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O presente estudo visa analisa o desempenho médio em Matemática dos estudantes sergipanos na
prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O objetivo pretendido é apresentar um
cenário do desempenho matemático dos alunos avaliados, apreciando as escalas de proficiência em
Matemática do SAEB. A metodologia empregada neste trabalho é a análise quali – quantitativa dos
dados referentes às médias em Matemática dos alunos sergipanos matriculados nos 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e na 3asérie do Ensino Médio nas diferentes esferas administrativas na edição
do SAEB ocorrida no ano de 2017. Os resultados indicam que há uma discrepância de aprendizagem
em Matemática entre os estudantes sergipanos registrados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e
na 3asérie do Ensino Médio, considerando as diversas dependências administrativas.
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UM ESTUDO DO DESEMPENHO MATEMÁTICO DOS ESTUDANTES SERGIPANOS NO
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EIXO 20: EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA
NATUREZA

RESUMO

O presente estudo visa analisa o desempenho médio em Matemática dos estudantes sergipanos na
prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O objetivo pretendido é apresentar um
cenário do desempenho matemático dos alunos avaliados, apreciando as escalas de proficiência em
Matemática do SAEB. A metodologia empregada neste trabalho é a análise quali – quantitativa dos
dados referentes às médias em Matemática dos alunos sergipanos matriculados nos 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e na 3asérie do Ensino Médio nas diferentes esferas administrativas na edição
do SAEB ocorrida no ano de 2017. Os resultados indicam que há uma discrepância de aprendizagem
em Matemática entre os estudantes sergipanos registrados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e
na 3asérie do Ensino Médio, considerando as diversas dependências administrativas.

Palavras-chave:SAEB. Proficiência. Matemática.

RESUME

This study aims to analyze the average performance in mathematics of students from Sergipe in the
test of the Basic Education Assessment System (SAEB). The objective is to present a scenario of the
mathematical performance of the students evaluated, enjoying the SAEB mathematics proficiency
scales. The methodology used in this paper is the qualitative and quantitative analysis of data on
mathematics averages of students from Sergipe registered in the 5th and 9th grades of elementary
school and in the 3rd grade of high school in the different administrative spheres in the edition of
SAEB held in 2017. The results indicate that there is a learning discrepancy in mathematics among
students from Sergipe registered in the 5th and 9th grades of elementary school and in the 3rd grade
of high school, considering the various administrative dependencies.

Keywords:SAEB. Proficiency. Mathematics.

RÉSUMÉ

Cette étude vise à analyser la performance moyenne en mathématiques des élèves de Sergipe lors du
test du système d&39;évaluation de l&39;éducation de base (SAEB). L’objectif est de présenter un
scénario de performance mathématique des étudiants évalués, bénéficiant des échelles de
compétences en mathématiques SAEB. La méthodologie utilisée dans ce document est l&39;analyse
qualitative et quantitative des données sur les moyennes mathématiques des élèves de Sergipe
inscrits dans les cinquième et neuvième années du primaire et dans la troisième année du secondaire
dans les différentes sphères administratives de l&39;édition de SAEB en 2017. Les résultats
indiquent qu&39;il existe une différence d&39;apprentissage en mathématiques chez les élèves de
Sergipe inscrits en cinquième et neuvième années d&39;école primaire et en troisième année de
lycée, compte tenu des diverses dépendances administratives.
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Mots-clés:SAEB. Compétence. Mathématiques.

INTRODUÇÃO

Na época atual há várias avaliações externas que apreciam a qualidade do ensino ofertado nas escolas
brasileiras. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é uma avaliação em larga escala
bianual que abrange os estudantes matriculados no 5º ano e no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3a

série do Ensino Médio.

O SAEB é desempenhado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) e objetiva avaliar a condição da educação básica ofertada nas escolas, produzindo dados
sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa e em Matemática, gerando resultados para
cada unidade escolar participante e para as redes de ensino.

O método empregado pelo INEP na preparativo das provas do SAEB é a Teoria de Resposta ao Item
(TRI), cuja finalidade é analisar cada item e não a prova completa. Para Klein (2003, p.127) a TRI
emprega modelos matemáticos onde a probabilidade de resposta a um item é uma modelagem da
proficiência do aluno avaliado e de parâmetros que expressam determinadas características dos itens.
Sendo assim, a possibilidade do aluno responder corretamente cada item é diretamente proporcional
à sua habilidade e competência cognitiva.

