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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os itens de Matemática do 5º e do 9º anos do 

Ensino Fundamental da Prova Brasil pertencentes à Plataforma Devolutivas Pedagógicas, por 

meio dos níveis de complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO. Os objetivos específicos 

foram: realizar uma revisão da literatura sobre o uso da Taxonomia SOLO na avaliação 

educacional no Brasil; classificar e analisar os itens a partir da dificuldade (nível de 

proficiência e índice de dificuldade) e da discriminação (índice de discriminação); relacionar 

e diferenciar a dificuldade e a complexidade cognitiva dos itens; elaborar uma escala de 

proficiência a partir dos dados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas, usando os itens 

associados às suas respectivas sentenças descritoras para criar níveis de proficiência com uma 

interpretação pedagógica clara.  Utilizamos como referencial teórico a Taxonomia SOLO, 

uma taxonomia cognitiva composta por cinco níveis que crescem em complexidade: 1) pré-

estrutural; 2) uni-estrutural; 3) multi-estrutural; 4) relacional; e 5) abstrato estendido. A 

aprendizagem superficial é composta pelos níveis uni-estrutural e multi-estrutural. Já a 

aprendizagem profunda é composta pelos níveis relacional e abstrato estendido. O nível pré-

estrutural não indica construção de aprendizagem. Analisamos um total de 123 itens que 

estavam disponíveis na Plataforma Devolutivas Pedagógicas do INEP, sendo 57 referentes ao 

5º ano e 67 ao 9º ano. Usamos métodos qualitativos (análise de conteúdo para classificação 

dos itens nos níveis de complexidade cognitiva da SOLO) e quantitativos (concordância entre 

juízes, por meio dos coeficientes Kappa de Cohen e Alfa de Krippendorff, para comparar as 

classificações de duas pesquisadoras independentes). Dentre os principais resultados, 

destacamos: a) a Taxonomia SOLO é pouco conhecida no Brasil: encontramos 14 trabalhos, 

sendo que a maioria usa a SOLO para analisar respostas a tarefas de alunos; b) entre os itens 

do 5º ano, o nível predominante foi o uni-estrutural (77,2%), enquanto, no 9º ano, foi mais 

recorrente o nível multi-estrutural (62,1%). Apenas o 9º ano teve itens classificados no nível 

relacional (6,1%). Nenhum item foi classificado no nível abstrato estendido. Esses resultados 

mostram a expressiva proporção de itens que exigem aprendizagem superficial; c) analisamos 

os resultados em relação a três variáveis: 1) faixa de dificuldade do item; 2) nível de 

proficiência; 3) faixa de discriminação do item. O tipo de aprendizagem superficial 

prevaleceu em todas as variáveis. Isso significa que esse tipo foi dominante, inclusive, na 

faixa de dificuldade alta, nos níveis de proficiência considerados adequado e avançado e na 

faixa alta de discriminação do item. A partir dessas constatações, ficou clara a diferença entre 

os conceitos de complexidade cognitiva e dificuldade do item, que não podem ser tomados 

como sinônimos; d) fizemos uma transposição das escalas do SAEB de Matemática do Ensino 

Fundamental (5º e 9º) para uma escala usando os quatro níveis de desempenho apresentados 

por Soares (2009): abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Essa escala é composta 

por exemplos reais de itens associados às suas respectivas sentenças descritoras, fornecendo 

um material útil e com uma interpretação pedagógica mais clara para os docentes na sala de 

aula.  Por fim, para ampliar a possibilidade de considerações mais consistentes sobre o nível 

de complexidade cognitiva dos itens dos testes da Prova Brasil, pesquisas complementares 

são necessárias. Sugerimos o uso da Taxonomia SOLO para analisar a complexidade 

cognitiva de outras avaliações externas e também para outras finalidades na área educacional.  

 

Palavras-chave: Prova Brasil; Complexidade cognitiva; Taxonomia SOLO. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The overall aim of this research was to analyze the Math items of the 5o and 9o grade of basic 

education in Prova Brasil which belongs to the Platform Devolutivas Pedagógicas by the 

means of cognitive complexity levels of SOLO Taxonomy. The specific goals were: 

performing a literature review of the usage of SOLO Taxonomy at educational evaluation in 

Brazil; classifying and analyzing the items based on the difficulty (proficiency level and 

difficulty index) and discrimination (discrimination index); approximating and differentiating 

the difficulty and the cognitive complexity of the items; elaborating a scale of proficiency 

from the data of the Platform Devolutivas Pedagógicas, using the items associated to their 

respective descriptive sentences to set the proficiency levels with a clear pedagogical 

interpretation. The framework for this study was built from SOLO Taxonomy, a cognitive 

taxonomy composed of five proficiency levels which increase in complexity: 1) prestructural; 

2) unistructural; 3) multistructural; 4) relational; and 5) extended abstract. The surface 

learning is composed by the unistructural and multistructural levels. The deep learning is 

composed by the relational and extended abstract levels. The prestructural level does not 

indicate learning construction. We analyzed a total amount of 123 items, which were available 

on the Plataform Devolutivas Pedagógicas of INEP, considering that 57 referred to the 5o 

grade and 67 to the 9o grade. Both qualitative (content analyzes for the classification of the 

items according to the levels of cognitive complexity of SOLO) and quantitative methods 

(inter-rates agreement, using Cohen’s Kappa coefficients and Krippendorff’s Alpha, to 

compare the rankings of two independent researchers) were used. Among the main results, we 

highlight: a) SOLO Taxonomy is little known in Brazil: we found 14 studies, of which the 

majority use SOLO to analyze the answers to students’ tasks; b) within the items of 5o grade 

the predominant level was the unistructural (77,2%), while in the 9o grade the most recurrent 

was the multistructural (62,1%). Only the 9o grade had items classified as relacional (6,1%). 

None of the items were classified as extended abstract. These results show a considerable 

proportion of items which required surface learning; c) we analyzed the outcomes regarding 

three variants: 1) range of difficulty of the item; 2) proficiency level; 3) range of 

discrimination of the item. The surface type of learning prevailed in all variants. This means 

that this type was dominant, as well as in the highest difficulty range, in the levels of 

proficiency considered adequate and advanced and the high range of discrimination of the 

item. From these conclusions, it was made noticeable the difference between the concepts of 

cognitive complexity and item difficulty, which cannot be taken as synonyms; d) we made a 

transposition from the scales of SAEB for Mathematics of basic education (5o and 9o) to a 

scale using the four levels of outcomes presented by Soares (2009): below basic, basic, 

adequate and advanced. This scale comprises of real examples of items associated to their 

respective descriptive sentences, providing a useful material and with a clearer pedagogical 

interpretation to the docents in the classrooms. Finally, to expand the possible more consistent 

considerations about the level of cognitive complexity of the items in Prova Brasil, 

complementary researches are required. We suggest the use of SOLO Taxonomy to analyze 

the cognitive complexity of other external evaluations and also to other purposes in the 

educational area.   

 

Key-words: Prova Brasil; Cognitive complexity; SOLO Taxonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo investiga a complexidade cognitiva de itens de Matemática 

aplicados na Prova Brasil, uma  avaliação externa da educação básica, por meio de uma 

Taxonomia  denominada Structure of Observing Learning Outcome1 - SOLO. Neste 

contexto, quando falamos em complexidade cognitiva, estamos dizendo das operações 

mentais que esse item requer dos alunos em sua resolução. A complexidade cognitiva 

está relacionada a uma avaliação qualitativa da aprendizagem, ou seja, à qualidade da 

resposta exigida em um item. É importante destacar ainda que a complexidade cognitiva 

de uma questão não determina suas respostas, pois podem surgir resoluções além ou 

aquém do que foi exigido. Entretanto, a forma como a questão está estruturada requer 

do aluno uma demanda cognitiva específica pela qual ele será avaliado. Assim, a 

complexidade cognitiva do item é uma informação pedagógica a mais quando vamos 

interpretar os resultados dos estudantes.  

A amostra estudada é composta por 123 itens de Matemática referentes ao 

5º e ao 9º ano do Ensino Fundamental. Esses itens foram analisados com base na 

Taxonomia SOLO, de Biggs e Collis (1982).  Essa taxonomia cognitiva foi 

desenvolvida para avaliar a qualidade dos resultados da aprendizagem por meio de 

cinco níveis que crescem em complexidade: 1) pré-estrutural; 2) uni-estrutural; 3) multi-

estrutural; 4) relacional; e 5) abstrato estendido. A Taxonomia SOLO possui várias 

funcionalidades. Neste trabalho usaremos os níveis de complexidade para classificar 

itens de múltipla escolha de uma avaliação externa. 

Os itens integram um conjunto de avaliações já aplicadas em testes de 

edições anteriores da Prova Brasil, que estavam disponíveis em uma plataforma digital 

de iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) intitulada Plataforma de Devolutivas Pedagógicas das Avalições de Larga 

Escala. Essa plataforma disponibilizava a professores e a escolas itens com comentários 

pedagógicos, com o intuito de facilitar a interpretação dos resultados das avaliações 

externas. De acordo com Fontanive e Klein (2007), a compreensão e apropriação dos 

resultados dessas avaliações pelos professores, gestores e equipes de secretarias de 
                                                             
1 Uma possível tradução para o nome da Taxonomia seria Estrutura do Resultado de Aprendizagem 

Observado. 
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Educação se configuram como um desafio, visto que a forma como essas informações 

são apresentadas geralmente é pouco familiar a esses sujeitos.  

Além desta introdução, a dissertação está estruturada em quatro capítulos e 

nas Considerações finais. No Capítulo 1, contextualizamos brevemente as avaliações 

externas da educação básica brasileira e apresentamos os fundamentos da Plataforma 

Devolutivas Pedagógicas. No Capítulo 2, expomos a Taxonomia SOLO, a 

fundamentação para análise dos itens, bem como seu potencial como ferramenta da 

avaliação educacional. No Capítulo 3, mostramos a metodologia da pesquisa, ou seja, os 

caminhos e as estratégias usadas para alcançar os objetivos. No Capítulo 4, 

apresentamos os resultados e as análises referentes aos itens de Matemática do 5º e 9º 

ano do Ensino Fundamental. Por fim, nas Considerações finais, fizemos uma síntese dos 

resultados e mostramos as principais conclusões do estudo. 

 

 

Objetivos  

 

 

Objetivo geral 

 

Analisar os itens de Matemática do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental da Prova Brasil 

pertencentes à Plataforma Devolutivas Pedagógicas, por meio dos níveis de 

complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO.  

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar uma revisão da literatura sobre o uso da Taxonomia SOLO na avaliação 

educacional no Brasil; 

- Classificar e analisar os itens a partir da dificuldade (nível de proficiência e índice de 

dificuldade) e da discriminação (índice de discriminação);    

- Relacionar e diferenciar a dificuldade e a complexidade cognitiva dos itens; 
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- Elaborar uma escala de proficiência a partir dos dados da Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas, usando os itens associados às suas respectivas sentenças descritoras para 

criar níveis de proficiência com uma interpretação pedagógica clara.   
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1 AVALIAÇÕES EXTERNAS E A PLATAFORMA DEVOLUTIVAS 

PEDAGÓGICAS  

 

 

1.1- Avaliações externas e escalas de proficiência 

 

 

 A partir da Constituição Federal de 1988, o acesso à educação de qualidade 

passou a ser um direito público subjetivo dos cidadãos brasileiros, sendo dever do 

Estado ofertá-la institucionalmente. Segundo Cury (2008), a educação básica, 

obrigatória e gratuita no Brasil foi uma inovação, visto que, por muito tempo, o sistema 

educativo era seletivo e poucos tinham acesso à escolarização, destinada apenas a uma 

elite abastada.  

Falar da garantia do direito à educação não é simplesmente dizer sobre 

oferta de vagas, é também assegurar condições para a permanência dos estudantes e 

para a qualidade da educação. Oliveira e Araújo (2005) destacam três indicativos de 

qualidade, percebidos ao longo da história da educação no Brasil: 1) qualidade como 

oferta limitada de acesso à escolarização; 2) como disfunção no rendimento/fluxo do 

Ensino Fundamental; 3) medida pelo desempenho dos alunos avaliados em testes 

padronizados de larga escala. O primeiro indicativo estava relacionado à oferta de 

vagas, ou seja, a qualidade da educação era condicionada pelas vagas disponibilizadas. 

O segundo foi associado ao fluxo, e a qualidade era medida pela relação entre alunos 

ingressantes e concluintes. Por exemplo: um sistema de ensino em que muitos 

ingressam e poucos concluem representa problemas de qualidade. Já o terceiro 

indicativo se baseia na averiguação da aprendizagem dos alunos por meio das 

avaliações externas em larga escala.  

Hoje, as avaliações externas são as principais ferramentas que o Estado 

utiliza para monitorar se o direito à aprendizagem está sendo garantido a todos os 

alunos. Alves e Soares (2013) argumentam que o uso dessas avaliações para aferir a 

qualidade dos sistemas educacionais foi um passo muito importante, visto que as 

avaliações de larga escala falam em qualidade com base no diagnóstico da 
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aprendizagem, e não mais puramente na oferta de vagas, como antes era feito. Com isso, 

o direito à educação passa a significar direito à aprendizagem.  

As avaliações externas, também chamadas de avaliação de larga escala ou 

avaliação de sistemas educacionais, são consideradas uma subárea da avaliação 

educacional, assim como a avaliação institucional, a de sala de aula e a avaliação de 

políticas e programas. De responsabilidade do Estado, as avaliações externas podem ser 

realizadas pela União ou seus entes federados, diferindo daquelas que são feitas no 

interior da sala de aula pelo professor (ALAVARSE; GABROWSKI, 2014). 

A década de 1990 foi marcada por avanços importantes no campo das 

avaliações externas no Brasil. Em 1990, o INEP criou o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), o que passou a permitir a realização de diagnósticos da 

qualidade da educação no país por meio da aprendizagem dos alunos. O SAEB começou 

a ser aplicado, sistematicamente, a partir de 1995, na forma de uma avaliação nacional 

amostral realizada a cada dois anos. O público alvo eram alunos do 5º e do 9º ano do 

Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio (BRASIL, 2018). 

Contudo, até a primeira metade dos anos 2000, o SAEB só apresentava 

diagnóstico de desempenho para as grandes unidades amostrais, ou seja, para os 

Estados, as regiões e em nível nacional. Em 2005, o mesmo foi reestruturado e passou a 

ser composto por duas avaliações complementares: a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (ANEB)2 e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

popularmente conhecida como Prova Brasil3. Em 2013, a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA)4 também passou a fazer parte do SAEB (BRASIL, 2018). De 

acordo com o Documento de Referência do SAEB (2018), em 2019, o sistema de 

avaliação sofrerá algumas alterações5, entre elas, o desuso das siglas ANEB, ANRESC 

e ANA, sendo todas identificadas apenas como SAEB. 

                                                             
2 A ANEB preservou características semelhantes às avaliações que, até então, vinham ocorrendo no 

SAEB. É uma avaliação amostral aplicada a cada dois anos, destinada a escolas e alunos das redes 

públicas e privadas do país. Vale ressaltar que participam dessa avaliação as escolas e os alunos que não 

se enquadram nos critérios de participação da Prova Brasil, como escolas particulares e escolas públicas 

com menos de 20 alunos, por exemplo (BRASIL, 2018).   
3 A partir deste ponto, nesta dissertação, só utilizaremos a denominação Prova Brasil para nos referir à 

ANRESC. 
4 A ANA é uma avaliação censitária, aplicada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas, com o objetivo de aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e em 

Matemática (BRASIL, 2018).   
5 Além de identificar todas as avaliações como SAEB, outras mudanças ocorrerão, como: a inclusão da 

Educação Infantil entre as etapas avaliadas; a alteração da etapa de referência para avaliação da  
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Os itens que analisamos neste estudo fizeram parte de testes da Prova Brasil, 

que é uma avaliação censitária aplicada a cada dois anos aos alunos do 5º e do 9º ano do 

Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, da rede pública de ensino. Ela avalia 

as habilidades e competências em Língua Portuguesa (foco em leitura) e em Matemática 

(foco em resolução de problemas). Por ser censitária e aplicada ao final de todas as 

etapas da educação básica, a Prova Brasil amplia o alcance das informações 

disponibilizadas pelo SAEB, pois oferece resultados para escolas, municípios, unidades 

de federação, regiões e em nível nacional (BRASIL, 2008). 

Outro marco na área da avaliação educacional foi a criação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2007, com o intuito de aferir de 

forma objetiva a qualidade da educação básica no Brasil. Esse indicador combina 

informações de rendimento/fluxo e desempenho na Prova Brasil (obtido pelos alunos no 

final de cada etapa da educação básica). Segundo Bonamino e Sousa (2012), o princípio 

básico do IDEB é o de que a qualidade da educação pressupõe que os alunos aprendam 

e, consequentemente, não sejam reprovados ao final do ano.  

As avaliações externas da educação básica6 apresentadas fornecem 

indicações importantes sobre a educação em uma escala mais abrangente. Entretanto, 

seus resultados não podem ser analisados de forma isolada quando se objetiva indicar a 

qualidade educacional de uma escola ou rede, pois são influenciados por uma 

complexidade de elementos intra e extraescolares. De acordo com Alavarse e 

Gabrowiski (2014), o trabalho desenvolvido na escola não deve se confundir com o 

desempenho dos alunos em leitura e em resolução de problemas. Assim, quando o que 

se quer é medir a qualidade da educação desenvolvida em determinado contexto, esses 

resultados devem ser analisados também sob a luz de outros indicadores. Portanto, o 

problema não está nas avaliações externas, mas em tomá-las como único indicador de 

qualidade.  

                                                                                                                                                                                   
alfabetização do 3º para o 2º ano do Ensino Fundamental; a implementação das áreas de Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas nos testes do 9º ano do Ensino Fundamental; o aprofundamento de 

dimensões da qualidade educacional para além do diagnóstico de proficiência em testes, ou seja, o 

estudo de outros fatores e indicadores que estão associados à qualidade da educação básica (BRASIL, 

2018). 
6 Além das avaliações da Educação Básica já apresentadas, temos outras, como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Criado em 1998, o objetivo primeiro do ENEM foi avaliar os alunos 

concluintes do Ensino Médio. O exame é voluntário e sua aplicação é anual. Com o passar do tempo, 

muitas instituições de Ensino Superior passaram a usá-lo como critério de entrada em seus cursos. Hoje, 

o ENEM é a principal “porta” de ingresso em cursos superiores de instituições públicas e privadas. 
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Os itens da Prova Brasil, após receberem tratamento estatístico, são 

alocados na Escala do SAEB, que é uma escala de proficiência7 que mede o 

desempenho dos alunos por meio de parâmetros calculados com base na Teoria de 

Resposta ao Item (TRI).  A escala do SAEB é estruturada em um intervalo de 0 a 500, 

com níveis de dificuldade que variam de acordo com a etapa de ensino e a disciplina 

avaliada. De acordo com Fontanive et al. (2007, p. 3), “as escalas de proficiência 

ordenam o desempenho dos alunos do menor para o maior em um continuum e elas são 

cumulativas”. Assim, quando um aluno do 5º ano tem seu desempenho associado ao 

nível 7, por exemplo, significa que ele também é capaz de demonstrar as habilidades 

exigidas nos níveis anteriores da escala. O pressuposto é que, quanto mais a proficiência 

do estudante avance ao longo da escala, mais habilidades ele acumula.  

Os Anexos A e B apresentam as Escalas do SAEB8 de Matemática do 5º e 

do 9º ano do Ensino Fundamental, disciplina e etapas de ensino a que pertencem os 

itens analisados neste estudo. A Escala do 5º ano é dividida em 10 níveis de 

proficiência, que são numerados do 0 ao 10 (por exemplo, nível 0, nível 1, ..., nível 10). 

Já a do 9º ano é composta por nove níveis, numerados de 1 a 9. Cada nível é descrito 

pelas habilidades e competências que ele avalia. A TRI permite que se coloque, em uma 

mesma escala, os itens de um teste e a proficiência dos alunos. Isso possibilita que os 

resultados dos alunos ou escolas, por exemplo, sejam interpretados, pois é possível 

identificar as habilidades que foram e as que não foram consolidadas (BRASIL, 2015).  

Entretanto, a interpretação da Escala do SAEB é de pouca familiaridade dos 

professores, pois apresenta muitos níveis e, apesar de indicar as habilidades associadas a 

cada um, sua apresentação é pouco clara. A nomenclatura dos níveis (numeração), por 

exemplo, dá informações restritas sobre eles, sabe-se que o nível 0 é o mais elementar e 

que o 10 é o mais alto, mas não há clareza sobre o que cada um representa do ponto de 

vista pedagógico. De acordo com Soares (2009), nessa escala, ao identificar o nível de 

proficiência dos alunos, é possível interpretar o que foi e o que não foi consolidado, 

porém, não sabemos se essa proficiência é adequada. 

                                                             
7 Também encontrada na literatura como Escala de Desempenho ou Escala de Conhecimento 

(BONAMINO; SOUSA, 2012; FONTANIVE, 2013). 
8 O SAEB tem uma Escala de Proficiência para cada etapa (5º e 9º do Ensino Fundamental e 3º ano do 

Ensino Médio) e disciplina (Português e Matemática) avaliada. O número de níveis varia em cada uma 

das escalas. 
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Com o intuito de tornar essa escala mais compreensível, Soares (2009) criou 

intervalos aos quais atribuiu significados pedagógicos e normativos. A escala 

apresentada pelo autor é composta por quatro níveis: 1) abaixo do básico; 2) básico; 3) 

adequado; e 4) avançado. De acordo com o autor, não há consenso na literatura sobre o 

número de níveis ou a denominação para eles, o que é necessário é que eles 

comuniquem de forma clara os resultados. Esses níveis apresentados por ele vêm sendo 

utilizados, por exemplo, pelo IDESP9. Outro exemplo é o site QEdu10, que também 

utiliza níveis similares, só mudando algumas nomenclaturas (insuficiente, básico, 

proficiente e avançado). 

Um dos objetivos do nosso trabalho foi elaborar uma interpretação 

pedagógica mais clara dos nossos resultados. Nesse sentido, no Capítulo 4, fizemos a 

transposição das Escalas do SAEB de Matemática do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) 

para uma escala normativa, conforme os níveis de desempenho pedagógicos 

apresentados por Soares (2009).  O Quadro 1 apresenta os pontos de corte usados para 

cada nível. 

 

 

  

                                                             
9 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. É um indicador de qualidade das 

séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Mais informações podem ser 

consultadas no site: http://idesp.edunet.sp.gov.br/o_que_e.asp. 
10 O QEdu é um portal aberto e gratuito que disponibiliza informações sobre a qualidade da educação por 

escola, município, unidade de federação ou em nível nacional. Para mais informações, ver: 

https://academia.qedu.org.br. 
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Quadro 1 - Níveis pedagógicos de desempenho em Matemática por ano 

Nível de 

desempenho 

Legenda 5º ano 9º  ano 

Abaixo do 

básico 

Os estudantes neste nível 

apresentam domínio elementar da 

competência. É necessário a 

recuperação de conteúdo. 

0 a 174 pontos  0 a 224 pontos 

Básico Os alunos neste nível demonstram 

domínio parcial da competência, 

precisam melhorar. Sugere-se 

atividades de reforço. 

175 a 224 pontos  225 a 299 pontos 

Adequado Os alunos neste nível demonstram 

dominar os conteúdos e as 

habilidades esperados para sua 

etapa escolar. Encontram-se 

preparados para continuar os 

estudos.  

225 a 274 pontos 300 a 349 pontos 

Avançado Os alunos neste nível dominam a 

competência esperada em sua etapa. 

O aprendizado demonstrado vai 

além da expectativa.  

Igual ou maior que 

275 pontos 

Igual ou maior que 

350 pontos 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados de Soares (2009) 

 

Optamos por usar esses quatro níveis pedagógicos por dois motivos 

principais. Primeiramente, não é comum, em parâmetros internacionais, essa quantidade 

de níveis utilizada no Brasil (por exemplo, 11 níveis de proficiência no 5º ano). Isso 

causa uma dificuldade de interpretação do que seria adequado, devido ao grande 

espectro. Além da diminuição do número de níveis, a proposta de Soares (2009) 

possibilita uma interpretação pedagógica mais clara dos resultados. Por exemplo, se o 

aluno não resolveu itens do nível avançado, isso não é tão sério, pois está além do 

esperado. Por outro lado, se ele não consegue resolver aqueles abaixo do básico, isso 

seria extremamente preocupante. Assim sendo, a própria nomenclatura dá aos 

professores uma indicação do que aquela proficiência do aluno, ou mesmo da escola, 

quer dizer: se ele está abaixo do básico esperado; se aprendeu o básico (o mínimo 

esperado); se o aprendizado foi adequado ou avançado. Os níveis normativos permitem 

que uma melhor interpretação pedagógica aconteça. Por sua vez, a interpretação clara 

dos resultados permite que ela seja útil aos professores na sala de aula. 
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As avaliações externas têm muito a contribuir com o trabalho dos docentes 

na escola. Quando interpretados corretamente, seus resultados oferecem informações 

relevantes sobre o aprendizado dos alunos nos conteúdos básicos. Entretanto, quando o 

resultado dessas avaliações não é compreendido, fontes importantes de informações 

deixam de ser usadas em prol do desenvolvimento dos alunos e viram apenas 

estatísticas. Para facilitar o acesso dos professores e gestores, a Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala apresentava itens de avaliações externas, 

com comentários pedagógicos que contribuíam para tornar os resultados mais 

compreensíveis. Entretanto, essa plataforma foi tirada do ar no segundo semestre de 

2017, sem aparente justificativa.   

