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Prezados colegas Professores, 

 

sou professor de Ensino Básico desde 2011, quando iniciei a minha carreira 

docente ministrando aulas para alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio. Tenho 

experiência no Ensino Fundamental, Médio e Superior. Atualmente leciono para o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Apresento-lhes o produto de uma pesquisa que realizei de 2014 a 2016 e que foi 

desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática na 

Universidade Federal de Ouro Preto para a elaboração da dissertação intitulada 

“Percepções de professores de Matemática acerca das avaliações externas e sua 

influência na prática docente”, concluída e defendida em julho de 2016.  

 Vale explicar que, embora seja produto de tal estudo, é fruto também de minhas 

experiências enquanto estudante e profissional.  Por isso, não é apenas um recorte de 

minha dissertação.  

Esse produto que está no formato de caderno de sugestões para professores é 

composto de uma introdução, dois capítulos e considerações finais. Na introdução, 

apresento minhas concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem. No primeiro 

capítulo, o texto “Por que avaliamos?” tem por objetivo apresentar uma breve 

justificativa para os diversos tipos de avaliação aos quais nossos alunos são submetidos. 

O segundo trata das possibilidades de utilização dos resultados das avaliações externas 

na condução do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Espero que esse produto educacional, a partir das discussões levantadas sobre as 

avaliações externas, possa provocar-lhes reflexões que os levem a repensar novas 

propostas de trabalho. 

Informo-lhes que esse texto não precisa ser lido na ordem em que os temas 

aparecem, mas de acordo com seus interesses pessoais, necessidades pedagógicas e 

educacionais. E, àqueles que tiverem interesse no texto completo da pesquisa, podem 

entrar em contato comigo através do meu endereço eletrônico, que é 

robertoarlindo@yahoo.com.br, ou acessar a página do citado Programa de Mestrado no 

link http://www.ppgedmat.ufop.br. 

  

                                                                 Um abraço do Prof. Roberto  

Apresentação 
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Embora a minha experiência como educador matemático não seja extensa 

(2011-2016), já trabalhei com turmas desde o sexto ano do Ensino Fundamental ao 

terceiro ano do Ensino Médio. Durante a atuação como docente em diferentes escolas, 

comecei a perceber o desconforto dos professores em relação às Avaliações Externas 

(AE) a que as escolas eram submetidas.  

Sendo assim, o tema que escolhi para minha dissertação e para a elaboração 

desse livreto está diretamente ligado à minha vivência e experiência como estudante e 

profissional da área de educação e em particular da Educação Matemática. Desde o 

primeiro contato que tive com as escolas, seja como estudante ou como professor, as 

AE tem sido uma constante. Elas estão presentes no dia a dia escolar, ainda que por dois 

meses que antecedem as avaliações. 

 Como professor, pude entender os investimentos feitos na área educacional 

visando melhorar a educação, pois a avaliação é inerente a qualquer atividade humana, 

consequentemente, à educação (VIEIRA; VIANA, 2006). 

 Nos documentos oficiais que tratam da educação (leis, parâmetros curriculares, 

diretrizes, etc.), as avaliações são relacionadas à busca pela melhoria da qualidade no 

ensino, colocando-as como um meio pelo qual se torna possível um planejamento 

educacional e a verificação da eficácia das políticas públicas para a educação (BRASIL, 

2001).  

Buscando conhecer melhor as funções da avaliação educacional e das avaliações 

externas, fiquei a pensar sobre quais seriam os reflexos causados pelas avaliações 

externas na sala de aula do professor e que ações elas poderiam influenciar. 

Compreendendo que essas avaliações foram criadas para informar sobre a 

qualidade do sistema educacional, passei a refletir ainda mais sobre essas avaliações, 

pois durante minha prática profissional, percebi que o envolvimento dos professores 

com as AE e o que seus resultados significam para a escola, no geral é muito tímido.  

 

 

 

Introdução 
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O processo de ensino-aprendizagem tem sido, ao longo do tempo, 

caracterizado de formas diferentes: inicialmente dando ênfase no papel do professor 

considerado o transmissor do conhecimento, passando pela ênfase no aluno, ênfase no 

processo até as concepções mais atuais que dão importância tanto ao aluno, quanto ao 

professor e aos processos de ensino e aprendizagem totalmente integrados, pois é 

necessário que o resultado do ensino seja a aprendizagem.  

Considera-se aqui os processos de ensino e aprendizagem inseparáveis, em 

uma relação de cooperação entre alunos e professor, conforme explica Viana (2002): 

 

Do enfoque histórico-cultural e de sua concepção de aprendizagem se 

deduz a importância que deve ser dada à atividade conjunta, da 

relação de cooperação dos alunos entre si e com o professor. Esta 

concepção muda a relação tradicional de autoridade e distância 

existente entre os participantes do processo. Já não se pode conceber 

isoladamente um professor que ensina e um aluno que aprende. O 

processo de ensino aprendizagem é algo que realmente não se pode 

separar (VIANA, 2002, p. 75, tradução do pesquisador
1
). 

 

Com isso, não havendo separação nos processos, daqui para frente 

escreveremos processo de ensino-aprendizagem, considerando-o um todo integrado. 

Nesse processo, se promove o diálogo entre o conteúdo curricular e as vivências, 

histórias de vida e individualidades tanto do professor quanto do estudante, isto é, leva-

se em consideração o contexto social, histórico e cultural. 

Viana (2013) considera que a compreensão dos processos de ensino e 

aprendizagem pode ser feita a partir Vygotsky
2
 (1896-1934)  

 

 para Vygotsky a aprendizagem é uma atividade social, uma atividade 

de produção e reprodução do conhecimento mediante o qual a criança 

assimila os modos sociais de atividade e de interação, e, mais tarde, na 

escola, os fundamentos do conhecimento científico, sob condições de 

orientação e interação social (VIANA, 2013, p. 17). 

                                                           
1
 Del enfoque Histórico-Cultural y de su concepción de aprendizaje se deduce la importancia que debe ser 

dada a la actividad conjunta, a la relación de cooperación de los alumnos entre si y con el profesor. Esta 

concepción cambia la relación tradicional de autoridad y distancia existente entre los participantes del 

proceso. Ya no se puede concebir aisladamente un profesor que enseña y un alumno que aprende. El 

proceso de enseñanza/aprendizaje es algo que realmente no se puede separar (VIANA, 2002, p.75).  
2
 Vygotsky se dedicou aos campos da pedagogia e psicologia construindo uma teoria baseada no 

desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, no qual, o papel da 

linguagem, da interação e da aprendizagem são fundamentais para promover o desenvolvimento. 

O processo de ensino-aprendizagem 
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Segundo Viana (2002), o processo de ensino-aprendizagem se apresenta como um 

processo ativo, consciente, motivador, significativo, individual, comunicativo, 

interativo, cooperativo e social, onde o professor é o orientador e o aluno o sujeito ativo 

e consciente, orientado para um objetivo: sua interação com outros sujeitos. Isto é, o 

professor e outros estudantes, suas ações com o objeto, com a utilização de diversos 

meios em condições sócio-históricas determinadas (VIANA, 2013). 

Embora eu não vá aprofundar-me nas teorias de aprendizagem, pois não 

constituem o centro desse trabalho, a desenvolvida por Vigotsky foi mencionada, 

porque ele apresenta o processo de aprendizagem compreendendo a interdependência 

dos indivíduos envolvidos no processo. Isto é, daquele que aprende, daquele que ensina 

e da relação entre todos eles, pois estando motivados, interagindo, colaborando 

ativamente, conhecendo o que se deseja com as atividades sugeridas, se obtém como 

resultado a aprendizagem.  

