 

 

 
Figura 23 - Agregação dos setores censitários por área de influência das unidades escolares públicas municipais 
na SER V com setores censitários não atendidos pela rede escolar pública (cor preta) 
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Na Figura 24 estão apresentados os setores censitários atendidos e não atendidos 

na SER V, após serem agregados com a distância de 800 metros de caminhada casa-escola 

com relação às unidades escolares públicas da dependência administrativa municipal. Os 

setores censitários não atendidos estão indicados na figura pela cor vermelha. Pode ser 

verificada, também, uma tendência de concentração de não atendimento público municipal 

nas regiões mais periféricas a sul, sudoeste e a sudeste da SER V, além de vazios de 

atendimento interno dos bairros.  

 

 
Figura 24 - Setores censitários atendidos e não atendidos pelo sistema educacional público municipal, no critério 
de deslocamento casa-escola de 800 metros 
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Observa-se ainda que os bairros que apresentam maior quantidade de setores 

censitários com crianças de 7 a 14 anos, não atendidos no ensino fundamental, quanto ao 

deslocamento a pé de até 800 metros, são Siqueira, Maraponga e Mondubim.  

Dentre esses bairros, o bairro Siqueira, apresenta a maior quantidade de setores 

censitários sem atendimento, pelo critério em estudo, totalizando 15 (quinze) setores 

censitários não atendidos, dos 20 (vinte) setores censitários que compõem o bairro, 

representando 75% dos setores censitários sem atendimento quanto ao deslocamento casa-

escola de 800 metros. Destaca-se ainda que o Bairro Siqueira possui a terceira maior área da 

SER V e, os setores censitários não atendidos nesse bairro, espacialmente, representam 75% 

da área do bairro sem atendimento quanto a acessibilidade em estudo. 

Outro bairro que se configura como crítico é o bairro Maraponga, pois, dos 8 

(oito) setores censitários que compõem o bairro, apenas 4 (quatro) são atendidos, o que 

representa 50% dos setores censitários do bairro sem atendimento, considerando o estudo 

desenvolvido quanto à acessibilidade. Ressalta-se que os setores não atendidos perfazem mais 

da metade da área desse bairro. 

O bairro que possui a maior área é o Mondubim e está dividido em 35 (trinta e 

cinco) setores censitários. Desses 35 (trinta e cinco) setores censitários 15 (quinze) não 

possuem atendimento escolar público municipal quanto à acessibilidade abordada neste 

estudo. Portanto, 42,8% dos setores censitários do bairro Mondubim não ofertam 

acessibilidade à unidade escolar pública municipal pelo critério de deslocamento de 800 

metros no percurso casa-escola. 

Destaca-se ainda que, tanto o bairro Presidente José Walter como o bairro Parque 

Presidente Vargas apresentam um setor censitário sem acessibilidade, quanto ao deslocamento 

de 800 metros, bem como não possuem nenhuma unidade escolar pública nesses setores 

censitários. Esses setores censitários não atendidos apresentam uma área de grande porte, 

correspondendo a aproximadamente 80% da área total do José Walter e 90% da área total do 

Parque Presidente Vargas. Este fato compromete, ainda mais, o acesso do aluno à escola, uma 

vez que a distância a ser percorrida torna-se bem superior aos 800 metros para se chegar a 

alguma unidade escolar pública municipal mais próxima.  

Também existem bairros populosos e com áreas variando de pequeno a médio 

porte, que possuem setores censitários não atendidos pelo critério adotado, tais como 

Conjunto Ceará, Parque São José, Genibaú, Granja Portugal, Granja Lisboa e Canidezinho. 
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Ressalta-se que o Parque São José chega a apresentar em torno de 50% do bairro sem 

atendimento quanto ao deslocamento de 800 metros no trajeto casa-escola. 

