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8.4.3)  Educação 
 
8.4.3.1) Área de Influência Indireta – AII 
 

 Aspectos Metodológicos 
 
Para o diagnóstico da temática educação foram selecionados para a AII dados relativos à 
instrução da população, tais como: percentual da população com mais de 25 anos não 
alfabetizada, percentual da população total não alfabetizada com o primário incompleto e o 
percentual da população com ensino superior completo. Além disso, foi levantada a 
infraestrutura escolar da AII (escolas estaduais e municipais) 
 
Cabe ressaltar que, as escolas particulares serão quantificadas para a AID no item 8.4.13 - 
Infraestrutura Urbana. 
  
Inicialmente fez-se uma contextualização da educação no município de São Paulo e na AII, 
criando base para analisar as principais informações, dados e indicadores de educação na AII.  
 
Na análise dos dados e indicadores serão apresentados cartogramas para indicar a distribuição 
espacial do grau de instrução da população da AII. Do mesmo modo foram quantificadas as 
escolas estaduais e municipais na AII, mostrando sua distribuição entre as centralidades.  
 
Os dados são provenientes de fontes oficiais, tais como: pesquisa OD 2007 (METRÔ/SP), CEM 
– Centro de Estudos da Metrópole, Censo Escolar 2001 (INEP/MEC), SEADE e CEPID-
FAPESP. 
 

 Contextualização da educação no município de São Paulo e na AII. 
 
No período entre 1991 e 2000 o município de São Paulo apresentou queda de 7,52% para 
4,89% na taxa de analfabetismo, seguindo a tendência da RMSP e estado de São Paulo. 
 
Ao comparar os dados do município de São Paulo tanto com a RMSP quanto com o estado, 
percebe-se que o município apresentou bons indicadores de educação, apresentando menor 
taxa de analfabetismo e maior média de anos de estudo da população de 15 a 64 anos, 
conforme o Quadro 8.4.3.1-1.  
 
 

Quadro 8.4.3.1-1 
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais e 

média de anos de estudo da população de 15 a 64 anos 
 

Taxa de 
Analfabetismo (%) Localidade 

1991 2000 

Média de anos de estudo da 
população de 15 a 64 anos 

(2000) 

São Paulo 7,52 4,89 8,37 
RMSP 8,50 5,57 7,96 
Estado de São Paulo 10,16 6,64 7,64 

                      Fonte: SEADE (2009) 

 
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 6 – LARANJA / Trecho São Joaquim ‐ Brasilândia 
 

CAPÍTULO III 

 

378CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 
             

APROVAÇÃO: 
                         ....... / ....... / ............  

VERIFICAÇÃO: 
            ....... / ....... / ............ 

REVISÃO:  
              B 

 

Segundo o SEADE (2007), no município de São Paulo, o maior acesso à escola e o 
consequente aumento da escolaridade média da população são resultado de uma série de 
políticas e ações desenvolvidas pelo poder público ao longo das últimas décadas. No entanto, 
as desigualdades sócioespaciais existentes na metrópole ainda se refletem nos indicadores 
educacionais, pois apesar da evolução positiva nas 31 subprefeituras entre 1991 e 2000, 
aquelas localizadas nas áreas periféricas do município ainda registram índices inferiores aos das 
situadas nas regiões centrais. 
 
Na AII a porcentagem da população não alfabetizada com mais de 25 anos entre 1991 e 2000 
também apresentou redução (42%), passando de 6,46% em 1991 para 3,77% em 2000. Já a 
média de anos de estudos para população de 25 anos ou mais entre 1991 e 2000 apresentou 
crescimento (16%), passando da média de 7,97 para 9,24. (SEADE, 2007). 
 
Porém, apesar da evolução positiva dos indicadores de educação apresentados para a AII, 
ainda existe significativa parcela da população não alfabetizada com primário incompleto.  
 
Os dados disponibilizados pela pesquisa OD de 2007, constatam 19% da população da AII não 
alfabetizada com o primário incompleto. Por outro lado, 17% possuem ensino superior completo. 
 
