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Desde o início dos anos 1990, existe consenso entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento acerca da importância da universalização do acesso à educação e 
da promoção de melhorias na qualidade do ensino que atendam às necessidades de aprendizagem dos estu-
dantes. Durante a última década, o Brasil enfrentou o desafio da inclusão de crianças e jovens na escola, que 
está praticamente superado, porém, mesmo que os indicadores relativos ao ensino médio tenham apresentado 
significativa melhora, ainda estão aquém do desejável. Entre 1996 e 2006, as taxas líquidas de escolarização nos 
ensinos fundamental e médio elevaram-se, respectivamente, de 90% para 95% e de 28% para 52%. Não obstan-
te, as avaliações internacionais dos sistemas educacionais revelam a fragilidade da qualidade da educação básica 
brasileira: os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos – Pisa, de 2006, mostram que entre os 
57 países avaliados, o Brasil ocupa o 51o lugar em leitura e o 54o em matemática.

Resumo: Este artigo apresenta um panorama dos pilares básicos do Programa de Qualidade da Educação – PQE, implementado pela Secretaria  
de Estado da Educação de São Paulo a partir de 2007: Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar – Saresp; Índice de Desenvolvimento  

da Educação do Estado de São Paulo – Idesp; e a política de bonificação variável por desempenho.
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Dessa maneira, fica claro que o atual desafio da 
política educacional brasileira é garantir a todos os 
alunos das redes públicas de ensino o direito funda-
mental de aprender com qualidade, legitimando o 
papel da escola pública. O cumprimento desta tarefa 
exige avaliações externas dos sistemas educacionais 
e medidas claras e objetivas que permitam, mais do 
que diagnosticar a qualidade do serviço educacional 
oferecido pelas redes e instituições de ensino, estabe-
lecer metas que garantam a melhoria e que sirvam de 
orientação para os gestores educacionais.

A cultura de avaliação no Brasil ainda é recente. 
No entanto, cresce a importância atribuída às avalia-
ções externas em larga escala como instrumento na 
(re)formulação de políticas públicas, pressupondo a 
gestão educacional efetiva e coerente com o compro-
misso de melhoria do sistema de ensino em todas as 
suas dimensões.

Sob esta perspectiva, destacam-se o surgimento e o 
desenvolvimento de importantes avaliações nacionais 
e internacionais que oferecem parâmetros consisten-
tes à formulação da política educacional. O Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica -– Saeb, 
criado em 1990 pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, é uma 
avaliação em larga escala, bienal, por amostragem, das 
redes pública e privada, envolvendo alunos de 4ª e 8ª 
séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino 
médio. Entre os seus principais objetivos estão acom-
panhar a evolução da qualidade da educação básica 
no país ao longo dos anos, além de produzir informa-
ções sobre os fatores do contexto socioeconômico, 
cultural e intraescolar que influenciam o desempe-
nho dos alunos. Como destaca Castro (1999, p. 30), 
as características gerais do Saeb, desde a sua criação, 
tanto em termos de objetivos quanto de estrutura e 
concepção, mantiveram-se constantes. No entanto, 
a partir de 1995, foram implementadas importantes 
mudanças metodológicas, sobretudo com o objetivo 
de estabelecer escalas de proficiência por disciplina, 
englobando as três séries avaliadas, o que permitiu 
ordenar o desempenho dos alunos em um continuum. 
Isso foi possível pela aplicação de itens comuns entre 
as séries e a transformação das escalas de cada disci-
plina para a obtenção de uma escala comum.

A Prova Brasil, criada em 2005 pelo Inep como 
parte do Saeb, é uma avaliação censitária e facultativa 
para os alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamen-
tal, em língua portuguesa e matemática, das redes pú-
blicas estaduais e municipais de ensino. Suas matrizes 
de referência são organizadas de acordo com as de 
proficiência do Saeb, e segundo as recomendações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Seus objeti-
vos consistem em orientar os responsáveis pela con-
dução da política educacional nas decisões e no dire-
cionamento de recursos técnicos e financeiros, assim 
como a comunidade escolar no estabelecimento de 
metas e no desenvolvimento de ações pedagógicas e 
administrativas visando à melhoria da qualidade do 
ensino.

Em 2007, o Inep criou o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica – Ideb, que constitui 
um indicador de qualidade da educação cuja prin-
cipal finalidade é fornecer uma medida objetiva do 
desempenho e progresso das redes de ensino e es-
colas brasileiras. O principal pressuposto utilizado 
na construção do Ideb é o de que existe uma com-
plementaridade entre os indicadores utilizados para 
monitorar o sistema de ensino no país: indicadores 
de fluxo (promoção, repetência e evasão) e nível 
de proficiência dos estudantes medido por exames 
padronizados.

A avaliação da qualidade do serviço educacio-
nal pressupõe que, em um sistema de ensino ideal, 
crianças e jovens que frequentam a escola aprendem, 
no tempo adequado, as competências e habilidades 
requeridas para a etapa de escolarização em que se 
encontram. Em outras palavras, está implícito que a 
avaliação da qualidade educacional exige medidas si-
multâneas de quanto os alunos aprendem e em quan-
to tempo. Isso porque não é desejável que o conteú-
do só seja plenamente apreendido quando os alunos 
cursam diversas vezes uma mesma série; tampouco é 
desejável que os estudantes progridam de uma série 
para a outra com deficiências de aprendizagem.

