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RESUMO: O trabalho apresenta a espacialização dos resultados Saresp 2011 para o 

componente curricular de Geografia, em todo o estado de São Paulo (Brasil), com o objetivo de 

contribuir pra a reflexão a cerca das ações das políticas publicas em Educação que vem sendo 

implantadas no Estado de São Paulo. Fundamenta-se na importância que a discussão sobre os 

estudos de qualidade da educação tem assumido em diferentes segmentos sociais no Brasil e 

no mundo. No estado de São Paulo, em 2008, a Secretaria Estadual da Educação iniciou em sua 

Rede de Ensino um projeto para melhorar a qualidade do ensino estadual público com várias 

ações, entre elas a publicação de documentos que passaram a orientar o trabalho docente, 

como a Proposta Curricular que foi organizada por área de conhecimento e também por 

disciplinas da grade curricular do Ensino Fundamental (Ciclo II) e do Ensino Médio. O Sistema 

de Avaliação do Rendimento Escolar do estado de São Paulo (SARESP) criado em 1996, tem 

por objetivo de avaliar a qualidade do ensino desenvolvido na rede pública. Nos anos iniciais a 

avaliação sofria interferência de muitas variáveis, pois não era consolidada como um sistema. A 

partir de 2007, várias ações foram sendo implantadas pela Secretaria com o objetivo de 

fortalecer o processo de avaliação no sentido de garantir a qualidade dos dados coletados nas 

provas, elaboradas a partir de um currículo único. A espacialização dos resultados por 

municípios, associada aos índices de (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e 

posteriormente agregados nas 62 Diretorias de Ensino, foi a metodologia de análise que resultou 

em importante recurso para reflexão sobre as políticas públicas que vem sendo desenvolvidas e 

seus reflexos na área educacional. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma análise sobre os dados do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do estado de São - SARESP, a partir das avaliações realizadas no ano 

2011, bem como o Relatório Pedagógico, onde são apresentados os resultados das provas de 

Geografia e História, e os índices médios de proficiência das escolas estaduais públicas em São 

Paulo (Brasil). A espacialização dos dados pode representar as diferenças espaciais nos 

resultados dos processos de ensino-aprendizagem e servir como indicativo para políticas de 

formação docente e de infraestrutura de apoio às práticas de ensino de Geografia. Destaca 

também as diferenciações espaciais de desempenho dos estudantes nas modalidades de ensino 

Fundamental e Médio, por meio da análise dos dados do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio. 

Neste aspecto, o artigo propõe uma reflexão acerca da relação entre os processos avaliativos e 

o currículo, sem, no entanto, desconsiderar como de fundamental importância a mediação com a 

prática docente, e como estas dimensões se espacializam vis a vis o desempenho dos 

estudantes na área de pesquisa. 

Foram analisados os dados de todos os municípios do Estado de São Paulo que compunham a 

Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI)1 totalizando 600 municípios, agrupados em 62 

Diretorias de Ensino. Por constituírem unidades de administração da SEE/SP também foram 

analisados os dados dos Índices de Desenvolvimento humano Municipal (lDHM) das sedes de 

Diretoria de Ensino que tem, em suas respectivas áreas de circunscrição a responsabilidade de 

articular com as unidades centrais da Secretaria o acompanhamento, a gestão e a implantação 

das políticas públicas educacionais no Estado de São Paulo. 

Os dados são apresentados na forma de gráficos e tabelas consolidados durante o processo de 

investigação. Também foram gerados mapas de espacialização dos desempenhos a partir dos 

quais foram permitem refletir sobre as diferenças regionais e processos de fragmentação e 

compartimentação espacial do conhecimento no estado. 

 

 

                                                             
1 A partir de 2011, com a reestruturação da Secretaria da Educação, as Coordenadorias do Interior (CEI) 
e da Grande São Paulo (COGSP) foram extintas e existem atualmente no estado de São Paulo 91 
Diretorias ligadas diretamente ao Gabinete do Secretário, abrangendo os 645 municípios. 
 