Dos 16 (dezesseis) bairros que compõem a SER V, apenas 4 (quatro) possuem 

unidades escolares públicas municipais que atendem todas as crianças de 7 a 14 no ensino 

fundamental, com relação à distância percorrida entre casa-escola de 800 metros. Os bairros 

que ofertam unidades escolares acessíveis, pelo critério de deslocamento utilizado no estudo, 

são Bom Jardim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa e Jardim Cearense. 

Ressalta-se que ao efetuar a soma das quantidades de crianças entre 7 e 14 anos 

residentes nos setores censitários não atendidos na SER V, pelo critério de acessibilidade 

quanto ao deslocamento em estudo, 800 metros no percurso casa-escola, se obtém o total de 

14.919 crianças sem atendimento educacional espacial pela dependência administrativa 

municipal no ensino fundamental.  

 

 

6.2.1.2 Análise da demanda e da oferta 

 

 

A agregação dos dados de matrículas ofertadas por unidade de ensino municipal e 

da quantidade de crianças entre 7 e 14 anos dos setores censitários, por bairro, realizado por 

meio do software empregado no estudo e, sem considerar a distância percorrida até a unidade 

escolar, identificou os bairros que não ofertam matrículas suficientes para a quantidade de 

crianças que residem no bairro, assim como os bairros que ofertam matrículas necessárias ou 

superiores para a demanda de crianças, entre 7 e 14 anos, e que moram no bairro. 

A Figura 25 mostra os bairros, da SER V, espacializados e com os setores 

censitários agregados com relação à quantidade de crianças entre 7 e 14 anos (demanda), 

versus a quantidade de matrículas ofertadas pela rede municipal (oferta). Analisando o mapa 

apresentado nessa figura verifica-se nitidamente que a rede municipal de ensino público, com 

relação à quantidade de matrículas, na SER V, não oferta vagas suficientes em 15 dos 16 

bairros que compõem a regional em estudo, para as crianças de 7 a 14 anos que neles residem. 

Observa-se que apenas o bairro Prefeito José Walter oferta, inclusive matrículas a mais, do 

que a demanda necessária do bairro para crianças entre 7 e 14 anos. 
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   Figura 25 – Demanda versus oferta da rede educacional pública municipal por bairros na SER V 

 

Ao comparar as Figuras 24 e 25 verifica-se que os bairros que apresentavam 

maior quantidade de setores censitários com crianças entre 7 e 14 anos não atendida no ensino 

fundamental pela rede pública municipal de educação, quanto ao deslocamento a pé de até 

800 metros, também não possuem oferta de matrículas para todo o bairro, isto é, além de não 

atender ao critério de acessibilidade abordado no estudo não há matrículas suficientes para as 

crianças de 7 a 14 anos nos bairros do Siqueira, Mondubim e Maraponga. 

Ainda, analisando as Figuras 24 e 25, verifica-se que bairros populosos com áreas 

variando de pequeno a médio porte que possuem setores censitários não atendidos pelo 

critério de deslocamento em estudo, também não ofertam matrículas no ensino fundamental 

suficientes para a quantidade de crianças residentes nesses bairros na faixa etária de 7 a 14 
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anos, tais como Conjunto Ceará, Parque São José, Genibaú, Granja Portugal, Granja Lisboa, 

Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Parque São José.  

Destaca-se que os bairros de Bom Jardim, Conjunto Esperança, Parque Santa 

Rosa, e Jardim Cearense, pelo critério de deslocamento do estudo, ofertavam o acesso às 

unidades escolares públicas municipais, porém quando se analisa a Figura 25 verifica-se que 

os mesmos não ofertam a quantidade de vagas suficientes no ensino fundamental para todas 

as crianças entre 7 e 14 anos que moram nesses bairros. 

Portanto, ao analisar os dois mapas simultaneamente, verifica-se que na SER V, 

os bairros que ofertam a acessibilidade pelo critério de deslocamento em estudo, não ofertam 

matrículas suficientes para as crianças entre 7 e 14 anos que residem nesses bairros. Assim, 

como o único bairro que oferta matrículas suficientes pela rede pública municipal para o 

ensino fundamental (Prefeito José Walter), não atende à acessibilidade quanto ao critério de 

deslocamento de 800 metros, pois apresenta um setor censitário com uma área de grande porte 

sem atendimento espacial, para as crianças de 7 a 14 anos. 