 

 

1.2- Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala 

 

 

A Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala foi 

uma iniciativa do INEP com a parceria de colaboradores11. Lançada em 6 de agosto de 

2015, o projeto foi criado com o intuito de envolver professores e gestores da educação 

básica, visando a aproximá-los da linguagem das avaliações externas de larga escala. A 

plataforma era constituída, principalmente, por itens da Prova Brasil, comentados por 

especialistas a partir de informações pedagógicas e estatísticas. O site do INEP também 

apresentava, por exemplo, vídeos explicativos sobre a Teoria Clássica dos Testes (TCT) 

e sobre a Teoria de Resposta ao Item (TRI) (BRASIL, 2015).   

De acordo com Gatti (2009), o grande desafio das avaliações externas é a 

apropriação pedagógica por parte das escolas, no sentido de orientar as atividades de 

ensino e de tornar mais relevante a aprendizagem dos alunos. Alavarse e Gabrowiski 

(2014) assinalam que a dificuldade dos professores e gestores na interpretação desses 

resultados se deve, muitas vezes, à falta de formação para realizá-la. Os resultados do 

SAEB são divulgados por meio de um material chamado Boletim Pedagógico, 

geralmente em forma de números e informações técnicas, o que contribui para sua 

                                                             
11 Foram colaboradores a ONG Todos pela Educação, a Associação Brasileira de Avaliação Educacional 

(ABAVE), a Fundação Lemann, o Itaú BBA e o Instituto Unibanco (BRASIL, 2015).  
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difícil compreensão. Nesse sentido, quando não há o entendimento do que aqueles 

resultados representam, é impossível utilizá-los pedagogicamente no contexto de sala de 

aula.  

A Plataforma Devolutivas Pedagógicas foi criada para minimizar essa 

lacuna e tornar os resultados mais acessíveis. A referida plataforma funcionava como 

um banco de dados formado por itens que já foram utilizados em testes da Prova Brasil 

em edições passadas12 e que não serão mais usados para esse fim. Cada item é composto 

por várias informações, como a habilidade que ele avalia, um comentário pedagógico e 

dados estatísticos obtidos a partir das respostas dos alunos na ocasião em que foram 

aplicados (BRASIL, 2015). 

A Plataforma Devolutivas Pedagógicas tinha os seguintes objetivos:  

 

1. Tornar explícito para os professores e gestores das redes de ensino a 
forma como os conhecimentos e as habilidades são verificados pelos 

itens utilizados nos testes das avaliações do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB); 
2. Facilitar a apropriação pelos professores e equipe gestora dos 

resultados das avaliações em larga escala; 

3. Colaborar com os professores em suas atividades de ensino, 

disponibilizando insumos relevantes para o planejamento das ações 
em sala de aula; 

4. Contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes 

brasileiros da educação básica (BRASIL, 2015, p. 3).  

 

A Plataforma Devolutivas Pedagógicas fornecia informações relevantes aos 

profissionais que atuam na escola, e poderia ser capaz de colaborar para que a função 

das avaliações externas fosse estendida para além de um diagnóstico da situação de 

aprendizagem. Em outras palavras, quando os professores aprendem a interpretar 

pedagogicamente os resultados dessas avaliações, eles se deparam com informações 

mais precisas sobre a aprendizagem dos alunos, indo além de sua representação por 

meio de um número. 

Além de apresentar os itens comentados, a Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas também permitia buscar as proficiências13 dos alunos e dados de contexto 

                                                             
12 São itens usados em testes anteriores a 2015. Não encontramos especificações a respeito dos anos em 

que foram aplicados. 
13 Proficiência é o nome técnico dado à medida da competência, ou seja, é a medida da aprendizagem dos 

alunos aferida em sistemas de avaliações externas (SOARES, 2009). 
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para escolas, municípios, Estados e Distrito Federal; comparar os resultados de escolas; 

verificar os níveis de dificuldade de conhecimentos e habilidades a partir da integração 

entre escala e itens; selecionar itens e montar cadernos de provas; visualizar os itens e 

informações associadas a partir de filtros (ano, processo cognitivo, conteúdo). Vale 

ressaltar que a Plataforma contava com, aproximadamente, 500 itens comentados, 

referentes às disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, para o 5º e o 9º ano do 

Ensino Fundamental e para o 3º ano do Ensino Médio. No projeto inicial, o intuito era 

acrescentar mais itens ao longo do tempo, para formar um grande banco de dados de 

domínio público.  

 

 

1.3- Bases teóricas e metodológicas usadas na análise dos itens da 

Plataforma Devolutivas Pedagógicas 

 

 

As avaliações do SAEB são elaboradas com base em Matrizes de 

Referência. As Matrizes são documentos que especificam, por meio de descritores14, os 

conteúdos associados às competências e habilidades que os alunos devem demonstrar 

em cada etapa. Assim, os testes se configuram como instrumentos que objetivam avaliar 

competências dos estudantes em áreas específicas (BRASIL, 2015). 

O foco no desenvolvimento de competências surgiu no final do século XX, 

com o objetivo de superar deficiências de uma pedagogia baseada no princípio da 

transmissão passiva de conhecimentos, na qual o professor (detentor do saber) 

transmitia conhecimentos aos alunos (BRASIL, 2015). A noção de competência pode 

ter várias significações. Perrenoud (1999, p. 7) define competência como “uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Neste sentido, a competência vai além do 

saber sobre algo, e envolve a disposição de outros procedimentos de forma a resolver 

uma situação em um contexto específico. 

                                                             
14 Os descritores especificam o que os itens dos testes devem medir e são usados como um comando para 

elaborar itens (BRASIL, 2018).  
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Corroborando com esta definição, a Resolução CNE/CP no. 2, de 22 de 

dezembro de 2017, que institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), estabelece: 

 

Art. 3º No âmbito da BNCC, competência é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p. 4). 

 

Neste sentido, entendemos competência como a capacidade de mobilização 

de vários elementos do campo do saber e do saber fazer no sentido de realizar tarefas 

complexas do dia a dia. O saber fazer diz respeito às habilidades que constituem uma 

competência, ou seja, podemos dizer que competência é a mobilização de várias 

habilidades. A habilidade é, aqui, definida como “uma ação que se exerce a partir da 

mobilização de determinado conhecimento” (BRASIL, 2015, p. 7). Assim, o núcleo de 

significação de habilidade está relacionado à aplicação de conhecimento, ou seja, à 

possibilidade de colocar o conhecimento em ação.  

Os itens analisados, como já mencionado, são itens de Matemática que 

foram aplicados na Prova Brasil em alguma de suas edições anteriores ao ano de 2015. 

A elaboração dos itens ocorre por meio das Matrizes de Referência, que foram 

construídas a partir de consulta a currículos de secretarias de Educação, com 

colaboração de docentes e de especialistas em avaliação. De acordo com o documento 

de fundamentação das Devolutivas Pedagógicas (2015), a metodologia usada para 

analisar os itens parte do pressuposto de que os descritores da matriz da referência se 

desmembram em vários itens que demandam ações mais particulares do que a redigida 

no descritor. 

A seguir, apresentamos a estrutura dos itens por meio de um exemplo 

retirado da Plataforma Devolutivas. Cada item comentado é dividido em quatro partes: 

1) sentença descritora; 2) questão/item; 3) comentário pedagógico, e 4) estatísticas. A 

Figura 1 se refere a um exemplo de item de Matemática do 9º ano. Na sequência, esses 

quatro elementos serão apresentados de forma detalhada.  
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Figura 1 - Item 302 comentado  (9º ano EF) 
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Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas da Avaliações em Larga Escala (2017) 

 

O item 302 comentado compunha o conjunto de itens do 9º ano. 

Inicialmente, apresenta um número de registro (302) e a proficiência do item na Escala 
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do SAEB (275). A proficiência do item corresponde ao nível da escala em que o item 

está alocado. Como pode ser verificado no Apêndice C, o item 302 pertence ao nível 4. 

A proficiência é calculada por meio da TRI. O valor obtido corresponde a uma 

probabilidade de 65% dos alunos posicionados em determinado nível acertarem o item 

(BRASIL, 2015). 

Em seguida, temos a sentença descritora. A sentença descreve informações 

importantes da tarefa/item. É importante fazer a distinção entre “descritor” e “sentença 

descritora”.  Os descritores são unidades que compõem a Matriz de Referência, que tem 

como função a elaboração de itens de avaliações externas. Já a sentença descritora é 

uma descrição dos itens já prontos, com informações mais específicas e detalhadas. Um 

item/tarefa, neste contexto, é a criação de uma situação de maior ou menor 

complexidade. Na sentença descritora, cada tarefa foi descrita a partir da integração de 

quatro elementos: operação mental, objeto do conhecimento, complemento e contexto 

(BRASIL, 2015). 

 

Figura 2 - Definição da tarefa na sentença descritora 

 

Fonte: BRASIL (2015, p. 9) 

 

- Operação mental: são as ações cognitivas necessárias para executar a tarefa. 

Sua definição foi baseada na Taxonomia dos Objetivos de Aprendizagem de 

Bloom, revisada em 2001, por Anderson e colaboradores. Na sentença 

descritora, a operação mental é indicada pelo verbo que aparece no início. No 

entanto, no material disponibilizado na plataforma, a complexidade cognitiva 

(Taxonomia de Bloom) não foi explicitada em nenhum item; 

- Objeto do conhecimento: são os conteúdos curriculares mobilizados no item, 

que permitem que o aluno faça a operação mental para resolver a questão. De 

forma resumida, em uma sentença descritora, o objeto do conhecimento é o 

conteúdo abordado no item (sempre um conteúdo curricular); 
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- Complemento do objeto do conhecimento: são informações adicionais que 

fornecem mais detalhes sobre o item, principalmente relacionados ao objeto do 

conhecimento. Esse elemento também tem a função de fazer a distinção entre 

sentenças descritoras de itens similares, mas que estão posicionados em níveis 

diferentes da escala;  

- Contexto: é a situação que o item apresenta para ser resolvida. O contexto é 

representado por um quadro que estabelece relações entre o conteúdo curricular 

e a vida dos alunos. Nas sentenças descritoras dos itens de Língua Portuguesa, o 

contexto se configura como o gênero textual predominante no texto base. Em 

Matemática, o contexto pode ser de dois tipos: 1) contexto matemático (situação 

dentro da própria área); e 2) contexto extra matemático (situações fora da área). 

 

A Figura 3 é um exemplo de sentença descritora retirada do item comentado 

apresentado na Figura 1.  

 

Figura 3 - Sentença descritora 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas da Avaliações em Larga Escala (2017) 

 

Esta sentença descreve uma tarefa em que “determinar a quantidade” é a 

operação mental exigida, e que “cubos” é o objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo 

avaliado. Já “dispostos a formar um bloco retangular” é o complemento, que ajuda a 

especificar mais o item. Por fim, o contexto da tarefa é matemático, pois indica uma 

situação dentro da própria área. 

O segundo elemento do item comentado é a questão/tarefa em si, ou seja, o 

item tal qual foi aplicado no teste. Os itens, geralmente, são compostos por um texto 

base, um comando e as alternativas, que variam entre quatro e cinco, dependendo da 

etapa avaliada. O item aqui apresentado compôs um teste de Matemática aplicado a 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.  
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Na sequência do item está o comentário pedagógico. Nesse espaço, a 

questão é detalhada, para fornecer informações sobre suas características e mostrar o 

que o aluno precisa fazer para resolvê-la. Alguns trazem esclarecimentos sobre os 

distratores, que são as alternativas incorretas, e apontam para possíveis caminhos 

equivocados que os estudantes podem tomar. Além da explicação pedagógica do item, é 

feita uma contextualização didática dos dados estatísticos. Em um item da Plataforma 

Devolutivas, o comentário pedagógico é um dos componentes que oferece maior 

contribuição aos professores na sala de aula, pois é nele que são encontradas 

informações detalhadas sobre o item e explicações para ajudá-los na interpretação de 

resultados. Ao analisar um comentário, os professores têm a oportunidade de enxergar 

muito além de números em um relatório e de uma questão em si, eles têm contato com a 

proposta do item e o que seus resultados significam.  

As estatísticas do item são as últimas informações apresentadas. Vale 

lembrar que os itens da plataforma já compuseram testes aplicados em edições 

anteriores da Prova Brasil, portanto, já foram analisados estatisticamente por meio da 

utilização das respostas dadas pelos sujeitos participantes. As avaliações em larga escala 

do INEP são analisadas por meio de duas teorias estatísticas: Teoria Clássica dos Testes 

(TCT) e Teoria de Resposta ao Item (TRI). São teorias que se complementam, e que 

oferecem informações importantes para entender as características pedagógicas dos 

itens e como foi seu comportamento perante os estudantes. A TCT fornece informações 

sobre os itens que compõem um teste particular, por meio da análise do conjunto de 

elementos que o constitui. Em outras palavras, ela gera dados apenas sobre o teste. Já a 

TRI trabalha com escalas de proficiência, o que permite que se comparem testes e 

participantes distintos (BRASIL, 2015). 

Assim sendo, nas análises estatísticas do item, a TCT fornece as seguintes 

informações:  
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Figura 4 - Exemplo de estatísticas clássicas  

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas da Avaliações em Larga Escala (2017)  

 

Os dados são apresentados em três blocos, um de índices, um de proporção 

de respostas e um de coeficientes bisseriais. O bloco dos índices fornece seis 

informações: 

 

- GAB: é o gabarito da questão, ou seja, a letra que indica a resposta correta. 

Neste caso, a letra D; 

- DIFI: é o índice de dificuldade, que indica o percentual de acertos na questão 

(0,5 na Figura 4). Os índices de dificuldade acima de 0,65 são considerados 

fáceis, enquanto os índices abaixo de 0,30 são considerados difíceis; 

- DISCRI: é o índice de discriminação. Representa a diferença entre os 

percentuais de acerto dos 27% dos alunos de maior desempenho e os 27% de 

menor desempenho (0,66 na Figura 4). Um índice de discriminação menor que 

0,25 (baixo) significa que a questão não separou bem os alunos de pior e melhor 

desempenho (acima desse valor significa uma separação adequada); 

- ABAI: é o percentual de acertos do grupo de 27% com menor desempenho 

(0,21 na Figura 4); 

- ACIM: é o percentual de acertos do grupo de 27% com maior desempenho 

(0,86 na Figura 4); 
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- BISSE: é o coeficiente de correlação bisserial. É obtido pela correlação entre o 

acerto no item e o número de acertos na prova (0,63 na Figura 4). Para ser 

considerado bom, o coeficiente deve ser maior que 0,30.  

 

O segundo bloco apresenta a proporção de resposta para cada item, isto é, a 

porcentagem de alunos que escolheu cada uma das opções. Para as etapas do Ensino 

Fundamental, 5º e 9º anos, são quatro opções (A, B, C e D), enquanto que, para o 3º ano 

do Ensino Médio, são cinco opções (A, B, C, D e E). O terceiro bloco apresenta os 

coeficientes de correlação bisserial para cada opção de resposta. 

As estatísticas da Teoria de Resposta ao item (TRI) são apresentadas por 

meio de dois gráficos, como os exemplificados abaixo: 

 

Figura 5 - Exemplo de gráficos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas da Avaliações em Larga Escala (2017) 

  

O gráfico da esquerda é o de proporção de escolhas das alternativas em 

função da proficiência. No eixo vertical, encontra-se a probabilidade de acerto no item e 

o eixo horizontal mostra a proficiência do aluno. A proporção de acertos empíricos, 
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marcada pelos quadrados pretos, revela os acertos que o item teve. Os quadrados 

brancos significam a proporção de acertos esperados. A linha verde, conhecida como 

curva característica do item, representa a proporção de acertos em função da 

proficiência do aluno. Já a linha laranja é a função informação do item, ela revela a 

evolução das proporções de resposta em relação à proficiência (BRASIL, 2015). 

O gráfico da direita é o gráfico de probabilidade de acerto em função da 

proficiência. O eixo vertical mostra a proporção de respostas para cada uma das opções 

e o eixo horizontal indica a proficiência. Cada curva representa uma opção de resposta, 

sendo a cor preta sempre destinada ao gabarito. É possível verificar, a partir do gráfico, 

como cada uma das alternativas de resposta se comportou em função da proficiência dos 

alunos (BRASIL, 2015). 

 

 

1.4- Síntese do Capítulo 1 

 

 

Este capítulo apresentou informações sobre os itens comentados da 

Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala, uma iniciativa 

importante que buscava aproximar as avaliações externas do contexto escolar. 

Acreditamos que iniciativas como esta têm muito a contribuir com o trabalho realizado 

pelos professores na sala de aula, pois a familiaridade com as avaliações externas e, 

principalmente, com seus resultados oferece informações extras e sistematizadas sobre o 

aprendizado dos seus alunos.  

Expusemos a fundamentação teórica e metodológica da Plataforma 

Devolutivas Pedagógicas, bem como a estruturação dos itens, no sentido de apresentar o 

tipo de material que estamos investigando. Como já colocado, o objetivo deste estudo é 

analisar itens de Matemática do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, da Prova Brasil, 

pertencentes à Plataforma Devolutivas Pedagógicas, por meio da Taxonomia SOLO.  

Por fim, o documento elaborado pelo INEP sobre a Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas afirma que a complexidade cognitiva dos itens foi analisada por meio da 

Taxonomia de Bloom. No entanto, como mencionado anteriormente, essas informações 
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não foram disponibilizadas publicamente nos itens da plataforma. Nesse sentido, face à 

importância dessa temática, a contribuição principal da nossa pesquisa se refere à 

análise da complexidade cognitiva dos itens, que será feita por meio de uma taxonomia 

denominada SOLO. O Capítulo 2 apresenta a Taxonomia SOLO de forma mais 

detalhada.   
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2 TAXONOMIA SOLO  

 

 

De acordo com o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010), o termo 

“taxonomia” apresenta dois significados. O primeiro é descrito como o ramo da 

Biologia que se ocupa da classificação dos organismos, em grupos, de acordo com sua 

estrutura e origem. O segundo significado está relacionado a sistemas de classificações 

de palavras. Em ambas as definições, o foco está na classificação, ou seja, a ideia 

principal é julgar elementos de acordo com suas características visando ao agrupamento 

ou à separação deles em categorias. 

A Taxonomia Structure of Observing Learning Outcome - SOLO se baseia 

em um sistema de classificação composto por cinco níveis de complexidade de 

aprendizagem, que levam em conta aspectos de qualidade e quantidade de informações. 

Neste capítulo, apresentamos a Taxonomia SOLO como ferramenta na avaliação 

educacional. Abordamos a importância dessa taxonomia cognitiva, seu embasamento 

teórico e suas possibilidades de uso.  

 

 

2.1- Taxonomias cognitivas  

 

 

Com o intuito de auxiliar professores no processo de ensino e 

aprendizagem, pesquisadores educacionais vêm criando ferramentas e estratégias, como 

as taxonomias cognitivas. A taxonomia mais conhecida e disseminada na literatura 

educacional foi a de Bloom.  

Publicada por Benjamin S. Bloom e por colaboradores em 1956, essa 

taxonomia “categoriza e ordena os comportamentos que descrevem todos os possíveis 

resultados de aprendizagem que podem ser esperados, sendo que qualquer tipo de 

objetivo educacional é ajustável ao esquema, podendo ser classificado em alguma das 

categorias” (HAYDT, 2008, p. 42). Em outras palavras, a Taxonomia de Bloom é um 

esquema de categorização que auxilia no planejamento e que permite organizar e 
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classificar objetivos educacionais em determinado contexto. Entendemos objetivos 

educacionais como a representação das habilidades e competências que os professores 

almejam que os alunos desenvolvam.  

A Taxonomia de Bloom é estruturada por um conjunto de categorias que 

formam um sistema dividido nas dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora (HAYDT, 

2008). Entretanto, apesar de todas as três dimensões terem sido discutidas e divulgadas, 

inclusive por outros estudiosos, a cognitiva é a mais conhecida e usada por educadores e 

pesquisadores educacionais. A taxonomia do domínio cognitivo proposta por Bloom, 

em sua formulação original, era composta por seis categorias: 1) conhecimento; 2) 

compreensão; 3) aplicação; 4) análise; 5) síntese; e 6) avaliação. Em 2001, um grupo de 

pesquisadores (ANDERSON et al., 2001) publicou uma revisão e adaptação dessa 

taxonomia, levando em conta sua formulação original e os avanços da área.  

Assim, a taxonomia do domínio cognitivo passou a ter duas dimensões: 1) 

dimensão do conhecimento (relacionada ao conteúdo); e 2) dimensão dos processos 

cognitivos (relacionada ao processo de aprendizagem). A Figura 6 é um modelo de 

tabela bidimensional da Taxonomia de Bloom.  

 

Figura 6 - Tabela bidimensional da Taxonomia de Bloom reformulada 

 

Fonte: Cintra et al. (2016, p. 712) 



37 
 

 

Na vertical, temos a dimensão do conhecimento relacionada ao tipo de 

conteúdo envolvido, que pode ser: factual, conceitual, procedimental ou metacognitivo. 

Na horizontal, está a dimensão do processo cognitivo, relacionada ao processo usado 

pelos alunos para aprender, que é composta por seis categorias (semelhantes àquelas 

apresentadas em sua formulação inicial): 1) lembrar; 2) entender; 3) aplicar; 4) analisar; 

5) avaliar; e 6) criar. O pressuposto é que as categorias apresentem complexidade 

diferentes (ANDERSON et al., 2001). Para formular um objetivo é necessário combinar 

as duas dimensões, fazendo um cruzamento. Por exemplo, a posição do X na tabela 

significa que o objetivo de aprendizagem do aluno é “aplicar” um determinado 

conhecimento de caráter “procedimental”.  

Além da Taxonomia de Bloom, outras taxonomias também existem. A 

Taxonomia de Marzano, por exemplo, foi desenvolvida por Robert Marzano e publicada 

em 2000. Assim como a de Bloom, é uma taxonomia com foco em objetivos 

educacionais. A Taxonomia de Marzano também é bidimensional, baseada na relação 

entre o processo mental e o tipo de conhecimento requerido. A dimensão do processo 

mental é composta por três sistemas: self system, metacognitive system e cognitive 

system. Já a dimensão do conhecimento envolve três categorias: information, mental 

procedures e physical procedures (IRVINI, 2017).  

Outra taxonomia é a Depth of Knowledge. Proposta por Norman L. Webb 

(1997), é composta por quatro níveis de conhecimento que crescem em complexidade. 

O nível 1 envolve o uso de habilidades simples e superficiais como a recordação e o 

manuseio de poucas informações. O nível 2 vai além da recordação e da reprodução, e 

requer compreensão e processamento de informações, mas de forma superficial. O nível 

3 envolve conhecimento profundo, com foco em raciocínio e em planejamento. Está 

relacionado ao uso de informações abstratas e inferências. O nível 4 também envolve 

pensamento profundo, que requer ir além da atividade em si. Esse nível exige uma 

compreensão mais ampla, que pode ser transferida para outros contextos. Envolve a 

criação de hipóteses e análises complexas (WEBB, 2002). 

A Taxonomia SOLO, usada neste trabalho, se assemelha à Depth of 

Knowledge.  Ela é composta por cinco níveis cognitivos que crescem em complexidade 

e abstração. A SOLO foi desenvolvida pelos australianos Jhon Biggs e Kevin Collis, e 

publicada em 1982, no livro Evaluating the quality of learning: the SOLO Taxonomy. 
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Como o título sugere, a SOLO foi idealizada para avaliar a qualidade dos resultados de 

aprendizagem, mais especificamente, para analisar a estrutura das respostas de alunos 

em tarefas escolares. Entretanto, a Taxonomia SOLO também permite ser empregada 

para outros fins, como na elaboração de itens/tarefas, na avaliação dos alunos, na 

formação de professores e como metodologia de pesquisa, por exemplo. 

Com foco no movimento chamado neopiagetino15, a Taxonomia SOLO se 

caracteriza por um sistema de categorias que tem como objetivo analisar a estrutura de 

respostas de alunos, visando  identificar o tipo de pensamento demonstrado (BIGGS; 

COLLIS, 1982). Nesse sentido, o alvo é a produção/resposta que foi elaborada em um 

momento específico. Em outras palavras, o foco da SOLO não é descobrir como um 

aluno opera em geral (algo como o estágio de desenvolvimento cognitivo), mas de que 

forma ele operou em uma determinada resposta ou tarefa, sem fazer generalizações 

sobre seu funcionamento cognitivo.  

É possível trabalhar com a Taxonomia SOLO em diversos fenômenos da 

educação escolar. No âmbito da avaliação educacional, foco do nosso trabalho, a 

Taxonomia SOLO pode ser usada tanto na avaliação externa quanto naquela que o 

professor realiza na sala de aula, que são tipos de avaliação que se complementam. Em 

ambos os casos, a Taxonomia SOLO permite o trabalho com questões/tarefas e 

respostas. Com as questões, a Taxonomia SOLO pode contribuir na elaboração de itens 

e na confecção de um instrumento mais equilibrado e articulado com os objetivos 

educacionais. Por sua vez, também pode ser utilizada para analisar as respostas dadas a 

tarefas propostas.  