JUSTIFICATIVAS E METODOLOGIAS 

A proposta de especializar os resultados da prova de Geografia do SARESP 2011 decorre das 

inquietações que vimos experimentando a respeito de aspectos importantes sobre a educação 

brasileira:  

 aumento das avaliações externas nos diferentes sistemas de ensino, especialmente no 

setor público; 

 utilização dos resultados das avaliações como justificativa para as políticas públicas que 

vêm sendo implantadas no país. 

 as diferenças espaciais na distribuição dos resultados educacionais e as possíveis 

relações com fatores de desenvolvimento econômico e social. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta área de pesquisa apontam para a dificuldade em estabelecer 

relações diretas entre resultados educacionais, fatores socioeconômicos e de localização. Desta 

forma, espera-se que a espacialização dos dados contribua para uma reflexão crítica a respeito 

das atuais políticas educacionais.  

Cientes de que o tema exige aprofundamento teórico e a análise de vários fatores, propomo-nos, 

a utilizar os dados quantitativos apresentados pela SEE/SP, através da leitura de documentos 

oficiais e consultas em homepages, para gerar a espacialização tendo como unidade de 

representação o município, posteriormente agregados por Diretoria de Ensino. 

A estrutura de gestão as Secretaria de Estado da Educação é constituída por duas 

Coordenadorias. (COGSP) e a (CEI). Interessou-nos os dados da CEI e foram mapeados 93% 

dos municípios do Estado de São Paulo, congregando 47% do total de alunos avaliados em 

2011. Posteriormente foram organizadas planilhas de dados com as médias de proficiência em 

Geografia das séries avaliadas. 

A partir da média de proficiência das escolas públicas em cada município, comparando-se com a 

média da CEI, organizamos os mapas para os anos finais do Ensino Fundamental e de 

conclusão do Ensino Médio, 9º ano e 3ª série, respectivamente.  

Também foi utilizado o indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das 

dimensões de longevidade, educação e renda, que participam com pesos iguais na sua 

determinação, identificado como IDHM. Os 62 municípios sedes de Diretorias de Ensino tendo 



como referência o ranking dos municípios paulistas a partir dos dados de 2000, foram analisados 

com o objetivo de verificar qual a influência deste índice na distribuição das médias de 

proficiência de Geografia das escolas estaduais. Para tanto, os municípios foram categorizados 

em 5 grupos de acordo com suas respectivas posições no estado. 

 

O CURRICULO OFICIAL DE GEOGRAFIA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

No estado de São Paulo, em 2008, a Secretaria Estadual da Educação iniciou um conjunto de 

ações com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino da Rede Estadual Pública, entre elas a 

publicação de documentos que passaram a orientar o trabalho nas escolas estaduais, como a 

Proposta Curricular do estado de São Paulo (São Paulo, 2008), organizada por área de 

conhecimento e também por componente curricular do Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino 

Médio. 

A concepção de Geografia contida no Currículo Oficial parte do princípio de que os alunos 

devem desenvolver competências ao longo do percurso escolar, que lhes possibilitem escolher 

com liberdade suas possibilidades de aprendizagem e tem como referência o amplo acesso ao 

conhecimento assegurando uma educação geral e que possa ao mesmo tempo, articular os 

conhecimentos locais e globais de nossa sociedade. Nele estão postulados os fundamentos 

específicos de cada área do conhecimento e das disciplinas específicas que o compõem. Para a 

Geografia pretende-se, como fundamento básico, o aprofundamento da discussão sobre as 

transformações do meio–técnico-científico-informacional na produção do espaço local, regional e 

global e como esses processos multiescalares apresentam rebatimentos concretos no cotidiano 

e no contexto da vida escolar.  

O programa está organizado a partir de conteúdos básicos que devem objetivar a compreensão 

das relações que se estabelecem entre os objetos naturais e os construídos pela atividade 

humana priorizando o estudo do território, da paisagem e do lugar.  