Sendo assim, o Ideb é um indicador padronizado, que 
varia entre zero e dez, e combina simultaneamente:

pontuação média dos estudantes em exames de • 
proficiência nacionais (Saeb e Prova Brasil) nas sé-
ries finais de cada etapa da educação básica (4a e 8a 
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séries do ensino fundamental e 3a série do ensino 
médio) nos componentes curriculares de língua 
portuguesa e matemática;
a taxa média de aprovação em cada uma dessas • 
etapas (INEP, 2007). Desde 2005, o Inep divulga 
a cada dois anos o Ideb de cada rede de ensino em 
todas as Unidades da Federação, além do Ideb de 
cada escola.
A Tabela 1 apresenta os resultados do Ideb de 2007 

para o Brasil e o Estado de São Paulo, em cada etapa 
da educação básica, nas redes municipal e estadual.

Os dados mostram que o Ideb é mais elevado nas 
séries iniciais do ensino fundamental do que nas sé-
ries finais e do que no ensino médio, tanto para o 
Brasil quanto para o Estado de São Paulo, nas redes 
estadual e municipal.

Os resultados também apontam que todos os ín-
dices paulistas são mais elevados do que a média do 
Brasil. De fato, no ranking nacional de 2007, o Estado 
de São Paulo ocupa, no fundamental, o primeiro lu-

gar na 4a série (com o Distrito Federal e Paraná) e na 
8a série (ao lado de Santa Catarina), além de segundo 
lugar na 3a série do ensino médio.

Finalmente, os dados revelam que, ao contrário 
do que acontece para a média do país, no Estado 
de São Paulo a rede municipal apresenta melhores 
resultados do que a estadual, em todas as etapas de 
escolarização.

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
– SEE/SP a exemplo do governo federal e de outros 
governos estaduais, como Minas Gerais e Ceará, im-
plementou em 1996 o seu Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – Sa-
resp. Este avalia anualmente uma média de 2 milhões 
de alunos de 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino funda-
mental e 3ª série do ensino médio da rede estadual, 
de um total de praticamente 5 milhões de estudantes 
atendidos.

O Saresp caracterizava-se, à época, como uma 
avaliação censitária e diagnóstica, compulsória para 
as escolas da rede administrada pela SEE/SP, porém 
aberta à participação, por adesão, das redes munici-
pais de ensino e das escolas particulares. Suas matri-
zes de referência sempre se pautaram nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, mas não guardavam corres-
pondência com a escala de proficiência adotada no 
Saeb.

Na ocasião, o objetivo central do Saresp era am-
pliar o conhecimento do perfil dos estudantes paulis-
tas, além de fornecer aos professores descrições dos 
padrões de desempenho alcançados pelo conjunto 
dos alunos, de maneira a subsidiar o trabalho a ser 
desenvolvido em sala de aula.

Atenta à importância crescente da avaliação exter-
na em larga escala como instrumento indispensável 
para a formulação de políticas públicas, a SEE/SP 
introduziu uma série de mudanças metodológicas im-
prescindíveis ao desenho original do Saresp, de forma 
a dotá-lo dos atributos necessários a um sistema ro-
busto de avaliação da qualidade do ensino. 

Desse modo, a partir de 2007, os itens das provas 
foram pré-testados; a comparação com os resultados 
e das avaliações nacionais  foi possível, pois o Saresp 
passou a empregar a mesma escala de proficiência 
adotada no Saeb. Tal fato também propiciou  o con-

Tabela 1
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb

Brasil e Estado de São Paulo – 2007

Redes/Séries Brasil
Estado 
de São 
Paulo

Total

4ª série - ensino fundamental 4,2 5,0

8ª série - ensino fundamental 3,8 4,3

Ensino médio 3,5 3,9

Rede Estadual

4ª série - ensino fundamental 4,3 4,7

8ª série - ensino fundamental 3,6 4,0

Ensino médio 3,2 3,4

Rede Municipal

4ª série - ensino fundamental 4,0 4,9

8ª série - ensino fundamental 3,4 4,1

Ensino médio 3,2 4,0

Fonte: Inep/MEC.
Nota: A Prova Brasil não foi aplicada universalmente no Estado de São 
Paulo em 2005.
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– BIB; seus resultados foram calculados segundo a 
Teoria de Resposta ao Item – TRI; ampliou-se o es-
pectro curricular, incorporando, em anos alternados, 
a avaliação das disciplinas das áreas de ciências e ciên-
cias da natureza (física, química e biologia) e de ciên-
cias humanas (história e geografia); alocaram-se dois 
monitores por período de aplicação; houve a corre-
ção central das redações e das questões abertas da 
prova de matemática de 10% do conjunto dos alunos 
das séries avaliadas (4ª, 6ª e 8ª do ensino fundamental 
e 3a série do ensino médio), executada por empre-
sa vencedora de licitação; foram aplicados questio-
nários à equipe de gestão da escola em plataforma 
on-line (supervisores de ensino, diretores de escolas, 
professores coordenadores e professores das séries e 
disciplinas avaliadas) e questionários destinados aos 
pais e alunos, enviados com antecedência, e recolhi-
dos antes da aplicação das provas.

Na rede estadual, em 2008, o Saresp avaliou 
1.589.119 alunos, em 5.168 escolas,  mostrando parti-
cipação média de 89,3% dos alunos previstos inicial-
mente. Os gráficos a seguir comparam as médias do 
Saresp 2008 na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 
3ª série do ensino médio com os resultados do Saeb 
2007 e Prova Brasil 2007, em língua portuguesa e 
matemática. Realizam também a comparação entre as 
avaliações, mas considerando a distribuição porcen-
tual dos alunos nos níveis de proficiência.

A partir do Gráfico 1 observa-se que os resultados 
do Saresp 2008, em língua portuguesa, são superiores 

fronto entre as séries avaliadas e o acompanhamento 
de sua evolução nos diferentes anos de aplicação.