Aí se encontra a função educativa da avaliação, pois o professor deve dar a 

conhecer a seus alunos o processo avaliativo curricular. Com isso, o professor e o aluno 

têm atitudes positivas em relação à avaliação, e é dada atenção às diferenças 

individuais, construindo um bom relacionamento entre professor e aluno durante o 

processo.  

Para isso, 

(...) há que ser considerada a integração do afetivo com o cognitivo 

que favorece atitudes responsáveis perante o estudo tais como a 

atenção voluntária e o esforço pessoal e a responsabilidade para 

consigo e para com o outro. Também é necessário considerar o 

estabelecimento da autoanálise e o fortalecimento do caráter. Tem 

lugar a autoavaliação (VIANA, 2013, p.33). 

 

Assim, se autoavaliando, na abordagem sócio-histórica, é o aluno capaz de gerir 

sua ação em função de suas intenções, dificuldades, sucessos e obstáculos. Com isso, é 

uma atividade consciente e socialmente construída que demonstra o conhecimento e o 

domínio pelo aluno dos instrumentos culturais referentes às suas ações. 

As demais funções da avaliação, segundo Viana (2002), serão abordadas a 

seguir. 
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I  

 

 

 

1.1. Avaliação na sala de aula ou avaliação interna - AI 

 

Assim como a Língua Portuguesa, segundo Luckesi, o termo avaliar, também é 

oriundo do latim e vem da composição das palavras a-valere que significa “dar valor 

a...”. Já o conceito de avaliação é estabelecido a partir das decisões da conduta de 

“atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação…” (LUCKESI, 

2003, p. 92). 

Nesse sentido, Luckesi, (2003, p.165) afirma que até mesmo quando estamos 

preparando um alimento, estamos avaliando. “Quando provamos seu sabor, sua rigidez, 

verificando se se encontra “no ponto” ou se necessita de mais algum ingrediente, de 

mais um tempo de cozimento, etc.” Como resultado, providências devem ser tomadas 

para que fique “no ponto”. 

Apesar de estar presente em coisas simples da vida, como avaliar um alimento, a 

avalição é algo mais vasto. Para Saul (1999),  

 

A avaliação, em seu sentido amplo, apresenta-se como atividade 

associada à experiência cotidiana do ser humano. Frequentemente nos 

deparamos analisando e julgando a nossa atuação e dos nossos 

semelhantes, os fatos de nosso ambiente e as situações das quais 

participamos. (p. 25). 

 

Assim, a avaliação é um procedimento que está presente em todas as ações 

realizadas no dia a dia ainda que de modo inconsciente. Em atos simples, quando se 

procura algum resultado para obras realizadas ou em andamento, se está avaliando 

mesmo que não se dê conta disso.  

Pode-se concluir então que avaliar é algo fundamental para tomar decisões e 

fazer escolhas, sendo importante na vida de qualquer cidadão. Fernandes (2013, p.12) 

completa lembrando que “de forma mais ou menos explícita, mais ou menos formal, a 

avaliação está efetivamente presente em todos os domínios acadêmicos e em todas as 

áreas da atividade humana”.  Com isso, há necessidade de um melhor entendimento do 

Por que avaliamos? 
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que essa ação representa no contexto escolar e conhecer o processo histórico 

desenvolvido pelos teóricos em avaliação torna-se, assim, muito importante. 

Em relação à avaliação no contexto escolar, para Cronbach (1963), apud Vianna 

(1989, p.33), “a avaliação pode ser definida como um processo que visa à coleta e ao 

uso de informações que permitam tomar decisões sobre um programa educacional”. Ele 

destaca um problema importante, referente aos procedimentos de medida, que variam 

em função do tipo de decisão a ser tomada. Os procedimentos são variados: 

levantamento de opiniões, relatórios, observações sistemáticas, medidas ou estudo de 

processo, medidas de proficiência, medidas de atitude e estudo de seguimento 

(VIANNA, 1989). 

Nessa direção, Viana (2002) considera que a avaliação integra o processo de 

ensino-aprendizagem, com o que concorda Basso (2009) para o qual a avaliação não 

deva ser separada do processo, mas ocorrer concomitantemente ao mesmo. Ferreira 

(2002, p.42) corrobora com isso, ao propor que a avaliação também possa ocorrer 

“através dos mais variados instrumentos, até mesmo por provas e testes, desde que 

sejam encarados como elementos integrantes do processo ensino-aprendizagem”.  E 

concordando que a avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem Jorba & 

Sanmartí (2003, p.43) fazem a pergunta: “por que não pensar em atividades de 

avaliação integradas totalmente no processo de aprendizagem e, em troca, evitar 

confundir avaliação com exame e menos avaliação contínua com exames contínuos?”. 

Quais seriam, então, as diferenças entre exame e avaliação? O Quadro 1 a seguir contém 

algumas indicações. 

 

Quadro 1- Diferenças entre exame e avaliação 

 

Exame 

 

Avaliação 

Voltado para o passado: diga-me o que 

aprendeu para eu aprová-lo ou reprová-lo 

Voltado para o futuro: o que foi que você já 

aprendeu e ainda quer aprender? 

Olhando para o passado, o ato é 

classificatório 
É inclusivo. Todos têm direito de aprender 

Seletividade: alguns entram, mas muitos 

ficam de fora 

É um ato diagnóstico, de investigação, de 

intervenção, para prosseguir 

Fonte: Elaborado a partir de Luckesi (2005) 
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Assim, Viana (2013) assume que a avaliação escolar tem sob sua 

responsabilidade diferentes funções que auxiliam professor e aluno a elevarem o nível 

do resultado de suas atividades até que o aluno atinja um nível de independência. “Há 

variadas propostas de classificações das funções da avaliação (...) mas admitiremos as 

seguintes quatro funções fundamentais: de diagnóstico, de controle, educativa e 

projetiva” (Viana, 2010, p.10).  O Quadro 2 apresenta um resumo das funções da 

avaliação. 

 

Quadro 2 - Funções da avaliação 

Função Serve para 

Diagnóstico 

Revela avanços, retrocessos, dificuldades, facilidades, as possíveis 

causas ou natureza dos sucessos ou insucessos no alcance dos 

objetivos propostos. Deve ser realizada continuamente e não apenas 

no início do ano, semestre ou unidade. 

Controle 

Compara-se o objetivo planejado com o alcançado. Sua função 

pedagógica consiste em conscientizar o nível de objetivos 

alcançados pelo grupo e cada aluno, inclusive instituindo 

classificações (se for o caso), fazendo visíveis as partes fracas e as 

partes fortes 

Educativa 
Fortalece e aprecia o positivo ao mesmo tempo demonstrando as 

carências cognitivas e deficiências no alcance dos objetivos 

Projetiva 

A função projetiva da avaliação depende da função diagnóstica e da 

de controle, pois é necessário tomar decisões para garantir uma 

sequência adequada do processo, detectando erros e dificuldades. 

Assim, a função projetiva da avaliação é para o professor adaptar 

seu processo didático aos progressos e necessidades de 

aprendizagem observada em seus alunos. 

Fonte: Elaborado a partir de Viana (2002) 

 

Com isso, a “avaliação deve ser dinâmica, adaptando-se às necessidades dos 

alunos e o professor aberto a mudanças, adotando métodos mais adequados aos alunos.” 

(VIANA, 2013, p.14). E no que se refere à avaliação específica da aprendizagem da 

Matemática,  

Há de considerar as soluções próprias do aluno ou do grupo, o uso e 

aceitação das múltiplas linguagens da Matemática (numérica, 

algébrica, geométrica e gráfica), da língua materna e do desenho, o 

uso de questões contextualizadas e interdisciplinares, a diminuição e 

ênfase a questões que testam detalhes e processos mecanizados, etc 

(VIANA, 2013, p.13). 
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Na figura 1 a seguir, estão ilustradas as funções da avaliação e suas relações. 