Os cartogramas apresentados a seguir servirão para mostrar a grande variação dos indicadores 
de educação entre as centralidades da AII. Retratando dessa maneira, a desigualdade 
intraurbana existente na AII quanto ao grau de instrução da população.  
 

 Análise dos dados e indicadores de educação da AII 
 
A espacialização dos indicadores de educação apresentados nos cartogramas 8.4.3.1-1 e 
8.4.3.1-2 corroboram as informações disponibilizadas anteriormente para o município de São 
Paulo. De forma que, as centralidades ao sul da marginal do rio Tietê (mais próximas do centro 
expandido do município) possuem os melhores indicadores de educação quanto à instrução da 
população, enquanto as centralidades ao norte da marginal do rio Tietê, mais afastadas do 
centro, apresentam índices inferiores. 
 
No cartograma 8.4.3.1-1 as centralidades das Perdizes, Consolação/Bela Vista e Vila Mariana 
apresentaram o menor percentual de população não alfabetizada (com primário incompleto) de 
até 10%, enquanto Jaraguá e Brasilândia obtiveram os maiores percentuais, de mais de 25%. 
 
Já no cartograma 8.4.3.1-2 a variação do percentual da população com ensino superior 
completo entre as centralidades foi superior à variação encontrada no cartograma 8.4.3.1-2. 
 
Nas centralidades ao norte da marginal do Tietê, a centralidade Brasilândia apresentou apenas 
3% da população com ensino superior completo em 2007, enquanto ao sul, a centralidade Vila 
Mariana apresentou 51%. 
 
Ao contrário dos indicadores relativos à instrução da população, que constataram melhores 
resultados nas centralidades ao sul da marginal do rio Tietê, a distribuição das escolas públicas 
municipais e estaduais, está mais concentrada nas centralidades ao norte da marginal do Tietê, 
conforme o cartograma 8.4.3.1-3. 
 
Esse resultado pode estar relacionado à maior demanda por escolas públicas ao norte da 
marginal do Tietê, onde estão as menores rendas (ver cartograma 8.4.2.1-2 e 8.4.2.1-3 da AII do 
Perfil Econômico), e, portanto, maior percentual da população sem condições de pagar pelo 
ensino particular. 
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Cartograma 8.4.3.1-1 

Percentual da População Não-Alfabetizada (primário incompleto) na AII. 
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Cartograma 8.4.3.1-2  

Percentual da População com Ensino Superior Completo na AII. 
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Cartograma 8.4.3.1-3  

Escolas Estaduais e Municipais na AII 
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Na tabela 8.4.3.1-2 a seguir, observa-se a oferta de escolas públicas (estaduais e municipais) na 
AII por centralidades. 
 
As centralidades com maior disponibilidade de escolas públicas são: São Domingos/Pirituba 
(17,56%), Cachoeirinha/Mandaqui (14,16%) e Brasilândia (13,31%), todas ao norte da marginal 
do rio Tietê. Por outro lado, as centralidades com menor oferta de escolas públicas são: Vila 
Mariana e Liberdade (5%) e Perdizes (7%), ambas ao sul da referida via. 
 

Tabela 8.4.3.1-2 
Oferta de escolas públicas na AII por centralidades 

 

Escolas Públicas Centralidades 
 

N°Absoluto N°Relativo 
Perus 16 4,53 
Jaraguá 37 10,48 
São Domingos/Pirituba 62 17,56 
Vila Leopoldina/Alto da Lapa 11 3,12 
Barra Funda/Lapa 17 4,82 
Perdizes 7 1,98 
Consolação/Bela Vista 8 2,27 
Vila Mariana 5 1,42 
Liberdade 5 1,42 
Sé/Santa Cecília 17 4,82 
Casa Verde/Limão 38 10,76 
Freguesia do Ó 33 9,35 
Brasilândia 47 13,31 

AII 

Cachoeirinha/Mandaqui 50 14,16 
Total da AII 353 100% 

Fonte: Censo Escolar 2001 (INEP/MEC), elaborado pela Fundação SEADE em parceria com CEPID-FAPESP/Centro de Estudos da 
Metrópole CEM (Cebrap). 

 
 