 

 

6.2.2 Análise dos resultados municipais e estaduais 

 

 

Apesar do estudo ter como objetivo avaliar o atendimento e acessibilidade da rede 

pública de educação municipal para a SER V, quanto ao deslocamento de até 800 metros, no 

ensino fundamental para crianças de 7 a 14 anos, foram adicionadas na base digital 

informações gerando mais um banco de dados, para verificação desse atendimento e 

acessibilidade para toda a rede escolar pública, municipal e estadual. Dessa forma, foi 

realizado o georeferenciamento incluindo as unidades escolares públicas da dependência 

administrativa estadual seguindo todas as etapas metodológicas apresentadas no capítulo 

anterior. 

 

 

6.2.2.1 Análise do atendimento quanto à acessibilidade 
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Foram identificados os setores censitários que possuem e não possuem 

atendimento, considerando a acessibilidade para deslocamentos a pé, de no máximo 800 

metros, por meio do particionamento da rede viária. Esse particionamento identificou, 

também, quantos setores censitários são atendidos por cada escola pública (municipal e 

estadual) sendo, portanto, realizada a agregação desses setores à escola mais próxima dentro 

do deslocamento máximo de 800 metros. 

A Figura 26 apresenta os setores censitários, da regional em estudo, SER V, 

espacializados e agregados com a distância de 800 metros, por unidades escolares públicas 

das dependências administrativas, municipal e estadual, e também os setores censitários que 

não foram atendidos pela rede escolar pública, indicados na figura pela cor preta. 

 

 
Figura 26 - Agregação dos setores censitários por área de influência das unidades escolares públicas municipais 
e estaduais na SER V com setores censitários não atendidos pela rede escolar pública (cor preta) 
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A Figura 27 apresenta os setores censitários atendidos e não atendidos na SER V, 

após serem espacializados e agregados com a distância de 800 metros de caminhada casa-

escola com relação às unidades escolares públicas, dependências administrativas municipal e 

estadual. Os setores censitários não atendidos estão indicados na figura pela cor vermelha.  

Verifica-se nesse mapa que permanece a tendência de concentração de não 

atendimento público escolar, para o ensino fundamental de crianças de 7 a 14 anos, 

considerando o deslocamento a pé de até 800 metros, quer seja pelas dependências 

administrativas municipal, ou municipal e estadual, nas regiões mais periféricas a sudoeste e a 

sudeste da SER V, com a presença de alguns vazios de atendimento interno dos bairros. 

 

 
 

Figura 27 - Setores censitários atendidos e não atendidos, considerando o critério de deslocamento casa-escola 
de 800 metros, pelo sistema educacional público (municipal e estadual) 
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Observa-se, portanto, que agregando a presença da dependência administrativa 

estadual à municipal, o atendimento da rede escolar pública melhora, porém não efetiva a 

cobertura de atendimento público educacional para todas as crianças na faixa etária de 7 a 14 

anos, no ensino fundamental na SER V, com relação à distância de deslocamento a pé de 800 

metros.  

Analisando a Figura 27 constata-se que os bairros que apresentam maior 

quantidade de setores censitários não atendidos, quanto ao deslocamento de 800 metros no 

trajeto casa-escola para crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental, são Maraponga, 

Mondubim e Siqueira.  

O bairro Maraponga não apresenta melhoria, pois permanece com 50% dos 

setores censitários do bairro sem atendimento escolar público no ensino fundamental, para as 

crianças de 7 a 14 anos e, considerando à acessibilidade quanto ao deslocamento de 800 

metros no percurso casa-escola, destaca-se que os setores censitários não atendidos perfazem 

mais da metade da área total do bairro. 