 

Figura 1- Funções fundamentais da avaliação 

 

    Fonte: Viana (2013) 

 

Então, é necessário conhecer as funções da avaliação da aprendizagem na sala 

de aula para não a confundir com outros tipos de avaliação (por exemplo, com as AE) e 

assim poder realizar um trabalho eficiente. 

 

1.2. Avaliações externas 

 

As avaliações externas, também chamadas de avaliações de larga escala, são 

elaboradas, organizadas e realizadas, na maioria das vezes, por pessoas externas à 

escola, ao contrário das avaliações da aprendizagem em sala de aula, elaboradas e 

realizadas por alguém interno à escola. Tais avaliações se originaram na intenção de 

solucionar 

 

[...] o problema da falta de dados relativos ao sistema educacional que 

pudessem embasar políticas públicas de responsabilização e 

financiamentos, segundo a ideia de que a avaliação permitiria detectar 

os entraves do sistema, facilitando o melhor direcionamento de 

recursos segundo os problemas detectados. (BARBOSA, 2013, p.15). 
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Os dados obtidos através da 

aplicação dessas avaliações são 

repassados aos governantes pelo 

MEC, e esses, por sua vez, 

trabalham no intuito de sanar 

possíveis falhas que estejam 

afetando os alunos em seu convívio 

social. (FONTANIVE, 2013).  

Para que essas políticas 

públicas sejam implantadas, “o 

MEC trabalha sempre em regime de 

colaboração com os estados e 

municípios, a quem compete a 

coordenação das ações educativas 

por meio dos seus sistemas de 

ensino.” (DOURADO, 2005, p.21). 

Essas avaliações, também 

são denominadas avaliações de larga 

escala, pois são aplicadas a uma 

rede ou a várias redes de ensino, 

sejam elas municipais estaduais ou 

federais.  

Podemos definir essas avaliações como “um sistema de informações 

consistentes, válidas e comparáveis, voltadas, em uma primeira instância, para fornecer 

às autoridades educacionais e demais interessados respostas sobre a qualidade da 

educação oferecida aos alunos” (FONTANIVE, 2013, p.85). 

Nesse sentido, a AE compõe um dos principais instrumentos utilizados pelo 

governo para fazer esse diagnóstico, elaborar e implantar políticas públicas dos sistemas 

de ensino, fazendo com que escola e comunidade alterem suas ações e redirecionem 

seus métodos de trabalho.  

Assim, de acordo com BLASIS et al (2013), 

 

Diferença entre Avaliação 

Externa e Avaliação Interna 
 

Avaliação Interna: realizada pelo 

professor, voltada para o 

desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Avaliação externa: avalia o 

desempenho de um conjunto de 

estudantes agrupados por escola 

ou por sistemas. 

As avaliações internas e as 

avaliações externas proporcionam 

métodos e conteúdos distintos, 

mas com o mesmo fim: “ambas 

devem se alinhar em torno dos 

mesmos propósitos: a melhoria da 

qualidade do ensino e a 

maximização da aprendizagem 

dos alunos” (MINAS GERAIS, 

2013, p. 9). 
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Essas avaliações informam sobre os resultados educacionais de 

escolas e redes de ensino a partir do desempenho dos alunos em testes 

ou provas padronizadas que verificam se estes aprenderam o que 

deveriam ter aprendido, permitindo inferências sobre o trabalho 

educativo das escolas e redes de ensino, (p. 12). 

 

Assim, os dados que são obtidos pelas AE podem apontar problemas que 

incidem tanto na ação do professor na sala de aula, como na gestão da escola e nas 

diretrizes e intervenções da secretaria de educação. “Portanto, indicam os âmbitos nos 

quais as ações e prioridades serão repensadas e planejadas, a partir da leitura dos dados” 

(BLASIS ET al, 2013, p.38). 

Por outro lado, Heraldo Marelim Vianna (2005), destaca que 

 

a avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a um simples 

rito da burocracia educacional; necessita integrar-se ao processo de 

transformação do ensino/aprendizagem e contribuir, desse modo, 

ativamente, para o processo de transformação dos educandos. 

(VIANNA, 2005, p. 16). 

 

Cleyton Hércules Gontijo (2011) sugere que a avaliação não deve ter apenas a 

função de diagnóstico do sistema educacional, mas deve ser utilizada como instrumento 

que contribui para a transformação do processo de ensino, em função de sua melhoria. 

Contudo, muitas vezes, não se verifica nas escolas essa contribuição, pois, apesar dos 

esforços do governo na realização das avaliações, percebe-se que as avaliações têm 

pouco ou quase nenhum impacto no trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. 

 

1.3. Avaliações externas no Brasil e em Minas Gerais  

 

Desde o ano de 1990, foram implementadas no Brasil várias avaliações em larga 

escala nacionais, estaduais e, em alguns casos, municipais. “Essas avaliações, na 

maioria das vezes, eram ligadas a projetos educacionais financiados pelo Banco 

Mundial”. (BRASIL, 2010, p.8). “Hoje a avaliação de larga escala estendeu-se por todo 

o sistema educacional do país” (LUCKESI, 2011, p.429). “Essas avaliações do sistema 

nacional de educação destinam-se a investigações sobre a qualidade da educação 

brasileira nos diversos níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior e à pós-

graduação” (LUCKESI, 2011, p.430). 
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O governo de Minas Gerais criou, em julho de 2000, o Sistema Mineiro de 

Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), por resolução da Secretaria de Estado de 

Estado da Educação de Minas Gerais, com o objetivo de implementar o Programa de 

Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB). 

Já a nível nacional, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) elabora e aplica 

algumas avaliações de larga escala por meio do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). São elas a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC), conhecida popularmente como Prova Brasil
3
 e a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), que compõem o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB); o Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Essas avaliações têm objetivos diversos. Trato aqui apenas da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), ANRESC/Prova Brasil e a ANEB a nível nacional e 

o Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB) a nível estadual.  

 

1.3.1.  O SAEB  

                                                    

O SAEB teve início em 1988 com aplicações-piloto, porém sua primeira 

aplicação oficial aconteceu apenas no ano de 1990. BRASIL (2013). O objetivo do 

SAEB é “produzir informações 

sobre o desempenho dos alunos, 

assim como sobre as condições 

intra e extraescolares que incidem 

sobre o processo de 

ensino/aprendizagem no âmbito das 

redes de ensino e unidades 

escolares”. A partir do ano de 1993, 

o SAEB foi aplicado bienalmente 

sem interrupção. 

“A partir de 1995 

incorporou nova metodologia, baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que 

                                                           
3
 Daqui para frente escrever-se-á indistintamente ANRESC e Prova Brasil 

Teoria da Resposta ao Item 

(TRI) 
A TRI é um conjunto de modelos 

que relacionam a probabilidade 

de um aluno apresentar uma 

determinada resposta a um item, 

com sua proficiência e 

características (parâmetros) do 

item. Se desejar saber um pouco 

mais, basta acessar: 

http://portal.inep.gov.br/web/ene

m/enem 
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permite a comparabilidade dos dados ao longo do tempo, em série histórica”. (BLASIS 

et all, 2013, p.8). É importante ressaltar também a contribuição de Nilma Fontanive e 

Ruben Klein que, posteriormente, fizeram a primeira interpretação da escala. No ano de 

2005, foi reformulada, passando a ser composta por duas avaliações: a ANEB e a 

ANRESC/Prova Brasil (BRASIL, 2013). A figura 2 a seguir apresenta a composição do 

SAEB: 

 

Figura 2 - Composição do SAEB

 
      Fonte: (BRASIL, 2013) 

 

A seguir, encontra-se uma breve explicação sobre cada uma delas. 