As contribuições da Taxonomia SOLO na avaliação educacional são 

inúmeras. No âmbito da sala de aula, professores e gestores podem ter mais controle 

do/da desenvolvimento/aprendizagem dos alunos por meio da elaboração e da correção 

de tarefas/atividades e questões. Já na avaliação externa, a taxonomia, além de 

contribuir na elaboração dos itens, fornece resultados mais completos (envolvendo o 

nível de complexidade cognitiva do pensamento dos alunos) aos professores, gestores 

educacionais e formuladores de políticas públicas. É válido dizer que os dois tipos de 

avaliação (externa e de sala de aula) não são conflituosos, eles servem ao mesmo 

propósito, o de promover a aprendizagem dos alunos. As avaliações externas são mais 

                                                             
15 Diz respeito a teóricos que promovem estudos e teorias tomando como base a teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget.  
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propícias a avaliar de forma ampla os sistemas de ensino, enquanto a avaliação de sala 

de aula envolve as atividades associadas à relação entre professor e aluno.   

Neste trabalho, damos ênfase à Taxonomia SOLO como ferramenta de 

análise de questões. Entretanto, é importante deixar claro que a Taxonomia SOLO 

permite refletir sobre vários aspectos da educação escolar. Biggs e Collis (1982) 

defendem que essa taxonomia pode ser utilizada para analisar desde as intenções do 

professor no início de um ciclo até a intervenção pedagógica realizada após a avaliação, 

com o objetivo de corrigir os problemas detectados. Também pode ser usada na 

formação de professores, na discussão sobre estratégias de aprendizagem, sobre 

feedback etc. Em outras palavras, a Taxonomia SOLO é uma ferramenta para reflexão 

do processo de ensino e aprendizagem como um todo, sendo a avaliação apenas uma 

parte desse processo. 

Todas essas informações apresentadas anteriormente mostram o potencial 

da Taxonomia SOLO como ferramenta na avaliação educacional. É uma taxonomia 

simples, passível de ser usada em contextos variados e para diversos fins. A Taxonomia 

SOLO auxilia docentes a estimularem seus alunos de forma consciente e, como veremos 

na seção a seguir, a promover aprendizagens cada vez mais profundas.  

 

 

2.2- Taxonomia SOLO  

 

 

Biggs e Collis (1982) organizaram a taxonomia SOLO em cinco níveis, que 

ascendem em uma escala de complexidade cognitiva: 

 

- Pré-estrutural: a resposta elaborada é inadequada, o indivíduo não atinge o 

mínimo esperado na tarefa (ideia incorreta); 

- Uni-estrutural: um elemento relevante da tarefa é apontado ou entendido em 

série, de forma independente (uma ideia); 
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- Multi-estrutural: dois ou mais elementos relevantes da tarefa são apontados, 

entretanto, esses aspectos não são relacionados, mas tratados de forma 

independente (múltiplas ideias); 

- Relacional: vários elementos relevantes da tarefa são apontados, avaliados e 

relacionados, o que forma uma estrutura coerente (relacionamento entre as 

ideias); 

- Abstrato estendido: ocorre a generalização de uma estrutura coerente para um 

patamar mais abstrato, no qual a resolução (de uma tarefa) vai além das 

informações fornecidas previamente, podendo ser aplicada em outros contextos 

(extensão das ideias). 

 

A Taxonomia SOLO é largamente aplicada internacionalmente. Um 

exemplo foi a implementação da análise da complexidade cognitiva de itens e respostas 

de avaliações no Ministério da Educação da Nova Zelândia, coordenada pelos 

pesquisadores John Hattie e Gavin Brown. Segundo Hattie e Brown (2004), os níveis de 

complexidade cognitiva apresentados são subdivididos em duas categorias de 

aprendizagem: superficial e profunda. A aprendizagem superficial é composta pelos 

níveis uni-estrutural e multi-estrutural, que são mais simples e não exigem relações ou 

abstrações. Nesta categoria, os níveis ascendem em quantidade, aumentando o número 

de dados ou informações com as quais se lida, ou seja, no nível uni-estrutural se 

trabalha com uma ideia, enquanto no multi-estrutural são acionadas mais ideias que não 

se inter-relacionam.  

Já o segundo tipo de aprendizagem, a profunda, é composto pelos níveis 

relacional e abstrato estendido. Há, portanto, a exigência de um entendimento mais 

complexo, capaz de fazer relação entre os dados disponíveis, fazer teorizações e 

generalizações. O conteúdo é pensado em um nível de cognição mais elevado. Assim, a 

aprendizagem profunda apresenta uma mudança de qualidade, pois modifica a forma 

como os dados são processados pelo indivíduo. O nível relacional, no qual o sujeito 

realiza uma organização de ideias requisitadas em uma tarefa e forma uma resolução 

coerente, evolui para o abstrato estendido, em que essa resolução se transforma em um 

princípio maior, que pode ser empregada em outros contextos (HATTIE; BROWN, 

2004). Vale ressaltar ainda que o nível pré-estrutural não entra em nenhuma das 
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categorias, visto que, ao se tratar de uma ideia incorreta, não indica uma construção de 

aprendizagem. 

De acordo com Hattie e Brown (2004), é preciso deixar claro que os dois 

tipos de aprendizagem são importantes. Eles não são opostos, mas se complementam. 

Essa é uma questão que deve ser bem entendida na Taxonomia SOLO. É um engano 

pensar que a aprendizagem profunda é “boa” e que a superficial é “ruim” e irrelevante, 

pois, para que a segunda aconteça, é necessária uma base superficial. Em outras 

palavras, para que se opere nos níveis de complexidade cognitiva superiores, para 

permitir a realização de relações e abstrações, é preciso, antes, ter apreendido os 

elementos e os conceitos fundamentais por meio dos níveis uni e multi-estrutural. 

Portanto, Hattie e Brown (2004) defendem que haja um equilíbrio entre os 

dois tipos de aprendizagem (superficial e profunda). Por um lado, quando se promove 

uma aprendizagem apenas superficial, a consequência é um conhecimento fácil e raso, 

enquanto que, por outro, ao focar apenas em profundidade, o resultado pode ser uma 

aprendizagem muito difícil ou até impossível de acontecer. Uma boa estratégia, 

sugerida pelos autores, é partir da aprendizagem superficial em direção a uma mais 

profunda. Quando professores implementam atividades e questionamentos de ordem 

superior, baseados em um conhecimento superficial, o aprendizado pode ser mais 

significativo. 

A Taxonomia SOLO permite pensar um plano de aula, bem como elaborar 

modelos de tarefas e testes com este equilíbrio. Ao criar instrumentos baseados nas 

categorias de aprendizagem da SOLO (superficial e profunda), o professor pode 

controlar de forma mais consciente a instrução dos alunos, por meio de avaliações, 

atividades e de intervenções formativas ou somativas.  

O Quadro 2 apresenta um exemplo de classificação de respostas nos cinco 

níveis da taxonomia SOLO.  
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Quadro 2 - Exemplos de respostas classificadas nos níveis SOLO 

 

Questão: Por que escurece à noite? 

Pré-estrutural: Porque o sol vai dormir. 

Uni-estrutural: Porque o sol vai para o outro lado do mundo. 

Multi-estrutural: Porque a Terra está girando e o sol está rodeando a Terra. 

Relacional: Fica escuro à noite, porque o sol circunda um lado da Terra em 12 horas, é o dia; 

e, nas outras 12 horas, o sol está circundando o lado oposto da Terra, é quando escurece e vira 

noite. 

Abstrato estendido: A Terra é esférica e gira sobre seu eixo norte-sul. Enquanto está em 

rotação, em um momento, a metade da esfera terrestre que enfrenta o sol estará em luz, 

enquanto a metade oposta será na sombra. Como a Terra está continuamente em rotação, um 

ponto na superfície da Terra passará alternadamente por meio da metade iluminada e a 

metade sombreada. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Hattie e Brown (2004, p. 16) 

 

O Quadro 2 mostra cinco exemplos de respostas à questão “Por que 

escurece à noite?”, de acordo com cada nível da Taxonomia SOLO. O nível pré-

estrutural apresenta uma resposta inadequada, que não atende ao que foi solicitado na 

pergunta. A resposta uni-estrutural traz um fato relevante, ao afirmar que escurece à 

noite porque o sol vai para o outro lado do mundo. A multi-estrutural apresenta duas 

informações corretas (a Terra gira e o sol a rodeia), entretanto, não é feita uma relação 

entre esses dois dados. A resposta relacional traz duas informações importantes que são 

relacionadas, ao concluir que escurece à noite porque o sol está do lado oposto da Terra. 

Por fim, a resposta abstrato estendida apresenta o princípio geral, ao expor de maneira 

abstrata a teoria que explica porque escurece à noite.  

Adicionalmente, podem existir respostas que não se encaixam perfeitamente 

dentro de um dos níveis de complexidade. Elas são chamadas respostas de transição e 

podem ocorrer quando o aluno está quase no próximo nível, mas não chega até ele. 

Assim, as respostas de transição se situam entre os níveis, na mudança de um para 

outro: 1) de pré-estrutural para uni-estrutural; 2) de uni-estrutural para multi-estrutural; 

3) de multi-estrutural para relacional; 4) de relacional para abstrato estendido. A 

resposta pode ficar confusa ou inconsistente. Essa incerteza pode acontecer em razão de 
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o aluno ainda não ser capaz de lidar com mais informação do que está acostumado. Ou 

seja, talvez ele ainda não domine a complexidade da estrutura exigida para o próximo 

nível. É como se o estudante estivesse lidando com mais informações do que ele fosse 

capaz em sua memória de trabalho e não conseguisse elaborar um argumento 

consistente (BIGGS; COLLIS, 1982). Para lidar com essa dificuldade, Biggs e Collis 

(1982) sugerem a possibilidade de analisar essas respostas de transição de um nível para 

outro, quando necessário. Isso também é bastante informativo sobre os processos 

cognitivos dos alunos. Por exemplo: uma resposta de transição multi-estrutural para 

relacional é de maior complexidade do que uma apenas multi-estrutural (apesar de ainda 

não ter atingido completamente o nível relacional).  

Como assinalado, originalmente, a Taxonomia SOLO foi criada para 

analisar as respostas dos alunos, mas a própria literatura permite que a Taxonomia 

SOLO seja usada para outros fins. Neste trabalho, usaremos a SOLO para analisar 

itens/questões aplicados na Prova Brasil. No caso dos nossos itens, por serem aplicados 

em larga escala, não foi possível analisar a profundidade do pensamento dos alunos 

pelas respostas dadas. Por isso, analisamos a complexidade da questão, ou seja, o tipo 

de processo cognitivo que a questão exige. Ao analisar os itens de Matemática da Prova 

Brasil, temos informações sobre o tipo de aprendizagem que esse conjunto de questões 

requer, ou seja, a proporção de itens superficiais e profundos da nossa amostra. As 

perguntas também podem ser classificadas e elaboradas com base na Taxonomia SOLO. 

Para mostrar como isto pode ser feito, o Quadro 3 traz questões sobre a obra Guernica, 

de Pablo Picasso, posicionadas em cada nível SOLO.  

 

Quadro 3 - Taxonomia SOLO aplicada a perguntas sobre Guernica, de Picasso 

 

Uni-estrutural: Quem pintou Guernica? 

Multi-estrutural: Descreva, pelo menos, dois princípios de composição que Picasso usou em 

Guernica. 

Relacional: Relacione o tema de Guernica a um evento atual. 

Abstrato estendido: O que você acha que Picasso estava dizendo por meio de sua pintura de 

Guernica? 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da tradução de Hattie e Brown (2004, p. 37) 
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É possível identificar claramente o aumento da complexidade entre os 

níveis. A questão uni-estrutural exige apenas uma informação: pede que o respondente 

informe o nome do autor da obra de arte. A questão multi-estrutural pede para descrever 

dois princípios de forma não relacionada. O item relacional solicita que seja feita uma 

relação entre o tema de Guernica e um evento atual, o que requer que o respondente 

associe duas ideias. A questão abstrato estendida requisita que se vá além das 

informações dadas na obra.  

A Figura 7 apresenta outro exemplo de perguntas classificadas nos níveis de 

complexidade da Taxonomia SOLO. 

 

Figura 7 - Taxonomia SOLO aplicada a perguntas sobre o sistema solar

 

Fonte: AMANTES; BORGES (2007, p. 17, traduzido de HATTIE; BROWN, 2004, p. 15) 

 

A questão uni-estrutural exige que o estudante identifique uma informação 

(um planeta) que está dada na representação ordenada dos planetas. A multi-estrutural 

apenas aumenta o número de informações exigidas (dois planetas), mas ainda sem 

estabelecer relações. Já a questão relacional pede que sejam relacionadas duas   

informações (a posição dos planetas em relação ao sol e a temperatura). Por fim, a 

questão abstrato estendida requer que o estudante encontre o princípio geral que explica 

como a posição da Terra em relação ao sol afeta os climas e estações da Terra. 

Diferentemente das anteriores, a questão abstrato estendida exige que o estudante vá 

além das informações fornecidas no enunciado. 
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2.3- A base psicológica dos níveis 

 

 

De acordo com Biggs e Collis (1982), a Taxonomia SOLO foi elaborada 

para avaliar os resultados qualitativos deaprendizagem. Esses resultados são obtidos por 

meio da relação entre os procedimentos utilizados no processo de ensino e as 

características referentes aos alunos. No que tange às características dos discentes, os 

pesquisadores destacam: o conhecimento prévio que o aluno tem em relação ao 

conteúdo de aprendizagem; as motivações e as intenções relativas ao aprendizado; e as 

estratégias de aprendizagem do aluno. 

Os níveis da SOLO crescem em complexidade por meio de quatro formas 

principais: 

 

- Capacidade (capacity); 

- Relacionamento (relationship); 

- Consistência e fechamento (consistency and closure); 

- Estrutura (structure). 

 

O Quadro 4 apresenta, em detalhes, a base psicológica dos níveis cognitivos 

da Taxonomia SOLO. 

 

Quadro 4 - A base psicológica dos níveis SOLO 

Níveis 

SOLO 

Capacidade Relacionamento 

de operações 

Consistência e 

fechamento 

Estrutura da 

resposta 

Abstrato 

estendido 

Capacidade 

máxima de 

encontrar 

dados 

relevantes + 

estabelecer 

interrelações + 

Dedução e indução. 

Consegue fazer 

generalizações para 

situações não 

experienciadas.  

Inconsistências 

resolvidas. Não 

necessita fornecer 

decisões fechadas. As 

conclusões são mantidas 

abertas ou permitem 

várias alternativas 
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formular 

hipóteses 

logicamente possíveis. 

 

Relacional Capacidade 

alta de 

encontrar 

dados 

relevantes + 

estabelecer 

interrelações 

Indução. Consegue 

generalizar, dentro 

de contextos dados 

ou experienciados, 

utilizando aspectos 

relacionados. 

Não há inconsistências 

dentro de um sistema 

dado, mas, como o 

fechamento é único, 

podem ocorrer 

inconsistências quando 

ele vai para fora do 

sistema.  

 

 

Multi-

estrutural 

Capacidade 

média de 

encontrar 

informações + 

dados 

relevantes 

isolados 

Consegue 

“generalizar” 

apenas em termos 

de poucos aspectos 

limitados e 

independentes.  

Embora tenha 

necessidade de 

consistência, pode ser 

inconsistente porque o 

fechamento ocorre cedo 

demais, com base em 

fixações isoladas nos 

dados. Assim, pode 

chegar a conclusões 

diferentes com os 

mesmos dados.  

 

 

Uni-

estrutural 

Capacidade 

baixa de 

encontrar 

informações + 

um dado 

relevante 

Consegue 

“generalizar” 

apenas em termos 

de um aspecto.  

Não sente necessidade 

de consistência, então, o 

fechamento ocorre 

rápido demais. Salta 

para conclusões sobre 

um aspecto, e pode ser 

muito inconsistente.   

 

 

 

Pré-

estrutural 

Capacidade 

mínima de 

encontrar 

informações e 

a resposta é 

confusa. 

Negação, 

tautologia, 

transdução. Ligado 

a especificidades. 

Não sente necessidade 

de consistência. Faz o 

fechamento sem sequer 

ver o problema. 

 

Fonte: Traduzido de Biggs e Collis (1982) 

 

Com base no Quadro 4, na última coluna, os dados irrelevantes, 

representados por “X”, são aqueles que não têm nenhuma relação com as questões, são 
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equivocados. O segundo grupo de dados, representado pelos círculos pretos, são aqueles 

relevantes e fornecidos em algum momento, seja durante o trabalho do conteúdo em 

aula ou em material de apoio para responder a questão. Os dados relevantes não 

fornecidos são representados pelos círculos brancos. São aqueles trazidos pelo aluno a 

partir de hipóteses e, frequentemente, são obtidos por inferências.  

A capacidade (capacity) está relacionada à quantidade de memória de 

trabalho, de curto prazo (número de informações para recordar) ou à capacidade de 

atenção. Assim, no nível pré-estrutural, o indivíduo não tem capacidade mínima de 

encontrar dados e fornece respostas incorretas. Nos níveis superficiais, o aluno só 

precisa codificar a informação dada e pode usar uma estratégia de recuperação para 

fornecer uma resposta. Já nos níveis profundos, o estudante precisa pensar não só em 

um maior número de informações, mas também em como elas se inter-relacionam 

(BIGGS; COLLIS, 1982).  

Quanto ao relacionamento (relatioship), trata-se da forma pela qual a 

questão e a resposta se inter-relacionam. No nível pré-estrutural, a resposta é 

inadequada ou apenas repete o que foi colocado na pergunta (tautologia). No uni-

estrutural, a resposta apresenta apenas um aspecto relevante e, consequentemente, não 

envolve relacionamento. No nível multi-estrutural, vários aspectos estão envolvidos, 

mas de forma independente, ou seja, não há relação entre eles. No nível relacional, há 

um processo de indução com generalização dentro de um contexto dado ou 

experienciado, por meio da utilização de dados relacionados. No abstrato estendido, 

ocorre dedução e indução, as respostas podem ser generalizadas a situações não 

experienciadas (BIGGS; COLLIS, 1982).  

Já a consistência e fechamento (consistensy and closure) abordam duas 

necessidades opostas sentidas pelo aluno. Por um lado, o desejo de chegar a uma 

conclusão e fechar (encerrar) a questão. Por outro lado, a necessidade de experimentar 

consistência para que não haja contradição entre a questão colocada, o material dado e a 

resposta fornecida. Aqui existe uma relação de trade-off: muitas vezes, quando há uma 

maior necessidade de fechamento, menos informação é utilizada, o que resulta em uma 

resposta que é menos consistente. Em contraste, quando um alto nível de necessidade de 

consistência é necessário, um aluno pode utilizar mais informações ao conceber uma 

resposta, mas pode não conseguir alcançar o fechamento. No nível pré-estrutural, o 

indivíduo não é consistente e termina sem dar atenção ao problema. No nível uni-
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estrutural, o aluno, geralmente, se vale de informações de recordação imediata, sem 

grande preocupação em ser consistente e conclui apenas com base em um aspecto. No 

multi-estrutural, embora tenha a necessidade de ser consistente, pode ser inconsistente 

porque “fecha” a resposta muito cedo, baseado em dados isolados. O aluno também 

pode chegar a conclusões diferentes com as mesmas informações. No nível relacional, 

não há inconsistências dentro do sistema fornecido, mas, como o fechamento é único, 

inconsistências ainda podem surgir quando se muda de contexto.  No abstrato estendido, 

não há inconsistência e as conclusões são mantidas em aberto (ou há a possibilidade de 

várias alternativas lógicas). Assim, o aluno não tem necessidade de fechamento 

imediato e tolera várias respostas possíveis ao mesmo tempo. O estudante deve integrar 

ideias potencialmente inconsistentes (BIGGS; COLLIS, 1982).  

Quanto à estrutura (structure) da resposta, ao resolver uma questão, o 

indivíduo pode usar três tipos de dados: 1) irrelevantes; 2) relevantes que são 

fornecidos; e 3) relevantes que não são fornecidos. No nível pré-estrutural (P), são 

usados dados irrelevantes, que não estão relacionados à tarefa proposta ou que são 

incorretos. No nível uni-estrutural (U), é usada apenas uma informação relevante para 

vincular a questão à resposta. No nível multi-estrutural (M), são utilizadas várias 

informações relevantes, mas que não se conectam. No relacional (R), todas as 

informações são relevantes e estão conectadas entre si: o estudante identifica e faz uso 

de uma estrutura conceitual subjacente. Já o nível abstrato estendido (A) requer uma 

estrutura generalizada, de modo que o aluno demonstre uma extensão além do contexto 

original fornecido (BIGGS; COLLIS, 1982).  

 

 

2.4- A Taxonomia SOLO e a teoria piagetiana 

 

 

A SOLO é uma taxonomia cognitiva de abordagem neopiagetiana. Como 

Piaget, Biggs e Collis (1982) defendem a existência de períodos de desenvolvimento 

que supõem estruturas cognitivas específicas. Em outras palavras, os autores concordam 

que, do nascimento à maturidade, os indivíduos aprendem de formas que são típicas 
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para suas idades. Entretanto, Biggs e Collis seguiram outros caminhos e com foco 

distinto do de Piaget.  

O intuito inicial de Biggs e Collis (1982) era analisar respostas de alunos 

com o objetivo de medir o desenvolvimento, semelhante ao que foi feito por Piaget. 

Entretanto, os autores descobriram que era difícil identificar o estágio de 

desenvolvimento de um estudante por meio de respostas dadas a tarefas. Entre outras 

coisas, porque um aluno pode dar respostas que se encaixam em diferentes estágios, 

dependendo da disciplina, do conteúdo estudado, ou até do tempo em que foram 

produzidas. Por essa razão, Biggs e Collis (1982) mudaram o foco de análise das 

estruturas cognitivas do estudante para a resposta que ele fornecia em tarefas 

específicas. Assim sendo, o ponto de partida da Taxonomia SOLO é a qualidade da 

aprendizagem demonstrada em um dado momento. 

Para melhor compreender o foco da Taxonomia SOLO, é importante fazer 

distinção entre estrutura cognitiva de desenvolvimento e a estrutura dos resultados de 

aprendizagem observados. A primeira trata dos estágios de Piaget, que são usados para 

classificar, por faixas de idade, o modo de funcionamento cognitivo dos indivíduos. Por 

sua vez, a Taxonomia SOLO analisa a estrutura de uma resposta dada em um 

determinado momento, ou seja, não se preocupa com construções cognitivas mais 

amplas, mas com uma produção específica (BIGGS; COLLIS, 1982).  

Como apontado, Biggs e Collis (1982) concordam com a existência de 

estágios na evolução da aprendizagem, mas com uma leitura neopiagetiana. Na 

perspectiva dos autores, o desempenho em uma tarefa não é determinado pela 

capacidade cognitiva de um indivíduo em certo período da vida, ainda que influenciado 

por essa fase. Nesse sentido, as pessoas podem pensar em um estágio cognitivo mais 

avançado ou inferior ao que se encontra, visto que fatores como motivação, experiência 

e conhecimentos prévios podem influenciar. Assim sendo, os estágios são uma base 

para a Taxonomia SOLO e os autores os denominam como “modos de funcionamento” 

(Figura 8). Existem limites endógenos para aprender, mas eles não são estruturais no 

sentido piagetiano. Os fatores endógenos estão associados a aspectos gerais, como a 

memória de trabalho e as habilidades cognitivas, e não às estruturas específicas do 

estágio. Portanto, destacamos dois pontos muito importantes: 1) as respostas SOLO 

refletem qualidade da aprendizagem, e não o estágio de desenvolvimento; e 2) a 
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Taxonomia SOLO não possui uma abordagem estruturalista dos estágios piagetianos 

(BIGGS; COLLIS, 1982).  

A Taxonomia SOLO é multimodal, ou seja, os modos de 

funcionamento/estágios coexistem. Isso quer dizer que, quando se inicia um novo 

modo, o sujeito ainda é capaz de operar no anterior, ou de apresentar os dois modos 

simultaneamente (AMANTES; BORGES, 2007). Por exemplo, quando o sujeito passa 

para o modo formal, o modo concreto simbólico não é apagado, ele ainda é capaz de 

pensar dessa forma. Kataoka et al. (2011) dá exemplos de como, no caso da Taxonomia 

SOLO, os modos de funcionamento coexistem e é possível que, na vida adulta do 

indivíduo, haja a presença de todos eles.   

Com base no exposto, é possível afirmar que o modelo SOLO se pauta, 

basicamente, em duas características que estão relacionadas: uma baseada nos níveis de 

aprendizagem, que dão conta de analisar a estrutura do resultado da aprendizagem 

(níveis SOLO); a outra é alusiva aos modos de funcionamento (estágios), que envolvem 

uma forma típica de trabalho cognitivo do indivíduo que produz a resposta. A Figura 8 

apresenta a relação entre os ciclos de aprendizagem e os modos de funcionamento. 

 

Figura 8 -  Ciclos de aprendizagem, modos de funcionamento e  

desenvolvimento cognitivo 

 

Fonte: Biggs e Collis (1982, p. 216) 
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A coluna 1, Modos de funcionamento, apresenta a sequência piagetiana dos 

quatro estágios principais. Como já abordado, cada modo (estágio) possui 

características típicas de funcionamento cognitivo. A coluna 2, Estrutura da resposta, 

apresenta o ciclo de aprendizagem do mais simples para o mais complexo (uni-

estrutural para relacional) dentro de um modo. Os cinco níveis da Taxonomia SOLO 

estão implícitos dentro de qualquer modo. A coluna 3 apresenta exemplos do nível 

abstrato estendido funcionando em cada modo, por meio dos conceitos de conservação e 

simbolismo (BIGGS; COLLIS, 1982). 