Verifica-se também que o bairro Mondubim, que possui a maior área da SER V, 

com 35 (trinta e cinco) setores censitários, após a inclusão das unidades públicas estaduais, 

além das municipais, passou de 15 (quinze) para 14 (quatorze) setores censitários que não 

possuem atendimento escolar público quanto à acessibilidade abordada neste estudo. Portanto, 

40% dos setores censitários do bairro Mondubim não ofertam acessibilidade à unidade escolar 

pública pelo critério de deslocamento de 800 metros no percurso casa-escola. Nota-se que, 

mesmo com a presença da dependência administrativa estadual, somada a municipal, 

permanece nesse bairro, grande parte da demanda de crianças de 7 a 14 anos sem oferta de 

unidade escolar pública acessível, no critério de deslocamento estabelecido. 

Quanto ao bairro Siqueira, que possui a terceira maior área da SER V divida em 

20 (vinte) setores censitários, verifica-se que com a inclusão das unidades públicas estaduais 

além das municipais, passou de 15 (quinze) para 7 (sete) setores censitários sem atendimento, 

representando 35% dos setores censitários sem atendimento quanto ao deslocamento casa-

escola de 800 metros, no ensino fundamental público para crianças de 7 a 14 anos. 

Destaca-se que o bairro Presidente José Walter permanece com um setor 

censitário sem acessibilidade, quanto ao deslocamento de 800 metros, bem como não 

apresenta unidade escolar pública nesse setor censitário. Ressaltando que esse setor censitário 
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não atendido apresenta uma área de grande porte, correspondendo a aproximadamente 80% da 

área total do José Walter. 

Os bairros Conjunto Ceará, Manoel Sátiro e Canindézinho apresentam apenas um 

setor censitário em cada bairro que não atende as crianças de 7 a 14 anos, dentro dos critérios 

de acessibilidade estabelecidos no presente estudo. 

Os bairros Bom Jardim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa e Jardim 

Cearense que já eram atendidos pela dependência administrativa municipal, no ensino 

fundamental e para crianças de 7 a 14 anos, quanto ao deslocamento de até 800 metros, 

possuem também unidades escolares da esfera administrativa estadual, que para estes bairros, 

não traz contribuição quanto à acessibilidade enquanto percurso de caminhada casa-escola. 

Portanto, esses bairros ofertam mais unidades públicas escolares do que efetivamente se 

necessita quanto ao critério de acessibilidade espacial para crianças entre 7 e 14 anos, 

considerando a distancia em estudo. 

Dos 16 (dezesseis) bairros que compõem a SER V, 8 (oito) possuem unidades 

escolares públicas, dependência administrativa municipal e estadual, acessíveis para a 

demanda de crianças de 7 a 14 no ensino fundamental, quanto ao deslocamento de 800 metros 

no percurso casa-escola. Esses bairros são Genibaú, Granja Portugal, Bom Jardim, Parque São 

José, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Presidente Vargas, e Jardim Cearense.  

Destaca-se que, somando as quantidades de crianças de 7 a 14 anos residentes nos 

setores censitários não atendidos, quanto à acessibilidade pelo critério de deslocamento de 

800 metros em estudo, se obtém o total de 8.819 crianças sem atendimento educacional 

espacial pelas dependências municipal e estadual no ensino fundamental.  

 

 

6.2.2.2 Análise da demanda e da oferta 

 

 

Os dados de matrículas ofertadas por unidade de ensino municipal e estadual e a 

quantidade de crianças entre 7 e 14 anos foram agregadas por setores censitários, por bairro, 

através do software empregado no estudo sem considerar a distância percorrida até a unidade 

escolar. Com isso foram identificados os bairros que não ofertam matrículas suficientes para a 

quantidade de crianças, entre 7 e 14 anos, que residem no bairro, assim como os bairros que 
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ofertam matriculas necessárias ou superiores para a demanda de crianças entre 7 e 14 anos e 

que moram no bairro. 