 

1.3.2. ANEB 

 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) abrange, de maneira amostral, 

alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 

4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, 

tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação 

brasileira. Apresenta os resultados do país como um todo, das regiões geográficas e das 

unidades da federação (BRASIL, 2011). A figura 3 a seguir apresenta a metodologia 

usada pela ANEB: 
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Figura 3 - Metodologia usada pela ANEB 

 

          Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de BRASIL (2011) 

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE (BRASIL, 2011. p. 

6), a ANEB: 

a) avalia a qualidade, equidade e a eficiência da educação brasileira; 

b) caracteriza-se por ser uma avaliação por amostragem, de larga escala, externa 

aos sistemas de ensino público e particular, de periodicidade bianual; 

c) utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos para coletar e 

sistematizar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos do ensino 

fundamental e médio, assim como sobre as condições intra e extraescolares que incidem 

sobre o processo de ensino e aprendizagem; 

d) produz informações que fornecerão subsídios para a formulação de políticas 

públicas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da educação, e buscarão 

comparabilidade entre anos e entre séries escolares, permitindo, assim, a construção de 

séries históricas; 

e) produz informações que não serão utilizadas para identificar escolas, turmas, 

alunos, professores e diretores; 

Ela oferece resultados de desempenho apenas para as unidades da federação, 

regiões e Brasil. 
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1.3.3. ANRESC/Prova Brasil 

 

A ANRESC/Prova Brasil permite “(...) produzir resultados médios de 

desempenho conforme os estratos amostrais, promover estudos que investiguem a 

equidade e a eficiência dos sistemas e redes de ensino por meio da aplicação de 

questionários, conforme vem sendo implementado na avaliação desde o ano de 1995” 

(BRASIL, 2011, p.7). 

Essa avaliação foi criada em 2005 com a mesma metodologia utilizada pelo 

SAEB, porém 

 

[...] de caráter censitário
4
, para as escolas públicas de ensino 

fundamental. Com essa avaliação, permitiu-se que todos os sistemas 

educacionais públicos brasileiros pudessem ver em que patamar de 

conhecimento seus alunos se situam, apreendendo melhor a 

diversidade educacional do País, especialmente ante a ampla 

descentralização e municipalização que marcam a educação brasileira 

pós-redemocratização (BRASIL, 2010, p.126). 

 

O seu principal objetivo é avaliar a qualidade do ensino oferecido nas escolas 

públicas. “A intenção é produzir informações que subsidiem políticas e ações para a 

melhoria da qualidade do ensino, a redução das desigualdades e a democratização da 

gestão da educação pública” (BRASIL, 2013, p.5). 

Ela é realizada em um intervalo de dois anos e avalia as habilidades dos alunos 

em Língua Portuguesa com foco na leitura e em Matemática com foco na resolução de 

problemas. A figura 4 a seguir apresenta a metodologia usada pela ANRESC/Prova 

Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 É aplicado em todas as escolas do país. 
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Figura 4 - Metodologia usada pela ANRESC/Prova Brasil 

 
            Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de (BRASIL, 2011). 
 

 

Os principais objetivos dessa avaliação de acordo com o PDE (BRASIL, 2011) 

são:  

a. “contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, redução de desigualdades e 

democratização da gestão do ensino público” (BRASIL, 2011. p. 8); 

b. “buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o controle 

social sobre os processos e resultados do ensino” (BRASIL, 2011. p. 8). 

 

Um dos principais objetivos dos dados de desempenho apresentados por essas 

avaliações é poder servir de auxílio para o diagnóstico, a mediação e a idealização do 

trabalho tanto dos gestores quanto dos professores na escola.  

 

1.3.4.   ANA 

 

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação censitária 

envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, com o 

objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa, alfabetização Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização 

das redes públicas (BRASIL, 2011). 
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A ANEB E A ANRESC/Prova Brasil são realizadas bianualmente, enquanto a 

ANA é de realização anual. Segundo (BRASIL, 2011. p. 10), são objetivos da ANA: 

a) avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do ensino fundamental; 

b) produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino; 

c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das desigualdades, 

em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 

educação nacional. 

 

1.3.5. O SIMAVE 

 

 O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) foi criado no 

ano de 2000 pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e tem como objetivos 

dispostos na Resolução nº 104, de 14/7/2000,  

 

[...] a promoção da avaliação sistemática da educação básica da rede 

pública, a criação de instrumentos de participação da sociedade e dos 

profissionais da educação na gestão da escola pública, a 

democratização do acesso à informação sobre a educação pública, o 

desenvolvimento de procedimentos de gestão de avaliação das 

políticas públicas educacionais com base em princípios de equidade e 

o fortalecimento da escola. (BARBOSA; VIEIRA, 2013, p.3). 

 

Esse sistema de avaliação, segundo Barbosa; Vieira (2013), se originou no 

contexto da política educacional conhecida como Escola Sagarana (1999-2002), que 

possuía como objeto integrar a avaliação da qualidade de ensino aos outros setores da 

sociedade, no intuito de democratizar cada vez mais a educação no estado. (BARBOSA; 

VIEIRA, 2013, p.4). 

O SIMAVE é responsável pela elaboração e pelo desenvolvimento de programas 

de avaliação em Minas Gerais, onde: 

 

Os resultados das avaliações realizadas servem de base para responder 

às necessidades de planejamento e ação educacionais, servindo à 

realidade da sala de aula e influenciando a definição de políticas 

públicas para a educação em Minas Gerais. Escolas das redes 

Estaduais e Municipais de Minas Gerais participam do SIMAVE. 

Dessa forma, alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental bem 

como os do 3º ano do Ensino Médio são avaliados. (SILVA, 2011, 

P.131). 
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O SIMAVE é composto por três programas de avaliação distintos. São eles: o 

Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), o Programa de Avaliação da 

Rede Pública de Educação Básica (PROEB) e o Programa de Avaliação da 

Aprendizagem Escolar (PAAE). As provas dos três programas são realizadas em todas 

instituições da rede pública estadual de Minas Gerais. No quadro 3, a seguir, é possível 

observar as principais diferenças entre essas avaliações: 

 

Quadro 3 - Programas que integram o SIMAVE 

 PROALFA PROEB PAAE 

 

Características 

Amostral para 2º e 4º anos 

do Ensino Fundamental e 

censitária para o 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

Censitária Censitária 

Público-alvo Alunos do 2º, 3º e 4º ano 

do Ensino Fundamental. 

Alunos do 5º e 9º ano do 

Ensino Fundamental e 

do 3º ano do Ensino 

Médio. 

Professores do 1º 

ano do Ensino 

Médio e das séries 

finais do Ensino 

Fundamental. 

Rede Estadual/Municipal Estadual/Municipal Estadual 

Resultado Boletim pedagógico e de 

resultados. 

Boletim pedagógico Online 

Para quem? Escola/SRE Escola Escola/SRE 

Periodicidade Anual Anual Semestral 

Objetivos 

declarados 

Verificar níveis de 

alfabetização e 

intervenções utilizadas 

para este fim. 

Avaliar as escolas no 

que concerne às 

habilidades em 

Matemática e Português. 

Diagnosticar e 

subsidiar 

planejamentos e 

intervenções com 

base no CBC. 

Quem aplica Todos os professores da 

escola, exceto os de 

Português e Matemática. 

Todos os professores da 

escola. 

Todos os 

professores da 

escola. 

Quem corrige CAED CAED Instituto Avaliar 
Fonte: SEE/MG. 

 

Essas provas se destinam a avaliar os resultados alcançados em sala de aula, na 

escola e no sistema, no trabalho do professor, na gestão escolar e nas políticas públicas 

para a educação, no nível de aprendizagem na alfabetização e nos conteúdos básicos do 

ensino fundamental e médio. Nesse trabalho será abordado o PROEB, pois esse 

programa se relaciona diretamente com o tema dessa dissertação. 
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1.3.6.  PROEB 

 

O PROEB é um programa de avaliação da educação básica realizado desde os 

anos 2000, que tem por objetivo avaliar as escolas da Rede Pública, no que diz respeito 

às habilidades e competências
5
 desenvolvidas pelos alunos em Língua Portuguesa e 

Matemática.  

