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O     Índice de Desenvolvimento da Educação do Esta-
do de São Paulo – Idesp, desenvolvido para o Programa de Qualidade da Escola – PQE (SÃO PAULO, 2008), 
avalia a qualidade do ensino nos segmentos da 1ª à 4ª séries e da 5ª à 8ª do ensino fundamental e da 3ª série do 
ensino médio, além de estabelecer metas de qualidade para cada escola.

A grande inovação do PQE reside justamente nas metas de longo prazo para a melhoria de toda a rede esta-
dual e, com elas, nas metas intermediárias de ano para ano, específicas para cada escola, que objetivam garantir 
que todas atinjam as metas de longo prazo.

As metas por escola, estabelecidas a partir de critérios objetivos e transparentes, servem como guia para 
acompanhar sua evolução no aprimoramento da qualidade de ensino.

Ainda que as metas de qualidade sejam individualizadas, podem ser identificados perfis de escolas segundo 
o cumprimento de suas metas específicas, verificando-se quais foram os fatores associados a tal desempenho e 
as características associadas a essas escolas.

Resumo: O estudo explora os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo – Idesp de 2007 e 2008 com o objetivo  
de identificar fatores relacionados ao cumprimento das metas do Programa de Qualidade da Escola – PQE  

e de caracterizar especificidades relativas às escolas que alcançaram suas metas.
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Typology of schools ThaT had reached The goals of The Idesp
Abstract: This study explores the results of the Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Development of  

Education Index of Sao Paulo – Idesp) in 2007 and 2008 with the objective to identify related factors to the  
fulfilment of the goals and to characterize details about the schools that had reached its goals.
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O presente estudo tem por objetivos: identificar 
os fatores relacionados ao cumprimento das metas e 
caracterizar as escolas que alcançaram as metas pre-
vistas para 2008.

Dentro do conjunto de séries avaliadas pelo Idesp, 
optou-se por trabalhar com as escolas que oferecem a 
8ª série (9º ano) do ensino fundamental e com aquelas 
que contam com a 3ª série do ensino médio. Deve-se 
mencionar que, devido ao processo de municipaliza-
ção das séries iniciais do ensino fundamental, a par-
ticipação da rede estadual na oferta desse segmento 
vem decrescendo, razão pela qual não se incluiu a 4ª 
série (5º ano) no presente estudo.

IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES QUE  
INFLUENCIAM O DESEMPENHO NO IDESP

Quando se utiliza um indicador de qualidade de ensi-
no do tipo do Idesp, com metas individuais preestabe-
lecidas, a primeira avaliação do desempenho das esco-
las pode ser realizada comparando-se o efetivamente 
realizado, expresso pelo valor do indicador, e a meta.

As escolas podem, portanto, ser classificadas em 
duas categorias: “atingiu a meta preestabelecida para 
o ano” e “não atingiu a meta preestabelecida para o 
ano”. A partir da constituição desses dois conjuntos 
de escolas, torna-se importante para o gestor educa-
cional identificar as condições que levaram as escolas 
a obter desempenho favorável no indicador e que co-
laboraram para o cumprimento das metas. Da mesma 
forma, pode-se determinar os fatores que contribuí-
ram negativamente para o desempenho das escolas 
que não conseguiram atingir seus objetivos.

Esses fatores, que influenciam a performance de 
uma escola quando se considera o Idesp, podem ser 
agrupados em duas categorias. A primeira corres-
ponde aos próprios componentes do Idesp: os in-
dicadores de fluxo (IF) e de desempenho (ID). Na 
segunda categoria reúnem-se os fatores que afetam 
esses componentes, como, por exemplo, característi-
cas socioeconômicas dos alunos e aspectos da equipe 
escolar (Figura 1).