Na Figura 28 estão apresentados os bairros da SER V, espacializados com os 

setores censitários agregados com relação à quantidade de crianças entre 7 e 14 anos 

(demanda), versus a quantidade de matrículas ofertadas pela rede municipal e estadual 

(oferta). Observando a Figura 28 verifica-se que a quantidade de matrículas ofertadas pelas 

dependências administrativas, municipal e estadual, não são suficientes em 13 (treze) dos 16 

(dezesseis) bairros que compõem a regional em estudo, no ensino fundamental, para as 

crianças de 7 a 14 anos que neles residem.  
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Figura 28 – Demanda versus oferta da rede educacional pública municipal e estadual por bairros na SER V 
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Analisando a Figura 28 destaca-se que apenas os bairros Prefeito José Walter, 

Conjunto Ceará e Conjunto Esperança ofertam matrículas no ensino fundamental público para 

a quantidade de crianças entre 7 e 14 anos de cada bairro.  

Outro fato que pode ser verificado é o bairro Prefeito José Walter que já possuía 

atendimento com relação à quantidade de matrículas ofertadas pela rede pública municipal, 

para crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental, passa a ofertar ainda mais matrículas com 

a agregação das matrículas ofertadas pela rede pública estadual no ensino fundamental. É 

importante destacar que a quantidade de vagas aumenta, porém, esse bairro permanece com 

80% da área sem unidades escolares públicas acessíveis pelo deslocamento de 800 metros. 

Ressalta-se aqui o excesso de matrículas públicas, para o ensino fundamental, 

com relação à quantidade de crianças entre 7 e 14 anos que residem no bairro Prefeito José 

Walter. Portanto, pode-se deduzir que essas unidades escolares públicas estão atendendo ás 

crianças de 7 a 14 anos do setor censitário do próprio bairro que não têm esse atendimento ou 

de bairros vizinhos, porém, com deslocamentos bem superiores a 800 metros no percurso 

casa-escola. 

Comparando as Figuras 27 e 28 verifica-se que os bairros que apresentam maior 

quantidade de setores censitários com crianças entre 7 e 14 anos não atendidas no ensino 

fundamental pela rede pública, quanto ao deslocamento a pé de até 800 metros, também não 

ofertam quantidades de matrículas para todo o bairro. Portanto, além da maioria dos setores 

censitários não ter unidades escolares acessíveis quanto ao critério abordado no estudo, 

também não há matrículas suficientes, no ensino fundamental público, para as crianças de 7 a 

14 anos nos bairros Siqueira e Maraponga.  

Também ao analisar as Figuras 27 e 28, verifica-se que existem 3 (três) bairros 

populosos, com áreas variando de pequeno a médio porte, que possuem setores censitários 

não atendidos pelo critério de acessibilidade em estudo e, que também, não ofertam 

matrículas suficientes para a quantidade de crianças residentes nesses bairros na faixa etária 

de 7 a 14 anos, sendo Granja Lisboa, Canindezinho e Vila Manoel Sátiro. 

Ainda observando as figuras 27 e 28 se verifica que os bairros Genibaú, Granja 

Portugal, Bom Jardim, Parque São José, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas e 

Jardim Cearence que ofertavam unidades escolares públicas no ensino fundamental para 

crianças de 7 a 14 anos, pelo critério de acessibilidade quanto ao deslocamento de 800 metros, 

não ofertam matrículas suficientes para as crianças de 7 a 14 anos que moram nesses bairros. 
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Este fato leva a inferir que nesses bairros a densidade populacional na faixa etária 

de 7 a 14 anos é alta, necessitando dessa forma da ampliação das unidades existentes ou da 

construção de novas unidades. Para tanto, se faz necessário a elaboração de um re-

planejamento da rede pública para o ensino fundamental nesses bairros, onde as distâncias do 

percurso casa-escola serão menores do que a considerada no estudo. 