A avaliação não ocorre individualmente com cada aluno, com cada professor ou 

com cada supervisor, mas sim com todo o conjunto que compõe a escola. O PROEB 

avalia alunos que se encontram no 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do 

Ensino Médio das escolas municipais e estaduais de Minas Gerais. (MINAS GERAIS, 

2013). 

O objetivo do PROEB ao avaliar anualmente as escolas da rede pública por meio 

dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio é fazer 

com que seus resultados sejam utilizados em todas as escolas como uma das 

ferramentas para a melhoria da qualidade educacional (BARBOSA, 2013, p.96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 As habilidades estão associadas ao saber fazer; ação ou a capacidade adquirida. Já as competências se 

constituem num conjunto de conhecimentos, ou seja, é constituída por várias habilidades. Em geral, as 

habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. 
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II 

 

 

 

 

2.1. Quem pode utilizar os resultados das avaliações externas? 

 

As avaliações externas fornecem dados que, se apropriados adequadamente, 

podem fazer avançar a escola pública, que realiza a sua função social na sociedade 

democrática ao garantir o ensino-aprendizagem para todos os seus alunos. (MACHADO 

e ALAVARSE, 2014). Porém, as avaliações externas/internas da escola não podem 

acontecer simplesmente por acontecer. É necessário que se faça uma reflexão a partir 

dos seus resultados. Os resultados da avaliação externas fornecem subsídios para a 

tomada de decisões destinadas a melhorias no sistema de ensino e nas escolas.  

 

Eles também permitem acompanhar o desenvolvimento das redes e 

sistemas de ensino, ao longo das diferentes edições dos testes em larga 

escala, mediante a comparação dos resultados. Com os resultados das 

avaliações em larga escala é possível construir indicadores como por 

exemplo, a distribuição do percentual de alunos em cada nível da 

escala de proficiência. (OLIVEIRAet al,2012, p.9) 

 

 

Os processos avaliativos se concretizam mediante discussão das informações 

produzidas, a partir das quais decisões sejam tomadas e ações implementadas, com a 

intenção de melhora das condições objetivas do trabalho pedagógico que viabilize a 

educação de qualidade para todos. (CASTRO e BATISTA, 2011). Nesse sentido, os 

resultados produzidos pelas avaliações externas podem ser utilizados por gestores de 

rede, gestores escolares, professores, pesquisadores e até alunos. O quadro 4 a seguir 

apresenta as possibilidades de utilização dos resultados das avaliações externas: 

 

 

 

 

 

Utilização dos resultados das avaliações externas 
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                        Quadro 4 - Utilização dos resultados das avaliações externas 

QUEM PODE 

UTILIZAR 

COMO UTILIZAR 

Gestores de 

Rede 

Planejamento e execução de políticas públicas; criação de metas de 

qualidade e equidade educacionais; políticas de incentivos diretos ou 

indiretos; ações de formação contínua de professores. 

Gestores 

Escolares 

Elaboração do projeto pedagógico da escola; monitoramento da 

qualidade do ensino; subsídio para avaliação institucional. 

Professores Intervenção pedagógica; elaboração de projetos especiais; foco nos 

alunos com dificuldades; ações de reforço escolar; planejamento das 

ações de sala de aula; visão proativa quanto ao desenvolvimento de 

habilidades e competências ao longo da educação básica. 

Pesquisadores Desenvolvimento de análises, estudos e pesquisas, utilizando para 

isso os micros dados e os sítios eletrônicos. 

Alunos Acompanhamento individual do desempenho pelo aluno e seus 

familiares; informações sobre a qualidade dos serviços educacionais 

oferecidos. 

Fonte: Adaptado a partir de Oliveira et al (2012) 

 

Os professores podem também utilizar os resultados dessas avaliações para ter 

conhecimento do nível de desenvolvimento de seus alunos e buscar caminhos 

pedagógicos para possíveis intervenções. 

 

2.2. Devolutivas Pedagógicas: uma possibilidade de utilização dos resultados da 

Prova Brasil 

 

A partir do ano de 2015, a plataforma Devolutivas Pedagógicas foi lançada 

como uma iniciativa do INEP para que a comunidade escolar pudesse acompanhar os 

comentários pedagógicos e as respectivas estatísticas de aplicação. Os professores 

também passaram a ter mais uma ferramenta para melhorar o planejamento das aulas e a 

aprendizagem dos alunos. Os itens da Prova Brasil estão localizados na escala de 

proficiência do SAEB. A 

proficiência dos alunos na Prova 

Brasil/SAEB segue essa mesma 

escala. A escala é agrupada 

em proficiência, dentro das quais 

estão concentrados um conjunto 

Devolutivas pedagógicas 

Para ter acesso à plataforma 

Devolutivas Pedagógicas, basta 

acessar: 

http://devolutivas.inep.gov.br/p

roficiencia 

http://devolutivas.inep.gov.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/fundamenta_devolutivas_1.pdf
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de itens. Ao consultar os itens que estão abaixo do nível da proficiência dos alunos (ou 

que coincidem com ele), pode-se deduzir quais habilidades provavelmente já foram 

desenvolvidas pelos alunos (BRASIL, 2015). 

As Matrizes de Referência compreendem o conjunto de tópicos, que agrupam 

competências e habilidades que se espera que os estudantes tenham desenvolvido ao 

final do 5ºano/4ªsérie e 9ºano/8ªsérie do Ensino Fundamental, definidas em unidades 

chamadas de “descritores”: aquilo que se espera dos estudantes. Essas matrizes 

constituem um parâmetro de orientação, uma espécie de pauta, segundo a qual se elege 

o que será avaliado. As questões que compõem a Prova Brasil são elaboradas a partir 

dessas matrizes (BRASIL, 2011).  

 

Para selecionar quais as competências e habilidades em Língua Portuguesa e 

Matemática que seriam 

avaliadas, o INEP baseou-se 

nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, nos currículos 

adotados pelas Secretarias 

Estaduais de Educação e por 

algumas redes municipais para as séries e disciplinas avaliadas, além de consultar os 

livros didáticos mais utilizados por professores das redes de ensino públicas e privadas 

(BRASIL, 2011). A figura 4 a seguir apresenta as diferenças fundamentais entre matriz 

curricular e matriz de referência de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrizes de referência: 
Para conhecer as matrizes de 

referência acesse o site: 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb

/downloads 
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Figura 4 -Diferenças fundamentais entre matriz curricular e matriz de referência 

de avaliação 

 
   Fonte: Fonte: (OLIVEIRA, et al 2012). 

 

Nesta plataforma é possível obter informações sobre o país, estados, municípios 

e escolas, da Prova Brasil dos anos de 2011 e 2013. A figura 5 a seguir representa a 

página inicial da plataforma Devolutivas Pedagógicas: 

 

Figura 5 - Página inicial das Devolutivas Pedagógicas. 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Você pode realizar consultas por UF, por município ou por escola. Poderá ainda 

ter acesso aos dados do Brasil. Após inserir o nome do estado, cidade ou escola 
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desejada, você poderá escolher se deseja informações sobre a rede federal, estadual ou 

municipal de ensino, bem como sua localização (rural ou urbana), além de poder 

escolher a disciplina que deseja (Matemática ou Português) e a etapa de ensino (5° ano e 

9° ano do Ensino Fundamental ou 3° ano do Ensino Médio). Por exemplo, se optarmos 

em procurar os dados relativos ao Brasil, basta escrever Brasil no campo de pesquisa e 

clicar sobre o item desejado. A figura 6 apresenta a visão a partir da busca por Brasil: 

 

Figura 6 - Visão a partir da busca por Brasil 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Também é possível comparar os dados desejados com o de outros estados, outras 

cidades e outras escolas. Para isso, basta clicar no ícone comparar, do lado direito da 

tela. 