Para os componentes do Idesp, é possível deter-
minar a contribuição de cada um para o cumprimen-
to ou não da meta. Assim, uma escola pode ter sido 

bem-sucedida devido à evolução no componente 
referente ao fluxo, ao passo que no de desempenho 
manteve os valores observados no ano anterior. A 
situação inversa também pode ser verificada. O Qua-
dro 1 exemplifica três situações nas quais o resultado 
satisfatório foi alcançado a partir da evolução de um 
dos componentes ou da sua combinação.

METODOLOGIA

Do total de 5.212 escolas estaduais que ofertavam a 
8ª série do ensino fundamental – EF ou a 3ª série do 
ensino médio – EM, em 2007 ou 2008, e que par-
ticiparam do Saresp, foram analisadas 3.966 escolas 
que atendiam ao critério de oferecer pelo menos uma 
dessas séries nos dois anos em análise.

O presente estudo optou por analisar separada-
mente as séries, com a realização dos seguintes pro-

Fatores
associados ao 
desempenho

• Aluno
• Equipe escolar
• Escola

Componentes
do Idesp

• Fluxo
• Desempenho

Idesp

Figura 1
Desenho Esquemático da Relação entre Comportamento 

do Idesp, seus Componentes e Fatores  
Associados ao Desempenho

Quadro 1
Exemplo de Evolução nos Componentes do Idesp

Escolas 2007
2008

Meta Realizado

Escola A 1,90 2,00 2,00

ID 2,24 2,24

IF 0,85 0,89

Escola B 1,90 2,00 2,00

ID 2,24 2,35

IF 0,85 0,85

Escola C 1,90 2,00 2,00

ID 2,24 2,30
IF 0,85 0,87
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cedimentos: análise da variação do Idesp no período 
segundo seus componentes (indicador de desempe-
nho por componente curricular e indicador de fluxo), 
da distribuição da variação existente entre as escolas 
segundo cumprimento ou não das metas e, para as 
escolas que cumpriram as metas, foi construída tipo-
logia com o objetivo de identificar grupos de escolas 
com características semelhantes.

Para a construção da tipologia de escolas foram 
explorados como parâmetros, além do cumprimento 
ou não da meta, os componentes curriculares (língua 
portuguesa e matemática), a oferta de matrículas por 
série, os valores referenciais obtidos em 2007 em 
comparação a 2008, os resultados tanto das escolas 
que alcançaram as metas como das que não o fize-

ram, além dos indicadores de fluxo e de desempenho 
e das características das escolas, da equipe escolar e 
de seus alunos.

As variáveis utilizadas neste estudo foram sele-
cionadas com base em análise anterior realizada pela 
Fundação Seade, em 2007, sobre fatores associados 
ao desempenho escolar (FUNDAÇÃO SEADE, 
2008) e estão listadas no Quadro 2.

Foram utilizadas técnicas de estatísticas descritivas 
e modelos de análise multivariada (análise fatorial e 
de agrupamentos) para as variáveis listadas no Qua-
dro 2. Essas técnicas possibilitam detectar padrões 
entre os componentes do Idesp, além de reduzirem e 
sumarizarem os dados, permitindo a melhor visuali-
zação dos resultados.1

Quadro 2
Variáveis Utilizadas na Análise – Idesp 2008

Variáveis 8ª série EF 3ª série EM

Idesp – 2008

Taxa de aprovação Sim Não

Indicador de desempenho – matemática Sim Sim

Indicador de desempenho – língua portuguesa Sim Sim

Características dos alunos

% de alunos pertencentes às classes D e E Sim Não

% de alunos com acesso à Internet Sim Não

Características da equipe escolar – 5ª a 8ª série e EM

% de docentes com curso superior em faculdade pública Sim Sim

% de docentes efetivos Sim Sim

% de docentes que dão aula em mais de uma escola Sim Não

Características da escola

Número médio de alunos por turma Sim Sim

Taxa de inadequação idade-série Não Sim

Características socioeconômicas das áreas de abrangência das escolas (1)