“O objeto central do ensino da Geografia reside, portanto, no estudo do espaço geográfico, 

abrangendo o conjunto de relações que se estabelece entre os objetos naturais e os construídos 

pela atividade humana, ou seja, os artefatos sociais. Neste sentido, enquanto o “tempo da 

natureza” é regulado por processos bioquímicos e físicos, responsáveis pela produção e 

interação dos objetos naturais, o “tempo histórico” responsabiliza-se por perpetuar as marcas 



acumuladas pela atividade humana como produtora de artefatos sociais.”(Proposta Curricular do 

estado de São Paulo, p.44). 

Na prática, pretende-se que ocorra um processo de alfabetização geográfica que segundo 

SAYÃO e NUNES (2011) se dá por meio de dois elementos centrais: os conceitos e as 

habilidades. A alfabetização pressupõe ações e capacidades inerentes ao próprio processo de 

ensino-aprendizagem, que devem ser desenvolvidas em um processo de aquisição da 

linguagem específica. Ocorre que muitas vezes o ensino de Geografia ainda é fragmentado e a 

prática dos professores pautada em recursos pouco diversificados e voltados para a 

memorização das informações. (SOUZA e KATUTA, 2001). 

Vários estudos sobre Currículo e Geografia já foram desenvolvidos no Brasil e a bibliografia a 

respeito do tema permite o aprofundamento de questões importantes sobre o caráter disciplinar 

do conhecimento científico. Questões como: definição e seleção de conteúdos, formação 

docente e representações sociais, cultura escolar e conhecimento científico, materiais e métodos 

de ensino, prática docente, políticas públicas e educação formal, são em geral temas centrais 

dos estudos. Neles constata-se que a forma como o Currículo é estruturado em manuais ou 

documentos oficiais por si só, não garante a eficiência na aprendizagem dos alunos, nem tão 

pouco, uma transformação radical e imediata nas relações que se estabelecem entre 

professores e alunos no processo de ensino aprendizagem.  

Conforme determinou Gimeno (1994), o currículo não é estático, e está sempre em movimento 

sendo possível identificar diferentes níveis de desenvolvimento do currículo: o currículo prescrito, 

o currículo apresentado; o currículo planejado pelos professores, o currículo em ação; o currículo 

e o currículo avaliado. Estas instâncias constituem um amplo campo de pesquisa que tem 

exigido dos pesquisadores em educação aprofundamento teórico, e também a investigação “in 

loco” dos movimentos que ocorrem nas escolas na constituição efetiva do currículo. 

No contexto das políticas públicas do estado de São Paulo faz-se necessário o desenvolvimento 

de pesquisas que investiguem os fatores que determinam a consolidação do currículo na rede 

pública paulista. Neste sentido, o Programa Bolsa Mestrado da Secretaria Estadual (SEE/SP) é 

uma ação importante, pois através de auxílio financeiro, permite que professores da rede 

estadual de ensino, vinculados a Programas de Pós Graduação, desenvolvam pesquisas sobre 

metodologias de ensino e inovações pedagógicas em suas áreas (disciplinas) de atuação. 



Entretanto, o apoio financeiro às pesquisas não pode ser considerado isoladamente como único 

elemento para melhoria da qualidade de ensino, o que isentaria o Estado da responsabilidade de 

ações e investimentos financeiros para a valorização da escola pública e das condições de 

trabalho dos professores. Se por um lado representa uma iniciativa positiva, por outro, aponta 

para vários paradoxos que circundam a profissão docente. 

Concordamos com Nóvoa (2010) que ao tratar do tema sobre o poder dos professores, indica 

que estes profissionais ora são olhados com desconfiança pela sociedade, porque 

frequentemente são acusados de terem uma formação deficiente e serem incompetentes, ora 

são bombardeados por retóricas de que são considerados elementos essenciais para a melhoria 

da qualidade de ensino e para o progresso social e cultural do país. Resta aos professores um 

enorme desafio para a construção de novos caminhos a partir do cotidiano escolar e a busca da 

autonomia enquanto identidade profissional. 

A partir de 2009, as buscas por melhores resultados educacionais na avaliação SARESP, 

passaram a influenciar fortemente a cultura escolar no desenvolvimento de suas práticas 

pedagógicas. Avaliar em que grau esta tendência têm interferido no trabalho dos professores é 

por certo tema a ser investigado em trabalhos sobre cultura escolar e liberdade pedagógica. 