Além disso, os resultados obtidos pelas escolas 
foram divulgados segundo a distribuição porcentual 
dos alunos nos níveis de proficiência definidos para 
língua portuguesa e matemática. Esses níveis repre-
sentam agregações dos pontos da escala do Saeb, ba-
seados nas expectativas de aprendizagem da Propos-
ta Curricular do Estado de São Paulo. Eles indicam 
o grau de defasagem de proficiência dos alunos em 
relação àquilo que se considera adequado para uma 
determinada etapa da escolarização.

Os alunos classificados nos níveis abaixo do bási-
co e básico demonstram, respectivamente, domínio 
insuficiente ou parcial dos conteúdos, competências 
e habilidades requeridos para sua etapa de escola-
rização. Os alunos agrupados no nível adequado 
demonstram sólido conhecimento desses itens; já 
os alunos classificados no nível avançado os desen-
volvem de maneira especialmente completa (SÃO  
PAULO, 2007).1

Adicionalmente, para conferir transparência ao pro-
cesso, os aplicadores das provas passaram a ser  pro-
fessores da rede estadual de ensino, mas em escolas 
diferentes daquelas onde lecionam. À exceção da 2ª sé-
rie do ensino fundamental, para o qual ocorre a troca 
entre professores das turmas, mas na mesma escola.

Em 2008, o Saresp aperfeiçoou seu desenho me-
todológico. As provas foram construídas segundo a 
metodologia dos Blocos Incompletos Balanceados 

Tabela 2
Participação dos Alunos da Rede Estadual, segundo Grau de Ensino

Estado de São Paulo – 2007

Grau de Ensino
Total de Alunos na 

Rede Estadual 
(Nos Abs.)

Previstos para 
Avaliação 
(Nos Abs.)

1o Dia de Aplicação 2o Dia de Aplicação

Nos Abs. % Nos Abs. %

Total  4.323.667 1.780.252 1.589.119 89,3 1.556.757 87,4

Ensino fundamental 2.874.280 1.404.580 1.279.941 91,1 1.268.041 90,3

Ensino médio 1.449.387 375.672 309.178 82,3  288.716 76,9

Fonte: Inep/MEC. Censo escolar.
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Gráfico 1
Média de Proficiência em Língua Portuguesa no Saresp 

2008 e na Prova Brasil/Saeb 2007 – Rede Estadual
Brasil e São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Inep/MEC.

Gráfico 2
Média de Proficiência em Matemática no Saresp 2008 e 

na Prova Brasil/Saeb 2007 – Rede Estadual 
Brasil e São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Inep/MEC.

aos do Saeb/Prova Brasil 2007, à exceção da 8ª série 
do fundamental, em que os desempenhos pratica-
mente se igualam.

O Gráfico 2, relativo à proficiência em matemáti-
ca, mostra que as médias  da 8ª série do fundamental 
e da 3ª série do ensino médio no Saresp 2008 foram 
ligeiramente superiores às obtidas no Saeb/Prova 
Brasil 2007. Já na 4ª série do fundamental, ao con-
trário, a média do Saresp foi inferior.

Quanto à distribuição dos alunos nos níveis de 
proficiência em língua portuguesa, observa-se que 
em ambas as avaliações praticamente 70% deles en-
contram-se nos níveis básico e adequado, com maior 
concentração no primeiro nível – em especial na  8ª 
série do EF. Os alunos da 3ª série do ensino médio, 
em contrapartida, apresentam maior porcentual no 
nível abaixo do básico, embora tenham auferido au-
mento porcentual de suas médias mais acentuado, 
em relação às séries do ensino fundamental.

Em todas as séries finais avaliadas é expressiva a 
concentração de alunos nos níveis abaixo do bási-
co e básico em ambas as avaliações de matemática, 
ainda que na 3ª série do ensino médio a melhora da 
média tenha sido significativa, quando comparada à 
do Saresp 2007, passando de 263,7 para 273,8.

Também em 2008, a Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo criou o Índice de Desenvol-
vimento da Educação do Estado de São Paulo  – 
Idesp, que apresenta os mesmos objetivos e formas 
de utilização do Ideb, mas que é divulgado anual-
mente. Assim, o Idesp é um indicador padronizado, 
que varia entre zero e dez, mas com uma diferença 
metodológica em relação ao seu cálculo. O Idesp 
também considera as informações de fluxo escolar e 
de desempenho dos alunos no exame de proficiência 
estadual (Saresp) nos componentes curriculares de 
língua portuguesa e matemática. A medida de fluxo 
escolar é a mesma do Ideb: a taxa média de aprova-
ção em cada etapa da escolarização básica (4a e 8a 
séries do ensino fundamental e 3a série do ensino 
médio). Já a medida de desempenho é um pouco dis-
tinta, em vez de considerar a média de desempenho 
dos estudantes nos exames do Saresp, considera sua 
distribuição nos quatro níveis de proficiência (SÃO 
PAULO, 2008). 

4ª EF 8ª EF 3ª EM
Saresp 2008 180,0 231,7 272,5
Prova Brasil/Saeb BR 2007 175,9 230,0 253,5
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Gráfico 3
Distribuição dos Alunos da Rede Estadual nos Níveis de Desempenho de Língua Portuguesa – Comparação  

entre Saresp 2008 e Prova Brasil/Saeb 2007 
Brasil e São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Inep/MEC.

Gráfico 4
Distribuição dos Alunos da Rede Estadual nos Níveis de Desempenho de Matemática – Comparação  

entre Saresp 2008 e Prova Brasil/Saeb 2007 
Brasil e São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Inep/MEC.
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A Tabela 3 apresenta os resultados do Idesp 
2008 para a rede estadual de São Paulo em cada eta-
pa da educação básica e nível de agregação (Estado, 
Grande São Paulo e Interior).

