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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar a eficácia das políticas 
educacionais afins na educação de jovens e adultos no município. Como 
metodologia será utilizada os dados de setores censitários do IBGE do censo de 
2000 e 2010 espacialmente em todo município e se diagnosticará onde houve 
êxitos e fracassos distribuídos pelo município. Por fim, esperamos como a presente 
pesquisa, que a SME (Secretaria Municipal de Educação) local terá um panorama 
melhor, in loco, uns raios-X para melhor combater problemas, enviando equipes 
especializadas, professores, fazendo com que a secretaria, sua demanda, sua 
equipe de formação de professores também, assuma esses estudos de uma forma 
mais priori, mais específica em futuras políticas públicas. 

Palavras-Chave: POLITICAS EDUCACIONAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, ALFABETIZAÇÃO, CENSO EDUCACIONAL. 

ABSTRACT: As a former coordinator of the Municipal projects Guarulhos Education 
of the objective of this study is to analyze the effectiveness of education related 
policies in the education of young people and adults in the city. The methodology 
will be used data from census sectors of the IBGE census of 2000 and 2010 spatially 
throughout the municipality and diagnose where there have been successes and 
failures distributed by the municipality. Finally, we hope as this research that the 
local SME will have a better overview on the spot, an x-ray to better combat 
problems by sending specialized teams, teachers, causing the body to take these 
studies a more priori form in future public policies. 

Key words: ORALITY, WRITING, READING AND LIBRARY 
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INTRODUÇÃO 

Guarulhos/SP, atualmente, segundo estimativas do IBGE, possui 

1.221.979 de habitantes.  É a segunda cidade do Estado de São Paulo em 

população, superada apenas pela Capital. A cidade de Guarulhos está localizada 

no Estado de São Paulo ao Nordeste da Região Metropolitana e fica a 17,7 

quilômetros do centro da Capital. O Município possui 319,191 quilômetros 

quadrados e tem como cidades circunvizinhas Mairiporã, Nazaré Paulista, Santa 

Izabel, Arujá, Itaquaquecetuba e São Paulo. 

A cidade configura-se em várias regiões urbanizadas onde na sua maioria 

vive uma classe trabalhadora, caracterizadas pela presença de infraestrutura e de 

todos os serviços públicos, tais como, água, luz, telefone, posto de saúde, escola, 

e, etc., no entanto, nas regiões periféricas, ainda carecem de infraestrutura e dos 

serviços públicos em geral. Muitas regiões da cidade estiveram por muito tempo 

esquecidas pelo poder público, não só municipal como também estadual e federal. 

Há um grande número de favelas, ocupações e loteamentos clandestinos precários, 

onde vivem mais de 300 mil pessoas (CARDOSO, 2006), convivendo com graves 

problemas de infraestrutura e precariedade de serviços públicos, apesar de 

consideráveis melhorias nos últimos anos.   

Contrastando com as regiões de grande pobreza, encontra-se o Aeroporto 

Internacional de São Paulo, André Franco Montoro, o maior da América Latina, que 

entrou em operação no ano de 1985. Daí partem voos com destino a todo Brasil e 

para localizações nos cinco continentes. Pós 2013, com os sistemas do governo 

federal de PPP (parceria público privado) e o processo de desestatização 

aeroportuário, este aumentou consideravelmente sua capacidade de atendimento, 

com aumento de terminais de atendimento, expandindo consideravelmente seu 

fluxo.  

Guarulhos é uma das 38 cidades que compõe a grande São Paulo e que 

possui um conjunto de desafios ambientais característicos, tais como: insuficiência 

de áreas verdes na região urbana; ameaças constantes de destruição das áreas 

protegidas; deposição desordenada e clandestina de resíduos sólidos na área 

urbana; áreas de erosão de enchentes; inúmeras áreas de riscos; água potável 

insuficiente para o tamanho e as demandas da população (várias regiões da cidade 
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chegavam a épocas passadas, a ficar sem água por até 15 dias); limites na coleta 

de esgotos e no seu tratamento; além de poluição atmosférica e sonora.  