As provas são abalizadas nas matrizes de referência do SAEB, as quais sugerem habilidades e
competências a serem analisadas em cada ano escolar avaliado e servem como embasamento para
elaboração das escalas de proficiência que especificam o que os estudantes possivelmente são
capazes de cumprir na avaliação do SAEB. Essas matrizes não reúnem todo o currículo escolar, mas
formam um recorte sobre os conteúdos curriculares para cada etapa da escolarização estudada.

As matrizes de referência de Matemática do SAEB são constituídas por quatro temas dados da
seguinte maneira: espaço e forma (na área da Geometria); grandezas e medidas (no campo da
Aritmética, da Álgebra, Geometria e de outras áreas); números e operações/ álgebra e funções (no
campo da Aritmética e da Álgebra) e tratamento de informação (dados estatísticos, Probabilidade e
Combinatória). Esses temas estão em concordância com os blocos de conteúdos estabelecidos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998, p.50).

Nessa direção, este estudo visa analisar o desempenho matemático, dos estudantes sergipanos
matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3asérie do Ensino Médio, fornecido pelo
SAEB. O objetivo pretendido é apresentar um cenário do desempenho médio em Matemática dos
alunos avaliados, apreciando as escalas de proficiência em Matemática do SAEB.

A metodologia usada neste trabalho é a análise quali – quantitativa dos dados referentes às médias
em Matemática dos alunos sergipanos considerados nas diferentes esferas administrativas, conforme
a edição do SAEB que ocorreu em 2017. Todos os dados utilizados neste trabalho são encontrados
na página da internet do INEP, na seção destinada ao SAEB.

Os resultados sugerem que há uma discrepância de aprendizagem em Matemática entre os estudantes
sergipanos matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3asérie do Ensino Médio,
considerando as diferentes esferas administrativas. Além disso, há indícios de um cenário de
categoria de aprendizagem insuficiente em Matemática em todos os anos escolares analisados.

1 ESCALAS DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA DO SAEB

A utilização das escalas de proficiência do SAEB permitem comparar os resultados dos estudantes de
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todos os anos escolares avaliados. Para Klein (2003, p.127) o emprego pelo SAEB de itens comuns
entre séries e entre anos proporciona que os alunos de todas as séries e todos os anos sejam postos
em uma mesma escala de proficiência de forma que seus desempenhos possam ser comparados.

A elaboração das escalas de proficiência é fundamentada pelas matrizes de referência do SAEB que
estão divididas em quatro temas, os quais estão em conformidade com os blocos de conteúdos
definidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998, p.50).

As escalas de proficiência em Matemática do SAEB são compostas por níveis. Cada nível está
associado a um intervalo de pontos e relacionado aos itens que descrevem as habilidades e
competências cognitivas em Matemática, que os estudantes provavelmente serão aptos de apresentar,
considerando os temas da matriz de referência. Além disso, cada nível da escala de proficiência
sempre considera que os estudantes também são capazes de desempenhar as habilidades descritas no
nível precedente.

1. 1 ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A escala de proficiência de Matemática do 5º do Ensino Fundamental do SAEB é organizada em
onze níveis. A mesma inicia-se no nível 0, determinado pelo desempenho menor que 125 pontos,
seguida do nível 1, definido pelo desempenho maior ou igual a 125 e menor que 150 pontos, e,
assim, sucessivamente, a cada nível é inserido vinte e cinco pontos até atingir o nível 10,
estabelecido pelo desempenho maior ou igual a 350.

A seguir serão apresentados alguns níveis da matriz de referencia do SAEB referente ao 5º ano do
Ensino Fundamental, os quais serão citados na seção 2.1 deste trabalho.

Os estudantes provavelmente são capazes, no nível 1, de determinar a área de figuras desenhadas em
malhas quadriculadas usando a contagem e no Nível 2 (desempenho maior ou igual a 150 e menor
que 175),possivelmente são aptos para resolver problemas do cotidiano contendo adição de pequenas
quantias de dinheiro e localizar informações, relacionadas ao maior ou menor elemento, em tabelas
ou gráficos.