Os dados mostram que, assim como o Ideb, o 
Idesp é mais elevado nas séries iniciais do que nas 
séries finais do ensino fundamental, que por sua 
vez é mais elevado que no ensino médio. O Idesp 
médio do interior supera o da Grande São Paulo. 
Além disso, a média do Idesp em todas as etapas da 
escolarização é menor do que a média do Ideb para 
a rede estadual paulista. Isso é fruto da diferença 
metodológica que existe entre os dois indicadores.

Ao considerar a distribuição dos alunos em níveis 
de proficiência, em vez da média, o Idesp fornece 
melhor interpretação pedagógica dos resultados e 
leva em conta as desigualdades existentes dentro 
da escola: a distribuição dos alunos de duas escolas 
com mesma média no Saresp pode ser diferente. 
Se isso acontecer, o Idesp da escola que concentra 

maior número de alunos nos níveis mais baixos de 
proficiência será menor. Isso porque, na avaliação 
da defasagem da escola em relação ao nível adequa-
do de proficiência, atribui-se mais peso aos alunos 
que se encontram no nível abaixo do básico do que 
àqueles que se classificam no nível básico. Assim, o 
Idesp também revela a grande desigualdade existen-
te no sistema educacional do Estado de São Paulo.

Os materiais disponibilizados na divulgação dos 
resultados do Saresp a partir de 2007 (Boletins das 
Escolas, Matriz de Referência da Avaliação, Descri-
ção das Escalas de Proficiência e Exemplo de Itens 
nos Pontos da Escala de Proficiência) oferecem às 
escolas estaduais instrumentos de monitoramento 
de suas metas. Além disso, permitem avaliar a quali-
dade do ensino ofertado, dado que tais informações 
mostram às unidades escolares a dimensão de seu 
desafio pedagógico para o atingimento das metas 
anuais propostas pelo Idesp.

O uso de indicadores como o Ideb e o Idesp ofe-
rece parâmetros aos gestores educacionais na condu-
ção da política pública, propiciando condições para 
novas práticas de gestão e permitindo a prestação 
de contas à sociedade no que se refere à aplicação 
dos recursos públicos em políticas tão importantes 
como a educacional. O Idesp representa o principal 
instrumento de acompanhamento dos resultados 
promovidos pelas inovações introduzidas nas esco-
las estaduais paulistas nas dimensões pedagógica, de 
infraestrutura física e de gestão.

Como exemplo, a Secretaria da Educação, conco-
mitantemente à divulgação dos resultados do Idesp 
2007, de todas as escolas e suas respectivas metas, 
decidiu implantar um plano de ação extensivo a 5% 
das unidades com o pior desempenho. Essa ação, 
então denominada Plano de Acompanhamento das 
379 Escolas com Desempenho Inferior, consubs-
tanciou-se em atuações nos âmbitos pedagógico, de 
infraestrutura física e de gestão.

Entre as ações destacam-se: acompanhamento 
das atividades de recuperação paralela; atuação das 
Coordenadorias de Ensino objetivando a integra-
ção das atividades dos dirigentes com supervisores 
de ensino, diretores, professores e professores co-
ordenadores de oficinas pedagógicas; capacitação 

Tabela 3
Índice de Desenvolvimento da Educação  

do Estado de São Paulo – Idesp
Estado de São Paulo, Grande São Paulo e Interior – 2008

Redes/Séries Idesp

Estado de São Paulo

4ª série - ensino fundamental 3,25

8ª série - ensino fundamental 2,60

Ensino médio 1,95

Grande São Paulo

4ª série - ensino fundamental 3,04

8ª série - ensino fundamental 2,31

Ensino médio 1,66

Interior

4ª série - ensino fundamental 3,50

8ª série - ensino fundamental 2,78

Ensino médio 2,12

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.
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dos  professores de língua portuguesa e matemáti-
ca segundo o programa Rede Aprende com a Rede 
e diretrizes para a organização e funcionamento 
das reuniões de Hora de Trabalho Pedagógico Co-
letivo – HTPC; intervenções pontuais visando a 
melhoria das condições materiais (equipamentos 
e mobiliários) e, por último, melhoria dos prédios 
escolares.

Em decorrência desse conjunto de ações os resul-
tados foram amplamente favoráveis, conforme men-
cionado a seguir.

Diante dos dados relativos ao baixo nível de apren-
dizagem, às elevadas taxas de evasão e repetência e às 
enormes desigualdades entre os sistemas educacionais 
e dentro dos mesmos, o Brasil enfrenta atualmente o 
desafio de aprimorar a qualidade da educação públi-
ca. A maior demanda por qualidade do ensino mo-
bilizou tanto os entes federados brasileiros quanto a 
sociedade civil no sentido de traduzir as necessidades 
da educação básica brasileira em metas factíveis, que 
direcionassem os sistemas para o patamar de qualida-
de considerado desejável.

Nesse sentido, pela primeira vez no Brasil, diver-
sas iniciativas concomitantes estabelecem metas e ob-
jetivos comuns, alinhando-se no comprometimento 
com um projeto de desenvolvimento da educação. O 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, do 
governo federal , o Movimento Todos Pela Educação 
–TPE, da sociedade civil, e o Programa de Qualidade 

da Escola – PQE, do governo do Estado de São Pau-
lo,  são as principais iniciativas dessa natureza.