Neste momento da pesquisa que estamos desenvolvendo ainda não é possível estabelecer 

relação direta entre prática docente, currículo oficial e desempenho dos alunos na avaliação 

externa do SARESP. Porém, instigados pelas observações que a atuação na rede de ensino 

possibilitou nos últimos 10 anos, tomamos os resultados das avaliações para iniciar a reflexão 

sobre a implantação do Currículo Oficial na Rede Estadual Paulista e o desempenho dos alunos 

nas avaliações. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BASICO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SARESP 

O Saresp, foi criado em 1996 pelo então governador Mario Covas com o objetivo de avaliar a 

qualidade do ensino desenvolvido na rede pública do estado de São Paulo. Nos anos iniciais a 

avaliação sofria interferência de muitas variáveis, pois não era consolidada como um sistema. 

Entre as variáveis que afetavam os resultados estavam o não alinhamento das provas com os 

outros sistemas de avaliação, como o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes) e o 

SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (PISA). Além disso, não havia uma 

ação norteadora para o trabalho desenvolvido pelos professores. Cada professor da rede tinha 



autonomia para desenvolver o currículo com seus alunos, de maneira que os conteúdos 

trabalhados eram tão variados quanto o número de turmas existentes na rede oficial. 

A partir de 2007, várias ações foram sendo implantadas pela secretaria estadual da educação 

com o objetivo de fortalecer este sistema de avaliação, tornando-a cada vez mais aprimorado 

para garantir a qualidade dos dados coletados nas provas. Entre as mudanças, a mais 

importante, foi a elaboração de um currículo único, que foi construído por diferentes especialistas 

das áreas de conhecimento e que efetivamente passou a ser implantado na rede a partir de 

2008. 

“O currículo padrão baseado na matriz de competências e habilidades possibilitou uma série de 

inovações no Saresp. A principal delas foi a mudança do foco do exame. Ele deixa de ser uma 

avaliação do aluno e passa a ser uma avaliação do sistema. Se uma um modelo estatístico 

chamado “TRI” (Teoria da Resposta ao Item) (KLEIN e FONTANIVE, 1995). Ele possibilita 

avaliar o conhecimento dos alunos nas mais 120 competências e habilidades exigidas em cada 

série com provas que têm apenas de 18 a 30 questões. Cada aluno responde a um conjunto 

diferente de itens agrupados por uma técnica chamada de “Blocos Incompletos Balanceados”. 

Este sistema possibilita a avaliação do nível global da população de alunos, apesar de cada 

aluno responder a um pequeno número de questões. A desvantagem deste sistema é que o 

desempenho individual dos alunos não pode ser medido, pois cada um respondeu a uma prova 

diferente.” ( JUNQUEIRA,  ano:2). 

O novo formato do Saresp representou um grande impacto sobre a rede estadual de ensino, 

pois se caracterizou por um modelo de avaliação de sistema e como tal, sem a possibilidade de 

comparar os resultados por alunos a cada ano. Este aspecto gerou naquele momento, 

desconforto entre os educadores que até então, viam este sistema como forma de avaliar cada 

aluno das unidades escolares. 

Outra mudança importante do modelo de avaliação foi o fato de ser implantado com outras 

ações relacionadas à qualidade do ensino, como o Indice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo - IDESP. Trata-se de um índice composto pelos resultados do Saresp 

compilando o fluxo escolar e as taxas de aprovação e retenção de cada unidade escolar. 

Atualmente, o Saresp e o IDESP são importantes ferramentas de avaliação do sistema estadual 

de ensino e tem norteado as ações para a melhoria da qualidade de ensino no Estado de São 

Paulo. A cada ano as escolas têm metas a serem cumpridas a partir dos índices do IDESP. 



No caso da Disciplina de Geografia, o componente curricular foi avaliado nas versões 2009 e 

2011. Apesar da pequena série de dados, eles são valiosos para a reflexão sobre a adequação 

do currículo oficial do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, os resultados do Saresp podem 

auxiliar na reflexão sobre as práticas desenvolvidas nas escolas públicas em questão. 