O bairro Mondubim, que possui a maior área da SER V e apresentava 40% dos 

setores censitários do bairro sem acessibilidade à unidade escolar pública pelo critério de 

deslocamento de 800 metros, no percurso casa-escola, também não oferta quantidade de vagas 

suficientes, mesmo com a presença das dependências administrativas municipais e estaduais, 

para as crianças de 7 a 14 anos. 

Comparando simultaneamente as Figuras 27 e 28, verifica-se que o único bairro 

que oferta acessibilidade pelo critério de deslocamento em estudo e oferta quantidade de 

matrículas suficientes para as crianças entre 7 e 14 anos é o Conjunto Esperança. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Hoje é hoje com o peso de todo o tempo ido, 
com as asas de tudo o que será o amanhã. 

(PABLO NERUDA) 
 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões sobre as idéias apresentadas ao 

longo deste trabalho, destacando a importância da metodologia desenvolvida e dos resultados 

obtidos com a sua aplicação em uma área do município de Fortaleza, bem como as 

considerações finais apresentando recomendações e sugestões para trabalhos futuros nesta 

área de pesquisa. 

 

 

7.1 Conclusões 

 

 

Este trabalho atingiu os objetivos que tinham como proposta central a verificação 

da acessibilidade e do atendimento espacial da rede pública municipal para o ensino 

fundamental em uma área da cidade de Fortaleza. Esta avaliação possibilita e contribui para a 

avaliação da efetiva implementação das políticas públicas educacionais de expansão do ensino 

fundamental, que o Brasil tem como meta, de forma a contribuir para políticas de expansão do 

ensino fundamental em Fortaleza. 

Para que fosse possível realizar essa avaliação foi feita uma revisão bibliográfica 

quanto ao planejamento urbano focando o planejamento escolar. Essa revisão possibilitou a 

identificação do raio de abrangência para as unidades escolares. Outra revisão bibliográfica 

realizada e fundamental ao estudo desenvolvido foi a das potencialidades e interfaces do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) do software utilizado no estudo.  

Buscando atingir o objetivo do estudo foi desenvolvida uma metodologia de 

análise da distribuição espacial das escolas públicas, sendo esta aplicada para uma área na 

cidade de Fortaleza. Após essa aplicação foi possível verificar o atendimento público, da rede 
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educacional municipal, e das redes educacionais municipal e estadual, quanto ao raio de 

abrangência das unidades escolares que ofertam matrículas, para crianças entre 7 e 14 anos. 

Também foi verificado o equilíbrio entre a quantidade de matrículas ofertadas pelas unidades 

públicas escolares (oferta) e a quantidade de crianças entre 7 e 14 anos (demanda) por bairros. 

Esta avaliação foi realizada por meio da distribuição espacial das escolas públicas existentes 

em Fortaleza. 

Este estudo considerou num primeiro momento a rede pública municipal no 

ensino fundamental, uma vez que, segundo as leis nacionais de educação, o município é o 

responsável por esse atendimento. Num segundo momento foi considerada também a rede 

pública de ensino estadual agregada à rede pública municipal, uma vez que as políticas 

públicas permitem a oferta do ensino em forma de colaboração entre as esferas públicas. Este 

fato ocorre no município de Fortaleza, pois o governo do estado do Ceará também oferta o 

ensino fundamental ao município. 

 Com base nas análises realizadas no capítulo anterior algumas conclusões podem 

ser inferidas sobre a rede pública de ensino para a SER V. Conclui-se inicialmente, que a rede 

pública municipal de ensino fundamental não atende todos os setores censitários na maioria 

dos bairros que compõem a área em estudo, totalizando 12 (doze) dos 16 (dezesseis) bairros, 

que a compõem, sem atendimento quanto à acessibilidade de deslocamento no percurso casa-

escola de 800 metros. Ressalta-se aqui, que, a quantidade de crianças entre 7 e 14 anos 

residentes nos setores censitários não atendidos nessa região totaliza aproximadamente 15.000 

crianças. Portanto, essas crianças estão sem atendimento pela rede pública municipal no 

ensino fundamental quanto à acessibilidade que considerou a distância de caminhada de 800 

metros no percurso casa-escola.  