Sua grande inovação é propor metas de longo 
prazo, no que se refere às expectativas de aprendiza-
gem dos alunos da educação básica, e junto com elas, 
estabelecer metas intermediárias anuais, que servem 
como guia para que os sistemas e instituições de en-
sino atinjam os objetivos de longo prazo. A clareza 
e transparência das metas fornecem subsídios para a 
tomada de decisões dos gestores dos sistemas e das 
instituições educacionais, principalmente no que se 
refere aos esforços pedagógicos capazes de elevar 
o desempenho dos estudantes, garantindo que uma 
proporção cada vez maior deles domine os conteú-
dos e as habilidades esperados para o seu estágio 
escolar.

As metas de longo prazo estabelecidas pelos pro-
gramas PDE, TPE e PQE assumem como desejável 
que os alunos brasileiros alcancem níveis de proficiên-
cia semelhantes aos daqueles de países desenvolvidos, 
como os integrantes da OCDE. Dessa forma, o go-
verno federal estabelece que o Estado de São Paulo 
atinja Ideb igual a 6,7 e 6,1, respectivamente, para a 4a 
e 8a séries do ensino fundamental, e 5,2 para a 3a série 
do ensino médio até 2021.

Além disso, o governo do Estado de São Paulo 
estabelece que a rede estadual de ensino atinja Idesp 
igual a 7,0 e 6,0, respectivamente, para a 4a e 8a sé-
ries do ensino fundamental, e 5,0 para a 3a série do 
ensino médio em 2030. O estabelecimento de metas 
distintas para cada etapa da escolarização (tanto do 
Ideb quanto do Idesp) justifica-se pela atual dife-
rença de resultados em cada série avaliada. Isso se 
mostra fundamental para garantir o cumprimento 
da meta, dadas as dificuldades de avanço em cada 
série.

As metas intermediárias auxiliam na manutenção 
do esforço pela melhoria da qualidade, uma vez que 
são individuais para cada unidade escolar e calculadas 
para que cada unidade atinja, no longo prazo, as ex-
pectativas de aprendizagem com qualidade. Ou seja, 
cada escola possui uma meta anual para cada etapa da 
escolarização, considerando suas peculiaridades.

As tabelas a seguir apresentam as metas intermediá-
rias do Ideb para o Estado de São Paulo (de 2009 a 

Tabela 4
Distribuição das 379 Escolas, por Cumprimento de 

Metas, segundo Tipo de Ensino
Estado de São Paulo – 2008

Tipo de Ensino Superou Superou 
em Parte

Abaixo da 
Linha de 

Base

Geral 84 9 7

1ª a 4ª série 72 9 19

5ª a 8ª série 83 8 9

Ensino médio 99 - 1

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.
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2021) e as metas intermediárias do Idesp para a rede 
estadual paulista (de 2010 a 2030) para a 4a e 8a séries 
do ensino fundamental e para a 3a série do ensino 
médio. São explicitadas as metas bianuais, que corres-
pondem à média das metas das escolas.

As metas de longo prazo do Ideb foram estabe-
lecidas com a expectativa de que, em 2021, 70% dos 
alunos brasileiros tenham desempenho considerado 
satisfatório no Saeb (200, 275 e 300 pontos para lín-
gua portuguesa e 225, 300 e 350 pontos para mate-
mática, respectivamente, para 4a e 8a séries do ensino 
fundamental e 3a série do ensino médio).

No Estado de São Paulo, cuja média de proficiên-
cia nesses componentes curriculares é mais alta do 
que a média brasileira, se as metas de longo prazo do 
Ideb forem cumpridas,  cerca de 74% dos alunos da 
4a série do ensino fundamental e 71% dos alunos da 
8a série desse mesmo nível de ensino e da 3a série do 
médio atingirão as médias de proficiência considera-
das desejáveis no Saeb em 2021.

O cumprimento das metas de longo prazo do 
Idesp representa aumento significativo na proficiên-
cia dos alunos. Em 2007, cerca de 30%, 20% e 15% 
dos alunos da 4a e 8a do fundamental e 3a série do 
ensino médio classificaram-se nos níveis adequado e 
avançado de proficiência. Se as metas de 2030 forem 
cumpridas, estes porcentuais aumentarão para 90%, 
80% e 60%, respectivamente.

É importante observar que os efeitos sobre a 
aprendizagem dos alunos são sentidos ainda no curto 
prazo. Se o Estado de São Paulo cumprir as metas do 
Idesp de 2012, por exemplo, 50%, 36% e 21% dos 
alunos alcançarão os níveis adequado e avançado, na 

Tabela 5
Metas do Ideb, segundo Séries

Estado de São Paulo – 2009-2021

Séries
Metas do Idesp

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

4ª série - ensino fundamental 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7

8ª série - ensino fundamental 4,4 4,6 5,0 5,4 5,6 5,9 6,1

Ensino médio 3,7 3,9 4,2 4,5 5,0 5,2 5,4

Fonte: Inep/MEC.

Tabela 6
Metas do Idesp para a Rede Estadual, por Séries

Estado de São Paulo – 2010-2030

Anos

Metas do Idesp para a Rede Estadual

4ª Série Ensino 
Fundamental

8ª Série Ensino 
Fundamental

Ensino  
Médio

2010 3,68 2,91 1,69

2012 3,99 3,17 1,92

2014 4,32 3,45 2,16

2016 4,66 3,74 2,44

2018 5,01 4,05 2,74

2020 5,35 4,37 3,07

2022 5,70 4,69 3,42

2024 6,04 5,02 3,79

2026 6,38 5,35 4,18

2028 6,70 5,68 4,59

2030 7,00 6,00 5,00

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

4a e 8a séries do ensino fundamental e na 3a série do 
ensino médio.

