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Só 2 colégios públicos do Estado têm índice 5 no Idesp, indicador que considera nota e 
adequação do aluno à série  
 
O primeiro Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) mostra que as 
escolas estaduais paulistas estão longe de chegar ao nível de ensino de países desenvolvidos. 
O indicador foi feito a partir de uma fórmula que leva em conta as notas dos alunos no Saresp, 
uma avaliação feita pela Secretaria da Educação, e a taxa de crianças na série adequada para 
a idade. 
 
A situação pior está no ensino médio, em que o índice é de 1,41 atualmente, numa escala de 0 
a 10. O objetivo traçado pelo governo é chegar a 5 em 2030. No ensino fundamental, as 
metas são mais altas. Hoje, as escolas de 1ª a 4ª série têm Idesp de 3,23 e a meta é 7. Nas 
de 5ª a 8ª, o índice é 2,54 e a meta, 6, perto do que teriam países como Reino Unido, 
Finlândia e Coréia. A comparação com outras nações é possível porque o Ministério da 
Educação (MEC) já havia feito essa simulação quando lançou o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) em 2007. 
 
Esse índice nacional leva em conta a Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb). Assim como o Ideb, o Idesp traça metas a serem atingidas a cada ano por todas as 
escolas. Elas devem melhorar o desempenho até 2030, 'quando São Paulo poderá ter escolas 
como as finlandesas', diz a secretária estadual de Educação, Maria Helena Guimarães de 
Castro. 
 
Atualmente, apenas duas escolas de ensino médio do Estado já têm índice 5. E cinco escolas 
de 5ª a 8ª série já chegaram a 6. Nenhuma de 1ª a 4ª chegou ainda à meta 7. Os indicadores 
de cada uma das cerca de 5 mil escolas do Estado serão divulgados hoje pelo governo 
estadual. 
 
Segundo Maria Helena, além de ajudar as escolas a identificar e melhorar os problemas dos 
aluno, um dos objetivos do Idesp é ter um sistema transparente de bonificação. 'O Idesp 
representará pelo menos 50% do bônus', diz a secretária. Ela explica que o governo ainda 
elabora um projeto de lei com os critérios que levarão à premiação das melhores escolas. Além 
do Idesp, a assiduidade dos professores deve ser levada em conta. 
 
Os resultados do Idesp não surpreendem porque refletem o desempenho dos alunos no Saresp 
2007, que tem questões de português e matemática. Os índices das crianças de 1ª a 4ª são 
melhores porque esse nível de ensino vem mostrando uma evolução nos últimos anos, além de 
registrar menos de 10% dos alunos com a idade errada para a série. 
 
O Saresp deste ano mostrou, no entanto, que apenas 24% dos alunos de 8ª série conseguem 
identificar a intenção de um autor ao publicar uma carta na editoria de opinião de um jornal. E 
que 71% dos estudantes concluíram o 3º ano do ensino médio sem saber operações 
matemáticas básicas. 
 
Segundo Maria Helena, uma das diferenças do índice nacional e do estadual é que o Ideb 
considera a nota média de todos os alunos da escola na Prova Brasil e no Saeb. Já o Idesp 
considera a quantidade de estudantes em cada nível de aprendizagem (avançado, adequado, 
básico e abaixo do básico). Os piores níveis recebem pesos maiores e acabam influenciando 
mais no Idesp. 
 
'Diferentemente do Ideb, assim, podemos trabalhar a qualidade e a eqüidade', diz a secretária. 
O índice do Estado foi elaborado pelo economista do Universidade de São Paulo (USP) Naércio 
Menezes e pelo matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Francisco 
Soares. 
 
PROVAS E INDICADORES 



 
Idesp - leva em conta as notas no Saresp e a taxa de crianças na série adequada para a idade 
 
Ideb - indicador de qualidade, combina as notas da Prova Brasil e Saeb com o rendimento 
escolar 
 
Saeb - avalia conhecimentos em português e matemática, por amostra, para 4.ª e 8.ª séries 
do fundamental e 3.º ano do médio. A Prova Brasil foi criada para complementar esse 
indicador, com dados por município e escola 
 
Saresp - avaliação semelhante ao Saeb, mas restrita ao Estado de São Paulo  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 maio 2008, Vida&, p. A20 
 