Comparar não é ranquear 

De acordo com Brasil (2013), em conjunto com os dados de 

desempenho, a escola poderá, ainda, analisar seus resultados 

tendo como referência o Indicador de Nível Socioeconômico e o 

Indicador de Formação Docente, bem como os resultados 

apresentados para o perfil de “Escolas Similares”. Sabendo-se que 

as condições socioeconômicas dos alunos e de suas famílias e as 

condições do contexto escolar influenciam (de forma variada) o 

desempenho dos alunos, a apresentação desses indicadores enseja 

explicitar a necessidade de sua consideração na análise dos 

resultados, evitando-se comparações e classificações (rankings). 

inadequadas. 
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Assim, você terá acesso ao gráfico da distribuição de alunos por níveis de 

proficiência, de acordo com a localidade, UF ou escola que escolher consultar, 

conforme exemplo da figura 7 a seguir: 

 

Figura 7: distribuição de alunos por níveis de proficiência 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Clicando em cada um dos níveis, você terá acesso aos itens por disciplina e nível 

de proficiência. Se preferir, pode refinar a busca acrescentando os filtros disponíveis. A 

partir daí você terá acesso às habilidades avaliadas pelos itens. Você pode também 

adicionar o item a um caderno de questões criado por você mesmo ou ainda marcá-lo 

como favorito, conforme a figura 8 a seguir: 

Figura – 8: Itens comentados 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

javascript:void(0)
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Clicando em qualquer uma das habilidades, você será direcionado a uma nova 

página, onde será possível obter um exemplo do item, um comentário pedagógico e as 

estatísticas sobre o item, conforme a figura 9 a seguir: 

 

Figura 9: exemplo do item 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Se você desejar, na plataforma também é possível baixar os itens que se referem 

a cada uma das habilidades. A figura 10 a seguir apresenta um exemplo de comentário 

pedagógico: 

 

Figura 10: Comentário pedagógico sobre o item: 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 



30 
 

A figura 11 a seguir apresenta um exemplo das estatísticas sobre o item: 

 

Figura 11: Estatísticas sobre o item: 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Clicando sobre as estatísticas, é possível escolher entre as visualizações de 

proporção de acertos empíricos, proporção de acertos esperados, a curva característica 

do item e a função informação do item. 

Por meio da plataforma, é possível conhecer a porcentagem de alunos que 

respondeu corretamente a uma questão e quantos, por sua vez, optaram por um distrator. 

A plataforma disponibiliza 

a distribuição dos alunos de uma 

escola ou de uma localidade pelos 

níveis da escala de proficiência 

do SAEB, permitindo ao gestor ou 

professor observar quais 

habilidades já são dominadas e 

quais ainda precisam ser 

trabalhadas. 

 

 

 

 

O que é um distrator? 

Distrator é uma alternativa 

incorreta, porém capaz de 

mostrar, por exemplo, que o 

raciocínio empregado pode 

decorrer de uma lacuna no 

ensino daquele conteúdo. 
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2.3.Acessando os resultados da ESCOLA TESTE 

 

Vamos fazer uma 

pesquisa na plataforma 

Devolutivas Pedagógicas sobre 

os resultados do ano de 2013, de 

uma escola fictícia, denominada 

ESCOLA TESTE. A escola é 

fictícia, mas os dados são reais 

de uma escola que vamos 

manter em sigilo.  

No site do INEP, 

entrando com os dados da 

escola, é possível encontrar o boletim de desempenho dela, onde você encontrará várias 

informações sobre o desempenho dessa escola, como, por exemplo, a participação dos 

alunos. A figura 12 a seguir apresenta os dados sobre a participação na avaliação da 

ESCOLA TESTE: 

 

Figura 12: Participação na avaliação da ESCOLA TESTE 

 
Fonte: Prova Brasil (2013) 

 

Com esses dados em mãos, você pode acessar a plataforma Devolutivas 

Pedagógicas, inserir o nome da escola e obter o gráfico de Distribuição dos alunos por 

nível de proficiência. A figura 13 a seguir apresenta os dados sobre a distribuição dos 

alunos por nível de proficiência: 

 

 

 

 

Boletim de desempenho da 

escola 
O boletim de desempenho da 

escola pode ser obtido através 

do site: 

http://portal.inep.gov.br/web/sa

eb/resultados 

Para isso, basta inserir o código 

da escola ou preencher os dados 

(estado, município e 

dependência administrativa. 
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Figura 13: Distribuição dos alunos por nível de proficiência 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Vale ressaltar que as escalas de proficiência tanto de Matemática quanto de 

Língua Portuguesa apresentam níveis progressivos e cumulativos. Isso quer dizer que 

estão organizadas da menor para a maior proficiência. “Quando um percentual de 

alunos foi posicionado em determinado nível da escala, pode-se pressupor que, além de 

terem desenvolvido as habilidades referentes a este nível, eles provavelmente também 

desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores” (BRASIL ,2013, p.18) 

A partir das informações do percentual de alunos que se encontra em níveis de 

proficiência mais baixos do que se espera para aquela determinada etapa de 

escolarização, a equipe escolar poderá planejar ações ou intervenções pedagógicas que 

possibilitem a esses alunos uma oportunidade de avançar, almejando o desenvolvimento 

daquelas habilidades. “Analisando os alunos cujo desempenho foi posicionado em 

níveis mais elevados, a equipe escolar poderá refletir sobre formas de consolidar o 

trabalho e estimulá-los a progredir sempre mais” (BRASIL ,2013, p.18) 

Então, de posse dos dados de participação dos alunos, podemos verificar quantos 

alunos da nossa escola se encontram em cada nível de proficiência. Por exemplo, na 

ESCOLA TESTE, no 9° ano, 117 alunos realizaram a avaliação no ano de 2013. 

Passando o mouse sobre o gráfico, veremos que 1,79% dos alunos se encontram no 

nível 1 na escala de proficiência. Então, podemos fazer operação simples de 
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porcentagem para saber aproximadamente o número de alunos que se encontra nesse 

nível: 

 

0943,2117
100

79,1
  

 

Ou seja, aproximadamente 2 (dois) alunos da ESCOLA TESTE ainda se 

encontram no nível 1 da escala de proficiência. Na plataforma Devolutivas 

Pedagógicas, clicando sobre o nível 1, aparecerão as habilidades avaliadas pelo item, ou 

seja, o que os alunos da ESCOLA TESTE são capazes de desenvolver nesse nível. Você 

pode ainda refinar sua busca, podendo escolher dados como disciplinas (Matemática e 

português), etapa (anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), tema/tópico (Espaço e forma, Grandezas e medidas, 

Números e operações/álgebra e funções e Tratamento da informação), níveis de 

proficiência (abaixo do nível 1 até o nível 9), verbo descritor e ainda se o contexto do 

item é Matemático ou extramatemático. A figura 14 a seguir apresenta os dados sobre as 

habilidades avaliadas pelo item: 

 

Figura 14: habilidades avaliadas pelo item 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Clicando em cada habilidade, você será direcionado a uma nova página, onde 

será possível obter um exemplo do item, um comentário pedagógico e as estatísticas 
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sobre esse item. Clicando, por exemplo, nas habilidades do item 62, temos: localizar um 

objeto em um sistema de coordenadas, dadas duas coordenadas e uma legenda em 

contexto extramatemático, aparecerá um exemplo do item relacionado a habilidade 

desenvolvida. A figura 15 a seguir apresenta um exemplo do item: 

 

Figura 15: Exemplo do item 

 
            Fonte: Devolutivas Pedagógicas 

 

Logo abaixo do exemplo do item, você terá acesso ao comentário pedagógico 

sobre o item. Nesse exemplo, o comentário pedagógico nos informa que: 

 

O item fornece uma figura que destaca seis pontos referentes a espaços de uso coletivo 

de uma cidade, em um sistema de coordenadas, com o apoio de uma legenda. Cada 

ponto pode ser identificado por meio de duas coordenadas, uma letra e um número, que 

descrevem sua posição. O enunciado solicita a indicação do local representado pelo 

ponto de coordenadas (5,G). Para responder, o aluno deve inicialmente localizar esse 

ponto no esquema, identificando a reta horizontal indicada pelo número 5 e a vertical 

representada pela letra G. Com isso, descobre que esse par refere-se ao ponto Y e, 

utilizando a legenda, identifica o cinema da cidade. 