Idade média do chefe de domicílio (em anos) Sim Sim

Rendimento médio do chefe de domicílio (em reais de 2000) Sim Sim

Anos médios de estudo do chefe de domicílio Sim Sim

Tamanho médio da família (número de pessoas) Sim Sim

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
(1) As áreas de abrangência das escolas foram construídas a partir da agregação de setores censitários e das áreas de ponderação 
criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para o Censo Demográfico 2000. Para o Município de São Paulo 
foram utilizadas 464 Unidades de Desenvolvimento Humano, construídas para o Atlas do Desenvolvimento Humano do Município de 
São Paulo.
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COMPORTAMENTO DO IDESP NO  
PERÍODO 2007-2008

8ª Série do enSino Fundamental

Foram analisadas 3.628 escolas,2 entre as quais 1.611 
cumpriram a meta (44,4% do total). Entre 2007 e 
2008, o Idesp das escolas analisadas passou de 2,54 
para 2,60 (Tabela 1). Essa variação encobre com-
portamentos distintos, especialmente relacionados à 
performance do indicador de desempenho por com-
ponente curricular, dado que no período o indicador 
de fluxo praticamente não se alterou. A melhoria no 
indicador de desempenho em matemática, que pas-
sou de 1,88 para 2,63, praticamente foi anulada pelo 
desempenho desfavorável em língua portuguesa, cujo 
ID passou de 3,80 para 3,11. 

As variações obtidas para os indicadores de de-
sempenho e de fluxo para a 8ª série (EF) são repre-
sentadas no Gráfico 1. Ao se compararem as escolas 
que cumpriram a meta com as demais, observa-se 
que:

entre as unidades que não cumpriram a meta, a • 
maioria apresentou redução em seus indicadores 
de desempenho (9%, em média). O mesmo não 
ocorreu com o indicador de fluxo, cuja variação 
média ficou em torno de zero;

entre as escolas que alcançaram a meta, pratica-• 
mente todas ampliaram o indicador de desempe-
nho, em média 18%. O indicador de fluxo apre-
sentou variação média de 3,6%.
Em relação ao desempenho dos componentes do 

Idesp e o cumprimento das metas, verificou-se que:
no conjunto das 1.611 escolas que atingiram a • 
meta, 67,3% melhoraram tanto o ID como o IF, 
sendo que 70 escolas (4,3%) não melhoraram o 
ID, apenas o IF (Tabela 2);
entre aquelas que não cumpriram a meta (2.017 es-• 
colas), 1.212 reduziram apenas um dos indicado-
res (60,1%) e 693 escolas (34,3%) não melhoraram 
nem o ID nem o IF.

Características das escolas que cumpriram as metas
Para as 1.611 escolas que cumpriram suas metas no 
período 2007-2008 foi construída tipologia com a ge-
ração de quatro grupos, agregando escolas com ca-
racterísticas semelhantes.

As principais características desses grupos são 
descritas a seguir.

O grupo 1 agrega escolas com valor médio de 
Idesp e de seus componentes mais elevado, tanto 
em 2007 quanto em 2008. Concentra escolas com 
maior proporção de alunos provenientes de famílias 
com melhores condições socioeconômicas (menor 

Tabela 1

Média, Mínimo, Máximo e Percentis do Idesp e Indicadores de Desempenho e  
Fluxo da 8ª Série do Ensino Fundamental

Estado de São Paulo – 2007-2008

Indicadores
Idesp

Indicador de Desempenho
Indicador de Fluxo

Matemática Língua Portuguesa

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Média 2,54 2,60 1,88 2,62 3,80 3,11 0,89 0,90

Mínimo 0,84 0,89 0,35 0,63 1,37 1,25 0,41 0,47

Máximo 6,89 5,60 7,50 6,06 7,13 5,56 1,00 1,00

Percentil 25 2,00 2,12 1,38 2,16 3,19 2,68 0,85 0,86

50 2,44 2,55 1,78 2,55 3,74 3,06 0,90 0,91

75 3,01 3,01 2,29 3,03 4,36 3,51 0,94 0,95

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
Nota: Total de escolas: 3.628.
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Gráfico 1
Variação dos Indicadores de Desempenho e Fluxo da 8ª Série do Ensino Fundamental 

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.