Todo episódio de aprendizagem da vida de uma pessoa, do nascimento à 

velhice, pode ser avaliado pela Taxonomia SOLO (BIGGS; COLLIS, 1982). A relação 

entre desenvolvimento e aprendizagem se estabelece no sentido de que o processo de 

aprendizagem é influenciado por características do estágio em que os indivíduos se 

encontram. Assim sendo, mesmo que não haja uma determinação do estágio cognitivo, 

há um certo grau de delimitação da forma como o sujeito vai aprender. 

Os níveis de aprendizagem (pré-estrutural, uni-estrutural, multi-estrutural, 

relacional e abstrato estendido) estão presentes em todos os modos de funcionamento. 

Apresentam uma vertente quantitativa, baseada na quantidade de detalhes existentes, e 

outra qualitativa, focada na forma como o sujeito trabalha as informações. Dessa forma, 

a evolução da aprendizagem pode ocorrer de duas formas: quando se muda de modo de 

funcionamento; e no próprio interior dos modos, em que os níveis da SOLO crescem em 

complexidade e formam um ciclo. 

Um ciclo de aprendizagem é formado percorrendo os níveis de 

complexidade da Taxonomia SOLO, partindo de uma informação/conceito relevante 

(uni-estrutural), para duas ou mais informações ou conceitos relevantes (multi-

estrutural), chegando à aprendizagem por meio da inter-relação entre as 

informações/conceitos (relacional). O nível abstrato estendido vai além da informação e 

se torna o nível uni-estrutural do próximo modo de funcionamento. Por exemplo, o 

nível abstrato estendido do modo intuitivo corresponde ao nível uni-estrutural do modo 

concreto (Figura 8). Em outras palavras, a transição do nível relacional para o abstrato 

estendido representa um progresso no desenvolvimento cognitivo, havendo evolução no 

ciclo de aprendizagem e também no modo de funcionamento. Portanto, podemos ter 
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várias combinações nas classificações de respostas, a partir do cruzamento entre modos 

de funcionamento e ciclos de aprendizagem. Por exemplo: uni-estrutural intuitiva, 

relacional concreta etc.16 (BIGGS; COLLIS, 1982).  

 

 

2.5- Profundidade/complexidade e dificuldade 

 

 

Um equívoco recorrente na área da avaliação educacional é a equiparação 

dos conceitos de profundidade/complexidade e dificuldade. Embora seja comum que 

perguntas aumentem em dificuldade na medida em que aumentam sua complexidade, 

isso não é uma regra. Na Taxonomia SOLO, esses conceitos são tratados 

separadamente. Assim, na Taxonomia SOLO, um conteúdo difícil não é determinante 

para um pensamento profundo (complexo) (HATTIE; BROWN, 2004). 

De acordo com Hattie e Brown (2004), os conceitos se diferenciam no 

sentido de que a profundidade/complexidade está associada com demandas cognitivas 

necessárias para desenvolver determinada tarefa, a forma requerida de raciocínio. Por 

sua vez, a dificuldade pode estar relacionada a atividades com mais etapas ou com 

números maiores ou mais difíceis. Por exemplo: uma divisão de números decimais pode 

ser considerada mais difícil do que uma divisão entre números inteiros, entretanto, a 

operação exigida é a mesma. Assim, podem haver questões superficiais (que não são 

complexas do ponto de vista cognitivo) e que, ao mesmo tempo, são difíceis de resolver.  

Pensando nos níveis de complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO, 

aqueles de maior profundidade/complexidade (relacional e abstrato estendido) não 

necessariamente são os mais difíceis, ou seja, um item no nível uni-estrutural pode ser 

mais difícil de resolver do que um item relacional. Em outras palavras, uma questão que 

requer uma resposta relacional (por exemplo: como o movimento da Terra em relação 

ao sol define dia e noite?) pode ser mais fácil do que uma questão uni-estrutural (por 

                                                             
16 Um exemplo disso é que a maioria das respostas categorizadas no livro de Biggs e Collis (1982) se 

refere ao ciclo de aprendizagem dentro do modo concreto.  
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exemplo: o que significa rotação celestial?). Nesse sentido, tudo depende da forma 

como o item é elaborado (HATTIE; BROWN, 2004).  

A dificuldade é um conceito mais relacionado com a análise empírica 

(estatística), enquanto a profundidade/complexidade se encontra mais associada com 

uma análise teórica. Assim, fazer a distinção entre esses conceitos é outra vantagem da 

Taxonomia SOLO. Isso permite uma maior clareza ao avaliar, visto que a confusão 

entre esses conceitos pode levar a interpretações equivocadas sobre itens/tarefas. Uma 

consequência pode ser, por exemplo, não alcançar os objetivos avaliativos propostos 

(HATTIE; BROWN, 2004). 

De acordo com o relatório do Programa Internacional de Avaliação dos 

Estudantes (PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) (2017), não raro a dificuldade empírica é confundida com a demanda 

cognitiva. Enquanto a dificuldade empírica pode ser obtida, por exemplo, pela 

proporção de estudantes que responderam o teste corretamente ou, no caso dos itens, 

pelo percentual de acertos que um item obteve, a demanda cognitiva envolve o tipo de 

processo mental necessário para responder o item. 

Portanto, como salientamos, a dificuldade dos itens não nos informa 

necessariamente sobre a sua complexidade. Por exemplo: um item pode ter alcançado 

um alto índice de dificuldade empírica porque o conteúdo abordado não é bem 

conhecido, entretanto, a demanda cognitiva pode ser simplesmente a recordação de uma 

informação. Por outro lado, um item pode exigir relacionamento de informações, mas 

que são bastante trabalhadas e, por isso, do conhecimento de grande parte dos 

estudantes (OCDE, 2017).  Assim, para termos uma visão mais ampla do tipo de 

aprendizagem promovida, é necessário, além de discriminar itens fáceis e difíceis por 

meio de indicadores empíricos, também entender o que esses itens demandam em 

termos de profundidade/complexidade da aprendizagem. O PISA, por exemplo, além 

das habilidades e competências presentes em cada nível da sua escala de proficiência, 

inclui também informações sobre os processos cognitivos que os estudantes são capazes 

de fazer (OCDE, 2017).   

Quanto ao nosso trabalho, os itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas 

que analisamos, por já terem recebido tratamento estatístico decorrente de sua 

aplicação, possuem informações sobre a dificuldade, embora não contenham dados 
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sobre a complexidade cognitiva. Nesse sentido, acreditamos que as avaliações externas 

nacionais deveriam incorporar a análise da complexidade cognitiva de itens, pois isso 

pode permitir um diagnóstico mais profundo da aprendizagem dos estudantes.  

 

 

2.6- Usos e aplicações da Taxonomia SOLO  

 

 

A Taxonomia SOLO foi desenvolvida para avaliar o resultado da 

aprendizagem de alunos, entretanto, sua organização e princípios permitem seu emprego 

em diferentes contextos e disciplinas. A Taxonomia SOLO oferece vastas contribuições 

ao trabalho docente, bem como pode ser usada como metodologia na pesquisa 

educacional. 

Na sala de aula, a Taxonomia SOLO pode ser usada para operacionalizar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem, por meio da elaboração de materiais (por 

exemplo, tarefas e testes) e a respectiva avaliação dos seus produtos (HATTIE; 

BROWN, 2004). Assim sendo, ao planejar suas aulas, é recomendado que o docente 

organize seu trabalho por meio de um ciclo de atividades ascendentes em complexidade, 

que objetive levar os alunos à patamares superiores de aprendizagem. Também é 

possível, quando necessário, um trabalho formativo com elaboração de atividades de 

intervenção consciente e organizado com foco na melhoria da qualidade da 

aprendizagem.   

Assim como na avaliação de sala de aula, a Taxonomia SOLO é passível de 

ser empregada no trabalho com as avaliações externas. Pode auxiliar na elaboração dos 

itens, o que permite que os formuladores dos testes equilibrem questões superficiais e 

profundas, e também pode ser usada para analisar o resultado dos testes (interpretação 

pedagógica). Por meio da exploração dos resultados, é possível identificar o nível de 

complexidade cognitiva de aprendizagem que um aluno ou um grupo de alunos 

apresenta em relação aos conteúdos avaliados. Como abordado anteriormente, para além 

de índices de dificuldade empírica, é necessário conhecer a complexidade cognitiva da 

aprendizagem dos estudantes. A Taxonomia SOLO é uma ferramenta educacional que 
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pode contribuir nesse sentido. É válido lembrar que a avaliação de sala de aula e a 

avaliação externa são complementares.  

Hattie e Brown (2004) apresentam um exemplo de aplicação da Taxonomia 

SOLO nas avaliações de larga escala. O Assessment Tools for Teaching and Learning 

(asTTle) é um software de avaliação usado na Nova Zelândia, que utiliza a Taxonomia 

SOLO na classificação de itens. É uma ferramenta disponível a todas as escolas públicas 

da Nova Zelândia que permite a elaboração de testes. Os itens são classificados de 

acordo com os níveis da Taxonomia SOLO e divididos em dois grupos: um que requer 

pensamento superficial (níveis uni-estrutural e multi-estrutural) e um que exige 

pensamento profundo (relacional e abstrato estendido). Para a elaboração dos testes, o 

AsTTle tem como requisito a composição mínima de 25% de itens superficiais e 25% 

de itens profundos. Os resultados dos alunos são apresentados por grupo de pensamento 

(superficial ou profundo), levando em conta o ano escolar apropriado e outros 

elementos do contexto educacional. O desempenho calculado pelo AsTTle é comparado 

aos resultados nacionais. A intenção é fornecer uma avaliação mais clara e concisa, que 

permita aos professores fazerem uma interpretação pedagógica, por meio dos pontos 

fracos e fortes dos alunos. Portanto, é mais uma informação, dentre outras fornecidas 

pela avaliação externa, como as habilidades e as competências avaliadas e a dificuldade 

dos itens.   

Hattie e Brown (2004) apresentam outros contextos em que a Taxonomia 

SOLO pode ser usada: 1) para analisar habilidades de estudo por meio da classificação 

de intervenções; 2) para identificar professores especialistas, ao medir o impacto 

superficial ou profundo dos docentes no processamento cognitivo dos alunos; 3) para 

avaliação de programas destinados a alunos superdotados por meio da categorização de 

tarefas realizadas por eles; 4) para avaliar a formação de professores em conclusão de 

estágios; e 5) para avaliar a aprendizagem dos estudantes em sala, levando em 

consideração o ensino do professor. 

A Taxonomia SOLO é uma ferramenta eficaz de avaliação da aprendizagem 

em diferentes formas e domínios, por ser simples e aplicável a propósitos distintos. 

Outra possibilidade é o uso da Taxonomia SOLO como instrumento na pesquisa 

educacional, pois permite identificar níveis cognitivos de aprendizagem em diferentes 

áreas, com vastas possibilidades de investigação (AMANTES; BORGES, 2007). A 

Taxonomia SOLO pode ser empregada como metodologia em pesquisas com 
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abordagens qualitativa e quantitativa (RODA, 2012). O uso do modelo SOLO deve ser 

consoante com a proposta da pesquisa e adequado ao contexto (AMANTES; 

OLIVEIRA, 2012). É aconselhável, quando necessário, o uso de métodos 

complementares, tendo sempre em vista os objetivos propostos no estudo.  

Filipe (2011), por exemplo, analisou e classificou questões de sete exames 

nacionais (em Portugal) de larga escala, de Matemática, referentes ao 9º ano de 

escolarização, com base nos níveis de complexidade da Taxonomia SOLO. O objetivo 

do estudo foi aferir a qualidade dos exames. A autora apresentou a análise de, 

aproximadamente, 130 itens distribuídos entre os sete testes. O nível de complexidade 

mais recorrente foi o multi-estrutural, que prevaleceu em quatro dos sete exames. Três 

exames tiveram maior recorrência do nível uni-estrutural. Foram encontrados apenas 

oito itens classificados como relacionais, e nenhum item abstrato estendido foi 

observado. Esses resultados indicam que os exames analisados são constituídos por 

itens classificados nos níveis mais baixos de complexidade cognitiva, de acordo com a 

Taxonomia SOLO, e associados à aprendizagem superficial. 

Outra vantagem da Taxonomia SOLO, com relação à análise de questões, é 

que a forma como o aluno responde pode ser mais ou menos complexa do que o nível 

demandado pela questão.  Assim, não é possível garantir que o aluno irá responder com 

o mesmo nível de complexidade exigido pela questão. Portanto, ao separar o nível de 

complexidade da questão e da resposta do estudante, a Taxonomia SOLO fornece 

informações relevantes para o professor, que identificará se o aluno está além ou aquém 

da complexidade da tarefa/questão demandada.  

São muitas as alternativas de uso da Taxonomia SOLO. Contudo, como toda 

teoria, ela também tem limites. Por exemplo, a SOLO não permite fazer generalizações 

sobre o conhecimento do aluno, ela consegue somente medir o produto de uma tarefa 

específica, ou seja, o que o estudante demonstra em um determinado contexto.  
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2.7- Revisão de estudos brasileiros que utilizam a Taxonomia SOLO 

 

 

A taxonomia SOLO, apesar de ser bastante utilizada internacionalmente, 

ainda é pouco conhecida no Brasil. Visando fazer um mapeamento do uso da 

Taxonomia SOLO, realizamos uma revisão de estudos brasileiros que a utilizam. O 

intuito foi identificar como a Taxonomia SOLO tem sido usada no cenário brasileiro, 

onde estão distribuídos esses estudos, quais são os objetos pesquisados e as áreas a que 

pertencem. Vale ressaltar que a proposta inicial era fazer uma revisão de estudos que 

associavam a Taxonomia SOLO e avaliações externas no Brasil, entretanto, na busca 

realizada, não encontramos nenhum trabalho que preenchesse esse requisito. Assim 

sendo, ampliamos para todos os estudos que utilizam a Taxonomia SOLO.  

Encontramos um total de 14 trabalhos, dos quais 10 são artigos e quatro são 

dissertações. Não foi encontrada nenhuma tese que abordasse a Taxonomia SOLO. É 

válido ressaltar que identificamos outros seis artigos na busca, entretanto, dois eram 

capítulos das dissertações analisadas, três apenas mencionavam a Taxonomia SOLO 

(sem usá-la na análise), e um era pouco claro, pois não indicava de que forma e com 

qual objetivo a Taxonomia SOLO foi usada. Assim sendo, esses trabalhos foram 

descartados da revisão. O Apêndice A apresenta a relação dos estudos encontrados.  

Dos trabalhos selecionados, nove usaram a Taxonomia SOLO para analisar 

respostas a tarefas específicas, por meio de registro escrito. No geral, foram resoluções a 

questões que solicitavam definição de conceitos e compreensão de conteúdos 

trabalhados. Os demais estudos (5) fizeram uso da Taxonomia SOLO para outros fins: 

dois analisaram construção de pictogramas17; um utilizou a Taxonomia SOLO para 

elaborar roteiros de atividades; um analisou mensagens em interações de fóruns on-line; 

e um fez análise de documentos e usou a Taxonomia SOLO para classificar 

competências. O fato de grande parte dos estudos analisar respostas é esperado, visto 

que, como já tratado anteriormente, a Taxonomia SOLO foi desenvolvida inicialmente 

com o intuito de avaliar o nível de complexidade de respostas fornecidas por alunos em 

tarefas específicas. 

                                                             
17 Os pictogramas são sinais, desenhos ou símbolos que são usados para fazer representações. No caso 

deste estudo, os pictogramas eram maquetes táteis usadas para representar uma situação de 

aprendizagem. 
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Quanto aos sujeitos pesquisados, em nove trabalhos, foram alunos da 

educação básica, aparecendo com mais recorrência alunos matriculados nos Anos Finais 

do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Dois estudos foram realizados com alunos 

do Ensino Superior, um estudo teve como sujeitos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, um abordou sujeitos em formação continuada e um abordou sujeitos da 

educação básica e do Ensino Superior. A área que mais teve trabalhos foi a das Ciências 

Exatas, com 10 pesquisas. Quanto aos locais onde os estudos foram desenvolvidos, se 

destaca o Estado da Bahia, com seis trabalhos, seguido de São Paulo, com três. No 

Amazonas e em Minas Gerais, foram desenvolvidos dois estudos em cada. Rio de 

Janeiro e Paraná tiveram um estudo cada.  

O número de estudos encontrados em nossa busca (14) confirmou a hipótese 

de que a Taxonomia SOLO é pouco conhecida e disseminada no Brasil. A literatura 

pode ser considerada um dificultador para a realização de estudos que abordam a 

SOLO, visto que a bibliografia principal (BIGGS; COLLIS, 1982; BIGGS; COLLIS, 

1991, dentre outros) é encontrada apenas em inglês. Assim também acontece com os 

vários estudos publicados sobre a Taxonomia SOLO. A partir das informações 

levantadas, é possível afirmar que a Taxonomia SOLO, pelo seu potencial e pelas 

aplicações demostradas neste capítulo, carece de estudos no Brasil. A Taxonomia 

SOLO tem muito a contribuir na área da Educação. Não encontramos nenhum estudo 

brasileiro que associe essa taxonomia às avaliações externas, o que justifica ainda mais 

a relevância dessa investigação que estamos realizando.   

 

 

2.8-  Síntese do Capítulo 2  

 

 

Este capítulo apresentou a Taxonomia SOLO, uma ferramenta que permite a 

análise da complexidade cognitiva de perguntas e respostas, dentre outros usos. Por 

meio de um sistema de cinco categorias (pré-estrutural, uni-estrutural, multi-estrutural, 

relacional e abstrato estendido), a Taxonomia SOLO avalia a qualidade da 

aprendizagem, que pode ser de dois tipos: superficial ou profunda. A aprendizagem 

superficial cresce em quantidade de informação, enquanto a profunda promove uma 
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mudança de qualidade. Ambas são necessárias e se complementam. Também foi 

apresentada a relação entre os níveis de aprendizagem e os modos de funcionamento 

(estágios). Os níveis de aprendizagem estão presentes em todos os modos de 

funcionamento. A relação acontece na formação de ciclos de aprendizagem que crescem 

em complexidade.  

A principal contribuição da Taxonomia SOLO, para os professores, ao 

nosso entender, se dá pela sugestão de um trabalho que progride em profundidade de 

conhecimento. Para isso, o professor deve levar seus alunos a avançar pelos cinco níveis 

de complexidade cognitiva, ao partir de uma aprendizagem superficial rumo a uma mais 

profunda. Dito de outra forma, a Taxonomia SOLO sugere aos docentes que os alunos 

devem ser levados a patamares mais profundos de aprendizagem.  
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3 MÉTODO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia usada para atingir nosso 

objetivo, que é analisar os itens comentados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas das 

Avaliações de Larga Escala por meio da Taxonomia SOLO.  

Nosso objeto de estudo é um conjunto de itens que já fizeram parte da Prova 

Brasil e que receberam tratamento estatístico e análise pedagógica dos resultados. Os 

itens foram obtidos na Plataforma Devolutivas Pedagógicas que, quando ainda estava 

no ar, tinha, no total, 467 itens distribuídos entre Língua Portuguesa e Matemática. 

Inicialmente, pretendíamos analisar todos os itens de Matemática, entretanto, devido ao 

tempo e à quantidade de informações encontradas, decidimos focar apenas nos itens de 

Matemática do Ensino Fundamental. Assim, analisamos 123 itens de Matemática, sendo 

57 referentes ao 5º ano e 67 referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

A Figura 9 indica as etapas da pesquisa.  

 

Figura 9 - Etapas seguidas na pesquisa

 

Fonte: Autora 

 

Revisão da 
literatura

Coleta dos dados
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Considerando que a Taxonomia SOLO não é muito conhecida e 

disseminada no Brasil, decidimos realizar uma revisão da literatura da produção a seu 

respeito no contexto brasileiro. Levantamos um total de 14 trabalhos distribuídos em 

cinco banco de dados: Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BBTD), Biblioteca 

de Teses e Dissertações da CAPES, Google Acadêmico, Periódicos da CAPES e Scielo 

(Scientific Electronic Library Online). Como destacado no capítulo anterior, dentre os 

estudos pesquisados, não encontramos nenhum semelhante à nossa proposta ou que 

fizesse alguma associação entre a Taxonomia SOLO e as avaliações de larga escala.  

A coleta de dados aconteceu no segundo semestre de 2017, pouco tempo 

antes da Plataforma Devolutivas Pedagógicas ser tirada do ar. Os itens foram baixados 

em formato PDF, individualmente, e organizados por nível de proficiência. Cada um 

desses documentos apresenta a habilidade que o item exige, a questão tal como foi 

aplicada, o comentário pedagógico e as informações estatísticas.   

Para a análise teórica sobre a Taxonomia SOLO, iniciamos um grupo de 

estudos. Esse grupo foi composto pela autora do trabalho, pelo orientador e por uma 

mestra em Educação, que colaborou na análise dos itens como juíza independente. As 

atividades realizadas no grupo foram usadas para um aperfeiçoamento da análise de 

questões. Os integrantes analisaram e discutiram itens diversos. É importante ressaltar 

que os itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas não foram usados nesse momento. 

Selecionamos questões de avaliação de sala de aula e exemplos de itens da Prova Brasil 

encontrados no site do INEP. 

A estratégia de análise dos itens, a concordância entre juízes e a análise dos 

resultados serão apresentadas a seguir. 

 

 

3.1- Análise de conteúdo 

 

 

Para investigar os itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas, 

inicialmente, usamos a análise de conteúdo como estratégia metodológica, uma vez que 
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os itens seriam classificados (categorizados) em um dos níveis de complexidade 

cognitiva da Taxonomia SOLO.  

A análise de conteúdo é um método qualitativo que tem como foco a 

exploração de comunicações. Foi desenvolvido nos Estados Unidos no princípio do 

século XX, em um contexto behaviorista das Ciências Humanas. Aproximadamente um 

século após sua criação, apesar de ter passado por transformações, a análise de conteúdo 

é largamente utilizada por pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais em diversas 

partes do mundo. Por sua aplicação ser passível a qualquer tipo comunicação, é um 

método com um vasto campo de exploração (BARDIN, 2009). 

Bardin (2009, p. 44) define a análise de conteúdo como: 

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

  

São várias as técnicas que a análise de conteúdo engloba, por exemplo: 

análise categorial, análise de avaliação, análise de enunciação, análise proposicional do 

discurso, análise da expressão e análise das relações. O uso de cada uma vai depender 

da natureza da comunicação e do objetivo que a investigação se propõe. Além disso, 

Bardin (2009) afirma que a técnica de análise adequada a cada objeto deve ser 

reinventada caso seja necessário. Não existe um modelo fechado, que apresenta um 

“passo a passo” a ser seguido. O que existem são regras gerais que caracterizam a 

análise de conteúdo, assim como algumas técnicas para se basear. 

Bardin (2009) enumera as três fases gerais da análise de conteúdo: 1) pré-

análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento do resultado, inferência e 

interpretação. A pré-análise é a fase em que o material é organizado. Aqui, geralmente, 

são escolhidos os documentos, formuladas as hipóteses e os objetivos e elaborados os 

indicadores. A exploração envolve o tratamento do material com base na técnica de 

análise adotada. Neste trabalho, por exemplo, usamos a análise categorial como técnica. 

Na terceira fase, os resultados obtidos por meio da exploração são trabalhados para 

ganhar significado e validade. São feitas inferências e interpretações em relação aos 

objetivos. A inferência é a característica mais comum que une todas as técnicas de 
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análise de conteúdo. É a busca pelo que está além do exposto, pelo que não é aparente, 

mas implícito nas comunicações.  

Recorremos à análise de conteúdo para analisar os itens da Plataforma 

Devolutivas Pedagógicas, primeiramente, porque o corpus da pesquisa é composto por 

comunicações. São questões interpretadas pedagogicamente, destinadas a professores e 

equipes pedagógicas de instituições escolares de educação básica. Os dados podem ser 

considerados, portanto, um tipo de comunicação destinada a um grupo grande de 

indivíduos. Além disso, outro motivo que justifica o uso da análise de conteúdo é o 

trabalho com a Taxonomia SOLO. Pela natureza da taxonomia, que requer classificação 

de dados, encontramos, nesse método, uma grande adequação ao objetivo proposto. 

Nesse sentido, nosso trabalho também está alinhado com a literatura internacional, em 

que, frequentemente, é citada a análise de conteúdo na categorização por meio da 

Taxonomia SOLO. São alguns exemplos de trabalhos desse tipo: Filipe (2011), Moita 

(2013), Siva, Kataoka e Carzola (2011), Amantes e Borges (2011).  

A técnica usada nesta investigação é a análise categorial, que se caracteriza 

pela segregação e pelo agrupamento do material em categorias de análise, por meio de 

critérios pré-estabelecidos. As categorias são classes com títulos genéricos que abrigam 

unidades de registro com características semelhantes. Em outras palavras, os elementos 

dos materiais coletados vão sendo alocados nas categorias, levando em consideração 

aspectos comuns. A análise categorial tem como objetivo principal “fornecer por 

condensação, uma representação simplificada dos dados em bruto” (BARDIN, 2009, p. 