 

O comentário pedagógico fornece também a porcentagem de alunos que 

acertaram o item, bem como a porcentagem de alunos que selecionaram um distrator: 
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O item foi acertado por 80% dos participantes do teste, sendo que o gabarito (D) se 

tornou a alternativa preferencial para aqueles com proficiência a partir do nível 200 da 

escala. Para cerca de metade da população avaliada o gabarito apresentou uma 

proporção de resposta superior a 90%. Isso fez com que o índice de acertos no grupo 

de maior desempenho alcançasse 96%, enquanto no grupo de menor desempenho, 52%. 

Nenhum dos detratores atraiu significativamente os respondentes. 

Cabe ressaltar que, nesse item, o uso de dois tipos de símbolos diferentes para 

descrever a posição de um ponto em relação aos referenciais horizontal e vertical pode 

ter sido um facilitador. Itens que envolvem a localização de um ponto em um sistema de 

coordenadas a partir de dois números, provavelmente, não teriam o mesmo resultado 

que o item em tela, pois os alunos teriam que lembrar a convenção de ordem dos 

referenciais (eixos). 

 

Após os comentários pedagógicos, encontram-se também as estatísticas sobre o 

item. A figura 16 a seguir apresenta um exemplo sobre as estatísticas do item: 

 

Figura 16: estatísticas do item 

 
Fonte: Devolutivas Pedagógicas 
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Você poderá também assistir a um vídeo que explicará em detalhes o significado 

de cada um dos dados disponíveis nas estatísticas. Para isso, basta clicar sobre as 

interrogações (?) localizadas ao lado do título de cada gráfico. 

 

3.1 Acessando os boletins do SIMAVE/PROEB da ESCOLA TESTE 

 

Os resultados do SIMAVE/PROEB podem 

ser acessados por qualquer pessoa. Você poderá 

consultar os resultados do Estado de Minas Gerais 

ou resultados por escola. A partir do ano de 2015, 

os resultados passaram a ser divulgados também 

por aluno. Para isso, você terá que acessar o 

sistema com o código de acesso da escola e a 

senha. Também é possível encontrar dados 

referentes às características de sua escola, como 

por exemplo, informações obtidas através dos 

questionários socioeconômicos aplicados juntos à 

avaliação.  

Os gestores escolares também poderão ter acesso à Revista da Gestão Escolar, 

destinada à Equipe Gestora de cada escola. Ela foi desenvolvida, principalmente, para 

divulgar dados do SIMAVE, resultados gerais relativos à participação dos alunos na 

avaliação e às médias de proficiência obtidas. 

Além disso, importantes discussões relacionadas à interpretação desses 

resultados são apresentadas, expostas em textos temáticos sobre a gestão escolar, que 

podem ser referências para aprimorar o trabalho desempenhado (MINAS GERAIS, 

2013). 

Por exemplo, ao procurar pela ESCOLA TESTE, você obterá dados sobre a 

composição escolar e características dos estudantes dessa escola, conforme figura 17 a 

seguir: 

 

 

 

 

 

Boletins do 

SIMAVE/PROEB 

Os boletins do 

SIMAVE/PROEB 

podem ser acessados 

através do site do 

Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação 

da Educação: 

http://www.simave.cae

dufjf.net/proeb/resultad

o-porescola/ 
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Figura 17: Composição escolar e características dos estudantes 

 
                  Fonte: PROEB 2013 

 

Podemos verificar também informações como, por exemplo, Índice de Dimensão 

Pedagógica (IDP), o Índice de Clima Escolar (ICE), Índice de Relacionamento com a 

Comunidade (IRC), Índice de Autoavaliação Estudantil (IAE), Índice Socioeconômico 

(ISE) e Percentual de alunos no padrão recomendado. Esses índices da ESCOLA 

TESTE podem ser classificados de acordo com as duas categorias consideradas (médio 

ou baixo e alto), conforme figura 18 a seguir:  
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Figura 18: Índices da ESCOLA TESTE:  

 
                        Fonte: PROEB 2013 

 

Podemos acessar também a dada ESCOLA TESTE por padrão de desempenho. 

Além de consultar por escola, você pode também obter dados por aluno, 

individualmente. A figura 19 a seguir apresenta a distribuição de alunos por padrão de 

desempenho da ESCOLA TESTE: 

 

Figura 19: Alunos por padrão de desempenho 

 
 Fonte: PROEB 2013 
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Nesse exemplo, podemos perceber que a média da ESCOLA TESTE foi de 

299,4 pontos, ou seja, os alunos estão localizados no padrão de desempenho 

considerado intermediário. Mas como a interpretação dos resultados pode ser feita? 

Uma das formas mais simples e objetivas de se analisar os resultados da 

avaliação é através dos padrões de desempenho, conforme a figura 20 a seguir: 

 

Figura 20: Padrões de desempenho 

 
     Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, et al 2012). 

 

Você poderá verificar também a evolução dos alunos por padrão de desempenho 

ao longo dos anos. Se quiser, você pode consultar essas informações também por 

município, além do estado de Minas Gerais. A figura 21 a seguir apresenta a evolução 

dos alunos por padrão de desempenho ao longo dos anos no estado: 

 

Figura 21: evolução do padrão de desempenho ao longo dos anos no estado 
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                 Fonte: PROEB 2013 

A figura 22 a seguir apresenta a evolução dos alunos por padrão de desempenho 

ao longo dos anos no município: 

 

Figura 22: Evolução do padrão de desempenho ao longo dos anos no município 

 
         Fonte: PROEB 2013 

 

 

A figura 23 a seguir apresenta a evolução dos alunos por padrão de desempenho 

ao longo dos anos na ESCOLA TESTE: 

 

Figura 23: Evolução do padrão de desempenho ao longo dos anos na ESCOLA 

TESTE 

 

Fonte: PROEB 2013 

 

2.4.Analisando a escala de proficiência de Matemática dos 9° anos do Ensino 

Fundamental 

 

A ESCALA DE PROFICIÊNCIA foi desenvolvida com o objetivo de traduzir 

medidas em diagnósticos qualitativos do desempenho escolar. Ela pode subsidiar o 

trabalho do professor com relação às competências desenvolvidas por seus alunos, 

apresentando os resultados em uma linha graduada onde os valores obtidos são 
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organizados e categorizados em intervalos que indicam o grau de desenvolvimento das 

habilidades para os alunos que alcançaram determinado nível de desempenho.  

 
Em geral, para as avaliações em larga escala da Educação Básica 

realizadas no Brasil, os resultados dos alunos em Matemática são 

colocados em uma mesma Escala de Proficiência definida pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Por 

permitirem ordenar os resultados de desempenho, as Escalas são 

importantes ferramentas para a interpretação dos resultados da 

avaliação (MINAS GERAIS, 2014, p.22). 