Indicador de Desempenho

Escolas que não cumpriram a meta Escolas que cumpriram a meta

Indicador de Fluxo

Escolas que não cumpriram a meta Escolas que cumpriram a meta
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porcentual de alunos das classes D e E e 
maior porcentual de alunos com acesso 
à Internet), melhor aproveitamento es-
colar (menor taxa de inadequação idade-
série), e as escolas estão localizadas em 
áreas mais favorecidas (menor tamanho 
médio da família, maior rendimento e 
anos de estudo do chefe de domicílio) 
(Tabela 3).

Os grupos 2 e 3 abarcam situações 
intermediárias quanto aos resultados do 
Idesp, de modo que o grupo 2 diferen-
cia-se por concentrar maior proporção 
de escolas com alunos das classes D e 
E e sem acesso à internet. A parcela de 
docentes efetivos é menor e há mais pro-

Tabela 2
Distribuição das Escolas, por Cumprimento da Meta, segundo  

Condição de Melhora nos Indicadores de Desempenho  
e Fluxo da 8ª Série do Ensino Fundamental

Estado de São Paulo – 2007-2008

Melhora no 
Indicador  

entre 2007 e 
2008

Escolas

Não Cumpriram a Meta Cumpriram a Meta

ID IF Nos Abs. % Nos Abs. %

Total 2.017 100,0 1.611 100,0

Sim Sim 112 5,6 1.084 67,3

Sim Não 285 14,1 457 28,4

Não Sim 927 46,0 70 4,3

Não Não 693 34,3 - -

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.

Gráfico 2
Distribuição das Escolas que Cumpriram a Meta do Idesp e Indicadores de Desempenho  

da 8ª série do Ensino Fundamental, segundo Grupo
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
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Tabela 3
Médias das Variáveis da 8ª Série do Ensino Fundamental, por Grupos de Escolas

Estado de São Paulo – 2007-2008

Variáveis
Escolas que Cumpriram a Meta Demais 

Escolas Total
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Número de escolas 171 111 914 415 2.017 3.628

Idesp 2007 2,61 2,21 2,38 1,81 2,78 2,54

ID – Língua portuguesa 3,97 3,29 3,63 3,00 4,06 3,80

ID – Matemática 1,89 1,67 1,70 1,26 2,11 1,88

IF 88,51 88,50 88,76 84,80 89,65 88,78

Idesp 2008 3,04 2,76 2,83 2,25 2,51 2,60

ID – Língua portuguesa 3,61 3,22 3,32 2,83 3,02 3,11

ID – Matemática 3,03 2,82 2,84 2,29 2,54 2,62

IF 91,17 90,77 91,69 87,65 89,61 90,00

Características dos alunos

% de alunos classes D e E 18,10 42,60 28,37 34,09 28,17 28,87

% de alunos com acesso à Internet 45,61 16,97 29,00 22,67 30,51 29,53

Características da equipe escolar – 5ª a 8ª série e EM

% de docentes que dão aula em mais de uma escola 40,05 48,44 35,89 37,79 37,92 37,81

% de docentes efetivos 41,04 29,79 46,07 31,47 41,58 41,17

% de docentes com curso superior em faculdade pública 11,43 9,80 15,99 6,40 13,85 13,30

Características da escola

Total de alunos 1.009 460 993 1.212 1.014 1.015

Número de alunos por turma 36,24 24,95 34,73 37,65 34,69 34,81

Taxa de aprovação (2008) 83,91 85,88 85,39 79,30 82,00 82,76

Taxa de inadequação idade-série – 5a a 8a série EF 12,51 17,70 13,95 16,94 13,89 14,31