Identificou-se também que há deficiência de ofertas de matrículas da rede de 

educação pública municipal na SER V, pois em apenas 1 (um) dos 16 (dezesseis) bairros que 

compõem a regional em estudo, ofertam o ensino fundamental para as crianças de 7 a 14 anos 

que neles residem. Por fim conclui-se que dos 4 (quatro) bairros que atendem a acessibilidade, 

pelo critério de deslocamento em estudo, nenhum oferta matrículas suficientes para as 

crianças entre 7 e 14. Assim como, o único bairro que atende a demanda de crianças entre 7 e 

14 anos no ensino fundamental, não atende essas crianças de forma acessível pelo critério de 

deslocamento casa-escola de 800 metros. Estes fatos convergem para a identificação de uma 

distribuição espacial sem um planejamento adequado a real necessidade do local quanto à 

rede pública de educação municipal no ensino fundamental.  
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  Considerando a rede pública estadual agregada à municipal no ensino 

fundamental, pode-se inferir que metade dos bairros da SER V possuem setores censitários 

não atendidos, quanto ao critério de deslocamento de 800 metros para o percurso casa-escola. 

Destaca-se que a quantidade de crianças entre 7 e 14 anos residentes nos setores censitários 

não atendidos nessa região totaliza aproximadamente 9.000 crianças.  

 Além disso, verificou-se ainda que, para a rede educacional pública no ensino 

fundamental (municipal e estadual), na área em estudo, apenas 3 (três) dos 16 (dezesseis) 

bairros ofertam matrículas suficientes para a quantidade de crianças de 7 e 14 anos. Portanto, 

com a presença da esfera estadual, agregada a municipal, há uma melhoria de atendimento 

quanto ao acesso pelo critério estabelecido e quanto à quantidade de matrículas ofertadas, 

porém o atendimento de vagas não é suficiente, e o de acessibilidade não apresenta uma 

distribuição adequada. 

O atendimento à demanda por meio da acessibilidade em estudo está deficitário, 

isto é, a distância e o tempo de percurso adequados às idades e condições sócio-econômicas 

dos educandos não está assegurada na SER V, fato este que fere as políticas públicas 

educacionais de atendimentos escolar. Destaca-se, também, que a oferta de matrículas, para 

garantir toda criança na escola, pela rede pública, não supre a demanda na região estudada. 

Este fato remete a conclusão de que a demanda não atendida, pelo ensino publico nessa 

região, ou está com crianças fora da escola, ou provavelmente os educandos estão realizando 

deslocamentos representativos, inclusive com o uso de transporte motorizado, para acessarem 

a uma unidade escolar.  

Portanto, mesmo considerando as dependências administrativas municipais e 

estaduais quanto à oferta do ensino fundamental conclui-se que a distribuição espacial da rede 

de ensino foi realizada sem um planejamento adequado a real necessidade do local. Além 

disso, essa rede de ensino público não atende todas as crianças de 7 a 14 anos que moram 

nessa área.  

As políticas públicas de expansão do atendimento educacional empreendidas 

desde 1988 regulamentam a obrigatoriedade do setor público educacional de ofertar o ensino 

fundamental para crianças entre 7 e 14 anos de forma acessível. Essas políticas têm como 

objetivo fundamental que toda criança esteja na escola.   

Neste estudo realizado para a área mais carente da cidade de Fortaleza identificou-

se que essas políticas, que tiveram início há 20 (vinte) anos atrás, ainda não foram 
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implementadas em sua totalidade neste município. Ressalta-se aqui, que, a escolas devem, 

dentro dos critérios urbanísticos, sociais e das políticas adotadas pelo MEC, estar localizadas 

na comunidade onde residem as crianças. 

