
80% dos alunos de SP não sabem matemática 
Fábio Takahashi e Evandro Spinelli 
 
No exame aplicado à rede estadual de ensino em 2007, houve melhora nas médias de leitura e 
escrita em todas as séries analisadas 
 
Os resultados do Saresp 2007 (exame do governo de SP) divulgados ontem apontam uma 
situação "trágica" no ensino de matemática nas escolas públicas do Estado: mais de 80% dos 
alunos não atingiram os conhecimentos esperados pela própria Secretaria da Educação.  
 
Já em português, esses mesmos estudantes de 4ª e 8ª série do primeiro grau e do 3º ano do 
ensino médio tiveram desempenho melhor do que em 2005, quando foi realizado o Saeb -exame 
feito em todo o país.  
 
O 3º ano do ensino médio foi a série em que os estudantes tiveram as maiores dificuldades em 
matemática -menos de 5% dos concluintes atingiram o patamar desejável.  
 
Uma das habilidades que a secretaria esperava desses concluintes do antigo colegial, e que, no 
geral, não foi adquirida, foi a de representar uma fração em porcentagem.  
 
Em uma das questões foi solicitado ao aluno que desse o resultado, em porcentagem, da soma de 
1/5 mais 1/10 mais 1/2 -61% erraram.  
 
Um agravante para a situação foi que as médias praticamente não melhoraram em relação a 
2005. "A situação é trágica. Os governos concentram esforços na escrita. Um dos resultados disso 
é que os alunos, depois, fogem das profissões ligadas às exatas", disse João Cardoso Palma Filho, 
membro do Conselho Estadual da Educação.  
 
A secretária de Educação do governo José Serra (PSDB), Maria Helena Guimarães de Castro, 
afirmou que desde 1996 -na gestão Covas (PSDB)- o foco tem sido leitura e escrita porque, sem 
isso, "os alunos não terão bom desempenho em nenhuma outra disciplina".  
 
Melhora 
 
Os dados do Saresp, afirma a secretária, mostram que os programas de melhoria da leitura e 
escrita dos alunos estão surtindo efeito. Ela cita como exemplo as médias dos alunos no próprio 
Saresp, onde houve melhora em todas as séries analisadas entre 2005 e 2007.  
 
Na 8ª série, o avanço foi de 14,2 pontos (de 228,4 para 242,6). A cada dez pontos, significa que 
os alunos ganharam seis meses de aprendizagem.  
 
Ainda assim, a maioria dos estudantes ficou em um nível abaixo do esperado na disciplina (na 8ª, 
o índice foi de 69,2%). "O resultado foi significativo.  
 
Demos um salto em apenas dois anos. Mas claro que ainda precisamos melhorar", disse Maria 
Helena. Sobre as dificuldades em matemática, ela diz que a principal medida será uma 
"intervenção" nas cem escolas com piores desempenhos.  
 
O Saresp existe desde 1996, mas sofreu diversas alterações.  
 
Apenas na edição de 2007 ele foi desenvolvido para que fosse comparado com as avaliações do 
governo federal, como o Saeb e a Prova Brasil.  
 
A secretária afirma que usará os dados para identificar os problemas na rede e desenvolver 
programas de melhoria. Outra função será avaliar a evolução dos estudantes, o que será uma das 



bases para o pagamento de um bônus em dinheiro a professores e funcionários das escolas que 
mais evoluírem em um ano.  
 
Segundo o governo, esses servidores chegarão a receber três salários extras.  
 
Colaborou Talita Bedinelli  
 

 
Leia mais: 
 
Melhores apostam em incentivo aos alunos 
Vinícius Queiroz Galvão e Talita Bedinelli 
 
Escola mais bem avaliada, colégio Papa Paulo 6º coloca livros à disposição dos estudantes em 
estantes pelos corredores 
 
Outros aspectos comuns às duas melhores são o baixo absenteísmo de professores e a longa 
permanência dos educadores com os alunos 
 
Duas das escolas mais bem avaliadas em ensino médio, uma no ABC paulista, outra na capital, 
revelam os métodos que lhes garantiram o bom resultado: incentivo à leitura, baixo absenteísmo 
de professores, muitos com mestrado, acesso fácil a livros e educadores com longa permanência 
com os mesmos alunos. 
 
Em Santo André (no Grande ABC), o colégio Papa Paulo 6º, que teve o melhor desempenho no 
ensino médio do Estado, é pequeno. Possui apenas dez salas de aula, que abrigam, pela manhã e 
à tarde, 770 alunos -300 deles no ensino médio, com aulas só pela manhã. São seis horas de aula 
por dia. Obteve a melhor nota no terceiro ano tanto em português quanto em matemática no 
Saresp, o exame do governo de São Paulo, no ano passado. 
 
Para a diretora Mirtes de Fátima Machado, o resultado se deve ao empenho dos professores. "A 
maioria está aqui há quatro anos. Eles criam um compromisso com os alunos e os acompanham 
de perto", diz. 
 