Características socioeconômicas das áreas de abrangência (1)

Idade do chefe de domicílio (em anos) 49 46 45 42 45 45

Tamanho médio da família 3,28 3,54 3,60 3,81 3,57 3,59

Rendimento médio do chefe de domicílio (2) 1.734 815 768 561 853 838

Anos médios de estudo do chefe de domicílio 9,04 6,26 6,25 5,57 6,43 6,41

Resultados (2008)

Língua portuguesa - % de alunos no nível abaixo do básico 19,12 23,10 22,36 29,39 27,44 25,85

Língua portuguesa - % de alunos no nível avançado 2,99 1,73 2,21 2,88 1,77 1,87

Matemática - % de alunos no nível abaixo do básico 27,75 30,93 30,10 39,50 35,94 34,34

Matemática - % de alunos no nível avançado 2,06 1,73 1,67 0,67 1,18 1,30

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
(1) IBGE. Censo Demográfico 2000; Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade. SIM-Escolas.
(2) Em reais de 2000.
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fessores que atuam em mais de um estabelecimento 
de ensino. Apesar dessas especificidades, os resulta-
dos no Idesp foram melhores que os verificados no 
grupo 4. No caso do grupo 2, menciona-se ainda o 
maior número de estabelecimentos de menor porte e 
com número médio de alunos por turma também in-
ferior. As condições socioeconômicas dos alunos das 
escolas do grupo 3 são melhores que as observadas 
no grupo 2, mas as escolas localizam-se em áreas com 
situação menos favorável. Em relação aos resultados 
no Idesp, os valores médios das escolas do grupo 3 
foram melhores que os verificados entre as escolas 
do grupo 2.

Com maior parcela de escolas com os piores re-
sultados no Idesp e as menores taxas de aprovação, o 
grupo 4 concentra maior média de alunos por estabe-
lecimento e número de alunos por turma superiores 
ao observado para o total. Predominam nesse grupo 
as escolas localizadas em áreas mais desfavoráveis.

3ª Série do enSino médio

No período 2007-2008, do total de 3.145 escolas3 
analisadas, observou-se crescimento nos valores 
médios do Idesp e em todos os seus componentes, 
destacando-se o indicador de desempenho em ma-

temática, que passou de 1,07, em 2007, para 1,66, 
em 2008, o que representa um aumento de 55,0% 
(Tabela 4).

Praticamente todas as escolas que cumpriram a 
meta melhoraram o seu ID. Para estas, os aumen-
tos médios observados foram de 47,4%, no ID, e de 
4,9%, no IF (Gráfico 3).

As escolas que não cumpriram a meta apresenta-
ram reduções médias de 7,6%, para o ID, e de 1,8%, 
para o IF. 

Entre as 2.628 escolas que atingiram seus objeti-
vos, 1.737 (66,2%) elevaram tanto o ID quanto o IF; 
44 (1,6%) melhoraram apenas o IF e 847 (32,2%), 
apenas o ID (Tabela 5).

Do conjunto de 517 estabelecimentos que não 
cumpriram suas metas, 147 (28,4%) reduziram tanto 
o ID como o IF; em 351 (67,9%) o decréscimo foi 
em apenas um dos indicadores e 19 escolas (3,7%) 
aumentaram o ID e o IF, porém em níveis insuficien-
tes para que pudessem alcançar suas metas.

Características das escolas que cumpriram as metas
No conjunto das 2.628 escolas que cumpriram as me-
tas foram identificados quatro grupos homogêneos.

As principais características desses grupos são 
descritas a seguir.