 

RESULTADOS GERAIS SARESP 2011  

A participação dos alunos da rede estadual no  sistema de avaliação mobilizou 1.427.605 alunos 

de 3º, 5º, 7º, 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Do total de alunos 

participantes da avaliação 671.971 alunos (aproximadamente 47%) pertencem à Coordenadoria 

de Ensino do Interior (CEI) analisada neste trabalho. 

A metodologia de avaliação do Sistema incluiu além da realização das provas, a coleta de 

informações a partir de um questionário contextual aplicado aos alunos e aos seus responsáveis. 

Foram preparados diferentes instrumentos de acordo com cada modalidade: um para os 3º e 5º 

anos do Ensino Fundamental, outro para o 7º e 9 anos do Ensino Fundamental e o último para a 

3ª série do Ensino Médio. A tabela 1 apresenta o total de alunos que responderam aos 

questionários. 

Tabela 1: Número de alunos de 7º e 9º ano EF e da 3ª série EM que responderam ao 

questionário contextual, por Coordenadoria de Ensino do estado de São Paulo, 2011.. 

Série/ano COGSP CEI TOTAL 

7º EF 178.498 194.533 373.031 

9º EF 157.926 179.395 337.321 

3ª EM 119.521 146.126 265.647 

Total 455.945 520.054 975.999 

Fonte: Relatório dos Estudos Saresp 2011 (p.19) 

As respostas dos alunos no questionário contextual permitiram  a investigação sobre a qualidade 

do ensino a partir do grau de concordância que apresentaram às ações positivas que os 

professores de geografia costumam promover em seu trabalho, conforme a percepção dos 

alunos. As categorias de análise foram distribuídas em três conjuntos, classificadas em ações 

realizadas: em quase todas as aulas, em algumas aulas e nunca. As tabelas 2 e 3 indicam, 

respectivamente, as maiores e menores concordâncias dos alunos, por série, para as ações dos 

professores nas três categorias. 



Tabela 2: Maiores porcentagens de respostas nas ações docentes de acordo com a frequência. 

Maiores porcentagens de resposta 

Ações / Frequência 7º ano 9º ano 3ªEM 

Incentiva os alunos a melhorar seu desempenho / Quase todas as aulas 63,6% 58,1% 49,2% 

Propõe trabalhos para serem realizados em grupos / Algumas aulas 43,1% 49,1% 50,5% 

Leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos / 

Nunca 

67,0 % 69,6% 66,3% 

Relatório dos estudos Saresp 2011 (Adaptado) 

É possível observar que os alunos reconhecem a ação dos professores incentivando a melhoria 

do desempenho dos mesmos em quase todas as aulas, e em maior proporção nos alunos do 

Ensino Fundamental. Observa-se também, que aproximadamente a metade dos alunos, indicou 

que os professores em algumas aulas propõem trabalhos em grupo, mas não é possível 

identificar pelos questionários a natureza dos trabalhos realizados. Por sua vez, é possível ainda 

inferir sobre a possibilidade de existência de uma lacuna entre a atividade realizada e o nível de 

articulação que ela apresenta com o currículo. O aluno consegue identificar a ocorrência da 

atividade, mas não há elementos para qualificar seu grau de articulação com o projeto político 

pedagógico da escola. 

As maiores porcentagens de respostas, na frequência nunca se concentraram na ação visita a 

museus, exposições e outros lugares educativos. Isto é um indicativo de que na percepção dos 

alunos o ensino das escolas estaduais ainda não privilegia atividades extraclasse e ou em 

ambientes educativos externos à escola.  

Tabela 3: Menores porcentagens de respostas nas ações docentes de acordo com a frequência. 