O mesmo acontece com as metas do Ideb. Em 
2005, a porcentagem de alunos com média de pro-
ficiência no Saeb considerada desejável era de cerca 
de 38%, 24% e 26% em língua portuguesa e de 27%, 
14% e 12% em matemática, respectivamente, para 
4a e 8a do ensino fundamental e 3a série do ensino 
médio. O cumprimento das metas de 2013 do Ideb 
elevará esses porcentuais para 57%, 47% e 42% 
em língua portuguesa e para 50%, 39% e 31% em 
matemática.
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Gráfico 5
Evolução das Metas do Idesp, segundo Escola

Estado de São Paulo – 2007-2030

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

Portanto, fica claro que o esforço de cumprimen-
to das metas individuais de cada escola, por meio de 
estratégias pedagógicas, permite a melhoria gradual 
e significativa na qualidade da educação no conjunto 
do Estado de São Paulo, cujo principal reflexo é o 
aumento da proficiência dos alunos. As metas são 
diferentes para cada escola: como elas são estabele-
cidas com base no horizonte de longo prazo (metas 
para 2030), cada unidade tem um caminho diferente 
para percorrer (ver Gráfico 5 abaixo, que compara 
as metas anuais de três escolas com diferentes ní-
veis no Idesp em 2007). As escolas que apresentam 
Idesp muito baixo precisam caminhar mais do que 
aquelas com níveis elevados, uma vez que estão mais 
longe do padrão de qualidade considerado ideal. Em 
compensação, pequenas mudanças na rotina das es-
colas com baixo desempenho promovem avanços. 
Dessa maneira, todas as escolas têm a mesma pro-
babilidade de cumprir suas metas.

O Gráfico 6 apresenta a evolução das escolas es-
taduais paulistas, segundo o cumprimento das metas 
de 2008 em cada etapa da escolarização. Mais de 80% 
das escolas avançaram em alguma etapa, cumprindo 
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parcial ou integralmente suas metas, e 39% das insti-
tuições as superaram.

De maneira geral, no ensino fundamental, o Idesp 
do Estado de São Paulo melhorou de 2007 para 2008, 
passando de 3,23 para 3,25, na 4ª série, e de 2,54 para 
2,60, na 8ª série. Nessas duas etapas da escolarização, 
mais da metade das escolas cumpriu parcial ou inte-
gralmente os objetivos fixados para 2008.

Já no ensino médio observam-se os avanços mais 
significativos: entre 2007 e 2008, o Idesp elevou-se 
de 1,41 para 1,95 e quase 85% das escolas cumpriram 
parcial ou integralmente suas metas.

A construção de um indicador para mensurar o 
desenvolvimento da educação no Estado permi-
tiu a definição de outra iniciativa: a bonificação por 
resultados.

Extensa literatura tem enfatizado como as orga-
nizações vêm desenhando contratos de incentivos, 
criando diferentes mecanismos para motivar seus 
trabalhadores a melhorar seu desempenho, tendo em 
vista o estabelecimento de um objetivo.

Porém, os estudos dessas experiências focalizam 
sobremaneira uma série de modalidades de paga-
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Gráfico 6
Distribuição do Cumprimento das Metas do Idesp 2008, por Séries

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

cobertura educacional ter sido superado, defronta-se 
ainda com a preocupação com a qualidade da educa-
ção ofertada.

Duas questões colocam-se quando se foca o en-
frentamento da qualidade da educação nas unidades 
escolares públicas. A primeira refere-se à necessidade 
de construir mecanismos que garantam à sociedade 
o acesso à informação pública – é o Estado forne-
cendo aos cidadãos, de modo transparente, os resul-
tados de sua atuação, ou seja, a prestação de contas 
(accountability). A segunda refere-se às características 
peculiares de remuneração e incentivos com as quais 
os profissionais da educação se deparam, em que se 
destacam:

a homogeneidade no tratamento salarial de pro-• 
fissionais dotados de desiguais habilidades e que 
realizam diferentes esforços;
o reconhecimento da aprendizagem como oriunda • 
de um trabalho de natureza coletiva, vis-à-vis, e da 
importância do desempenho individual do profes-
sor em sala de aula;
as dificuldades políticas e institucionais envolvidas • 
na construção de um modelo de carreira profis-

mento com base na produção, destacando ativida-
des exercidas por trabalhadores semiqualificados, 
áreas de vendas e cargos de gerência, a rigor, onde 
o desempenho pode ser mais facilmente medido  
(PRENDERGAST, 1999).

Observa-se um movimento crescente iniciado na 
década de 1980 para a ampla compreensão da necessi-
dade de pagamentos e incentivos para outras espécies 
de empregos e organizações que buscam enfrentar o 
desafio da motivação ante as formas convencionais 
de remuneração.

Atualmente, diversos sistemas educacionais euro-
peus e norte-americanos empregam alguma espécie 
de bonificação atrelada ao cumprimento de metas, 
com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, 
traduzida pela redução da defasagem escolar e pela 
maior apreensão de conhecimentos e habilidades ne-
cessários para cada etapa da escolarização. Tais po-
líticas de incentivo vêm modificando os paradigmas 
na formulação e gestão de políticas públicas voltadas 
para a área da educação.

Como já assinalado, constata-se que em muitos 
países em desenvolvimento, apesar de o problema da 
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sional que incorpore requisitos para o exercício 
dessa importante função do Estado e acompanhe 
a evolução das estruturas produtivas, tecnológicas, 
sociais e culturais;
a indicação de alguns estudos de que o salário cor-• 
rente não se relaciona com a melhoria do desem-
penho do aluno, sugerindo-se uma bonificação aos 
melhores professores (HANUSHEK; RIUKIN, 
2004).
Essas questões favorecem o surgimento de pro-

postas sobre reformas dos sistemas de avaliação de 
desempenho e das estruturas salariais, com funda-
mento em sistemas de incentivos inspirados nas teo-
rias de administração com ênfase no setor privado.