Tabela 4

Média, Mínimo, Máximo e Percentis do Idesp e Indicadores de Desempenho e  
Fluxo da 3ª Série do Ensino Médio
Estado de São Paulo – 2007-2008

Indicadores
Idesp

Indicador de Desempenho
Indicador de Fluxo

Matemática Língua Portuguesa

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Média 1,44 1,94 1,07 1,66 2,61 3,16 0,77 0,80

Mínimo 0,31 0,40 0,10 0,00 0,64 0,69 0,41 0,35

Máximo 6,21 4,86 8,10 5,56 6,11 6,20 1,00 1,00

Percentil 25 1,02 1,48 0,63 1,24 2,08 2,57 0,71 0,73

50 1,34 1,89 0,92 1,60 2,56 3,13 0,78 0,81

75 1,74 2,35 1,32 2,02 3,10 3,71 0,84 0,88

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
Nota: Total de escolas: 3.145.
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Gráfico 3
Variação dos Indicadores de Desempenho e Fluxo da 3ª Série do Ensino Médio 

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
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O grupo 1 apresenta as médias mais 
altas do Idesp e de seus componentes. 
Apesar de concentrar proporção mais 
elevada de alunos das classes D e E, as 
parcelas de estudantes com inadequa-
ção idade-série e matriculados no ensi-
no noturno foram as mais baixas entre 
os grupos. Em relação aos indicadores 
socioeconômicos das áreas onde estão 
localizadas as escolas, observa-se situa-
ção intermediária, dado que o grupo 3 
concentra as escolas com melhores in-
dicadores e o grupo 4, aquelas com os 
piores (Tabela 6). 

Os grupos 2 e 3 agregam escolas com 
valores intermediários para o Idesp e 
seus componentes. O grupo 3 concentra 

Tabela 5
Distribuição das Escolas, por Cumprimento da Meta, segundo  

Condição de Melhora nos Indicadores de Desempenho  
e Fluxo da 3ª Série do Ensino Médio
Estado de São Paulo – 2007-2008

Melhora no 
Indicador  

entre 2007 e 
2008

Escolas

Não Cumpriram a Meta Cumpriram a Meta

ID IF Nos Abs. % Nos Abs. %

Total 517 100,0 2.628 100,0

Sim Sim 19 3,7 1.737 66,2

Sim Não 155 30,0 847 32,2

Não Sim 196 37,9 44 1,6

Não Não 147 28,4 - -

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.

Gráfico 4
Distribuição das Escolas que Cumpriram a Meta do Idesp e Indicadores de Desempenho  

da 3ª série do Ensino Médio, segundo Grupo
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
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Tabela 6
Médias das Variáveis da 3ª Série do Ensino Médio, por Grupos de Escolas

Estado de São Paulo – 2007-2008 

Variáveis
Escolas que Cumpriram a Meta 

Demais 
Escolas TotalGrupo

1
Grupo

2
Grupo

3
Grupo

4

Número de escolas 643 1.471 333 181 517 3.145

Idesp 2007 1,66 1,34 1,17 0,90 1,82 1,44

ID – Língua portuguesa 2,79 2,51 2,45 2,06 2,97 2,61

ID – Matemática 1,17 0,95 0,90 0,69 1,52 1,07

IF 83,98 76,78 69,98 65,66 79,94 77,41

Idesp 2008 2,45 1,97 1,69 1,36 1,62 1,94

ID – Língua portuguesa 3,51 3,22 3,16 2,83 2,65 3,16

ID – Matemática 1,93 1,67 1,61 1,38 1,41 1,66

IF 90,09 80,14 70,52 64,50 78,43 79,97

Características dos alunos

% de alunos classes D e E 26,64 25,15 18,10 17,58 24,25 24,13

% de alunos com acesso à Internet 35,24 29,71 27,57 17,21 31,85 30,25

Características da equipe escolar - 5a a 8 a série e EM

% de docentes que dão aulas em mais de uma escola 39,88 36,28 33,50 36,11 37,07 36,84

% de docentes efetivos 41,45 40,78 43,94 39,02 41,73 41,30

% de docentes com curso superior em faculdade pública 14,90 12,82 13,32 10,47 13,70 13,31