147). 

A categorização pode se estabelecer por meio de dois processos inversos. O 

primeiro procedimento, denominado de caixas, ocorre quando as categorias já são 

previamente definidas e o analista distribui os elementos entre elas. No segundo 

processo, não há categorias fornecidas a priori, faz-se um trabalho de classificação dos 

elementos de acordo com aspectos em comum e somente ao final atribui-se um título a 

cada agrupamento. Esse procedimento é denominado de acervo (BARDIN, 2009).  

Usamos, em nossa pesquisa, o processo por caixas, visto que, anteriormente, 

já tínhamos as categorias estabelecidas. Assim, as categorias de análise usadas são os 

quatro níveis de complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO: 1) uni-estrutural; 2) 

multi-estrutural; 3) relacional; e 4) abstrato estendido. Não consideramos o nível pré-
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estrutural como uma categoria, porque estamos analisando questões e, geralmente, elas 

não requerem que o indivíduo forneça uma resposta incorreta (o que é característica 

desse nível). O nível pré-estrutural é mais usado quando se objetiva analisar respostas, 

pois elas podem ser equivocadas ou inadequadas (é um banco de dados pré-testado).  

Laville e Dionne (1999) elencam as qualidades que um conjunto de 

categorias precisa ter para ser significativo: a) pertinência aos conteúdos analisados; b) 

exaustividade, ao englobar o máximo possível do material; c) evitar alto número de 

categorias; d) precisão, ao alocar os conteúdos adequadamente; e) serem mutuamente 

exclusivas, não permitirem que um elemento seja classificado em mais de uma 

categoria. É importante ressaltar que todas as características acima apresentadas foram 

observadas nas categorias de análise usadas neste trabalho, que se mostraram 

pertinentes, exaustivas (todos os itens foram categorizados), o número de categorias foi 

baixo (quatro), são precisas e mutuamente exclusivas (cada item foi classificado em 

apenas uma categoria). 

Por fim, é importante destacar que a decisão sobre a categoria atribuída a 

cada item foi tomada com base em todas as informações disponíveis do item que já 

apresentamos previamente: pergunta, resposta e comentário pedagógico. Em outras 

palavras, não se trata de uma análise apenas da questão em si, mas desse conjunto de 

informações, a fim de decidir sobre cada categoria.   

 

 

3.2- Confiabilidade e concordância entre juízes 

 

 

 Primeiramente, é importante destacar que, na literatura, a confiabilidade e 

concordância entre juízes possuem significados diferentes. Graham et al. (2012 apud 

MATOS, 2014) definem confiabilidade entre juízes como uma medida da consistência 

entre avaliadores em relação à ordem ou à posição referente a avaliações de 

desempenho. Já a concordância entre juízes é definida como “o grau em que dois ou 

mais avaliadores, utilizando a mesma escala de avaliação, fornecem igual classificação 

para uma mesma situação observável” (MATOS, 2014, p. 302). Em suma, enquanto a 
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confiabilidade mede a semelhança relativa entre avaliações realizadas por dois ou mais 

juízes, a concordância mede a frequência em que os juízes, precisamente, deram a 

mesma classificação. Destacamos que, nesta pesquisa, usamos preferencialmente o 

termo “concordância entre juízes”. 

Assim como Matos (2014), usamos o termo juiz como sinônimo de 

avaliador. Neste sentido, “em situações nas quais mais de um juiz (avaliador) participa 

de um processo avaliativo, existem estratégias para verificar qual o grau de 

concordância desses juízes (avaliadores)” (MATOS, 2014, p. 301). São estratégias que 

permitem identificar em que proporção esses juízes concordam em suas avaliações. Na 

pesquisa científica, este artifício possibilita ao pesquisador mais segurança em seus 

resultados, dando mais confiabilidade ao seu estudo. Biggs e Collis (1982) argumentam 

que a concordância entre juízes é crucial no trabalho com a Taxonomia SOLO, pois 

permite identificar se há problemas nas unidades de classificação (por exemplo, 

questões) ou na própria Taxonomia. 

 Nesse sentido, duas pesquisadoras classificaram de forma independente os 

itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas nos níveis da Taxonomia SOLO (a 

pesquisadora autora desta dissertação e uma professora, que é mestre em Educação). 

Após essa primeira análise, calculamos a concordância entre juízes. Para verificar a 

concordância das classificações, calculamos dois coeficientes:  

 

1) O Coeficiente Kappa de Cohen – K (Cohen’s Kappa Coefficient) (COHEN, 

1960 apud MATOS, 2014). De acordo com Fonseca et al. (2007), esse método 

calcula a proporção de classificações concordantes, após retirarmos a proporção 

de concordância devido ao acaso. Ainda de acordo com os autores, este é o 

método mais utilizado quando as variáveis são nominais. O Coeficiente Kappa 

varia entre 0 e 1, sendo interpretado da seguinte maneira: K < 0,4 é pobre; 0,4 ≤ 

K < 0,75 é satisfatório a bom; K ≥ 0,75 é excelente (FLEISS, 1981 apud 

MATOS, 2014). Entretanto, Matos (2014) assinala que não há um consenso na 

literatura quanto a esse critério de corte, pois ele pode variar;  

2) Coeficiente Alfa de Krippendorff: é uma alternativa para o Coeficiente 

Kappa. Ele pode lidar com vários tamanhos de amostra, categorias e número de 

avaliadores, sendo aplicado em variáveis em qualquer nível de medida, 
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independentemente de haver ou não dados ausentes. É bastante usado na análise 

de conteúdo para calcular a concordância entre juízes, sendo aplicado também 

em outras situações diversas (HAYES; KRIPPENDORFF, 2007). De acordo 

com Krippendorff (2004), os valores variam entre 0 e 1, onde o recomendado é 

um valor de α ≥ .800, sendo que α ≥ .667 seria o menor valor aceitável.   

 

 

3.3-  Análise dos resultados 

 

 

Após o cálculo da concordância entre juízes, os resultados da análise de 

conteúdo (níveis de complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO) foram discutidos e 

agrupados em relação aos seguintes aspectos dos itens: dificuldade (nível de 

proficiência e índice de dificuldade), discriminação (índice de discriminação), relação 

entre a dificuldade e a complexidade cognitiva. Os resultados e análises são discutidos a 

seguir. 
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4 RESULTADOS  

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa. Foram analisados 123 

itens da Prova Brasil de Matemática retirados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas, 

referentes ao 5º ano (57 itens) e ao 9º ano (66 itens) do Ensino Fundamental. Vale 

esclarecer que a amostra do 9º ano era composta por 67 itens, entretanto, encontramos 

problemas com o item 592, que apresentou inadequação entre seu comando e o gabarito. 

Por essa razão, esse item foi excluído das análises.  

Os itens foram analisados pelo nível de complexidade cognitiva da 

Taxonomia SOLO: uni-estrutural, multi-estrutural, relacional e abstrato estendido 

(variável denominada como “níveis SOLO” nas análises subsequentes). É preciso 

reafirmar que o nível pré-estrutural não foi considerado devido à natureza do objeto de 

estudo: itens de uma avaliação externa. Ou seja, itens que passam por rigoroso processo, 

com muitos passos de elaboração, não são classificados em um nível pré-estrutural. 

Posteriormente, os níveis da Taxonomia SOLO foram reagrupados nos tipos de 

aprendizagem descritos no Capítulo 2: aprendizagem superficial (uni-estrutural ou 

multi-estrutural) e aprendizagem profunda (relacional ou abstrato estendido) (variável 

Tipo SOLO nas análises subsequentes). As tabelas completas com as análises dos 123 

itens da Prova Brasil estão disponíveis nos Apêndices B e C. 

 

 

4.1- Análise da concordância entre juízes 

 

 

Os itens foram analisados por duas pesquisadoras independentes, com o 

intuito de verificar a concordância quanto à classificação nos níveis de complexidade 

cognitiva da Taxonomia SOLO e, consequentemente, do tipo de aprendizagem. Na 

Tabela 1, exibimos o resultado da concordância entre as duas juízas, que foi calculado 

com base no Coeficiente Kappa de Cohen-K e no Coeficiente Alfa de Krippendorff. 

 

file:///C:/Users/solan/Desktop/Qualificação_Solange%20Versao%201%20-%20Correcoes%20Daniel%20(5).docx%23_Toc489880661
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Tabela 1 - Coeficientes de concordância: Kappa e Krippendorff   

Classificação Valor do Kappa Krippendorff 

Concordância 5º ano 

Níveis SOLO 0,608 0,605 

Tipo SOLO 1 1 

Concordância 9
o
 ano 

Níveis SOLO 0,412 0,409 

Tipo SOLO 0,374 0,366 

 

Fonte: Autora 

Nota: Níveis SOLO = uni-estrutural, multi-estrutural, relacional e abstrato estendido; Tipo 

SOLO = aprendizagem superficial e profunda 

 

Como indicado na Tabela 1, os coeficientes Kappa e Krippendorff tiveram 

valores próximos. Para o 5º ano, seguindo a interpretação definida por Fleiss (1981) (K 

< 0,4 é pobre; 0,4 ≤ K < 0,75 é satisfatório a bom; K ≥ 0,75 é excelente), no que diz 

respeito aos níveis de complexidade da Taxonomia SOLO, o valor do Kappa (0,608) é 

considerado bom. Para o tipo de aprendizagem com base na SOLO, o Kappa (1) é 

excelente. Já com relação ao Alfa de Krippendorff, para o nível SOLO (0,605), o valor é 

muito próximo do menor valor aceitável (0,667), enquanto o coeficiente do Tipo SOLO 

(1) é excelente.  

Quanto ao 9º ano, o valor do Kappa (0,412) para os níveis SOLO pode ser 

considerado satisfatório. Já no tipo de aprendizagem com base na SOLO, o Kappa 

(0,374) é considerado pobre. Com relação ao Alfa de Krippendorff, para ambas as 

variáveis, o valor foi abaixo do mínimo recomendado (α ≥ .667) (KRIPPENDORFF, 

2004). 

Encontramos coeficientes de concordância mais altos na análise dos itens do 

5º ano em relação ao 9º. Chama a atenção os valores do tipo SOLO do 5º ano (1). Esse 

resultado significa que não houve nenhuma discordância entre as juízas para essa 

variável, diferentemente do que ocorreu para o 9º ano. Apesar disso, tomados em 

conjunto, os demais resultados indicam que a concordância não foi alta.   

Após a análise da concordância entre juízes, organizamos um comitê para 

discutir os itens discordantes. Esse comitê foi composto por quatro integrantes: além das 

duas juízas (a autora do trabalho e uma mestra em Educação), participaram o orientador 
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deste estudo e uma mestranda que também pesquisa o tema. O grupo se reuniu e 

discutiu todos os itens incompatíveis, oito referentes ao 5º ano e 22 referentes ao 9º ano. 

Nesse momento, as juízas originais apresentaram os argumentos para a classificação de 

cada item e os demais integrantes se posicionaram a respeito do item e das justificativas. 

A classificação final de cada questão só era feita quando todos estavam de acordo. Vale 

ressaltar que, mesmo que os resultados da concordância entre juízes fossem 

considerados excelentes, a revisão final do comitê também seria uma etapa necessária 

para todos os itens discordantes (mesmo que fossem poucos). As classificações 

realizadas pelas duas juízas (independentemente), bem como a classificação final, após 

o comitê, estão disponíveis nos Apêndices B e C, nas colunas: Nível SOLO 1, Nível 

SOLO 2, Nível SOLO final e Tipo SOLO. 

 

 

4.2- Análise da complexidade cognitiva dos itens  

 

 

Foram classificados 123 itens quanto ao nível de complexidade cognitiva da 

Taxonomia SOLO. Consideramos quatro níveis de complexidade: uni-estrutural, multi-

estrutural, relacional e abstrato estendido. Ressalta-se que não encontramos nenhum 

item no nível abstrato estendido.   

A seguir, apresentamos exemplos de itens classificados em cada um dos 

níveis: 

 

- Uni-estrutural: classificamos os itens que exigem somente uma informação ou que 

necessitam apenas de uma operação para sua resolução (por exemplo: 6 + 357 = 363).  
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Figura 10 - Item 600 (9º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

Este item está localizado no nível básico. Foi classificado como uni-

estrutural, porque exige uma informação que está dada na questão. Para resolver, basta 

que o estudante identifique a localização do número 12,25 e a letra que corresponde a 

ele (alternativa D).  

 

- Multi-estrutural: classificamos os itens que requerem duas ou mais informações 

independentes (não relacionadas), bem como as questões que envolvem mais de uma 

operação, em sequência, para encontrar um fechamento (por exemplo: [20 x 4] + 7 = 

87).  
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Figura 11 - Item 551 (5º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

O item também está localizado no nível básico. O comando exige que o 

estudante identifique dois espelhos com quatro lados e cujos ângulos sejam retos. Foi 

classificado como multi-estrutural, porque requer o reconhecimento das características 

de duas figuras (duas informações: quatro lados e ângulos retos) de forma independente, 

ou seja, não é necessário relacioná-las para identificar a resposta (alternativa A).  

 

- Relacional: classificamos, neste nível, os itens que demandam o trabalho com duas ou 

mais informações relacionadas entre si (por exemplo: se [6 x 5] * 1 = 5 * [2 * 3], qual o 

valor de *?). 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Figura 12 - Item 589 (9º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

  

Este item está localizado no nível adequado. Ele foi classificado como 

relacional, porque envolve o relacionamento das informações dadas. Para resolver, o 

estudante precisa calcular a proporção da cartolina azul correspondente à mesma 

quantidade usada da cartolina branca (informação fornecida no enunciado). Uma das 

formas de resolver é calculando a fração equivalente, entretanto, o que nos interessa é a 

relação que o estudante precisa fazer entre as quantidades de cartolinas usadas, ou seja, 

entre as duas informações, para chegar no resultado (alternativa D).   

A Tabela 2 apresenta a frequência na qual os itens foram classificados em 

cada um dos níveis de complexidade.  

 

Tabela 2 - Frequência dos níveis SOLO entre os itens 

Nível SOLO Frequência Percentual 

5º ano 

Uni-estrutural 44 77,2 

Multi-estrutural 13 22,8 
Relacional 0 0 

Abstrato estendido 0 0 

Total 57 100 

9º ano 

Uni-estrutural 21 31,8 

Multi-estrutural 41 62,1 

Relacional 4 6,1 
Abstrato estendido 0 0 

Total 66 100 
Fonte: Autora 

 

No 5º ano, encontramos apenas itens uni e multi-estruturais. O nível uni-

estrutural (77,2%) apareceu em proporção bem expressiva em relação ao multi-

estrutural (22.8%). Esses dados nos indicam que os itens da Prova Brasil de Matemática 
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do 5º ano do Ensino Fundamental, coletados na Plataforma Devolutivas Pedagógicas 

das Avaliações de Larga Escala, exigem dos alunos a resolução de tarefas simples, que 

requerem apenas o trato de uma (na maioria dos casos) ou mais informações 

isoladamente, sem necessidade de fazer relações de ideias para encontrar os resultados.  

Quanto ao 9º ano, grande parte dos itens foi classificada como multi-

estrutural (62,1%). No nível uni-estrutural, encontramos 21 itens (31,8%), enquanto no 

relacional foram classificados apenas quatro (6,1%). Chamou atenção a baixa 

frequência do nível relacional, visto que relacionar informações é uma habilidade 

necessária a várias situações cotidianas, sendo essencial para um aprendizado de 

qualidade. Os resultados encontrados para o 9º ano foram convergentes com os obtidos 

na pesquisa de Filipe (2009), que analisou itens de Matemática do 9º ano de avaliações 

externas em Portugal. O nível mais recorrente na pesquisa da autora também foi o 

multi-estrutural, seguido do uni-estrutural. Assim como em nosso trabalho, a autora 

identificou poucos itens relacionais e nenhum no nível abstrato estendido. 

 Em um outro estudo, Almeida (2017) investigou o nível cognitivo da 

formação proposta no material didático obrigatório de Geografia18 destinado aos alunos 

do 9º ano da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. A autora analisou os 

cadernos de tarefas dos estudantes a partir da Taxonomia de Bloom. Os resultados 

encontrados mostram que houve maior ocorrência da categoria de nível cognitivo mais 

baixo da Taxonomia de Bloom, que requer a lembrança de informações. É importante 

destacar que mais da metade das tarefas foram classificadas nas duas categorias mais 

baixas (lembrar e entender).  

Os resultados desses estudos, assim como os encontrados em nosso 

trabalho, indicam que os formuladores de avaliações externas da educação básica 

precisam voltar sua atenção para o nível de complexidade cognitiva que está sendo 

cobrado dos alunos. Mesmo sem poder generalizar, esses resultados são preocupantes e 

precisam ser considerados.  

Também fizemos a frequência de acordo com o tipo de aprendizagem 

SOLO. Essa classificação se baseou na categorização do nível SOLO. Com base em 

Hattie e Brown (2004), a aprendizagem superficial é mais simples e engloba os níveis 

                                                             
18 São materiais que foram introduzidos com a reforma curricular proposta pelo Programa São Paulo Faz 

Escola. Maiores informações sobre esse programa podem ser encontradas no site da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo: http://www.educacao.sp.gov.br/sao-paulo-faz-escola. 
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uni-estrutural e multi-estrutural, enquanto a aprendizagem profunda envolve os níveis 

relacional e abstrato estendido (mais complexos cognitivamente). Nos resultados que 

seguem, a aprendizagem profunda é representada apenas pelo nível relacional19. A 

frequência do tipo SOLO é exibida na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Frequência dos tipos de aprendizagem SOLO entre os itens 

Tipo SOLO Frequência Percentual 

5º ano 

Aprendizagem superficial 57 100 
Aprendizagem profunda 0 0 

Total 57 100 

9º ano 

Aprendizagem superficial 62 93,9 

Aprendizagem profunda 4 6,1 

Total 66 100 
Fonte: Autora 

 

Todos os itens do 5º ano foram classificados no tipo de aprendizagem 

superficial, pois, nesta série, só encontramos itens nos níveis uni e multi-estrutural. Já 

para o 9º ano, dos 66 itens analisados, 62 (93,9%) foram classificados como 

aprendizagem superficial e apenas quatro (6,1%) como aprendizagem profunda. Ou 

seja, apesar de existirem itens de aprendizagem profunda, eles aparecem em uma 

proporção muito pequena. Se compararmos o 5º e o 9º ano, podemos afirmar que os 

itens do 9º apresentam maior complexidade cognitiva. Primeiro, porque o 9º ano, 

apresenta itens de aprendizagem profunda, ainda que em pouca quantidade. Além disso, 

como visto na Tabela 3, o nível que mais apareceu no 9º ano foi o multi-estrutural, 

enquanto, no 5º, prevaleceu o uni-estrutural (nível mais elementar). Possíveis motivos 

para essas diferenças são as etapas de ensino diferentes e a faixa etária dos alunos. No 

entanto, isso não pode ser considerado como uma justificativa para a ausência de itens 

de aprendizagem profunda no 5º ano e da baixa frequência dos mesmos no 9º ano.  

De forma geral, esses resultados indicam que os itens analisados exigem 

aprendizagem de baixa complexidade cognitiva em quase a sua totalidade. Hattie e 

Brown (2004) defendem um equilíbrio entre os dois tipos de aprendizagem. Portanto, a 

baixa frequência de questões de Matemática que exigem aprendizagem profunda sugere 

                                                             
19 As tabelas subsequentes não apresentam o nível abstrato estendido, que não foi encontrado nos itens 

analisados. 
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que os testes nacionais de Matemática do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental estão 

exigindo dos alunos resoluções de tarefas pouco complexas cognitivamente. Isso 

precisaria ser melhor investigado, uma vez que não sabemos se as questões da 

Plataforma Devolutivas Pedagógicas são representativas da Prova Brasil como um todo. 

No entanto, elas parecem ser, pois estão representados itens de todos os níveis de 

proficiência.  

Na pesquisa de Filipe (2011), que investigou itens de Matemática do 9º ano 

de avaliações externas em Portugal, foram encontrados resultados semelhantes aos 

nossos: oito itens de aprendizagem profunda e, aproximadamente, 124 de aprendizagem 

superficial. A título de exemplo, colocamos, a seguir, dois itens de avaliações externas 

de Portugal analisados pela autora, e dois exemplos de itens da Prova Brasil analisados 

em nossa pesquisa (todos do 9° ano). 

 

 Figura 13 - Exemplo de item superficial de uma avaliação externa de Portugal (9º ano)

 

Fonte: Filipe (2011) 
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Figura 14 - Item 580 (9º ano)

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

A Figura 13 é um exemplo de item superficial de uma avaliação externa 

portuguesa do 9º analisada por Filipe (2011). O item requer que o estudante determine a 

probabilidade de, escolhendo um aluno da turma ao acaso, este não ter ido de autocarro 

(ônibus) para a escola. Uma das possibilidades de resolução é dividir o número total de 

alunos pelo número de alunos que não foram de autocarro: o resultado é 0,8 ou 80%. O 

item foi classificado como multi-estrutural, pois, primeiro, efetuam-se duas somas (total 

de alunos e total de alunos que não foram de carro). Em seguida, os valores são 

divididos. A Figura 14 mostra o item comentado 580 da Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas. O item exige que sejam identificados três pontos diferentes (P, Q e R) em 

uma reta numérica. Foi classificado como multi-estrutural, pois requer três informações 

independentes. Ambos os itens são multi-estruturais, entretanto, o item de Portugal vai 

além do reconhecimento de informações. Além disso, esse item apresenta um contexto 

real para aplicação do conhecimento, enquanto o item do Brasil não é contextualizado. 

No entanto, vale ressaltar que essa é uma comparação apenas entre esses dois itens. Não 

pretendemos fazer generalizações com esses dois exemplos.  

A seguir, mostramos dois exemplos de itens profundos.  
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Figura 15 - Exemplo de item profundo de uma avaliação externa de Portugal (9º ano) 

 

 

Fonte: Filipe (2011) 

 

Figura 16 - Item 364 (9º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

A Figura 15 é um exemplo de item de aprendizagem profunda das 

avaliações externas portuguesas. O item foi classificado como relacional, pois apresenta 
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muitos dados e requer o relacionamento das informações envolvidas. Para resolver, o 

estudante precisa reconhecer situações de proporcionalidade e indicar a constante de 

proporcionalidade. O máximo de voltas completas que uma cabine pode dar durante 

uma hora é cinco20. A Figura 16 mostra o item 364, da Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas, que também foi classificado como relacional. O item informa o total de 

alunos de uma turma e a diferença entre o número de meninos e de meninas, e pede que 

o estudante descubra o sistema de equações correspondentes. Nesse caso, as duas 

equações do sistema são dependentes entre si (alternativa C). Ambas as questões 

trabalham com contextos extramatemáticos. Apesar de os dois itens exigirem o 

relacionamento de informações, o de Portugal parece exigir operações mais difíceis, 

principalmente por causa da quantidade de informações que é preciso relacionar. 

Entretanto, como na análise anterior, esses são apenas exemplos de itens. Não 

pretendemos fazer generalizações a partir desses dois exemplos.   

Já o trabalho de Brabrand e Dahl (2009) também fornece indícios similares. 

Os autores usaram a Taxonomia SOLO para classificar a progressão de competências de 

todos os currículos de graduação e de pós-graduação de duas universidades 

dinamarquesas21. Dentre os resultados obtidos, no que diz respeito à Matemática, os 

autores encontraram pouca recorrência do nível relacional, e o abstrato estendido 

apareceu apenas na pós-graduação. Segundo os autores, isso pode ser explicado porque, 

para dar uma crítica profunda e qualificada, é preciso uma grande visão geral sobre a 

Matemática, o que é raro antes da pós-graduação. Além disso, eles afirmam que a 

Matemática exige mais tempo para construir pré-requisitos (técnicas e teorias) para 

atuar nos níveis cognitivos superiores. Entretanto, vale lembrar que Brabrand e Dahl 

(2009) analisam competências por meio da quantificação de verbos, ou seja, a análise 

foi feita com a classificação dos verbos presentes na descrição da competência no 

currículo. Diferentemente dos autores, em nossa pesquisa, fizemos a análise qualitativa 

                                                             
20 Resolução proposta por Filipe (2011): Sabe-se que n ´ c = 3. As grandezas n e c são inversamente 

proporcionais. A constante de proporcionalidade inversa é 3 e representa a distância que uma cabine 

percorre ao fazer uma volta completa (3 km). O maior número de voltas ocorre quando a velocidade 

média for a maior possível, neste caso é 17 km/h. Como 17/3 » 5,7, conclui-se que no máximo uma 

cabine durante uma hora pode dar 5 voltas completas. 
21 Em 2007, os currículos de todas as universidades dinamarquesas foram reformulados e passaram a 

declarar os objetivos do curso de forma explícita, nomeados, por eles, como ILO, Intended Learning 

Outcomes (“resultados de aprendizagem pretendidos”). Cada ILO era constituído por várias 

competências. Assim, foram essas as competências analisadas no estudo (BRABRAND; DAHL, 

2009). 
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de itens/tarefas. Adicionalmente, mais investigações sobre a questão curricular da 

Matemática são necessárias, inclusive, fazendo a comparação com outras áreas. 