Os indicadores de qualidade social da cidade estão abaixo da média do 

Estado de São Paulo. O índice de desenvolvimento humano 1 é de 0,797; a média 

do Estado é de 0,814, assim Guarulhos encontra-se em condições piores do que 

seus municípios vizinhos ocupa a posição número 320º entre os 5500 municípios 

brasileiros, subindo mais de trezentas posições no ranking nacional em 

comparação ao último censo do ano de 2010. O grande fator dessa subida foi 

respeitosos investimentos municipais na educação, onde sua rede municipal de 

quase 120 mil alunos, abrange considerável parte, ainda divididos com a rede 

estadual.  Estes indicadores demonstram contingente de crianças, jovens e adultos 

excluídos dos bens necessários de muitos serviços básicos, logo, em situação de 

vulnerabilidade social.  

Em números nacionais, usando como referência o IOEB (índice de 

oportunidades na educação brasileira) 2 ocupa a posição número 1505º com nota 

4,8 onde o maior índice é a cidade de Sobral CE, com 6.1; levando para 

comparação, o Estado de São Paulo, possui a nota 5.1, cidades com porte 

parecidos da RMSP possuem notas parecidas, como Osasco, 4.7(1791º no 

ranking), Santo André 4.9(1023º no ranking), São Bernardo do campo 5.0(723º no 

ranking), e São Paulo, com 4.8(1327º no ranking), muito além da média brasileira 

de 4,5. 

Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), 

Guarulhos é um município com grande dinamismo econômico e baixo 

desenvolvimento social. Tem a terceira posição de valor adicionado de ICMS na 

economia do Estado. A arrecadação municipal, em números absolutos, encontra-

se entre na terceira posição dos municípios paulistas, embora seja o 2º em termo 

populacional, tem o 13. ° PIB - Produto Interno Bruto Brasileiro, perdendo 4 

posições no último ranking. Usando também como referências dados do índice de 

oportunidade a educação brasileira (IOEB) dentre os 13 afortunados, ocupa o 3 

                                                           
1 http://www.atlasbrasil.org.br/201/3/pt/o_atlas/idhm 
 
2 http://www.ioeb.org.br/ranking 
 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
http://www.ioeb.org.br/ranking
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lugar, perdendo apenas para a capital e a cidade de Campinas, apensar dos seis 

maiores municípios terem notas muito parecidas. 

No entanto, fazer parte da região metropolitana da grande São Paulo, com 

todos os benefícios e malefícios desta condição, dificultou a construção de sua 

identidade, de sua memória e da autoestima do guarulhense, ocasionando o 

desconhecimento da cidade pelos seus moradores e por seus educadores, que 

também, têm dificuldades em possibilitar a seus educandos que a conheçam. Neste 

sentido, Lindabel Delgado Cardoso, ao escrever sobre a educação do município, 

quando era chefe responsável pelo (Departamento de Orientação Educacional e 

Pedagógica (DOEP) comenta esses problemas sociais e as diretrizes da educação 

no município:  

Um município em que os governantes, historicamente, 

fizeram prevalecer os interesses dos mais ricos e poderosos, 

de uma elite que governou a cidade com visão estreita de 

cidadania, direitos sociais e humanos, aprofundou a 

marginalização dos direitos básicos da população, se 

valendo não só da política econômica e social excludente do 

País, como do desperdício e privatização da coisa pública no 

município. O abandono da Educação municipal foi uma das 

principais violências cometidas pelos governantes na cidade 

contra sua população. As Políticas implementadas pela 

Secretaria de Educação de Guarulhos estão contribuindo 

para a inversão da lógica excludente, presente na Educação 

brasileira até os dias de hoje: escola pobre para os pobres e 

escola rica para os ricos. As camadas populares têm direito 

à educação, à cultura, à arte, à ciência, ao conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade, ao prazer, à 

diversidade e, especialmente, a uma escola pública de 

qualidade, uma cidade educadora e uma sociedade mais 

justa, mais humana e fraterna. (CARDOSO, 2006, p. 116). 