Uma extensa literatura (CLOTFELTER; LADD, 
1996; GLEwwE; ILIAS; KREMER, 2003;  
MORDUCHOwICz, 2003; MCEwAN; SANTI-
BáñEz, 2005; MIzALA; ROMAGUERA, 2002; 
MURNAME; COHEN, 1986; UMANSKy, 2005) 
aponta experiências tanto em países desenvolvidos 
quanto em desenvolvimento, permitindo a elabora-
ção de uma tipologia de políticas de incentivos que 
podem ser apresentadas dentro da ordem a seguir.

Pagamentos por mérito: desenvolvidos, principal-• 
mente, em distritos escolares do EUA, na década 
de 1980. Trata-se de bônus monetários pagos se-
gundo o desempenho individual de cada professor 
mediante o cumprimento de objetivos.
O pagamento por mérito tem uma história reple-
ta de controvérsias e uma trajetória de registros 
de falhas, assinaladas pela literatura, ao detalhar a 
natureza problemática do conceito que pouco a 
pouco vem sendo abandonado.
Sistema de carreiras escalonado: tendo em vista • 
a preocupação pela manutenção e valorização da 
carreira do professor, procura estabelecer o dife-
rencial de salários por meio do cumprimento de 
certos requisitos, como: realização de cursos de 
capacitação, tempo de experiência, desempenho 
medido por meio de provas objetivas.
O caso exemplar na América Latina é oferecido 

pelo México. Estudos apontam que os resultados 
deixam a desejar porque reproduzem vícios presen-
tes nas estruturas passadas, como estímulo à práti-

ca individualista e ressalvas quanto à qualidade da 
capacitação.

Sistema de remuneração por competência: por • 
esse sistema são valorizadas determinadas compe-
tências, a saber: aquelas demonstradas pelo profes-
sor sobre o conteúdo que ministra em sala de aula; 
competências exercitadas em outras áreas correla-
tas à educação, como o desenvolvimento de prá-
ticas e projetos curriculares inovadores, avaliação 
de materiais didáticos, etc. e competências e habi-
lidades demonstradas no exercício de liderança e/
ou função de gestão, por exemplo em atividades 
de coordenação de equipes, condução de projetos 
institucionais, recursos financeiros, etc. Esse mo-
delo, a rigor, vem subsidiando iniciativas que bus-
cam justificar o diferencial dos salários docentes 
fundamentado nas competências mencionadas.
Sistema de incentivos às unidades escolares: esse • 
modelo vem, a propósito, como resposta às expe-
riências já mencionadas de pagamento por mérito, 
ao reconhecer o desempenho escolar como resul-
tante de um trabalho coletivo. São atribuídos bô-
nus a todos os participantes que, de uma ou outra 
forma, são responsáveis pelo alcance dos objetivos 
e respectivas metas estabelecidas previamente.
Essas metas podem, por exemplo, contemplar 

avaliações padronizadas de rendimento, taxas de 
aprovação, redução de ausências de alunos e docen-
tes, etc. Nos EUA, vários estudos retratam o desen-
volvimento de experiências que se valem da aplicação 
dessa forma de incentivo, como na Carolina do Sul, 
Geórgia, Indiana, Kentucky, Texas, Carolina do Nor-
te, Tennessee, etc.

Na América Latina, o Chile, em 1996, passou a 
incorporar o bônus por resultado aos rendimentos 
de seus professores sob a ótica do desempenho da 
unidade escolar. Além disso, no Brasil, observa-se a 
recente adoção de uma proposta de valorização da 
remuneração dos servidores na escola.

A iniciativa coube à Secretaria de Estado da Edu-
cação de São Paulo, que efetuou em 2009 o primeiro 
pagamento de bônus por resultado às escolas públi-
cas com base no cumprimento das metas estipuladas 
pelo Idesp para 2008.
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No governo do Estado de São Paulo, tem sido 
adotada a Gestão por Programas. Em consonância 
com essa política, entre as metas da SEE/SP está a 
implementação da gestão por resultados e a política 
de incentivos, que se concretizou com a criação da 
chamada bonificação por resultados, de acordo com 
a Lei nº 1.078, promulgada em 17 de dezembro de 
2008.

Essa política faz parte do amplo projeto educacio-
nal do Estado de São Paulo, cuja missão é promover 
a mudança de cultura organizacional das instituições 
estaduais de ensino, de modo a incorporar a análise 
dos resultados das avaliações e dos indicadores como 
instrumento de tomada de decisões no campo peda-
gógico e administrativo em direção ao cumprimento 
de metas de melhoria da qualidade do ensino.

A remuneração por desempenho instituída pelo 
governo do Estado de São Paulo é atribuída aos servi-
dores de acordo com o desempenho das unidades de 
ensino em que atuam ou pelas quais são responsáveis. 
Desse modo, a bonificação tem caráter de avaliação 
de desempenho institucional e não individual, o que 
elimina a subjetividade do processo de avaliação. O 
valor percebido pelo servidor é proporcional ao cum-
primento de metas do Idesp das escolas em que atua 
e aos dias de efetivo exercício no ano de avaliação. A 
remuneração por resultados é paga anualmente a to-
dos os servidores ativos que atuam em instituições de 
ensino estadual e em órgãos da administração.