Características da escola

Total de alunos 835 1.102 1.240 1.239 1.054 1.062

Número de alunos por turma 31,28 33,94 34,80 34,63 32,98 33,37

Taxa de inadequação idade-série 12,96 17,49 23,80 30,96 19,17 18,28

Taxa de aprovação (2008) 97,02 87,13 76,24 66,48 84,99 86,46

% de alunos no noturno 48,91 61,96 56,67 65,43 63,77 59,23

Características socioeconômicas das áreas de abrangência (1)

Idade do chefe de domicílio (em anos) 47 45 46 43 45 45

Tamanho médio da família 3,49 3,62 3,51 3,71 3,56 3,58

Rendimento médio do chefe de domicílio (2) 941 786 1.033 712 832 847

Anos de estudo do chefe de domicílio 6,57 6,23 7,06 6,10 6,36 6,40

Resultados (2008)

Língua portuguesa - % de alunos no nível abaixo do básico 28,69 32,76 33,78 38,26 42,55 33,96

Língua portuguesa - % de alunos no nível avançado 1,07 0,78 0,77 0,60 0,52 0,78

Matemática - % de alunos no nível abaixo do básico 48,95 54,85 56,42 61,61 61,55 55,30

Matemática - % de alunos no nível avançado 0,49 0,27 0,29 0,12 0,21 0,30

Fonte: Secretaria de Estado da Educação. Elaboração das autoras.
(1) IBGE. Censo Demográfico 2000; Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade. SIM-Escolas.
(2) Em reais de 2000.
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unidades localizadas em áreas cujos chefes de domicí-
lio apresentaram as maiores médias de rendimento e 
anos de estudo. No entanto, as proporções de alunos 
com defasagem idade-série e baixo aproveitamento 
são mais elevadas do que nas escolas do grupo 2. Es-
tas, por sua vez, apresentam a maior porcentagem de 
alunos matriculados no noturno e provenientes de 
famílias classificadas nas classes D e E.

Por fim, os estabelecimentos de ensino do grupo 4 
exibem os menores valores do Idesp e de seus compo-
nentes. Localizadas em áreas com indicadores socioe-
conômicos mais desfavoráveis, essas escolas apresen-
taram os maiores porcentuais de alunos matriculados 
no período noturno, com as maiores taxas de inade-
quação idade-série e menores taxas de aprovação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho das escolas segundo o cumprimento 
das metas apresentou diferenciações nas séries ana-
lisadas. Entre as escolas que atingiram as metas para 
a 8ª série do ensino fundamental, a maioria (67,3%) 
melhorou tanto o seu indicador de desempenho (ID) 
como o de fluxo (IF), 28,4% apenas aumentou o ID 
e, para as 4,3% restantes, o cumprimento da meta 
pode ser atribuído ao resultado do IF. Entre as que 
não atingiram a meta, destaca-se que 19,7% melhora-
ram o ID, porém em nível insuficiente.

Já em relação aos resultados para a 3ª série do en-
sino médio, entre os estabelecimentos escolares bem-
sucedidos, apenas 1,6% atingiu seu objetivo somente 
com a melhoria do indicador de fluxo, ao passo que 
as demais registraram crescimento do indicador de 
desempenho. No caso das escolas que não atingiram 
suas metas, para 33,7% delas a melhoria no indicador 
de desempenho não foi suficiente para atingir a meta 
estabelecida.