 

A partir do diagnóstico apresentado por Cardoso, pode-se inferir que os 

desafios apontados para o município configuravam-se em dar acesso a uma escola 

de qualidade para a população, e não somente isso, procurando assegurar a 

permanência desse aluno na escola para ter acesso ao conhecimento.  Ao longo 

da última década, a rede municipal de ensino ampliou seu atendimento por meio 

de um grande programa de investimentos, partindo de cerca de 24 mil alunos em 

2001, para aproximadamente 112,5 mil alunos em 2011 (atualmente 124 mil). De 

45 para 117 escolas em 2011, na atualidade 140 escolas. (PME Guarulhos, 2012) 
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O desafio pautado pelos gestores da Secretaria da Educação de 

Guarulhos/SP para a primeira década do século XXI, era o de superar o 

analfabetismo tornando as pessoas cidadãs-protagonistas capazes de atuar nos 

problemas sociais de suas comunidades e também corrigir as distorções e 

diferenças sociais através de políticas públicas de inclusão, como a realizada no 

projeto de educação de pessoas jovens e adultas. Tal inclusão dá-se no projeto ao 

se considerar a realidade dos alunos, trabalhando temas que lhes sejam 

significativos e que possam favorecer suas atuações na realidade imediata. 

(MORADILLO, 2007)  

A rede municipal de ensino de Guarulhos conta, hoje, com cerca de 140 

escolas próprias e 70 conveniadas (29 delas com Educação de Jovens e Adultos), 

atendendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Especial, no total de 124 mil alunos. 

Guarulhos, ao implementar a política de Educação, tenta recuperar os 

índices sociais baixos provocados por políticas públicas que abandonavam o social 

na região até o final do século XX. Haddad (2000) comenta essa situação de uma 

forma mais global, mostrando que somente o acesso à escola não é a solução, pois 

esses jovens acabam sendo excluídos de outras formas: 

 

Os espaços de luta pelos direitos educativos formais para jovens e adultos 

foram alargados no período de redemocratização da sociedade brasileira, 

porém, se situaram no campo da precarização e da marginalidade, abrindo 

espaços para as implementações de políticas compensatórias e de 

filantropia, descaracterizando assim, o direito de reivindicar uma educação 

de qualidade para jovens e adultos. Embora nas últimas décadas tenha 

ocorrido uma expansão de oferta de vagas no sistema educacional e 

consequentemente uma progressiva incorporação da população excluída, 

a escola pública, ainda não garante a permanência nem o 

desenvolvimento de processos de aprendizagens de qualidade, 

resultando em um grande número de jovens e adultos marcados pelos 

sucessivos fracassos escolares. Por isso, uma política pública 

educacional além de atender a necessidade de expansão do sistema deve 

ter como foco de atenção a qualidade que, certamente propiciará a 

permanência, ao invés de criar programas de regularização de fluxo 

escolar e de suplência que servem apenas como paliativos de estatísticas 

oficiais, preocupados simplesmente com o aumento do número de vagas, 

passo necessário, porém insuficiente para melhorar a qualidade de ensino 

e aprendizagem. (HADDAD apud GUARULHOS, SME, 2007 p. 2) 
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O ANALFABETISMO ENTRE ADULTOS DE GUARULHOS E DO BRASIL 

 O analfabetismo é um problema desafiador no Brasil. Em 1886, o percentual 

da população escolarizada do País era de apenas 1,8% enquanto na em seus 

países vizinhos, em média esses índices era acima dos 4%. Esse fator talvez ajude 

a entender porque o Brasil está em posição atrasada a de outros países da América 

Latina como Argentina, Chile e Uruguai, no ranking de países por IDH. Apesar de 

estar abaixo de outros países, de acordo com os dados do Pnad, o Censo 

demonstra que houve uma queda ininterrupta da taxa de analfabetismo na 

população de 15 anos ou mais ao longo do século passado, saindo do 65,3 em 

1900 para 9,6 em 2010.  
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Tabela 1 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, distribuídas entre as cidades da Região Metropolitana de 

São Paulo – 2010 

 
Município 

Pessoas de 15 
anos ou mais 
de idade 

Pessoas de 15 anos 
ou mais de idade, 

alfabetizadas 

Pessoas de 15 anos ou 
mais de idade, 

analfabetas 

Taxa de 
Analfa-
betismo 

São Caetano do Sul 126.533 124.578 1.955 1,5 
Santo André 547.943 532.708 15.235 2,8 