A bonificação por resultados aplicada aos servido-
res da educação estadual paulista constitui prestação 
pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos 
e salários dos mesmos, cujo valor é determinado de 
acordo com as disponibilidades orçamentárias e fi-
nanceiras do Estado e corresponde ao somatório de 
20% do salário mensal médio do servidor no período 
de avaliação. Esse porcentual, de acordo com a lei 
do bônus, poderá ser elevado desde que haja disponi-
bilidade de recursos orçamentários, de modo que os 
servidores que atuam em unidades de ensino ou de 
administração cujo resultado supere as metas pode-
rão ainda receber um adicional de até 20% do valor 
da bonificação. 

A política de remuneração por desempenho cons-
titui, portanto, um novo mecanismo que busca conci-

Gráfico 7
Distribuição dos Servidores, por Tipo,  

segundo Faixas de Valores do Bônus Recebido
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Inep/MEC.

liar o comprometimento no cumprimento de metas, 
a excelência na prestação do serviço educacional e a 
valorização do servidor público.

Em março deste ano, o governo do Estado de São 
Paulo efetuou o pagamento, em uma única parcela, 
do bônus por merecimento relativo ao período de 
avaliação encerrado em dezembro de 2007.

Para uma análise mais detalhada da distribuição 
dos servidores por faixas de valores do bônus recebi-
do, pode-se recorrer aos dados do Gráfico 7.

Convém destacar, de um lado, que 70% dos ser-
vidores pertencentes aos quadros de apoio escolar – 
QAE e ao quadro da Secretaria da Educação – QSE 
receberam entre R$ 1 mil a R$ 5 mil. De outro lado, 
observa-se no segmento relativo ao quadro de magis-
tério forte concentração também nas faixas de valores 
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Nota

1. Detalhamento dos níveis de proficiência adotados pela 
SEE/SP consultar “Sumário Executivo do Saresp 2007” 
(SÃO PAULO, 2007).

Referências Bibliográficas

CASTRO, M.H.G. de. A Educação para o século XXI: o desafio da 
qualidade e da eqüidade. Brasília: Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais, 1999.

CLOTFELTER, C.T.; LADD, T.L.F. Recognizing and 
Rewarding Success in Public Schools. In: LADD, H.F. (Ed.). 
Holding Schools Accountable: Performance Based Reform in 
Education. washington, DC: 1996. p. 23-64.

FONTANIVE, N.S. Avaliação em larga escala no Brasil: 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb/95). 
In: BOMENy, H. (Org.). Avaliação e determinação de padrões na 
educação latinoamericana. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
Preal, 1997.

GLEwwE, P.; ILIAS, N.; KREMER, M. Teacher Incentives. 
Cambrige, Mass., National Bureau of  Economic Research, 2003. 
(working Paper, 9671). Disponível em: <http://www.nber.org/
papers/w9671>. Acesso em: 2 jul. 2009.

HANUSHEK, E.A.; RIUKIN, S.G. How to Improve the Supply 
of  High Quality Teachers. In: RAVITCH, D. (Ed.). Brookings 
Papers on Education Policy. washington, DC, Brookings Institution 
Press, 2004. Disponível em: <http://www.brooking.edu/press/
abstracts/BPEP/200401.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2009.

INEP. Nota técnica - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
Ideb. São Paulo, Inep, 2007. Disponível em: <http://www.inep.
gov.br/download/Ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.
pdf>.

KLEIN, R. Produção e utilização de Indicadores Educacionais: 
metodologia de cálculo de indicadores do fluxo escolar da 
educação básica, 2004. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,  
v. 84, n. 206/207/208, p. 107-157, 2004.

______. Utilização da teoria de resposta ao item no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Ensaio: 
Avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro,  
v. 11, n. 40, p. 283-296, 2003.

McEwAN, P.J.; SANTIBáñEz, L. Teacher and Principal 
Incentives in México. In: VEGAS, E. (Ed.). Incentives to improve 
teaching: lessons from Latin America. washington, DC: The 
international bank for Reconstruction and Development/The 
world Bank, 2005. p. 213-253.

MIzALA, A.; ROMAGUERA, P. Evaluación del desempeño e 
incentivos en la educación chilena. Cuadernos de Economía, v. 39, n. 
118, p. 353-394, dic. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.
cl/scielo.php?pid=S0717-68212002011800006&script=sci_
arttext>. Acesso em: 15 abr. 2009.

MORDUCHOwICz, A. Carreiras, incentivos e estruturas salariais 
docentes. Rio de Janeiro, Programa de Promoção da Reforma 
Educativa na América Latina e Caribe – Preal Brasil, n. 23, jun. 
2003. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/projetos/arq/
Preal_Doc23.pdf>.

MURNAME, R. J.; COHEN, D.K. Merit Pay and the Evaluation 
Problem: why Most Merit Pay Plans Fail and a Few Survive. 
Harvard Education Review, Cambrige. MA, v. 56, n. 1, p. 1-7, 
Feb.1986.

que se estendem de R$ 1 mil a R$ 5 mil, perfazendo 
60% de beneficiados. 

O desafio proposto aos sistemas brasileiros, de 
oferecer ensino de qualidade, ainda permanece por-
que em educação as ações e políticas implementadas 
mostram seus resultados a médio e longo prazos.

A SEE/SP avança em direção a esse objetivo ao 
propor as ações da Nova Agenda para a Educação, 
implementada em 2007. O que ora se apresenta nes-
te texto são os instrumentos adotados pelo governo 

do Estado para alcançar a qualidade desejada para a 
rede estadual de ensino paulista em 2030: um siste-
ma robusto de avaliação do rendimento escolar, ca-
paz de oferecer as bases para o estabelecimento das 
metas por escola, conforme propostas no Idesp; o 
estabelecimento e acompanhamento das metas por 
escola para se alcançar o ensino de qualidade alme-
jado a longo prazo e a política de bonificação por 
desempenho, que reconhece o mérito da escola no 
cumprimento das metas.
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