Menores porcentagens das respostas 

Ações / Frequência 7º ano 9º ano 3ªEM 

Propõe atividades de debates e seminários com os alunos / Quase todas 

as aulas 

26,3% 22,9% 23,8% 

Indica o uso de enciclopédias e livros de Geografia / Algumas aulas 37,9% 43,3% 44,6% 



Utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas / Nunca 43,5% 42,4% 35,3% 

Relatório dos estudos Saresp 2011 (Adaptado) 

Pela análise dos dados da tabela 3 observa-se que as atividades de debates e seminários não 

são frequentes nas aulas de Geografia nas três séries investigadas. Também não é comum a 

utilização de vídeos educativos nas aulas. A criação de um ambiente dialógico e reflexivo é de 

fundamental importância no processo de aprendizagem e de internalização conceitual, por sua 

vez sua consecução mediada por elementos tecnológicos que compreendem o efetivo universo 

de comunicação e entretenimento dos estudantes passa a ser condição sine qua non nas 

estratégias de motivação para aprendizagem. 

O desempenho da população avaliada, através do método estatístico da Teoria da Resposta ao 

Ítem (TRI), permite medir em uma escala, através de pontos, a proficiência nas disciplinas e 

foram agrupados em quatro níveis: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado 

Tabela 4. Níveis de Proficiência em Geografia SARESP 2009 e 2011. 

NÍVEIS DE 

PROFICIÊNCIA 

7º Ano 9º Ano 3º Ano 

Abaixo do básico < 175 < 200 < 225 

Básico 175 a < 225 200 a < 250 225 a < 275 

Adequado 225 a < 325 250 a < 350 < 375 

Avançado > 325 > 350 > 375 

Fonte: Relatório Pedagógico, Saresp, 2010. 

Para análise dos resultados é muito importante a distribuição dos alunos da rede estadual de 

ensino nos níveis de proficiência (Gráfico 1). No caso da Geografia observa-se que existe uma 

concentração de alunos distribuídos nos níveis Básico e Adequado, que somados representam 

86,7 % dos alunos de 7º ano, 81,3 % dos alunos de 9º ano e 81,2 % dos alunos da 3ª série do 

EM.  

Observa-se também que uma pequena proporção de alunos encontra-se no nível avançado, ou 

seja, apresentam habilidades e competências acima das expectativas para a série que 

frequentam. Um número elevado de alunos encontra-se no nível abaixo do básico, sendo 



preocupante a proporção de 16,9 % dos alunos do EM neste nível, considerando ser  a 3ª série a 

etapa final da educação básica. 

Grafico1. Percentuais de alunos da rede estadual por níveis de proficiência. Ciências Humanas, 

Saresp 2011.

Fonte: Sumario Executivo, Saresp 2011. ( p. 56) 

O Gráfico 2 apresenta a comparação dos níveis de proficiência em Geografia nas versões do 

Saresp 2009 e 2011. Neste gráfico é possível observar que diminuiu a proporção de alunos no 

nível abaixo do básico em todas as séries e o aumento da proporção de alunos no nível básico. 

Entretanto, houve uma redução de 5% do total de alunos do 7º ano no nível adequado de 2009 

para 2011. No nível avançado houveram pequenas reduções em todas as séries, sendo a 

redução da 3ª série a maior delas. 

Grafico 2. Comparação dos níveis de proficiência dos alunos no Saresp 2009 e 2011 – 

Geografia.

 

Fonte: Sumario Executivo, Saresp 2011. (p. 57) 



ESPACIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO SARESP  

A organização e a divulgação dos resultados Saresp pela SEE/SP está dividida em média 

estadual e média das duas Coordenadorias (COGSP e CEI). Para a espacialização dos dados 

neste trabalho, utilizou-se como referência a média de proficiência da Coordenadoria de Ensino 

do Interior (CEI), em cada ano escolar, comparando-a com a média de cada município. Optou-se 

por considerar a média da CEI porque ela refere-se aos municípios estudados sendo, portanto, 

mais significativa a utilização deste referencial. 

O Gráfico 3 apresenta as médias de proficiência da rede estadual comparadas com as médias 

da CEI nas versões 2009 e 2011, para a disciplina Geografia.  

Grafico 3. Evolução temporal das médias de proficiência por série/ano no Saresp 2009 e 2011. 