São Bernardo do Campo 606.718 588.237 18.481 3,0 

São Paulo 8.916.867 8.633.108 283.759 3,2 

Poá 80.561 77.906 2.655 3,3 

Ribeirão Pires 89.611 86.499 3.112 3,5 

Osasco 518.705 500.584 18.121 3,5 

Caieiras 65.750 63.164 2.586 3,9 

Mauá 321.092 308.431 12.661 3,9 

Mogi das Cruzes 295.545 283.827 11.718 4,0 

Taboão da Serra 185.963 178.576 7.387 4,0 

Barueri 182.146 174.777 7.369 4,0 

Vargem Grande Paulista 32.469 31.135 1.334 4,1 

Guarulhos 923.458 884.959 38.499 4,2 

Diadema 295.300 282.424 12.876 4,4 

Carapicuíba 279.841 267.631 12.210 4,4 

Jandira 81.218 77.599 3.619 4,5 

Cotia 151.790 145.004 6.786 4,5 

Santana de Parnaíba 81.859 78.169 3.690 4,5 

Suzano 197.127 187.569 9.558 4,8 

Arujá 56.276 53.514 2.762 4,9 

Ferraz de Vasconcelos 124.484 118.366 6.118 4,9 

Embu 178.567 169.714 8.853 5,0 

Mairiporã 61.966 58.861 3.105 5,0 

Cajamar 47.974 45.477 2.497 5,2 

Rio Grande da Serra 32.920 31.139 1.781 5,4 

Itapevi 145.527 137.632 7.895 5,4 

Itapecerica da Serra 113.458 107.081 6.377 5,6 

Itaquaquecetuba 232.337 219.187 13.150 5,7 

Pirapora do Bom Jesus 11.167 10.506 661 5,9 

Embu-Guaçu 46.756 43.918 2.838 6,1 

Franco da Rocha 100.019 93.823 6.196 6,2 

Francisco Morato 111.177 103.457 7.720 6,9 

Guararema 19.841 18.419 1.422 7,2 

Santa Isabel 38.644 35.749 2.895 7,5 

São Lourenço da Serra 10.596 9.724 872 8,2 

Biritiba-Mirim 21.332 19.456 1.876 8,8 

Salesópolis 11.804 10.720 1.084 9,2 

Juquitiba 20.988 18.716 2.272 10,8 
Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010.      
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De acordo com o Censo 2010, a cidade possui 923.458 habitantes com 

mais de 15 anos, o que corresponde a 75,6% da população do município. 

A taxa de analfabetismo no município de Guarulhos tem diminuído 

ininterruptamente nos últimos 20 anos, saindo de 10,3 em 1991 para 4,2 em 2010. 

Hoje a cidade possui 38.499 pessoas analfabetas na faixa etária de 15 anos ou 

mais. Maior parte das pessoas analfabetas no município de Guarulhos é composta 

por mulheres. A taxa de analfabetismo entre as mulheres é de 4,6, enquanto entre 

os homens é 3,7. Conforme o gráfico a seguir: 

Ao analisar as taxas de analfabetismo por cor e raça, percebe-se que a 

maior taxa está entre a população preta, seguida pela parda, indígena, branca e 

amarela, respectivamente. Para que seja possível compreender como a população 

analfabeta está distribuída no município de Guarulhos, faz-se necessário explanar 

as divisões territoriais municipais; desse modo, torna-se possível identificar as 

regiões que possam ter maior problema em relação ao analfabetismo. 
 

COMPARATIVOS DOS CENSOS 2000 X 2010 - GUARULHOS 

 
Tabela 1973 - Pessoas que frequentavam creche ou escola por nível de ensino, sexo e 

grupos de idade 

Variável = Pessoas que frequentavam escola ou creche (Pessoas) 