A tipologia das escolas que alcançaram as me-
tas previstas para a 8ª série do ensino fundamental, 
mostra, de modo geral, que o grupo 1 concentra os 
melhores desempenhos do Idesp e de seus compo-
nentes, tanto em 2007 quanto em 2008, em oposição 
ao grupo 4, com os piores resultados. O grupo 3, por 
sua vez, apresenta resultados mais favoráveis nesses 
indicadores do que o grupo 2. No entanto, observam-

se especificidades relativas às escolas e a seus alunos 
dentro desses grupos:

o grupo 1, além de agregar os melhores resultados • 
no Idesp, concentra escolas localizadas em áreas 
mais favorecidas, com maior proporção de alunos 
provenientes de famílias em melhores condições 
socioeconômicas e de estudantes com melhor 
aproveitamento escolar;
o grupo 2, apesar de concentrar maior proporção • 
de escolas com alunos das classes D e E, conta 
com estabelecimentos de menor porte e com nú-
mero médio de alunos por turma também inferior 
ao verificado nos outros grupos;
o grupo 3, com melhores resultados no Idesp que • 
o grupo 2, também apresenta em relação a ele pro-
porção mais elevada de alunos em melhores condi-
ções socioeconômicas, porém, suas escolas locali-
zam-se em áreas com situação menos favorável;
o grupo 4 reúne os piores resultados no Idesp no • 
período e as menores taxas de aprovação entre os 
grupos. Concentra escolas com maior média de 
alunos por estabelecimento e número de alunos 
por turma superior ao observado para o total, lo-
calizadas em áreas com indicadores socioeconô-
micos mais desfavoráveis.
Entre as escolas que atingiram as metas para a 

3ª série do ensino médio, os resultados relativos ao 
Idesp e seus componentes são melhores para o grupo 
1 e decrescem em relação ao grupo 4. Destacam-se as 
seguintes características:

o grupo 1, apesar de concentrar proporção mais • 
elevada de alunos das classes D e E, exibe as me-
nores parcelas de estudantes com inadequação 
idade-série e matriculados no ensino noturno; 
o grupo 2 apresenta escolas com proporção ele-• 
vada de alunos matriculados no noturno e com 
parcela expressiva de estudantes provenientes de 
famílias das classes D e E. No entanto, seus resul-
tados no Idesp foram melhores que os observados 
para os grupos 3 e 4. Entre as escolas do grupo 2 
verificam-se ainda pequena participação de alunos 
com defasagem idade-série e taxas mais elevadas 
de aprovação, em comparação aos grupos 3 e 4;
o grupo 3 concentra escolas localizadas em áreas • 
com as maiores médias de rendimento e anos de 
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Notas

1.  A análise de agrupamentos viabiliza a criação de grupos 
com observações “parecidas” segundo determinadas variá-
veis. Os agrupamentos gerados são internamente homogê-
neos (membros similares) e heterogêneos entre si. Já a análise 
fatorial consiste em uma técnica multivariada de interde-
pendência – não existe uma variável dependente explicita-
da –, que pode ser utilizada na criação e operacionalização 
de construtos. Essa técnica permite a redução de dados e a 
sumarização, bem como a análise da relação entre variáveis, 

explicando-a em termos de suas dimensões comuns (fatores). 
Os fatores obtidos explicaram cerca de 79% da variação dos 
dados para a 8ª série do ensino fundamental, e 73%, para a 3ª 
série do ensino médio.

2. Foram excluídas da análise quatro escolas que tiveram va-
riações superiores a 400% em relação à média do Idesp.

3. Do total de 3.316 escolas, foram excluídas da análise aque-
las que apresentavam valores discrepantes (acima de três 
desvios-padrão em relação à média do Idesp) e aquelas que 
não apresentavam resultados do Idesp para os dois anos em 
análise.
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estudo para o chefe de domicílio. No entanto, a 
proporção de alunos com defasagem idade-série 
e a daqueles com baixo aproveitamento são mais 
elevadas nesse grupo do que no grupo 2;
o grupo 4 agrega escolas com os menores valo-• 
res do Idesp e de seus componentes. Apresenta 

os maiores porcentuais de alunos matriculados no 
período noturno, seus estudantes tiveram as maio-
res taxas de inadequação idade-série e as menores 
taxas de aprovação. A proporção de escolas locali-
zadas em áreas com indicadores socioeconômicos 
mais desfavoráveis também foi a mais elevada.
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