 

 

4.3- Análise por faixa de dificuldade 

 

 

As faixas de dificuldade foram obtidas por meio do Índice de Dificuldade 

do Item (DIFI). O DIFI é um dos indicadores estatísticos que podem ser encontrados no 

item comentado. Ele representa o percentual de acertos empíricos que a questão teve na 

ocasião de sua aplicação. Assim, os itens que possuem DIFI acima de 65% são 

considerados fáceis, itens com DIFI de 30% a 65% são medianos (médios) e aqueles 

com DIFI abaixo de 30% são difíceis. Nesse sentido, para a análise, separamos a 

dificuldade dos itens em três faixas: difícil, médio e fácil. A Tabela 4 apresenta a 

distribuição dos níveis de complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO e dos tipos de 

aprendizagem a partir da faixa de dificuldade. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos níveis e tipos de aprendizagem SOLO  

por faixa de dificuldade   

Dificuldade n
o
. de itens 

Uni-estrutural 

(n
o
. - %) 

Multi-estrutural 

(n
o
. - %) 

Relacional 

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

superficial 

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

profunda (n
o
. - %) 

5º ano 

Difícil 14 11 - 78,6% 3 - 21,4% 0 - 0% 14 - 100% 0 - 0% 

Médio 29 21 - 72,4% 8 - 27,6% 0 - 0% 29 - 100% 0 - 0% 

Fácil 14 12 - 85,7% 2- 14,3% 0 - 0% 14 - 100% 0 - 0% 

9º ano 

Difícil 22 5 - 22,7% 14 - 63,6% 3 - 13,6% 19 - 86,4% 3 - 13,6% 

Médio 31 10 - 32,3% 20 - 64,5% 1 - 3,2% 30 - 96,8% 1 - 3,2% 

Fácil 13 6 - 46,2% 7 - 53,8% 0 - 0% 13 - 100% 0 - 0% 
Fonte: Autora 

 

Chamam a atenção, na Tabela 4, alguns grupos de classificações que podem 

ser considerados inesperados. Mesmo sabendo que os conceitos de complexidade e de 

dificuldade são diferentes, existe uma expectativa/tendência de que os itens difíceis 
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sejam também mais complexos. Entretanto, no 5º ano, todos os itens analisados foram 

classificados como superficiais. Na faixa difícil, de um total de 14 itens, 11 foram 

classificados no nível uni-estrutural. Este é um resultado inesperado, pois foram 

questões pouco acertadas pelos alunos, mas que possuem a demanda cognitiva mais 

baixa possível. A Figura 17 mostra um exemplo de item com índice de dificuldade alto 

e classificado como uni-estrutural.  

 

Figura 17 - Item 554 (5º ano)   

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

Como é possível verificar no Apêndice B, o item 554 está localizado no 

nível de proficiência avançado. O DIFI do item é 0,29, considerado difícil, pois 

significa que apenas 29% dos alunos acertaram. É um item uni-estrutural: ele exige a 

determinação do perímetro de uma figura poligonal, em que a unidade de comprimento 

é fornecida no enunciado (lado do quadrado), e basta que o aluno conte para chegar ao 
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resultado (alternativa D). Este é um item pouco complexo. Talvez sua dificuldade 

empírica possa estar relacionada à compreensão do conceito de perímetro. 

O 9º ano revelou mais itens na faixa média (31), entretanto, o número de 

itens na faixa difícil foi expressivo (22). Dos itens da faixa difícil, 86,4% (19) exigiram 

aprendizagem superficial, sendo cinco classificados como uni-estrutural e 14 como 

multi-estrutural. Assim como no 5º ano, observamos um considerável número de itens 

com dificuldade empírica alta, mas que exigem aprendizagem superficial. A Figura 18 

exibe um exemplo de item difícil e com baixa demanda cognitiva para o 9º ano. 

 

Figura 18 - Item 361 (9º ano)

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

O item 361 está localizado no nível de desempenho adequado (Apêndice C). 

O DIFI do item é 0,2, considerado difícil (20% dos alunos acertaram). Na Taxonomia 

SOLO, foi classificado como uni-estrutural, visto que exige apenas identificar uma 

informação dada (peso), o que, consequentemente, envolve aprendizagem superficial. 

Este é um exemplo claro em que um item é difícil sem ser complexo. Por um lado, a 

dificuldade se encontra relacionada ao número de casas decimais, visto que 61% dos 

alunos marcaram a opção B (provavelmente, eles imaginaram ser o menor peso, porque 

essa opção apresenta apenas uma casa após a vírgula, 0,6 kg). Por outro lado, não se 

trata de um item complexo, pois, tendo claro o funcionamento da forma decimal, basta 

que o aluno identifique o menor peso (alternativa D). 

Todos estes exemplos de itens possuem dificuldade empírica alta, ou seja, 

foram acertados por poucos alunos. Entretanto, são itens com uma complexidade 
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cognitiva superficial. Isso significa que, questões de resolução simples, do ponto de 

vista cognitivo, estão sendo erradas por uma quantidade expressiva de estudantes. 

Ainda sobre a Tabela 4, é importante destacar que quatro itens foram 

classificados como relacional no 9º ano: três na faixa difícil e um na faixa média. De 

acordo com Hattie e Brown (2004), apesar de os conceitos de 

profundidade/complexidade e dificuldade não serem iguais, eles costumam estar 

associados (existe uma tendência nesse sentido). O fato de nenhum item relacional ser 

classificado na faixa fácil e de três itens estarem na faixa difícil indica essa tendência de 

que questões classificadas nos níveis de maior complexidade da Taxonomia SOLO têm 

maior probabilidade de serem também mais difíceis. No entanto, isso não muda o fato 

de que, nos nossos resultados, a quantidade de itens de aprendizagem profunda é muito 

baixa.   

A Figura 19 apresenta um item difícil e complexo.   

 

Figura 19 - Item 301 (9º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

O item 301 está localizado no nível de desempenho avançado. O índice de 

dificuldade é 0,24. A questão foi classificada como relacional, o que equivale ao tipo de 

aprendizagem profunda. O item é difícil, visto que apenas 24% dos alunos acertaram o 

gabarito. Sua dificuldade, provavelmente, vem da quantidade de etapas necessárias para 

sua resolução. Por sua vez, o item é complexo, porque envolve relação entre as 

informações, como a comparação das áreas de duas figuras bidimensionais e seus lados. 

Além disso, as informações referentes à área do quadrado não são dadas. Para descobrir, 

é necessário encontrar a área do triângulo, associá-la ao quadrado e, a partir daí, calcular 

a medida do seu lado (alternativa A).  
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Os resultados mostrados na Tabela 4 indicam claramente que os conceitos 

de profundidade/complexidade e de dificuldade são diferentes. Se partíssemos do 

pressuposto de que os dois conceitos são sinônimos, seria esperado que os itens da faixa 

difícil fossem classificados, em sua maioria, nos níveis de complexidade 

correspondentes à aprendizagem profunda (relacional e abstrato estendido). Entretanto, 

os dados mostram que não houve nenhum item de aprendizagem profunda para o 5º ano 

e que, para o 9º ano, apenas 13,6% dos itens difíceis foram classificados em um nível de 

complexidade cognitiva alta. Isso reforça as considerações de Hattie e Brown (2004) de 

que uma questão pode ser difícil sem ser profunda/complexa e vice-versa.  

A grande proporção de itens que exigem aprendizagem superficial nos faz 

um alerta importante: apesar de diversos indicadores educacionais apontarem para 

evoluções na aprendizagem dos alunos brasileiros, é preciso cautela com relação a essa 

evolução, pois ela pode estar associada a um padrão de exigência baixo. Temos 

observado um avanço na qualidade da aprendizagem nos últimos anos, quando 

consideramos a proficiência dos estudantes em avaliações externas e os valores do Ideb. 

Entretanto, é preciso cautela para interpretar essa evolução, pois, apesar de indicar um 

potencial aumento da qualidade educacional brasileira, os dados encontrados nesta 

pesquisa e em outros estudos mostram que o nível de complexidade cognitiva cobrado 

nas questões é muito baixo.  

 

 

4.4 Análise por nível de proficiência 

 

 

Como discutido no Capítulo 1, uma das informações apresentadas nos itens 

da Plataforma Devolutivas Pedagógicas é o nível do item na escala de proficiência do 

SAEB. A escala do 5º ano é dividida em 10 níveis, e a do 9º ano em nove níveis. 

Originalmente, os itens da Plataforma Devolutivas Pedagógicas estavam dispostos na 

escala do SAEB da seguinte forma: para o 5º ano, havia um item no nível 1, oito itens 

no nível 2, 10 itens no nível 3, oito itens no nível 4, oito itens no nível 5, nove itens no 

nível 6, seis itens no nível 7, seis itens no nível 8 e um item no nível 9; já para o 9º ano, 

encontramos três itens no nível 1, oito itens no nível 2; 11 itens no nível 3, sete itens no 
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nível 4, sete itens no nível 5, 10 itens no nível 6, 11 itens no nível 7 e nove itens no 

nível 8. Esta divisão mostra que os itens disponíveis na Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas cobriam praticamente todos os níveis de proficiência da escala: as únicas 

exceções são o nível 10 no 5º ano e o nível 9 no 9º ano. Com isso, temos a garantia da 

cobertura dos pontos da escala de proficiência nesta amostra. Contudo, não temos 

certeza se a amostra é representativa da Prova Brasil. Trabalhamos com todos os itens 

que estavam disponíveis na plataforma, mas o critério de inclusão de tais itens não 

estava claro no site do INEP.   

Entretanto, devido a essa grande quantidade de níveis com pouca clareza 

pedagógica, que dificulta a interpretação dos resultados, utilizamos níveis normativos, 

conforme proposto por Soares (2009). São eles: 1) abaixo do básico; 2) básico; 3) 

adequado; 4) avançado. O número de itens por nível de proficiência, após a transposição 

para a escala normativa, pode ser visto na Tabela 5. O Quadro 1 apresentou os pontos de 

corte adotados para cada nível de proficiência. 

A distribuição do número de itens, do nível de complexidade cognitiva da 

Taxonomia SOLO e do tipo de aprendizagem por nível de proficiência são apresentadas 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Distribuição dos níveis e tipos de aprendizagem SOLO  

por nível de proficiência 

Nível de 

proficiência 

n
o
. de 

itens  % 

Uni-estrutural 

(n
o
. - %) 

Multi-estrutural 

(n
o
. - %) 

Relacional 

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

superficial  

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

profunda  

(n
o
. - %) 

5º ano 

Abaixo do 

básico 
9 9 - 100% 0 - 0% 0 - 0% 9 - 100% 0 - 0% 

Básico 18 13 - 72,2% 5 - 27,8% 0 - 0% 18 - 100% 0 - 0% 

Adequado 17 10 - 58,8% 7 - 41,2% 0 - 0% 17 - 100% 0 - 0% 

Avançado 13 12 - 92,3% 1 - 7,7% 0 - 0% 13 - 100% 0 - 0% 

9º ano 

Abaixo do 
básico 

3  3 - 100% 0 - 0% 0 - 0% 3 - 100% 0 - 0% 

Básico 26  9 - 34,6% 17 - 65,4% 0 - 0% 26 - 100% 0 - 0% 

Adequado 17  6 - 35,3% 9 - 52,9% 2 - 11,8% 15 - 88,2% 2 - 11,8% 

Avançado 20  3 - 15% 15 - 75% 2 - 10% 18 - 90% 2 - 10% 

Fonte: Autora 
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Para o 5º ano, todos os níveis de proficiência estão relacionados à 

aprendizagem superficial. O maior número de itens está concentrado nos níveis básico 

(18) e adequado (17). Um dado importante é o número de itens posicionados no nível 

abaixo do básico (9), pois se trata de um nível em que os estudantes apresentam um 

domínio muito elementar de uma competência. Para o 5º ano, quando somamos os itens 

desse nível ao número de itens do nível básico (os dois que estão abaixo do considerado 

adequado), encontramos 27 itens. Isso revela que quase metade do número total de itens 

analisados avalia competências abaixo do adequado para essa etapa. Por outro lado, os 

13 itens do nível avançado chamam ainda mais a atenção, pois todos envolvem 

aprendizagem superficial e 12 foram classificados como uni-estrutural. Isso significa 

que mesmo os itens considerados avançados (aqueles que exigem aprendizagem além 

da expectativa) são superficiais e requerem o uso de uma informação dada ou a 

realização de uma única operação. Ou seja: são itens com uma demanda cognitiva 

baixa. Esse é um resultado inesperado. A Figura 20 apresenta um item que exemplifica 

este caso. 

 

Figura 20 - Item 182 (5º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 
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O item 182 está localizado no nível avançado do 5º ano. Na Taxonomia 

SOLO, foi classificado como uni-estrutural, porque exige o uso de uma informação que 

está dada na questão. Para responder o aluno precisa apenas identificar, no gráfico de 

barras, a turma que prefere o Espanhol (alternativa B). 

Já no 9º ano, o maior número de itens está posicionado no nível básico (26) 

seguido do avançado (20), enquanto apenas três estão no abaixo do básico. Os níveis 

adequado e avançado concentram 37 itens. O 9º ano apresenta itens superficiais e 

profundos, sendo que os profundos estão posicionados nos níveis adequado e avançado, 

mais especificamente dois itens em cada um. Assim como nas faixas de dificuldade, 

quando comparamos os itens classificados como relacionais e os níveis de proficiência, 

observamos que o nível relacional da Taxonomia SOLO só aparece nos níveis de 

proficiência superiores. Isso, mais uma vez, nos permite dizer que os itens que exigem o 

tipo de aprendizagem profunda, de acordo com a Taxonomia SOLO, têm uma maior 

probabilidade de aparecer nos níveis de proficiência (dificuldade) mais elevados. 

Apesar dessa tendência, a Tabela 5 revela que, em todos os níveis de proficiência, há 

predominância de aprendizagem superficial.  

Assim como no 5º ano, o grupo de itens do nível avançado do 9º ano 

também merece destaque. De um total de 20 itens no nível avançado, 18 são superficiais 

(3 uni-estruturais e 15 multi-estruturais). Isso significa que, no 9º ano, o nível de 

proficiência mais avançado possível está associado a questões que exigem baixa 

demanda cognitiva, em sua maioria, multi-estruturais. Ou seja: exigem o uso de duas ou 

mais informações de forma independente, sem fazer relacionamento entre elas. Esse 

também é um resultado inesperado. A Figura 21 mostra um exemplo de item desse 

grupo.  
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Figura 21 - Item 189 (9º ano)

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

O item 189 está situado no nível avançado do 9º ano. Foi classificado como 

multi-estrutural, de acordo com a Taxonomia SOLO, pois exige que os estudantes 

identifiquem duas informações dadas sem fazer relação entre elas. Para resolver é 

preciso localizar dois pares ordenados específicos em um gráfico cartesiano (alternativa 

C).  

No nível de proficiência avançado, os alunos dominam a competência 

esperada em sua etapa e o aprendizado demonstrado vai além da expectativa. 

Entretanto, a demanda cognitiva dos itens desse nível foi baixa. Mais uma vez, ficou 

clara a distinção dos conceitos de profundidade/complexidade e de dificuldade. Aqui, o 

argumento é o mesmo apresentado na seção anterior: é preciso cautela na hora de 

interpretar a evolução que vem sendo observada na aprendizagem dos alunos brasileiros 

ao longo dos últimos anos, pois ela pode estar associada a um padrão de exigência 

baixo.  

Quando comparamos as duas etapas, percebemos que, para o 9º ano, 

provavelmente devido a ser uma série mais avançada, há um maior número de itens 

posicionados nos níveis mais avançados e apenas três no abaixo do básico. Além disso, 
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o 5º ano só apresenta itens superficiais, enquanto o 9º tem quatro itens considerados de 

aprendizagem profunda. Apesar dessas diferenças, de forma geral, o que mais chama a 

atenção é que os itens de Matemática das duas etapas do Ensino Fundamental exigem 

que os alunos demostrem uma aprendizagem predominantemente superficial. 

Entretanto, como já afirmamos anteriormente, não podemos generalizar nossos 

resultados e mais pesquisas são necessárias sobre essa temática da complexidade 

cognitiva das avaliações.   

No entanto, encontramos outros estudos que parecem suportar essa 

conclusão. Ao analisar a competência matemática, na subárea “Incerteza”, dos alunos 

brasileiros no PISA 2003, Nunes (2013) descobriu que as habilidades consolidadas 

estão relacionadas à reprodução de informações e que itens desse tipo estão 

posicionados nos níveis mais baixos da escala de proficiência. Em outras palavras, os 

resultados mostraram que os estudantes brasileiros que participaram dessa edição do 

PISA só conseguiram acertar os itens mais simples e os níveis mais baixos da escala. Os 

resultados do PISA de 2015 não divergem muito. De acordo com relatório do Ministério 

da Educação, publicado em 2016, a nota média dos estudantes brasileiros em 

Matemática foi 377 pontos, muito inferior à dos estudantes dos países da OCDE (490 

pontos). Além disso, 70,3% dos estudantes estão abaixo do nível 2 na escala utilizada 

pelo PISA, patamar considerado pela OCDE como necessário para os jovens exercerem 

plenamente sua cidadania. É válido ressaltar que esse patamar é estabelecido como 

mínimo e que poucos estudantes chegaram até ele.  

Ao comparar o PISA e o SAEB, Nunes (2013) encontrou discrepâncias 

entre essas avaliações. As principais diferenças dizem respeito aos conteúdos de 

Matemática que estão sendo selecionados para os alunos brasileiros de 15 anos de idade, 

bem como ao tipo de avaliação em larga escala que esses alunos estão acostumados a 

fazer. Os itens dos testes do PISA exigem dos estudantes a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e competências necessários no cotidiano, enquanto o foco do SAEB está 

mais voltado para o domínio do conteúdo. Outra diferença é o formato dos testes: o 

SAEB é constituído apenas por itens de múltipla escolha, enquanto o PISA considera 

outros tipos de itens, inclusive de resposta construída aberta. Em suma, a comparação 

feita pela autora mostra, por meio do SAEB, que o ensino em nosso país está 

organizado em bases diferentes do que é esperado pelo PISA. 
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Muri (2017) comparou o letramento científico de estudantes brasileiros e 

japoneses por meio dos resultados do PISA. Uma das questões que a autora investigou 

foram as distintas ênfases curriculares e práticas pedagógicas que podem contribuir para 

a compreensão da diferença de desempenho entre os estudantes brasileiros e japoneses. 

Dentre os resultados, a autora assinala que o bom desempenho do Japão no PISA está 

relacionado à existência de um currículo nacional comum, à formação continuada de 

docentes e às reformas educacionais impulsionadas pelos resultados do PISA. Por outro 

lado, o desempenho baixo do Brasil no PISA pode ser associado ao despreparo dos 

estudantes brasileiros, à precária formação de professores, à pouca familiaridade dos 

estudantes com o teste e à limitada utilização das evidências fornecidas pelas avaliações 

externas. 

Como destacado na pesquisa de Muri (2017), a falta de familiaridade com o 

teste do PISA é um dos fatores relacionados ao baixo desempenho dos estudantes 

brasileiros, que estão acostumados com questões de múltipla escolha. Nesse sentido, 

acreditamos que o formato dos itens analisados na nossa pesquisa explica, em parte, os 

resultados encontrados. Dito de outra forma, a grande proporção de itens classificados 

nos níveis de complexidade cognitiva superficiais da Taxonomia SOLO parece estar 

relacionada ao uso exclusivo de itens de múltipla escolha na Prova Brasil. Acreditamos 

que itens dissertativos teriam maior probabilidade de alcançar níveis de complexidade 

cognitiva mais elevados. Portanto, defendemos que sejam inseridas questões 

dissertativas nas avaliações externas brasileiras (avaliações nacionais, estaduais e 

municipais).     

O PISA tem um padrão de exigência alto, se comparado ao SAEB. Tomados 

em conjunto, nossos resultados e os de outros estudos dão indícios de que os alunos 

brasileiros estão sendo pouco exigidos do ponto de vista da complexidade cognitiva.  

Após a análise dos resultados da nossa pesquisa, decidimos propor uma 

escala de proficiência nova a partir dos dados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas. 

Nossa escala apresenta as seguintes características:  

 

1) Transposição das escalas do SAEB de Matemática do Ensino Fundamental (5º 

e 9º) para uma escala que use os quatro níveis de desempenho apresentados por 
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Soares (2009): abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Isso possibilita 

uma interpretação pedagógica mais clara; 

2) Nossa escala é composta por itens e suas sentenças descritoras, ao invés de 

habilidades e competências mais “amplas”, como no caso do SAEB. 

Acreditamos que apresentar a escala dessa forma (exemplos reais de itens 

associados às suas respectivas sentenças descritoras) fornece um material mais 

claro e útil aos professores na sala de aula. Assim, o docente tem à sua 

disposição itens concretos para aferir o nível de proficiência dos estudantes. 

 

Assim, apresentamos, a seguir, a distribuição dos itens por nível de 

proficiência para o 5º e o 9º ano. Além de uma breve contextualização do nível, 

apresentamos também o número do item, a proficiência (entre parênteses) e a sentença 

descritora. Por exemplo: “174 (150) - Reconhecer poliedro que possui todas suas faces 

quadradas em contexto matemático”. Na contextualização, indicamos também o tipo de 

aprendizagem requerido pelos itens. Informações detalhadas sobre cada item, como o 

nível SOLO, tipo SOLO, dados estatísticos e as variáveis usadas para análises são 

encontradas nos Apêndices B e C. 

 

Quadro 5 - Escala de proficiência do 5º ano 

 

ABAIXO DO BÁSICO - 0 a 174 pontos 
   
Os alunos neste nível apresentam domínio elementar da habilidade avaliada. É necessária a 

recuperação de conteúdos. Todos os itens desse nível são classificados como aprendizagem 

superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que envolvem uma ou mais 
informações dadas e que não se relacionam. São eles:  

264 (125) - Converter uma representação pictórica do número racional 1/4 para sua 

representação fracionária em contexto extramatemático. 
545 (150) - Reconhecer dado apresentado em tabela simples em contexto extramatemático. 

174 (150) - Reconhecer poliedro que possui todas suas faces quadradas em contexto 

matemático. 

281 (150) - Reconhecer maior frequência em um gráfico de colunas simples em contexto 
extramatemático. 

282 (150) - Reconhecer maior frequência em um gráfico de colunas simples em contexto 

extramatemático. 
547 (150) - Reconhecer, em uma tabela simples, a categoria que apresenta a maior frequência 

em contexto extramatemático. 

41 (150) - Associar uma cédula do sistema monetário brasileiro a um agrupamento de moedas 
com mesmo valor em contexto extramatemático. 

181- (150) - Reconhecer dado apresentado em uma tabela simples em contexto 
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extramatemático.  

560 (150) - Calcular a soma de três parcelas, envolvendo números naturais de até três ordens, 

em contexto matemático. 

  
 

 

BÁSICO - 175 a 224 pontos 

 

Os alunos neste nível demonstram domínio parcial da competência, mas precisam melhorar. 

Sugere-se atividades de reforço. Todos os itens desse nível são classificados como 
aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que envolvem 

uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. São eles: 

564 (175) - Reconhecer a medida de comprimento de um objeto em contexto extramatemático. 
284 (175) - Reconhecer, em uma tabela simples, a categoria que apresenta a maior frequência 

em contexto extramatemático. 

546 (175) - Reconhecer, em uma tabela simples, a categoria que apresenta a menor frequência 
em contexto extramatemático. 

562 (175) - Reconhecer a representação de um número natural na forma decimal a partir de sua 

representação por extenso em contexto matemático. 

552 (175) - Localizar objetos em cena simples, envolvendo a terminologia “direta” em relação 
à posição de uma personagem em contexto extramatemático. 

551 (175) - Reconhecer ângulos internos retos em quadriláteros em contexto extramatemático.  

176 (175) - Reconhecer ângulos internos retos em polígonos em contexto matemático. 
40 (175) - Converter unidades de medida de tempo de semanas para dias em contexto 

extramatemático. 

268 (175) - Utilizar a adição de dois números racionais escritos na forma decimal na resolução 
de um problema do campo aditivo em contexto extramatemático. 

544 (175) - Utilizar a adição de números racionais escritos na forma decimal na resolução de 

um problema do campo aditivo em contexto extramatemático. 

24 (200) - Reconhecer o efeito de uma ampliação aplicada sobre um triângulo desenhado em 
malha quadriculado em contexto matemático. 

21 (200) - Reconhecer superfície arredondada em sólidos geométricos em contexto 

extramatemático. 
253 (200) - Determinar o tempo de duração de um evento, dados os horários de início e 

término em horas inteiras, em contexto extramatemático. 

543 (200) - Reconhecer o maior número natural que pode ser formado com três algarismos 

dados, em contexto matemático. 
285 (200) - Reconhecer, em uma tabela simples, uma informação que atende uma condição 

específica em contexto extramatemático. 

567 (200) - Reconhecer, em uma tabela de dupla entrada, uma informação relacionada à maior 
frequência de uma das categorias em contexto extramatemático. 

535 (200) - Converter unidades de medida de tempo, de semanas e dias para dias, em contexto 

extramatemático. 
563 (200) - Calcular a diferença entre dois números naturais, com até quatro ordens, em 

contexto extramatemático.  

 

 
ADEQUADO - 225 a 274 pontos 

 

Os alunos neste nível demonstram dominar os conteúdos e as habilidades esperados para sua 
etapa escolar. Encontram-se preparados para continuar os estudos. Todos os itens desse nível 

foram classificados como aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, 

são itens que envolvem uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. São eles: 

532 (225) - Reconhecer polígonos que possuem o mesmo número de lados, com apoio de 
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imagem, em contexto matemático. 