Sexo = Total 

Brasil, Unidade da 
Federação e 

Município 

Nível de ensino ou curso que 
frequentavam 

Grupo de 
idade 

Ano 

2000 2010 

Brasil 
Alfabetização de jovens e 
adultos 

Total 459.891 915.959 

11 a 14 anos - 64.233 

15 a 19 anos 49.750 106.253 

15 a 17 anos 28.642 75.984 

18 ou 19 anos 21.108 30.269 

20 a 24 anos 50.026 64.511 

25 a 29 anos 47.527 67.630 

30 a 39 anos 105.292 151.650 

40 a 49 anos 82.348 156.543 

50 anos ou 
mais 

112.067 305.139 

São Paulo 
Alfabetização de jovens e 
adultos 

Total 55.590 165.406 

11 a 14 anos - 13.607 

15 a 19 anos 3.435 22.303 

15 a 17 anos 1.826 16.333 

18 ou 19 anos 1.610 5.970 

20 a 24 anos 5.052 12.191 
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25 a 29 anos 5.481 11.087 

30 a 39 anos 13.688 24.294 

40 a 49 anos 10.658 24.559 

50 anos/ mais 16.576 57.365 

Guarulhos - SP 
Alfabetização de jovens e 
adultos 

Total 1.959 7.512 

11 a 14 anos - 397 

15 a 19 anos 62 874 

15 a 17 anos 31 613 

18 ou 19 anos 30 261 

20 a 24 anos 153 459 

25 a 29 anos 174 401 

30 a 39 anos 475 1.081 

40 a 49 anos 555 1.336 

 
 

Tabela 1972 - Pessoas que frequentavam creche ou escola por nível e rede de ensino 

Variável = Pessoas que frequentavam escola ou creche (Pessoas) 

Rede de ensino = Total 

Brasil e Município 
Nível de ensino ou curso que 

frequentavam 

Ano 

2000 2010 

Brasil 
Alfabetização de jovens e 
adultos 

459.891 915.959 

Guarulhos - SP 
Alfabetização de jovens e 
adultos 

1.959 7.512 

 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Rede Municipal de Educação de Guarulhos/SP funcionou como um 

universo microscópico, do qual observamos e vislumbramos um Brasil que vai 

paulatinamente caminhando em direção a uma Educação com os atributos 

necessários às demandas do século XXI.  

O pensamento expresso no Plano Decenal de Educação de Guarulhos/SP 

revela que, antes da visão tecnocrática da alocação de equipamentos e recursos, 

vale a visão professoral e a vontade política da inserção de toda a comunidade 

escolar no universo de conhecimentos e possibilidades, ora disponibilizadas pelas 

TIC. É fundamental a construção de um espaço-tempo educacional entremeado de 

vivências que criem identidade entre os alunos, suas redes sociais e os próprios 

interlocutores da vida em sociedade.  Valorizar as subjetividades desses alunos e 

de seus professores, neste ambiente virtual e tecnológico, potencializará uma 
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formação para a vida, e não apenas o desenvolvimento de capacidades voltadas 

para a demanda da empregabilidade. 

O município vive outro desafio nesse aspecto, após 2015 com a implantação 

do CEMEAD (Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin) 

em cumprimento da lei federal 11738/2008 – lei do Piso Nacional do professor e da 

garantia de 1/3 de sua jornada em atividades de formação fora de sala de aula para 

preparação de atividades, homologada pela CNE 2013, fato ao qual a SME local 

focar estudos e impactos dessa introdução, suas consequências, na rede. 

Pode-se determinar com maior clareza foi à alteração da própria forma de 

negociação de conhecimentos na formação do par educativo, sendo que o 

professor desempenha um papel mais ativo na mediação e orientação de seu 

alunado, enquanto o aluno é desafiado a construir seu conhecimento, mediante 

seus próprios interesses, perfil, identidade, expectativas futuras.  

Por meio das relações de pertencimento à comunidade escolar, que foram 

plenamente potencializadas pelas TIC, hoje é possível e visível que todos os seus 

interlocutores, sejam eles os professores, os alunos ou os dirigentes políticos, tem 

de equilibrar e justificar suas atitudes, investir com transparência seus recursos, a 

fim de que a Educação progrida dentro das possibilidades. Mas, tudo isso estará 

sob o olho vigilante dos interessados, sob a lente de aumento providenciada pelas 

TIC, ou seja, as redes sociais virtuais. Contudo essa pesquisa deixa um caminho 

aberto para futuro estudos. 
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