No nível 3(desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200) os estudantes provavelmente são
capazes de:Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou croqui, a partir de duas
coordenadas ou duas ou mais referências.Reconhecer dentre um conjunto de polígonos, aquele que
possui o maior número de ângulos; o maior valor em uma tabela de dupla entrada cujos dados
possuem até duas ordens; informações em um gráfico de colunas duplas.Associar figuras
geométricas elementares (quadrado, triângulo e círculo) a seus respectivos nomes; a fração ¼ a uma
de suas representações gráficas.Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em seu
equivalente em moedas.Determinaro horário final de um evento a partir de seu horário de inicio e de
um intervalo de tempo dado, todos no formato de horas inteiras; o resultado da subtração de números
representados na forma decimal, tendo como contexto o sistema monetário.

As habilidades descritas no nível 4 (desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225) que os
estudantes provavelmente são capazes de realizar estão a seguir. Reconhecer: retângulos em meio a
outros quadriláteros; a planificação de uma pirâmide dentre um conjunto de planificações; o
principio do valor posicional do Sistema de Numeração Decimal; uma fração como representação da
relação parte-todo, com o apoio de um conjunto de até cinco figuras; o maior valor em uma tabela
cujos dados possuem até oito ordens.Determinar: o total de uma quantia a partir da quantidade de
moedas de 25 e/ou 50 centavos que a compõe, ou vice-versa; a duração de um evento cujos horários
inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma hora dada; o resultado da
multiplicação de números naturais por valores do sistema monetário nacional, expressos em números
de até duas ordens e posterior adição; os termos desconhecidos em uma sequência numérica de
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múltiplos de cinco; a adição com reserva, de até três números naturais com até quatro ordens; a
subtração de números naturais usando a noção de completar; a multiplicação de um número natural
de até três ordens por cinco, com reserva; a divisão exata por números de um algarismo. Converter:
uma hora em minutos; mais de uma semana inteira em dias. Interpretar horas em relógios de
ponteiros. Associar a metade de um total ao seu equivalente em porcentagem; um número natural à
sua decomposição expressa por extenso. Localizar um número em uma reta numérica graduada onde
estão expressos números naturais consecutivos e uma subdivisão equivalentes a metade do intervalo
entre eles; um dado em tabelas de dupla entrada.

No nível 5(desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250) os estudantes possivelmente são
aptos para:Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por
vários outros pontos. Reconhecer: a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações
apresentadas; o valor posicional do algarismo localizado na 4º ordem de um número natural; uma
fração como representação da relação parte-todo, com apoio de um polígono dividido em oito partes
ou mais. Determinar: a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada; o
horário final de um evento a partir do horário de inicio, dado em horas e minutos, e de um intervalo
dado em quantidade de minutos superior a uma hora. Converter: mais de uma hora inteira em
minutos; uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. Estimar a
altura de um determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua graduada em
centímetros. Associar um número natural às suas ordens e vice-versa.

1. 2 ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A escala de proficiência de Matemática do 9º do Ensino Fundamental do SAEB é composta por nove
níveis. O nível 1, definido pelo desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225 pontos, o nível 2,
determinado pelo desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250 pontos e, assim,
continuamente, a cada nível é acrescentado vinte e cinco pontos até chegar no nível 9 estabelecido
pelo desempenho maior ou igual a 400.

O INEP não aplicou itens que avaliam as habilidades do nível 0, estipulado pelo desempenho menor
que 200. Nesse caso, o instituto ressalta que estudantes que apresentam desempenho menor que 200
precisam de atenção especial porque não exibem habilidades elementares nessa etapa escolar. A
seguir serão apresentados alguns níveis que serão utilizados na seção 2.2.

No nível 1 (desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225) os estudantes provavelmente são
capazes de: Reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais,
representados na forma decimal e Interpretar dados apresentados em tabelas e gráfico de colunas.

No nível 2 (desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250) os estudantes possivelmente são
capazes de: Reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes
hachuradas. Associar: um número racional que representa uma quantia monetária, escrito por
extenso, à sua representação decimal; dados apresentados em gráfico de colunas a uma tabela.
Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração dada, a parir da simplificação por três.
Interpretar dados apresentados em gráfico de linhas simples.