Geografia – Rede Estadual 

 

Fonte: Sumario Executivo, Saresp 2011. (Adaptado, p. 16) 

Observa-se que tanto na avaliação de 2009 como na avaliação de 2011 as médias da CEI em 

todas as séries foram maiores do que a média estadual. No caso da COGSP ocorreu o inverso: 

em todas as séries nos dois anos de avaliação as médias de proficiência foram menores do que 

a média estadual. Conclui-se, portanto, que os resultados da COGSP são inferiores do que os 

apresentados pela CEI indicando que os alunos do interior tiveram desempenho maior do que os 

da Grande São Paulo. A partir das médias de proficiência divulgadas pela Secretaria Estadual da 

Educação foram elaborados os mapas 1 e 2 para o 9º ano EF e para a 3ª série do Ensino Médio. 

 

 



 

 

Na análise de desempenho dos estudantes se observa que há tendencialmente um recorte 

noroeste sudoeste no estado. Identifica-se, precisamente, resultados negativos em regiões 

fundamentalmente agrícolas e com menor densidade urbana como sudeste, sudoeste e oeste do 

estado. Embora um grande eixo do vale do Paraíba, que em muitos casos apresenta-se quase 

conurbado demonstre reduzidos desempenhos. As situações mais contrastantes é que dificultam 

traduzir o fenômeno em uma compartimentação espacial homogênea pelo estado, considerando 

que o noroeste, região agrícola com maior nível de atividade de pequenas unidades produtivas 

(fruticultura, leite, por exemplo, apresenta resultados acima da média tanto quanto o eixo 

metropolitano de Campinas. O que se visualiza é uma fragmentação espacial que demanda 

variáveis de outras grandezas para explicar ao comportamento dos resultados. Destaca-se 

tendências regionais de desempenho, mas que as formas de ocupação econômica não são 

capazes de explicar. 

Municípios sem dados no interior do estado indicam áreas em que houve a municipalização do 

ensino, ou seja, houve a transferência da gestão das séries do ensino fundamental para o 

município e as escolas não são administradas pela SEE/SP. 

 

Mapa 1. Espacialização das médias de proficiência em Geografia por município 

do estado de São Paulo: 9º ano EF - Saresp, 2011 



 

 

 

Os dados da 3ª. Série do EM são ainda mais fragmentados e se mesclam mesmo em regiões 

que apresentavam inicialmente tendências de melhor desempenho, por exemplo, como a 

metropolitana de Campinas e a região nordeste do estado.  Estes dados é que nos motivaram a 

estabelecer correlações mais diretas com fatores socioeconômicos, como o IDHM. 

No caso das sedes de Diretoria de Ensino, relacionamos os resultados do Saresp com o ranking 

de IDHM (2000) dos municípios do estado de São Paulo, classificando-os em 5 grupos de 

análise: Grupo 1 - municípios que ocupam até a 50ª posição: 21 Diretorias; Grupo 2 -  

municípios que ocupam entre a 51ª e 100ª posição: 16 Diretorias; Grupo 3 - municípios que 

ocupam entre a 101ª e 200ª posição: 13 Diretorias; Grupo 4 -  municípios que ocupam entre a 

201ª e 300ª posição: 5 Diretorias; Grupo 5 - municípios que estão acima da 301ª posição: 7 

Diretorias. Os dados de IDHM foram obtidos a partir da base da Fundação SEADE, vinculada à 

Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, em 

consulta ao site www.seade.gov.br. 

Mapa 2. Espacialização das médias de proficiência em Geografia por município 

do estado de São Paulo: 3ª série EM - Saresp, 2011 

 



O agrupamento dos municípios teve o objetivo de verificar qual a influência do IDHM na 

distribuição das médias de proficiência de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio na rede pública de ensino estadual. 

Os dados apresentados na tabela 5, referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental indicam que 

no Grupo 1 houve um influência positiva do IDHM nos resultados médios apresentados pelos 

alunos, pois 57% dos 21 municípios sedes apresentaram médias de proficiência superiores à 

media da CEI. 

Tabela 5. Relação IDHM X média de proficiência das escolas estaduais X média da CEI, por 
município. Geografia, 9º ano, Saresp 2011. 