250 (225) - Determinar o tempo de duração de um evento, dados os horários de início e 

término em horas inteiras, em contexto extramatemático. 

272 (225) - Localizar um número natural em uma reta numérica graduada em dezenas em 
contexto matemático. 

565 (225) - Reconhecer maior frequência em um gráfico de colunas duplas, com apoio de 

legenda, em contexto extramatemático. 
263 (225) - Utilizar a multiplicação e a adição de números naturais na resolução de problema 

do campo multiplicativo em contexto extramatemático. 

556 (225) - Converter unidades de medidas de tempo, de ano para trimestres, em contexto 

extramatemático. 
557 (225) - Converter unidades de medida de tempo de ano e meses para meses em contexto 

extramatemático.  

568 (225) - Utilizar dados apresentados em uma tabela simples na resolução de problema do 
campo aditivo em contexto extramatemático. 

30 (250) - Classificar figuras planas usando nomenclatura adequada em contexto matemático.  

533 (250) - Reconhecer propriedades geométricas de polígonos em paralelogramos 
apresentados por meio de figura em contexto matemático. 

245 (250) - Converter unidades de medida de tempo de horas e minutos para minutos em 

contexto extramatemático. 

29 (250) - Localizar objeto em representação gráfica (planta baixa), a partir de dois 
referenciais em contexto extramatemático. 

270 (250) - Representar um número natural por meio de algarismos a partir de sua 

decomposição em ordens em contexto matemático. 
265 (250) - Utilizar adição e/ou subtração de números naturais na resolução de um problema 

do campo aditivo em contexto extramatemático. 

269 (250) - Utilizar conceito de proporcionalidade na resolução de problema do campo 

multiplicativo envolvendo unidade de medida não padronizada em contexto extramatemático. 
254 (250) - Utilizar adição de números racionais escritos na forma decimal na resolução de um 

problema do campo aditivo, envolvendo a ideia de transformação com estado inicial 

conhecido, em contexto extramatemático. 
266 (250) - Realizar cálculo de porcentagem na resolução de um problema em contexto 

extramatemático. 

 

 

AVANÇADO - Igual ou maior que 275 pontos 

 

Os alunos neste nível dominam a competência esperada em sua etapa. O aprendizado 
demonstrado vai além da expectativa. Todos os itens desse nível foram classificados como 

aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que envolvem 

uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. São eles: 
26 (275) - Explicar a modificação do perímetro de um quadrado em uma malha quadriculada, 

após sofrer uma redução em contexto matemático. 

534 (275) - Determinar o perímetro de uma figura retangular em malha quadriculada em 

contexto matemático. 
273 (275) - Utilizar multiplicação e adição de números naturais na resolução de um problema 

em contexto extramatemático. 

539 (275) - Utilizar conversão de unidades de medida de massa na resolução de um problema 
do campo multiplicativo em contexto extramatemático. 

179 (275) - Utilizar conversão de medidas de massa na resolução de um problema do campo 

multiplicativo em contexto extramatemático. 
256 (275) - Determinar o tempo de validade de um produto, fornecidas a data de fabricação e 

do término da validade, em contexto extramatemático. 

561 (300) - Usar o conceito de porcentagem na resolução de um problema envolvendo valores 

do sistema monetário brasileiro em contexto extramatemático. 



93 
 

554 (300) - Determinar o perímetro de uma figura poligonal desenhada em malha quadriculada 

em contexto matemático. 

178 (300) - Determinar o perímetro de um retângulo desenhado em malha quadriculada em 

contexto matemático. 
182 (300) - Reconhecer maior frequência em um gráfico de colunas duplas em contexto 

extramatemático. 

541 (300) - Converter a representação fracionária de um número racional para a representação 
percentual em contexto matemático. 

559 (300) - Utilizar conversão de unidades de medida de comprimento na resolução de um 

problema do campo aditivo em contexto extramatemático. 

259 (325) - Comparar números racionais representados na forma decimal em contexto 
matemático. 

 
Fonte: Autora 

 

Quadro 6 - Escala de proficiência do 9º ano 

 

ABAIXO DO BÁSICO - 0 a 224 pontos 

 
Os alunos neste nível apresentam domínio elementar da habilidade avaliada. É necessária a 

recuperação de conteúdos. Todos os itens desse nível são classificados como aprendizagem 

superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que envolvem uma ou mais 
informações dadas e que não se relacionam. São eles:  

190 (200) - Comparar áreas de figuras geométricas poligonais desenhadas sobre malha 

quadriculada em contexto matemático. 

187 (200) - Reconhecer a localização de um objeto em uma figura tendo como referência sua 
posição relativa a outros objetos em contexto extramatemático. 

62 (200) - Localizar um objeto em um sistema de coordenadas e uma legenda em contexto 

extramatemático. 

 
 

 

BÁSICO - 225 a 299 pontos 
 

Os alunos neste nível demonstram domínio parcial da competência, mas precisam melhorar. 

Sugere-se atividades de reforço. Todos os itens desse nível são classificados como 
aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que envolvem 

uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. São eles: 

186 (225) - Reconhecer uma planificação de pirâmide sendo fornecida uma ilustração do 

sólido em contexto extramatemático. 
171 (225) - Comparar dados apresentados em gráficos de colunas simples em contexto 

extramatemático. 

198 (225) - Associar dados apresentados em uma tabela simples a um gráfico de colunas em 
contexto extramatemático. 

298 (225) - Determinar o perímetro de uma figura plana formada pela justaposição de três 

octógonos em contexto extramatemático. 
372 (225) - Associar dados apresentados em uma tabela simples a um gráfico de colunas em 

contexto extramatemático. 

195 (225) - Calcular desconto de 50% sobre um valor monetário selecionado entre diversas 

informações apresentadas em um quadro em contexto extramatemático. 
594 (225) - Determinar um valor monetário em um problema que envolve a ideia de 

transformação do campo aditivo em números racionais dados em sua representação decimal, 
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em contexto extramatemático. 

596 (225) - Reconhecer a composição de um número natural a partir de uma imagem que 

representa o valor posicional de seus algarismos em contexto extramatemático. 

600 (250) - Localizar um número racional na reta numérica graduada em décimos, sendo esse 
número dado em sua representação decimal, com duas casas decimais, em contexto 

matemático. 

601 (250) - Determinar o quociente e o resto na divisão euclidiana entre números naturais, 
envolvendo o significado de repartir, em contexto extramatemático. 

581 (250) – Representar, por meio de um sistema de equações de 1º grau, uma situação 

descrita textualmente, em contexto extramatemático. 

580 (250) - Localizar números inteiros na reta numérica com graduação unitária em contexto 
matemático. 

605 (250) - Determinar uma quantidade, conhecida a porcentagem correspondente a uma parte 

dessa quantidade, em contexto extramatemático. 
369 (250) - Identificar o gráfico de colunas que representa os dados veiculados em um texto 

em contexto extramatemático. 

157 (250) - Reconhecer propriedades relativas às medidas de lados e de diagonais de um 
paralelogramo dado o quadrilátero por seu nome e por meio de uma figura em contexto 

matemático. 

368 (250) - Determinar um total em um problema que envolve as ideias de configuração 

retangular do campo multiplicativo e a de composição do campo aditivo em contexto 
extramatemático. 

602 (250) - Determinar a quantidade de objetos que cabem em um outro objeto em um 

problema que envolve a ideia de formação de grupos iguais do campo multiplicativo em 
contexto extramatemático. 

593 (250) - Converter unidades de medida de tempo de horas e minutos para minutos em 

contexto extramatemático. 

362 (250) - Localizar números racionais na reta numérica graduada em décimos, sendo esses 
números dados em sua representação decimal, em contexto matemático. 

366 (275) - Reconhecer a fração que representa uma relação parte-todo em contexto 

extramatemático. 
374 (275) - Associar dados apresentados em uma tabela simples a um gráfico de linhas em 

contexto extramatemático. 

302 (275) - Determinar a quantidade de cubos que estão dispostos de maneira a formar um 
bloco retangular em contexto matemático. 

367 (275) - Determinar um total em um problema que envolve as ideias de comparação e de 

composição do campo aditivo em contexto extramatemático. 

155 (275) - Reconhecer o ângulo obtido pela mudança de direção em uma trajetória formada 
por dois segmentos retilíneos em um contexto extramatemático. 

595 (275) - Determinar o valor de uma grandeza diretamente proporcional a uma segunda, 

envolvendo números racionais na forma decimal, em contexto extramatemático. 
576 (275) - Determinar o valor do quociente na divisão euclidiana entre números naturais 

dados o dividendo, o divisor e o resto em contexto extramatemático. 

 

 

ADEQUADO - 300 a 349 pontos 

 

Os alunos neste nível demonstram dominar os conteúdos e as habilidades esperados para sua 
etapa escolar. Encontram-se preparados para continuar os estudos. A grande maioria dos itens 

desse nível são classificados como aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), 

ou seja, são itens que envolvem uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. 
Apenas dois itens desse nível são classificados como aprendizagem profunda (estão em itálico, 

no fim da lista): 

193 (300) - Determinar comprimento de um objeto, envolvendo conversão de unidades de 

medida, de centímetro para metro, em contexto extramatemático. 
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194 (300) - Determinar o horário de início de um evento a partir do tempo de sua duração e do 

seu horário de término em contexto extramatemático. 

169 (300) - Calcular desconto de 5% sobre o preço de uma mercadoria em contexto 

extramatemático. 
598 (300) - Converter a representação fracionária em um número racional para a representação 

percentual em contexto extramatemático. 

575 (300) - Determinar comprimento de um objeto, envolvendo unidade de medida não 
convensional e conversão de centímetros para metros, em contexto extramatemático. 

577 (300) - Determinar o número natural que é igual ao cubo de outro natural dado em 

contexto matemático. 

164 (325) - Utilizar operações de adição e multiplicação, com conversão entre unidades de 
medida de massa na resolução de problemas em contexto extramatemático. 

590 (325) - Reconhecer raio e diâmetro de uma circunferência apresentados por meio de uma 

figura em contexto matemático. 
65 (325) - Reconhecer raio e corda de uma circunferência a partir de uma figura em contexto 

matemático. 

571 (325) - Classificar ângulos conhecidas suas medidas em contexto extramatemático. 
361 (325) - Comparar números racionais dados na forma decimal, com diferentes quantidades 

de algarismos em suas partes decimais em contexto extramatemático. 

360 (325) - Converter uma representação pictórica de um número racional para as 

representações fracionárias e decimal em contexto matemático. 
586 (325) - Reconhecer a fração que representa uma relação parte-todo, fornecidos o todo e o 

complementar da parte desejada, em contexto extramatemático. 

583 (325) - Utilizar proporcionalidade direta entre grandezas na resolução de um problema em 
contexto extramatemático. 

305 (325) - Converter uma medida dada em mililitros para litros em contexto extramatemático. 

364 (300) – Representar, por meio de um sistema de equações de 1º grau, uma situação 

descrita textualmente, em contexto extramatemático (aprendizagem profunda). 
589 (325) - Determinar parte de um todo em um problema que envolve proporcionalidade em 

contexto extramatemático (aprendizagem profunda). 

 
OBS: Os itens 364 e 589 são classificados como relacionais, portanto, exigem aprendizagem 

profunda. São itens que requerem o uso de várias informações relacionadas entre si. 

 
 

 

AVANÇADO - Igual ou maior que 350 pontos 

 
Os alunos neste nível dominam a competência esperada em sua etapa. O aprendizado 

demonstrado vai além da expectativa. A grande maioria dos itens desse nível são classificados 

como aprendizagem superficial (uni-estrutural e multi-estrutural), ou seja, são itens que 

envolvem uma ou mais informações dadas e que não se relacionam. Apenas dois itens desse 
nível são classificados como aprendizagem profunda (estão em itálico, no fim da lista): 

303 (350) - Converter uma medida dada em centímetros para milímetros em contexto 

extramatemático. 
588 (350) - Determinar a porcentagem que representa uma razão em contexto 

extramatemático. 

66 (350) - Utilizar o Teorema de Pitágoras no cálculo de um comprimento que depende da 
medida da hipotenusa de um triângulo retângulo do qual se conhecem o comprimento dos 

catetos em contexto extramatemático. 

358 (350) - Localizar um número inteiro em uma reta numérica graduada de duas em duas 

unidades em contexto matemático. 
585 (350) - Determinar um valor monetário após passar por um acréscimo percentual em 

contexto extramatemático. 

163 (350) - Utilizar conversão de unidades de medida de capacidade, entre mililitro e litro, na 
resolução de um problema em contexto extramatemático. 
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357 (350) - Calcular o valor de uma expressão numérica envolvendo radicais em contexto 

matemático. 
60 (350) - Determinar as medidas dos ângulos formados entre os ponteiros de um relógio em 

contexto extramatemático. 
166 (350) - Determinar a medida do lado de um quadrado dada sua área após uma ampliação 

em contexto matemático. 

304 (350) - Determinar o volume de um paralelepípedo reto-retângulo em litros, sendo suas 
dimensões dadas em metros, em contexto extramatemático. 

579 (350) – Determinar, dentre dados apresentados em uma tabela de dupla entrada, aqueles 

que correspondem a uma razão especificada em contexto extramatemático. 

189 (375) - Reconhecer as coordenadas de pontos representados no primeiro quadrante de um 
plano cartesiano em contexto extramatemático. 

196 (375) - Determinar o valor de parâmetros nas equações de duas retas dadas as coordenadas 

cartesianas de seu ponto de interseção em contexto matemático. 
599 (375) - Realizar adição e subtração entre frações com denominadores distintos em 

contexto extramatemático. 

63 (375) - Determinar a medida de um ângulo interno de um paralelogramo, envolvendo uma 
figura composta de diversos polígonos, em contexto matemático. 

197 (375) - Determinar o valor da variável independente de uma função quadrática, dados a lei 

da função e um valor para a variável dependente, em contexto extramatemático. 

582 (375) - Determinar o valor de uma grandeza diretamente proporcional a uma segunda, 
envolvendo conversão da unidade quilograma para a unidade grama, em contexto 

extramatemático. 

584 (375) - Determinar a diferença entre números inteiros em um problema em contexto 
extramatemático. 

301 (375) - Determinar a medida de um lado de um quadrado que possui a mesma área de um 

triângulo, dada as medidas de uma das bases de um triângulo e da altura relativa a essa base, 

em um contexto matemático (aprendizagem profunda). 
587 (375) – Representar, por meio de um sistema de equações de 1º grau, uma situação 

descrita textualmente, em contexto extramatemático (aprendizagem profunda). 

 
OBS: Os itens 301 e 587 são classificados como relacionais, portanto, exigem aprendizagem 

profunda. São itens que requerem o uso de várias informações relacionadas entre si. 

 
Fonte: Autora 

  

Assim como Soares (2009), acreditamos que essa é uma boa estratégia para 

divulgar os resultados de avaliações externas, pois possibilita uma interpretação 

pedagógica mais clara do que elas representam. O uso desses quatro níveis de 

desempenho, associados à complexidade cognitiva, dão um significado para as medidas 

numéricas geralmente usadas para a divulgação dos resultados das avaliações. Com isso 

aliado a exemplos reais de itens e suas respectivas sentenças descritoras, é possível 

fornecer um material muito rico para os professores na sala de aula.   
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4.5- Análise por discriminação do item 

 

 

A variável discriminação foi obtida por meio do Índice de Discriminação 

(DISCR), que é uma das informações estatísticas que acompanha o item comentado. Ele 

é calculado a partir da diferença entre o percentual de acerto dos 27% de estudantes que 

tiveram melhor desempenho no teste e os 27% que tiveram pior desempenho. Quando o 

DISCR apresenta valor menor que 0,25, considera-se que o item teve baixa 

discriminação, ou seja, não separou adequadamente os estudantes de melhor e pior 

desempenho. Quando o DISCR é maior que 0,25, significa que o item fez boa 

discriminação entre os alunos (FONTANIVE; KLEIN 2007). A Tabela 6 apresenta os 

resultados de acordo com a discriminação: baixa discriminação (menor que 0,25) e alta 

discriminação (maior que 0,25). 

 

Tabela 6 - Distribuição dos níveis e tipos SOLO por faixa de discriminação 

Discriminação 

n
o
. de 

itens 

Uni-

estrutural 

(n
o
. - %) 

Multi-

estrutural  

(n
o
. - %) 

Relacional 

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

superficial  

(n
o
. - %) 

Aprendizagem 

profunda  

(n
o
. - %) 

5º ano 

Baixa 

discriminação 4 4 - 100% 0 - 0% 0 - 0% 4 - 100% 0 - 0% 

Alta 

discriminação 53 40 - 75,5% 13 - 24,5% 0 - 0% 53 - 100% 0 - 0% 

9º ano 

Baixa 

discriminação 7 2 - 28,6% 4 - 57,1% 1 - 14,3% 6 - 85,7% 1 - 14,3% 

Alta 

discriminação 59 19 - 32,2% 37 - 62,7% 3 - 5,1% 56 - 94,9% 3 - 5,1% 

Fonte: Autora 

 

Tanto no 5º ano como no 9º ano, houve a predominância expressiva de itens 

de alta discriminação. Isso nos revela que uma parte considerável dos itens analisados 

fez uma discriminação adequada entre os alunos de melhor e pior desempenho nos 

testes da Prova Brasil em que esses itens foram aplicados. No 5º ano, os itens de baixa 

discriminação correspondem apenas ao nível uni-estrutural, enquanto que, nos de alta 
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discriminação, 24,5% deles são multi-estruturais. No 9º ano, foram encontrados itens 

dos três níveis de complexidade (uni, multi e relacional) nas faixas de alta e baixa 

discriminação. Destacamos que três dos quatro itens relacionais estão presentes nos 

itens de alta discriminação, o que revela uma associação entre aprendizagem profunda e 

alta discriminação dos itens. Entretanto, observamos também um item relacional 

(aprendizagem profunda) na faixa de baixa discriminação. A Figura 22 exibe o referido 

item. 

 

Figura 22 - Item 587 (9º ano) 

 

Fonte: Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala (2017) 

 

O item 587 está localizado no nível de desempenho avançado e foi 

classificado como relacional. O índice de discriminação da questão é 0,22, considerado 

baixo, ou seja, significa que o item não conseguiu separar adequadamente os estudantes 

de melhor e pior desempenho. Além disso, se trata de um item difícil, pois só 26% dos 

alunos o acertaram. A questão exige que o estudante descubra o sistema de equação a 

partir de uma situação apresentada. Para resolver é necessário relacionar as informações 

do enunciado (referente à idade de Luís e de seu filho) e representá-las em forma de 

equação. Vale ressaltar que as duas equações do sistema são dependentes entre si 

(alternativa C). Nesse caso, houve mais acertos somente a partir do grupo de alunos com 

proficiência acima de 325 (avançado). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa, analisamos a complexidade cognitiva de itens que 

compuseram testes da Prova Brasil de Matemática, do 5º e do 9º ano do Ensino 

Fundamental, retirados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga 

Escala. Os itens foram analisados por meio de quatro níveis de complexidade cognitiva 

da Taxonomia SOLO: 1) uni-estrutural; 2) multi-estrutural; 3) relacional, e 4) abstrato 

estendido (BIGGS; COLLIS, 1982). Além disso, foram classificados quanto ao tipo de 

aprendizagem que requerem: superficial (uni-estrutural e multi-estrutural) e profunda 

(relacional e abstrato estendido).  

Como a Taxonomia SOLO é pouco conhecida no cenário brasileiro, 

inicialmente, realizamos uma revisão de estudos nacionais que abordavam a temática. 

Encontramos um total de 14 trabalhos, sendo que a maioria usa a Taxonomia SOLO 

para analisar respostas a tarefas de alunos. Não localizamos nenhum estudo que usou 

essa taxonomia para analisar itens ou que tivesse alguma associação com avaliações 

externas. O reduzido número de trabalhos encontrados confirma o pouco uso da 

Taxonomia SOLO no cenário brasileiro. Essa é uma contribuição do nosso trabalho, que 

visa apresentar a Taxonomia SOLO e seus usos.  

Analisamos 123 itens de Matemática, sendo 57 referentes ao 5º ano e 66 

referentes ao 9º ano. Inicialmente, cada item foi classificado quanto ao nível de 

complexidade cognitiva da Taxonomia SOLO e ao tipo de aprendizagem. Dos quatro 

níveis da SOLO usados, encontramos apenas três: uni-estrutural, multi-estrutural e 

relacional. Entre os itens do 5º ano, o nível predominante foi o uni-estrutural (77,2%), 

enquanto no 9º ano foi mais recorrente o nível multi-estrutural (62,1%). Apenas o 9º 

ano teve itens classificados no nível relacional, sendo quatro no total. Assim, 

encontramos poucos itens que exigem aprendizagem profunda na amostra do 9º ano 

(6,1%) e nenhum no 5º ano. Esses resultados sugerem que os itens de Matemática do 5º 

e do 9º ano do Ensino Fundamental, aplicados em testes anteriores da Prova Brasil, 

exigem dos estudantes a realização de tarefas predominantemente superficiais e seu 

conjunto tem pouco equilíbrio de complexidade cognitiva. Entretanto, isso precisa ser 
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melhor investigado, pois não sabemos se a amostra da Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas é representativa.  

A partir da proporção de itens por nível de complexidade cognitiva e tipo de 

aprendizagem SOLO, analisamos os resultados em relação a três variáveis: 1) faixa de 

dificuldade do item; 2) nível de proficiência; e 3) faixa de discriminação do item. O tipo 

de aprendizagem superficial prevaleceu em todas as variáveis. Isso significa que esse 

tipo foi dominante, inclusive, na faixa de dificuldade alta, nos níveis de proficiência 

considerados adequado e avançado, e na faixa alta de discriminação do item. A partir 

dessas constatações, ficou clara a distinção entre os conceitos de complexidade e de 

dificuldade. Todos os itens do 5º ano e a maioria do 9º ano, considerados difíceis, 

exigem dos alunos habilidades superficiais que requerem o uso de uma ou mais 

informações, sem que haja relacionamento de ideias, o que mostra que dificuldade e 

complexidade não são sinônimos. Quando consideramos que o DIFI é obtido a partir do 

acerto empírico dos estudantes no item, percebemos que um item com DIFI alto foi 

acertado por poucos alunos. Ao observar os resultados sob essa perspectiva, 

constatamos que uma gama de itens de baixa complexidade cognitiva foi errada por um 

número expressivo de alunos. Ou seja, de um lado, os testes de Matemática do Ensino 

Fundamental oferecem aos estudantes altas proporções de itens superficiais para serem 

respondidos, de outro, as análises estatísticas mostram que até estudantes com altos 

níveis de desempenho apresentam limitações em resolvê-los.    

A expressiva proporção de itens que exigem aprendizagem superficial 

indica um alerta importante: apesar do avanço na qualidade da aprendizagem dos alunos 

brasileiros nos últimos anos, é preciso cautela com relação a essa evolução, pois ela 

pode estar associada a um padrão de exigência baixo. Tomados em conjunto, nossos 

resultados e os de outras pesquisas dão indícios de que os estudantes brasileiros estão 

sendo pouco exigidos do ponto de vista da complexidade cognitiva.   

Apesar de os itens do 5º e do 9º ano estarem predominantemente 

relacionados à aprendizagem superficial, as análises revelaram algumas diferenças que 

devem ser destacadas. Quando comparados, percebemos que os itens do 9º ano 

apresentam maior complexidade cognitiva. Primeiro, porque, no 9º ano, foram 

classificados quatro itens no tipo de aprendizagem profunda. Além disso, o nível mais 

recorrente foi o multi-estrutural, enquanto no 5º ano prevaleceu o uni-estrutural. 

Acreditamos que a justificativa dessas diferenças pode estar relacionada às 
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características de cada uma das etapas de ensino, como a faixa etária dos alunos, por 

exemplo. No entanto, isso não pode ser considerado como uma justificativa para a 

ausência de itens de aprendizagem profunda no 5º ano e de sua baixa frequência no 9º 

ano.  

Com base no exposto, nosso trabalho traz três contribuições principais. 

Primeiramente, os resultados apresentados fornecem indícios importantes de que os 

itens de Matemática das avaliações externas do Ensino Fundamental requerem dos 

estudantes aprendizagem predominantemente superficial. Assim, nosso estudo contribui 

para entender o tipo de aprendizagem que estamos demandando dos nossos alunos em 

Matemática, o que revela que essas avaliações precisam ser repensadas. Gestores 

educacionais devem estar atentos à forma como esses itens são construídos. Nesse 

sentido, sugerimos a utilização da demanda cognitiva como parte integrante da 

construção dos itens. A Taxonomia SOLO pode ser usada para esse fim, pois se 

mostrou como uma boa ferramenta de análise da complexidade cognitiva de itens de 

avaliações externas. No entanto, como apontamos anteriormente, outras taxonomias 

cognitivas também podem ser usadas. O importante é que a demanda cognitiva seja 

considerada durante a elaboração de itens de avaliações externas.     