No Jardim São Paulo (zona norte da capital), a escola estadual Professor Antônio Lisboa não é 
diferente. Fez uma parceria com uma revista noticiosa de circulação semanal para leitura e 
interpretação de textos e discussão de temas atuais com os alunos, que melhorou sensivelmente, 
dizem os professores, as notas em redação. 
 
"A melhor maneira de aprender a escrever é lendo", diz a professora de português Maria Isabel 
Bento de Oliveira, que faz uma preparação na USP para mestrado em literatura brasileira na 
mesma universidade. 
 
São cinco horas de aula de língua portuguesa, mais uma de redação, por semana, para os 750 
alunos, que têm três professores nos três turnos. 
 
"Trabalhamos bastante com interpretação, vídeos relacionados ao conteúdo e produção de 
textos", afirma a professora de português Márcia Maria Germano Tarrasco, que leva ainda aos 
alunos livros clássicos da literatura brasileira e incentiva a discussão de temas da atualidade por 
meio da leitura de jornais diários. 
 
Estantes no corredor 
 
Em Santo André, estantes são espalhadas pelos corredores da escola Papa Paulo 6º, com dezenas 
de livros cada. Os alunos podem pegá-los no intervalo e levá-los para casa. 



 
Para despertar o interesse dos alunos em matemática, a professora Regina Célia Correa diz que 
busca trazer o conteúdo da disciplina para o cotidiano dos alunos. "Ensino equação de primeiro 
grau usando como variáveis o valor da corrida do táxi." Isso, segundo a aluna Tatiani de Oliveira 
Balbino, 16, tem dado resultado. "As aulas são mais dinâmicas." 
 
Na escola Antônio Lisboa, a recuperação é bimestral, e não ao fim do ano letivo. "É evidente que 
dá mais resultado. Errou aqui, corrige aqui", diz Oliveira. 
 
Nas duas escolas, a incidência de falta dos professores é baixa. "O resultado é claro no 
desempenho dos alunos", diz a diretora da Antônio Lisboa, Maria das Graças Meinberg. 
 

 
Leia mais: 
 
Pior 4ª de SP aprova todos os estudantes  
Cinthia Rodrigues 
 
A quarta série da escola Sérgio da Costa-que obteve a pior nota em português e a terceira pior 
em matemática no Saresp-, no bairro de Furnas, na zona norte da capital, foi definida pela vice-
diretora, Ivanice da Silva Ferreira, como "23 problemas". 
 
Segundo ela, a sala tinha dois irmãos com catarata, dois alunos encaminhados ao psiquiatra, 
cinco ao fonoaudiólogo, além de repentes e crianças com problemas socioeconômicos. No final do 
ano letivo, foram todos aprovados. 
 
Em 2007, a direção da escola decidiu reunir todos os "problemas" (16 meninos e 7 meninas) na 
única quarta série que foi formada. A vice-diretora conta que até para conseguir professor foi 
difícil. 
 
Quando os professores com mais pontos acumulados escolhem as salas, essa quarta série sobrou. 
Até o ano passado, a escola tinha 1.800 alunos divididos em quatro turnos. A partir deste ano, 
com o remanejamento da Secretaria do Estado da Educação para a redução de turnos, o colégio 
passou a atender apenas alunos da quinta à oitava série e ensino médio. O total de alunos caiu 
para 1.170, distribuídos em três turnos. 
 
Os 23 alunos foram divididos, neste ano, entre sete salas de quinta série. 
 
Ontem, ao mostrar o trabalho de um deles -com a metade dos exercícios completados, quando 
comparado ao desempenho de uma colega de classe-, a diretora comemorou. "Ele está 
progredindo. E ainda tem quatro anos de [ensino] fundamental para aprender." 
 

 
Leia mais: 
 
Mudança permite comparar exame com prova federal 
 
Apesar de existir desde 1996, apenas no ano passado o Saresp passou a usar uma metodologia 
que permitiu que os resultados fossem comparados com as provas federais, como o Saeb. 
 
A mudança permite que os dados sejam comparados com informações dos anos anteriores -o 
Saeb existe desde 1995. 
 



Como no exame federal, as médias vão de 0 a 500, mas a Secretaria da Educação estipulou 
desempenhos desejáveis para cada disciplina e série (para língua portuguesa na 4ª série, por 
exemplo, é de no mínimo 200; na 8ª série, 275). 
 
A pasta afirmou que estipulou os patamares como base naqueles estabelecidos pela OCDE 
(entidade que reúne os países em desenvolvimento). 
 
Foram avaliados todos os estudantes da 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental da rede 
estadual, além daqueles do 3º ano do ensino médio. 
 
Porém, só é possível comparar com o Saeb (que é amostral) os dados da 4ª, 8ª e o 3º. 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2008, Cotidiano, p. C1-C3. 