G
ru

po
s 

Intervalo de 

posição no 

ranking IDHM 

Número de 

municípios 

(100%) 

% de municípios com 

média de proficiência 

superior à media CEI 

% de municípios com 

média de proficiência 

inferior à media CEI 

1 Até 50ª  21 57 % 43% 

2 51ª até 100ª 16 50% 50% 

3 101ª até 200ª 13 38% 62% 

4 201ª até 300ª 5 20% 80% 

5 Acima de 301ª 7 29 % 71% 

 

 

Entretanto, nos municípios situados entre a 51ª e 100ª posição do ranking estadual esta 

influência foi nula, pois a distribuição dos municípios manteve-se equiparada. A partir do Grupo 

3, incluindo os grupos 4 e 5 houve uma prevalência dos resultados inferiores à média da CEI. 

Com relação ao Ensino Médio, a situação dos grupos 1 e 2 assemelham-se aos dados 

apresentados no Ensino Fundamental. Porém, nos Grupos 3, 4 e 5 o comportamento das médias 

inverte-se: nestes municípios a posição menor no ranking de IDHM concentrou maior número de 

municípios com médias superiores à CEI. 

 

 

 



Tabela 6.. Relação IDHM X média de proficiência das escolas estaduais X média da CEI, por 
município. Geografia, 3ª série do Ensino Médio ano, Saresp 2011. 

G
ru

po
s 

Intervalo de 

posição no 

ranking IDHM 

Número de 

municípios 

(100%) 

% de municípios com 

média de proficiência 

superior à media CEI 

% de municípios com média 

de proficiência inferior à 

media CEI 

1 Até 50ª  21 62% 38% 

2 51ª até 100ª 16 50% 50% 

3 101ª até 200ª 13 54% 46 % 

4 201ª até 300ª 5 60% 40 % 

5 Acima de 301ª 7 71% 29 % 

 

Significa dizer que neste aspecto varáveis sociais devem explicar melhor a trajetória de 

desempenho dos estudantes relacionando a atenção familiar na faixa etária do 9º ano, e  

atividades de trabalho na juventude (3º M), mas, no último caso, os valores apresentam um 

desvio padrão muito reduzido, em torno de 8%, o que não permite identificar que se trata de uma 

efetiva inflexão no comportamento do ensino médio em relação ao 9º ano e ou que existe 

diferenças significativas entre as classes de segundo o IDHM. 

CONCLUSÃO 

Nos municípios sede de Diretoria de Ensino pode-se constatar que até a 50ª posição no ranking 

de IDHM houve maior porcentagem de municípios com médias superiores à média da CEI tanto 

para o Ensino Fundamental (9º ano) como para Ensino Médio (3ª série). Porém, a partir da 101ª 

posição a situação entre as duas modalidades apresenta-se oposta. 

Os alunos do Ensino Fundamental apresentaram resultados piores nos municípios com posições 

inferiores no ranking estadual de IDHM, entretanto, os resultados dos alunos do Ensino Médio 

foram proporcionalmente superiores nestes municípios. De onde podemos inferir que nos 

municípios sedes de Diretoria de Ensino, aqueles que apresentam piores IDHM apresentaram 

resultados melhores no Ensino Médio. Esta constatação fortalece a importância social que a 

escola pública assume em áreas que demandam investimentos socioeconômicos que promovam 

o desenvolvimento social para a inserção dos jovens no mundo do trabalho e na continuidade 

dos estudos em nível superior. 

Podemos inferir também que a situação no Ensino Fundamental é muito preocupante se 

considerarmos que nos municípios classificados com os piores IDHM (considerados apenas os 



municípios sedes de Diretoria de Ensino) os resultados médios dos alunos foram 

proporcionalmente inferiores à média da CEI. A distribuição espacial não apresentou uma 

correlação direta com o padrão de atividade econômica e a densidade urbana no estado. A 

perspectiva de identificar uma compartimentação espacial que permitisse uma agregação dos 

municípios por desempenho seguindo uma lógica espacial centro-periferia não foi apontada.  Por 

sua vez a fragmentação espacial apresenta demanda de variáveis socioeconômicas mais 

consistentes, tais como o IDHM para permitir inferências espaciais mais claras sobre os perfis de 

fragmentação socioespacial apresentadas. 
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