A segunda contribuição é a apresentação da taxonomia SOLO como uma 

ferramenta que tem muito a contribuir na avaliação educacional. Ela possibilita vários 

usos, para além do que foi feito nesta dissertação. Sua principal contribuição para os 

professores é no sentido de levar os alunos a atingirem níveis cada vez mais profundos 

de aprendizagem. Tendo em vista o que foi colocado, é importante destacar que essa 

não é uma discussão meramente técnica, de quem é especialista ou interessado na área 

da avaliação educacional. Estamos falando sobre o processo de ensino e aprendizagem 

como um todo. Nesse sentido, os conhecimentos sobre a taxonomia SOLO 

(complexidade cognitiva) podem auxiliar o professor em diversas dimensões da sua 

prática pedagógica: o que ensinar, como ensinar e como avaliar. Com um referencial 

desse tipo à sua disposição, o docente pode preparar suas aulas de uma forma mais 

consciente. Por exemplo: preparar uma aula com foco em aprendizagem superficial 

exige do professor uma postura diferente do que preparar uma aula com intenção de 

desenvolver uma aprendizagem profunda.   

A terceira contribuição consiste na elaboração de uma escala de proficiência 

nova a partir dos dados da Plataforma Devolutivas Pedagógicas. Fizemos uma 
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transposição das escalas do SAEB de Matemática do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) 

para uma escala usando os quatro níveis de desempenho apresentados por Soares 

(2009): abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Essa escala é composta por 

exemplos reais de itens associados às suas respectivas sentenças descritoras, para 

fornecer um material útil e com uma interpretação pedagógica mais clara para os 

docentes na sala de aula.   

Uma limitação do trabalho diz respeito ao tipo de item analisado, de 

múltipla escolha. No momento da classificação, algumas vezes, encontramos 

dificuldade para especificar o tipo de processo cognitivo que o item requeria dos alunos. 

O item de múltipla escolha oferece diferentes possibilidades de resposta e um aluno 

pode chegar a ela usando um caminho mais simples ou mais complexo. Além disso, em 

muitos momentos, classificamos os itens pensando, ao mesmo tempo, na questão e na 

resposta. Esse procedimento nos ajudou a identificar os processos cognitivos 

envolvidos. Entretanto, o acesso mais direto ao raciocínio utilizado por estudantes para 

responder as questões envolve procedimentos complexos, como as chamadas entrevistas 

cognitivas, em que se pergunta diretamente para o aluno quais estratégias e passos ele 

usou para responder a questão. Biggs e Collis (1982) chegaram a usar procedimentos 

desse tipo.    

Por fim, acreditamos que o formato dos itens analisados na nossa pesquisa 

explica, parcialmente, os resultados encontrados. A grande quantidade de itens 

classificados nos níveis de complexidade cognitiva superficiais da taxonomia SOLO 

parece estar associada ao uso exclusivo do formato de múltipla escolha na Prova Brasil. 

Itens dissertativos teriam maior probabilidade de alcançar níveis de complexidade 

cognitiva mais elevados. Nesse sentido, defendemos que sejam inseridas questões 

dissertativas nas avaliações externas brasileiras (avaliações nacionais, estaduais e 

municipais).      

Adicionalmente, para ampliar a possibilidade de considerações mais 

consistentes sobre o nível de complexidade cognitiva dos itens dos testes da Prova 

Brasil, pesquisas complementares são necessárias. Sugerimos também o uso da 

Taxonomia SOLO para analisar a complexidade cognitiva de outras avaliações externas 

e níveis de ensino.  

 



103 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

ALMEIDA, N. A Reforma Curricular na área de Geografia a partir dos cadernos 

impressos dos alunos da Secretaria de Educação Estadual de São Paulo. 2017. 141 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação: 

História, Política, Sociedade, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

ALAVARSE, O. GABROWSKI, G. Formação de professores do Ensino Médio. Etapa 

I. – Caderno VI: avaliação no Ensino Médio. Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica. Curitiba, Paraná, 2014.  

 

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F. Contexto escolar e indicadores educacionais: 

condições desiguais para a efetivação de uma política de avaliação educacional. Educ. 

Pesqui., São Paulo, v. 39, n. 1, p. 177-194, mar. 2013. 

 

AMANTES, A.; BORGES, O. Identificando fatores que influenciam a aprendizagem a 

partir da análise do contexto de ensino. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 28, n. 2, p. 273-296, 

ago. 2011. 

 

AMANTES, A.; OLIVEIRA, E. A construção e o uso de sistemas de categorias para 

avaliar o entendimento dos estudantes. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 

61-79, mai. 2012. 

 

AMANTES, A.; BORGES, O. O uso da Taxonomia SOLO como ferramenta 

metodológica na pesquisa educacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS. Anais [...]. Belo Horizonte: FAE\UFMG, v. Único. 

p. 1-12, 2008. 

 

ANDERSON, L. W. et al. A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revison 

of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Nova York: Addison Wesley 

Longman, 2001. 336 p. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4ª edição. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009. 281 p.  

 

BIGGS, J.; COLLIS, K. Evaluating the quality of learning: the SOLO Taxonomy. New 

York: Academic Press, 1982. 296 p. 

 

BLOOM, B. S. Taxonomy of Educational Objectives Book 1: cognitive domain, 

London: Longmans Publishing, 1956. 262 p. 

 

BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três gerações de avaliação da educação básica no 

Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, 

n. 2, p. 373-388, 2012. 

 

BRABRAND, C; DAHL, B. Using the SOLO Taxonomy to Analyze Competence 

Progression of University Science Curricula. Higher Education, v. 58, n. 4, p. 531-549, 

2009. 



104 
 

 

BRASIL, MEC. Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos 

estudantes brasileiros. São Paulo: Fundação Santillana, 2016. 274 p. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado, 1988. 

 

BRASIL; MEC. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: Ensino 

Fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep, 

2008. 

 

BRASIL. MEC. Devolutivas Pedagógicas das Avaliações de Larga Escala: 

Fundamentação Teórica e Metodológica. INEP, 2015. 

 

BRASIL. MEC. INEP. Matrizes e escalas. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas. (Acesso 

em: 13 nov. 2018.) 

 

BRASIL. MEC. INEP. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb. (Acesso em: 13 nov. 2018.) 

 
CINTRA, E. P.; MARQUES JUNIOR, A. C.; SOUSA, E. C. Correlação entre a matriz de 

referência e os itens envolvendo conceitos de Química presentes no ENEM de 2009 a 
2013. Ciênc. educ. Bauru, v. 22, n. 3, p. 707-725, 2016. 
 

COHEN, J. A. Coefficient of agreement for nominal scales. Educational and 

Psychological Measurement, v. 20, p. 37-46, 1960.  

 

CURY, C. J. A educação básica como direito. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 134, p. 

293-303, 2008. 

 

FERREIRA, A. B. H. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8ª edição. 

Curitiba: Positivo, 2010. 960 p. 

 

FILIPE, M. A. E. R. A Taxonomia SOLO nos Exames Nacionais de Matemática – 9º 

Ano. 2011. 189 f. Dissertação (Ensino de Matemática) – Universidade Nova de Lisboa, 

Lisboa, 2011. 

 

FLEISS, J. Statistical methods for rates and proportions. New York: John Wiley & 

Sons, 1981. 737 p. 

 

FONSECA, R.; SILVA, P.; SILVA, R. Acordo inter-juízes: o caso do coeficiente 

kappa. Laboratório de Psicologia, v. 5, n. 1, p. 81-90, 2007. 

 

FONTANIVE, N. S.  A divulgação dos resultados das avaliações dos sistemas 

escolares: limitações e perspectivas.  Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 

21, n. 78, p. 83-100, jan./mar. 2013. 

 

FONTANIVE, N.; ELLIOT, L. G.; KLEIN, R. Os desafios da apresentação dos 

resultados da avaliação de sistemas escolares a diferentes públicos. REICE - Revista 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas


105 
 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, v. 5, n. 2e, 

p. 262-273, 2007.  

 

GATTI, B. Avaliação de sistemas educacionais no Brasil. Sísifo: Revista de Ciências da 

Educação, n. 9, p. 7-18, mai/ago. 2009. 

 

GRAHAM, M.; MILANOWSKI, A.; MILLER, J. Measuring and promoting inter-rater 

agreement of teacher and principal performance ratings. Research Report, Center for 

Educator Compensation Reform (CECR), p. 1-33, 2012. 

 

HAYDT, R. C. Avaliação: conceito e princípios. In: HAYDT, R. C. Avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Editora Ática, 2008, p. 7-15.  

 

HAYES, A. F.; KRIPPENDORFF, K. Answering the call for a standard reliability 

measure for coding data. Communication methods and measures, v. 1, n. 1, p. 77-89, 

2007. 

 

HATTIE, J. A. C.; BROWN, G. T. L. Cognitive processes in asTTle: the SOLO 

taxonomy. AsTTle Technical Report #43, University of Auckland/Ministry of 

Education, 2004. 41 p. 

 

IRVINE, J. A Comparison of revised Bloom and Marzano’s new taxonomy of learning.  

Research in Higher Education Journal, v. 33, n.p., nov. 2017. 

 

KATAOKA, Y.; VENDRAMINI, C. M. M.; SILVA, C. B.; OLIVEIRA, M. H. P. 

Evidências de validade de uma prova de letramento estatístico: um estudo com 

estudantes universitários de cursos tecnológicos. Boletim de Educação Matemática, v. 

24, n. 40, p. 873-895, 2011.  

 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. Em busca de informações. A construção do saber: manual 

de metodologia da pesquisa em Ciências Humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999, p.165-196. 

 

MARZANO, R. J. Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand 

Oaks, CA: Corwin Press, 2000. 160 p. 

 

MATOS, D. A. S. Estratégias de verificação da confiabilidade e concordância entre 

juízes: aplicações na área educacional. In: VII REUNIÃO DA ABAVE, 1, 2013, Rio de 

Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Avaliação Educacional, 

2013, p. 345-364. 

 

MOITA, E. M. M. S. B. Uma intervenção na abordagem à escrita: impacto na 

qualidade da aprendizagem. 2013. 143 f. Dissertação (Mestrado Integrado em 

Psicologia) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013. 

 

MURI, A. F. Letramento Científico no Brasil e no Japão a partir dos Resultados do 

PISA. 2017. 238p. Tese de Doutorado - Departamento de Educação, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 



106 
 

NUNES, S. M. L. A proficiência matemática dos alunos brasileiros no PISA 2003:  

uma análise dos itens de incerteza. 2013. 218 f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.  

 

OCDE (2017), PISA (2015). Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, 

Mathematic, Financial Literacy and collaborative problem solving. Paris: PISA, OECD 

Publishing, 2017. 262 p. 

 

OLIVEIRA, R. P.; ARAUJO, G. C. Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta 

pelo direito à educação. Rev. Bras. Educ., n. 28, p. 5-23, 2005. 

 

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Tradução de Bruno 

Charles Magne. Porto Alegre: Artmed, 1999. 96 p. 

 

RODA, A. M. B. Modificação da abordagem à leitura: uma experiência de caso único. 

2012. 127 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Psicologia) – Universidade de Lisboa, 

Portugal, 2012. 

 

SOARES, J. F. Índice de desenvolvimento da Educação de São Paulo – Idesp: bases 

metodológicas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação Seade, v. 23, n. 1, p. 

29-41, jan./jun. 2009.  

 

SILVA, C. B.; KATAOKA, V. Y.; CAZORLA, I. M. Linguagem, estratégia e nível de 

raciocínio de variação dos alunos do Ensino Fundamental. II Boletim de Educação 

Matemática, v. 24, n. 39, p. 515-536, 2011.  

 

WEBB, N. L. Criteria for alignment of expectations and assessments in mathematics 

and science education. Council of Chief State School Officers and National Institute for 

Science Education Research Monograph, National Institution for Science Education. 

Washington, DC, 1997. 

 

WEBB, N. L. Depth-of-knowledge levels for four content areas. 2002. (unpublished 

paper). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

ANEXO A -  Escala de Proficiência do SAEB do 5º ano 
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Fonte: http://portal.inep.gov.br 
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ANEXO B -  Escala de Proficiência do SAEB do 9º ano 
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Fonte: http://portal.inep.gov.br 
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APÊNDICE A - Síntese dos estudos brasileiros que usaram a Taxonomia SOLO 

 

Autor(es)/ano Título Tipo de 

trabalho 

Localização 

geográfica 

Uso da SOLO 

Ribeiro 

(2005) 

O entendimento de estudantes 

do Ensino Médio sobre sistema 

de referência e movimento 

relativo 

Dissertação Minas 

Gerais 

Classificar 

respostas 

Laguardia e 

Machado 

(2009) 

Interação nos ambientes 

virtuais de aprendizagem: 

análise de dois fóruns de 

discussão 

Artigo Rio de 

Janeiro 

Classificar 

mensagens em 

fóruns on-line 

Almeida 

(2010) 

Análise de um instrumento de 

letramento estatístico para o 

Ensino Fundamental II 

Dissertação São Paulo Classificar 

respostas 

Silva et al. 

(2011) 

Linguagem, estratégia e nível 

de raciocínio de variação dos 

alunos do Ensino Fundamental 

II 

Artigo São Paulo Classificar 

respostas 

Kakaota et al. 

(2011) 

Evidências de validade de uma 

prova de letramento estatístico: 

um estudo com estudantes 

universitários de cursos 

tecnológicos 

Artigo São Paulo Classificar 

respostas 

Amantes e 

Borges (2011) 

Identificando fatores que 

influenciam a aprendizagem a 

partir da análise do contexto de 

ensino 

Artigo Bahia  Classificar 

respostas 

Vita et al. 

(2012) 

A construção de pictogramas 

por alunos cegos 

Artigo Bahia Analisar 

pictogramas 

Gadéa e 

Amantes 

(2014) 

Uma ferramenta metodológica 

para avaliar o entendimento de 

estudantes das séries iniciais 

em uma atividade investigativa 

Artigo Bahia Classificar 

respostas 

Santos (2014) Análise da construção de 

pictogramas 3D no contexto da 

aprendizagem de probabilidade 

Dissertação Bahia Analisar 

pictogramas 
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por estudantes cegos e videntes 

Merlin e 

Pereira (2015) 

Análise do delineamento das 

competências para o 

desenvolvimento sustentável e 

da educação em engenharia sob 

uma perspectiva construtivista 

Artigo Paraná Analisar 

competências  

Amorim 

(2015) 

Avaliação da usabilidade do 

AVALE-EB para a 

aprendizagem de variabilidade 

Dissertação Bahia Classificar 

respostas 

Lima (2015) Manipulação de imagens 

astronômicas com o uso Aladin 

para o ensino de Astronomia 

Dissertação Bahia Classificar 

respostas 

Farias e 

Rivera (2016) 

O uso do programa Scratch na 

abordagem dos conceitos 

iniciais de cinemática para 
alunos do 1º ano do Ensino 

Médio 

Artigo Amazonas Elaboração de 

roteiros de 

atividades 

Santos e 

Mendonça 

(2016) 

Aplicação da Robótica 

Educacional no ensino das 

relações métricas do triângulo 

retângulo 

Artigo Amazonas Classificar 

respostas 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE B - Tabela de análise dos itens de Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

Item Proficiência Posição 

do item 

DIFI DISCR Nível 

SOLO 1 

Nível 

SOLO 2 

Nível 

SOLO final 

Tipo SOLO DIFI_2 DISCR_2 Escala pedagógica 

264 125 88 0,8 0,38 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

545 150 120 0,72 0,55 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

174 150 114 0,76 0,5 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

281 150 114 0,71 0,6 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

282 150 115 0,78 0,49 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

547 150 124 0,7 0,54 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

41 150 135 0,74 0,57 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

181 150 109 0,84 0,4 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

546 175 128 0,7 0,59 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

562 175 154 0,67 0,52 Uni Multi Uni Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

552 175 135 0,68 0,39 Multi Uni Multi Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

551 175 162 0,65 0,46 Multi Uni Multi Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

40 175 158 0,66 0,64 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

546 175 128 0,7 0,59 Uni Uni Uni Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

564 175 157 0,62 0,67 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

284 175 161 0,6 0,68 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

176 175 141 0,63 0,55 Multi Uni Multi Superficial Médio Alta discriminação Básico 

268 175 146 0,61 0,67 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

24 200 152 0,55 0,55 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

21 200 198 0,53 0,58 Multi Uni Multi Superficial Médio Alta discriminação Básico 
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253 200 167 0,5 0,66 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

543 200 165 0,57 0,61 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

285 200 178 0,46 0,68 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

567 200 183 0,54 0,52 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

535 200 184 0,49 0,71 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Básico 

563 200 176 0,56 0,58 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Básico 

532 225 198 0,37 0,56 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

250 225 185 0,47 0,62 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

272 225 207 0,42 0,49 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

565 225 205 0,43 0,56 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

263 225 187 0,47 0,64 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

556 225 214 0,48 0,5 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

557 225 207 0,36 0,61 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

568 225 196 0,43 0,65 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

245 250 233 0,28 0,39 Multi Multi Multi Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

269 250 219 0,29 0,54 Multi Multi Multi Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

30 250 235 0,35 0,45 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

533 250 217 0,38 0,46 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

29 250 215 0,37 0,49 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

270 250 214 0,31 0,57 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

265 250 231 0,34 0,43 Multi Multi Multi Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

254 250 191 0,43 0,43 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

266 250 225 0,37 0,44 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

534 275 233 0,37 0,43 Uni Uni Uni Superficial Médio Alta discriminação Avançado 

26 275 263 0,28 0,28 Uni Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 
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273 275 265 0,24 0,31 Multi Multi Multi Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

539 275 254 0,29 0,3 Multi Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

179 275 255 0,27 0,3 Multi Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

256 275 231 0,25 0,34 Uni Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

554 300 259 0,29 0,28 Uni Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

178 300 273 0,26 0,29 Uni Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

182 300 258 0,29 0,33 Uni Uni Uni Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

561 300 269 0,21 0,16 Uni Uni Uni Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

561 300 269 0,21 0,16 Uni Uni Uni Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

541 300 296 0,29 0,17 Uni Uni Uni Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

559 300 280 0,21 0,08 Multi Uni Uni Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

259 325 295 0,06 0,1 Uni Uni Uni Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

Fonte: Autora 

Nota: Item = número do item analisado; Prof. = proficiência do item; Posição do item = posição do item na escala do SAEB; DIFI = Índice de Dificuldade do Item; 

DISCR = Índice de Discriminação do Item; Nível SOLO 1 = categorização da juíza 1, de acordo com o nível de complexidade da Taxonomia SOLO: uni-estrutural, 

multi-estrutural, relacional e abstrato estendido; Nível SOLO 2 = categorização da juíza 2, de acordo com o nível de complexidade da Taxonomia SOLO: uni-

estrutural, multi-estrutural, relacional e abstrato estendido; Nível SOLO final = categorização final do nível SOLO, após julgamento de comitê: uni-estrutural, multi-
estrutural, relacional e abstrato estendido; Tipo SOLO 1 = tipo de aprendizagem, de acordo com a classificação da juíza 1: aprendizagem superficial e aprendizagem 

profunda; Tipo SOLO 2 = tipo de aprendizagem, de acordo com a classificação da juíza 2: aprendizagem superficial e aprendizagem profunda; Tipo SOLO final = 

categorização final do tipo de aprendizagem, após julgamento do comitê: aprendizagem superficial e aprendizagem profunda; DIFI_2 = Classificação da dificuldade, 

de acordo com o índice de dificuldade do item (acima de 0,65 o item é considerado fácil; de 0,30 a 0,65 é considerado de dificuldade média; abaixo de 0,30, o item é 

difícil); DISCR_2 = classificação da discriminação, de acordo com o índice de discriminação do item (até 0,25 o índice é considerado de baixa discriminação; acima 

de 0,25 é considerado de alta discriminação); Escala pedagógica = nível de desempenho pedagógico, de acordo com Soares (2009). 
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APÊNDICE C - Tabela de análise dos itens de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Item Prof. Posição 

do item 

DIFI DISCR Nível 

SOLO 1 

Nível 

SOLO 2 

Nível SOLO 

Final 

Tipo SOLO 

1 

Tipo SOLO 

2 

Tipo SOLO 

final 

DIFI_2 DISCR_2 Escala 

pedagógica 

62 200 179 0,8 0,45 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

187 200 166 0,82 0,27 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

190 200 143 0,81 0,25 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Abaixo do básico 

171 225 199 0,69 0,55 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

186 225 162 0,73 0,35 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

195 225 177 0,76 0,4 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

198 225 197 0,69 0,4 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

298 225 201 0,73 0,39 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

372 225 213 0,7 0,62 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

594 225 191 0,73 0,5 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

596 225 201 0,7 0,57 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

157 250 245 0,64 0,5 Uni Relacional Multi Superficial Profunda Superficial Médio Alta discriminação Básico 

362 250 239 0,61 0,58 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

368 250 242 0,57 0,65 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

369 250 240 0,58 0,65 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

580 250 221 0,64 0,63 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

581 250 242 0,64 0,56 Multi Relacional Multi Superficial Profunda Superficial Médio Alta discriminação Básico 

593 250 221 0,69 0,57 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

600 250 232 0,6 0,68 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

601 250 262 0,62 0,25 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

602 250 252 0,63 0,54 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 
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605 250 233 0,73 0,55 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Fácil Alta discriminação Básico 

155 275 278 0,57 0,48 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

302 275 250 0,5 0,66 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

366 275 281 0,58 0,45 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

367 275 250 0,47 0,7 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

374 275 264 0,47 0,6 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

576 275 256 0,43 0,58 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

595 275 255 0,58 0,65 Uni Multi Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Básico 

169 300 295 0,33 0,49 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

193 300 290 0,31 0,49 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

194 300 297 0,37 0,48 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

364 300 314 0,43 0,38 Relacional Relacional Relacional Profunda Profunda Profunda Médio Alta discriminação Adequado 

575 300 282 0,51 0,56 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

577 300 304 0,45 0,48 Multi Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

598 300 295 0,32 0,6 Uni Multi Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

65 325 317 0,24 0,4 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

164 325 318 0,27 0,41 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

305 325 305 0,27 0,48 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

360 325 317 0,31 0,4 Multi Relacional Uni Superficial Profunda Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

361 325 314 0,2 0,49 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

571 325 324 0,38 0,32 Multi Uni Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

583 325 315 0,27 0,4 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Adequado 

586 325 278 0,42 0,41 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 

589 325 326 0,26 0,27 Multi Relacional Relacional Superficial Profunda Profunda Difícil Alta discriminação Adequado 

590 325 316 0,33 0,41 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Adequado 
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60 350 334 0,2 0,29 Multi Relacional Multi Superficial Profunda Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

66 350 340 0,18 0,27 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

163 350 334 0,21 0,33 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

166 350 340 0,27 0,3 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

303 350 349 0,26 0,23 Uni Uni Uni Superficial Superficial Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

304 350 348 0,37 0,31 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Avançado 

357 350 323 0,19 0,38 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

358 350 323 0,28 0,33 Uni Multi Uni Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

579 350 365 0,37 0,26 Uni Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Avançado 

585 350 337 0,26 0,3 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

588 350 336 0,31 0,3 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Médio Alta discriminação Avançado 

63 375 355 0,21 0,24 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

196 375 367 0,16 0,18 Multi Relacional Multi Superficial Profunda Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

197 375 372 0,24 0,21 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

189 375 370 0,33 0,28 Multi Relacional Multi Superficial Profunda Superficial Médio Alta discriminação Avançado 

301 375 341 0,24 0,29 Relacional Relacional Relacional Profunda Profunda Profunda Difícil Alta discriminação Avançado 

582 375 358 0,27 0,29 Multi Multi Multi Superficial Superficial Superficial Difícil Alta discriminação Avançado 

584 375 360 0,26 0,17 Uni Multi Uni Superficial Superficial Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

587 375 356 0,26 0,22 Relacional Relacional Relacional Profunda Profunda Profunda Difícil Baixa discriminação Avançado 

599 375 361 0,13 0,12 Relacional Multi Multi Profunda Superficial Superficial Difícil Baixa discriminação Avançado 

Fonte: Autora 

Nota: Item = número do item analisado; Prof. = proficiência do item; Posição do item = posição do item na escala do SAEB; DIFI = Índice de Dificuldade do Item; 

DISCR = Índice de Discriminação do Item; Nível SOLO 1 = categorização da juíza 1, de acordo com o nível de complexidade da Taxonomia SOLO: uni-estrutural, 

multi-estrutural, relacional e abstrato estendido; Nível SOLO 2 = categorização da juíza 2, de acordo com o nível de complexidade da Taxonomia SOLO: uni-

estrutural, multi-estrutural, relacional e abstrato estendido; Nível SOLO final = categorização final do nível SOLO, após julgamento de comitê: uni-estrutural, multi-

estrutural, relacional e abstrato estendido; Tipo SOLO 1 = tipo de aprendizagem, de acordo com a classificação da juíza 1: aprendizagem superficial e aprendizagem 

profunda; Tipo SOLO 2 = tipo de aprendizagem, de acordo com a classificação da juíza 2: aprendizagem superficial e aprendizagem profunda; Tipo SOLO final = 

categorização final do tipo de aprendizagem, após julgamento do comitê: aprendizagem superficial e aprendizagem profunda; DIFI_2 = Classificação da dificuldade, 
de acordo com o índice de dificuldade do item (acima de 0,65 o item é considerado fácil; de 0,30 a 0,65 é considerado de dificuldade média; abaixo de 0,30, o item é 
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difícil); DISCR_2 = classificação da discriminação, de acordo com o índice de discriminação do item (até 0,25 o índice é considerado de baixa discriminação; acima 

de 0,25 é considerado de alta discriminação); Escala pedagógica = nível de desempenho pedagógico, de acordo com Soares (2009). 