 

Vamos analisar a escala de proficiência de Matemática dos 9 anos do ensino 

fundamental, conforme a figura 24 a seguir: 

 

Figura 24: escala de proficiência de Matemática 

 
   Fonte: PROEB 2014 

 

Na primeira coluna estão os grandes domínios do conhecimento em Matemática 

para toda a Educação Básica. Esses domínios são agrupamentos de competências que, 

por sua vez, acrescentam as habilidades que estão na Matriz de Referência. Nas colunas 

seguintes são apresentadas, respectivamente, as competências presentes na Escala de 

Proficiência e os descritores da Matriz de Referência que estão relacionados a elas. 

(MINAS GERAIS, 2014). A figura 25 a seguir apresenta as gradações da escala de proficiência: 
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Figura 25: gradação da escala de proficiência 

 
      Fonte: Fonte: PROEB 2014 

 

A gradação das cores indica a complexibilidade da tarefa. Quanto mais escura a 

cor, significa que a tarefa exigirá mais dos alunos.  A partir da interpretação dos 

intervalos da Escala, os professores, juntamente com a equipe pedagógica, podem 

diagnosticar as habilidades já desenvolvidas pelos alunos, bem como aquelas que ainda 

precisam ser trabalhadas em sala de aula, em cada etapa de escolaridade avaliada. Isso 

possibilitará ter uma maior precisão na detecção das dificuldades dos alunos, 

possibilitando o planejamento e a execução de novas ações para o processo de ensino-

aprendizagem. (MINAS GERAIS, 2014). A figura 26 a seguir apresenta os padrões de 

desempenho estudantil: 

Figura 26: Padrões de desempenho estudantil 

 
   Fonte: Fonte: PROEB (2014) 
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Os Padrões de Desempenho são categorias definidas a partir de cortes numéricos 

que agrupam os níveis da Escala de Proficiência, com base nas metas educacionais 

estabelecidas pelo PROEB. (MINAS GERAIS, 2014, p.41). A partir desses cortes, se 

originam três padrões de desempenho: baixo, intermediário e recomendado. 

 

Desta forma, alunos que se encontram em um Padrão de 

Desempenho abaixo do esperado para sua etapa de escolaridade 

precisam ser foco de ações pedagógicas mais especializadas, de 

modo a garantir o desenvolvimento das habilidades necessárias 

ao sucesso escolar, evitando, assim, a repetência e a evasão. 

(MINAS GERAIS, 2014, p.41) 

 

Contudo, estar em um padrão mais alto, indica o caminho para que se possa 

atingir o sucesso e a qualidade da aprendizagem dos alunos. Vale salientar que mesmo 

os alunos que estão nos padrões mais elevados precisam de atenção, pois é necessário 

estimulá-los para que continuem progredindo. 

 

Cabe aos docentes, através de instrumentos de observação e 

registros utilizados em sua prática cotidiana, identificarem 

outras características apresentadas por seus alunos e que não são 

contempladas nos Padrões. Isso porque, a despeito dos traços 

comuns a alunos que se encontram em um mesmo intervalo de 

proficiência, existem diferenças individuais que precisam ser 

consideradas para a reorientação da prática pedagógica (MINAS 

GERAIS, 2014, p.41). 

 

Para compreender as informações presentes na Escala de Proficiência, pode-se 

interpretá-la de três maneiras, conforme o quadro 5 a seguir: 

 

 

Quadro 5 - Maneiras de compreensão da escala de proficiência 

Primeira 

 

Perceber, a partir de um determinado domínio, o grau de complexidade das 

competências a ele associadas, através da gradação de cores ao longo da escala. Desse 

modo, é possível analisar como os alunos desenvolvem as habilidades relacionadas a 

cada competência e realizar uma interpretação que contribua para o planejamento 

do professor, bem como para as intervenções pedagógicas em sala de aula. 

Segunda 

 

Ler a escala por meio dos padrões de desempenho, que apresentam um panorama do 

desenvolvimento dos alunos em um determinado intervalo. Dessa forma, é possível 

relacionar as habilidades desenvolvidas com o percentual de alunos situado em cada 

padrão. 
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Terceira 

 

Interpretar a Escala de Proficiência a partir da abrangência da proficiência de cada 

instância avaliada: estado, Superintendência Regional de Ensino (SRE) ou município e 

escola. Dessa forma, é possível verificar o intervalo em que a escola se encontra em 

relação às demais instâncias. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de PROEB (2014) 

 

Fazendo, por exemplo, a análise por padrão de desempenho em espaço e forma, 

podemos observar que esse domínio engloba as competências conforme o quadro 6 a 

seguir: 

 

Quadro 6 - Competências 

Competências 

Localizar objetos em representações do espaço 

Identificar figuras geométricas e suas propriedades 

Reconhecer transformações no plano 

Aplicar relações e propriedades 

Fonte: Elaborado a partir de PROEB (2014) 

 

O estudo do espaço e forma é muito importante para que o aluno desenvolva 

várias habilidades, tais como percepção, representação, abstração, levantamento e 

validação de hipóteses, orientação espacial; além de propiciar o desenvolvimento da 

criatividade (MINAS GERAIS, 2014, p.25). 

Então, por exemplo, escolhendo uma dessas competências podemos entender 

melhor as gradações da escala, conforme a figura 26 a seguir: 

 

Figura 26: competência: localizar objetos em representações do espaço 

 

    Fonte: Fonte: PROEB 2014 

 

Essa competência é desenvolvida desde os anos iniciais do Ensino Fundamental 

por meio de tarefas que exigem dos alunos, por exemplo, desenhar, no papel, o trajeto 

casa-escola, identificando pontos de referências. (MINAS GERAIS, 2014). 
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Para o desenvolvimento dessa competência, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, são utilizados vários recursos, como “a localização de ruas, pontos 

turísticos, casas, entre outros, em mapas e croquis. Além disso, o uso do papel 

quadriculado pode auxiliar o aluno a localizar objetos utilizando as unidades de medidas 

(cm, mm), em conexão com o domínio de Grandezas e Medidas. (MINAS GERAIS, 

2014, p.256). A figura 27 a seguir apresenta os significados das gradações na escala: 

 

Figura 27: significado das gradações na escala 

 
      Fonte: PROEB 2014 

 

Você, enquanto professor, pode planejar ações que possam ser aplicadas na sala 

de aula para, ao mesmo tempo, recuperar os alunos que não desenvolveram as 

habilidades da Matriz de Referência esperadas para a etapa de escolaridade em que se 

encontram e estimular aqueles que já as desenvolveram.  
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Nesse produto educacional, foram discutidas questões relativas tanto às 

avaliações realizadas em sala de aula (AI), quanto às AE, e como as AE podem 

contribuir para o trabalho de gestores e professores e servir de parâmetro também para 

os pais e seus filhos.  

Esse material não esgota o assunto, nem fornece uma fórmula mágica, mas 

esperamos que ele seja útil para os professores do Ensino Fundamental e Médio, na sua 

árdua, porém prazerosa tarefa de educar. O que pretendemos com esse material, é 

oferecer uma pequena contribuição para os professores que desejam conhecer um pouco 

mais sobre as avaliações, podendo assim, utilizá-las de maneira adequada no processo 

de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

O texto apresentado também pretende provocar reflexões e discussões sobre os 

processos de avaliação de forma a auxiliar os professores a redimensionarem suas 

práticas avaliativas, levando em conta a avaliação como parte integrante do processo de 

ensino-aprendizagem. Com isso, considerar o aluno como protagonista, partícipe e 

coautor da avaliação de sua aprendizagem.  

Assim, consideramos ser muito importante que a prática avaliativa não seja 

centrada nos alunos, mas lhes permita serem protagonistas do processo avaliativo de 

forma a adquirirem autonomia sobre suas aprendizagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais  
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