Destaca-se que o município de Fortaleza vem seguindo as políticas públicas 

nacionais estabelecidas, que visam a educação obrigatória, gratuita e acessível a ser ofertada 

para todas as crianças entre 7 e 14 anos no ensino fundamental, expandindo desta forma a 

rede municipal pública educacional para o ensino fundamental. Porém na distribuição espacial 

da atual rede de ensino público municipal facilmente é verificada uma distribuição 

desordenada, sem planejamento, fato este ressaltado ainda mais quando da presença das 

unidades escolares da dependência administrativa estadual, uma vez que essas unidades 

existiam antes das políticas de expansão da rede pública pela dependência administrativa 

municipal. 

Portanto, apesar das políticas educacionais de atendimento escolar previstos na 

Constituição de 1988, na LDB de 1996, e do Plano Nacional de Educação 2001, para a 

educação fundamental, poucos avanços ocorreram nos últimos vinte anos, e mais 

precisamente no início no presente século, aonde, com muita lentidão, o município de 

Fortaleza, vem buscando cumprir as regulamentações e políticas nacionais. 

Ressalta-se, neste momento, que o município de Fortaleza, até o término da 

elaboração deste estudo, não forneceu as políticas educacionais para o município quanto às 

matrículas e a metodologia de como as oferta. Desta forma não foi possível a realização de 

análises do planejamento da rede escolar do município. Porém devido aos dados de 

matrículas, fornecidos pela SEDUC, foi possível a análise da rede educacional pública 

existente para as crianças de 7 a 14 anos. 

Esses dados permitiram analisar e/ou estabelecer a cobertura territorial do 

atendimento, isto é, analisar a possibilidade das unidades escolares atenderem à demanda de 

educandos, mantidas as restrições de distância máxima no percurso casa-escola, assim como 

analisar as matrículas ofertadas na região estudada para as crianças de 7 a 14 anos. Essas 

análises resultam em ações para ajustamento da rede escolar.  

Como conclusão verificou-se que os equipamentos públicos educacionais, da SER 

V, que ofertam matrículas para crianças entre 7 e 14 anos, não é consistente com a 

distribuição da população demandante. Soma-se a esse fato uma população com baixos níveis 

de escolaridade, domicílios precários, baixa renda, exposição a riscos ambientais. 
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Por fim considera-se que esta pesquisa é um ponto de partida para uma análise 

mais ampla, visando o conhecimento mais detalhado da realidade na busca de soluções 

eficazes.  

 

 

7.2 Recomendações 

 

 

Em virtude do tema abordado ter sido aplicado em uma área específica da cidade 

de Fortaleza, recomenda-se a aplicação da metodologia apresentada nas demais secretarias 

executivas regionais, para se obter uma avaliação do atendimento espacial quanto a 

acessibilidade dos alunos às escolas públicas na cidade. Considerando os critérios abordados 

neste trabalho recomenda-se ainda o estudo da redistribuição das unidades escolares, como o 

objetivo de melhorar o atendimento quanto à acessibilidade da rede pública no município. 

Os resultados obtidos possibilitam também o desenvolvimento de estudos, 

especificamente para cada bairro da SER V, como por exemplo a redistribuição do 

atendimento escolar público no bairro Prefeito José Walter que possui matrículas excedentes, 

mas não atende espacialmente todas as crianças daquele bairro. 

O emprego da metodologia neste estudo pode ser muito útil como suporte a 

decisões de políticas e planejamento da distribuição espacial das unidades escolares em 

cidades que buscam atingir as metas estabelecidas pelas políticas nacionais, tornando a escola 

um fator de inclusão social.  

Por fim, recomenda-se que os órgãos municipais e estaduais atuem de forma 

integrada no planejamento urbano e de educação de forma a conhecer o real atendimento das 

unidades escolares quanto à acessibilidade, possibilitando a readequação quando necessário, 

assim como a decisão de localização de novas unidades visando servir melhor a sociedade.  
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