No nível 3 (desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275) os estudantes provavelmente são
capazes de: Reconhecer: o ângulo de giro que representa a mudança de direção na movimentação de
pessoas/objetos; a planificação de um sólido simples, dado através de um desenho em perspectiva.
Localizar: um objeto em representação gráfica do tipo planta baixa, utilizando dois critérios: estar
mais longe de um referencial e mais perto do outro; o valor que representa um número inteiro
positivo associado a um ponto indicado em uma reta numérica. Determinar: uma fração irredutível,
equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por sete; a soma, a diferença, o produto ou o
quociente de números inteiros em situações – problema. Resolver problemas envolvendo grandezas
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diretamente proporcionais, representadas por números inteiros. Associardados apresentados em
tabela a gráfico de setores. Analisar dados dispostos em uma tabela simples e apresentados em um
gráfico de linha com mais de uma grandeza representada.

No nível 4 (desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300) os estudantes possivelmente são
capazes de: Localizar um ponto em um plano cartesiano, com apoio de malha quadriculada, a partir
de suas coordenadas; números inteiros negativos na reta numérica e números racionais em sua
representação decimal. Reconhecer as coordenadas de um ponto dado em um plano cartesiano, com
apoio de malha quadriculada. Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial
diferente do seu; que a medida do perímetro de um retângulo, em uma malha quadriculada, dobra ou
se reduz à metade quando os lados dobram ou não reduzidos à metade. Converter unidades de
medidas de comprimento, de metros para centímetros, na resolução de situação – problema.
Determinar a soma de números racionais em contextos de sistema monetário e o valor numérico de
uma expressão algébrica de 1º grau envolvendo números naturais, em situação – problema. Localizar
números inteiros negativos na reta numérica e números racionais em sua representação decimal.
Analisar dados dispostos em uma tabela de dupla entrada.

1. 3 ESCALA DE PROFICIÊNCIA DA 3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

A escala de proficiência de Matemática da 3asérie do Ensino Médio do SAEB é constituída por dez
níveis. O nível 1, determinado pelo desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250 pontos, o
nível 2, definido pelo desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275 pontos, e, sucessivamente,
a cada nível é acrescido vinte e cinco pontos até chegar no nível 10, estabelecido pelo desempenho
maior ou igual a 450.

O INEP não informou itens que avaliam as habilidades do nível 0, limitado pelo desempenho menor
que 225. Nesse caso, o instituto salienta que estudantes que apresentam desempenho menor que 225
demandam uma atenção especial. A seguir serão descritos níveis que serão citados na seção 2.3.

No nível 1, além das competências cognitivas e habilidades adquiridas no Ensino Fundamental, os
estudantes provavelmente são aptos de associar uma tabela de até duas entradas a informações
exibidas em forma de texto ou em um gráfico de barras ou de linhas.

No nível 2, os estudantes, em média, são capacitados para reconhecer: as coordenadas de pontos
representados em um plano cartesiano situados no primeiro quadrante e os zeros de uma função dada
graficamente; associar um gráfico de setores a dados percentuais exibidos textualmente ou em uma
tabela; e determinar: o valor de uma função afim, dada sua lei de formação e o resultado usando o
conceito de progressão aritmética.

No nível 3, possivelmente, o estudante é capaz de reconhecer: o valor máximo de uma função
quadrática representada graficamente e o intervalo no qual a função assume valor máximo, em um
gráfico; determinar: por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação
com dados fornecidos textualmente, o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a
partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano, um valor reajustado de uma quantia a
partir de seu valor inicial e do percentual de reajuste; e resolver problemas utilizando operações
fundamentais com números naturais.

No nível 4 de proficiência em Matemática, os estudantes provavelmente são capazes de resolver
problemas: envolvendo área de uma região composta por retângulos a partir de medidas fornecidas
em texto e figura, utilizando proporcionalidade direta ou inversa, cujos valores devem ser obtidos a
partir de operações simples e de contagem usando princípio multiplicativo; Determinar: a lei de
formação de uma função linear a partir de uma tabela, a solução de um sistema de duas equações
lineares, um termo de progressão aritmética, tendo sua forma geral e a probabilidade da ocorrência
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de um evento simples.

2 RESULTADOS

A seguir será apresentado um cenário do desempenho médio em Matemática, dos estudantes
sergipanos matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3asérie do Ensino Médio,
apreciando as escalas de proficiência em Matemática do SAEB de cada ano escolar avaliado. Para
isso, foram consideradas as média em Matemática dos alunos matriculados nas escolas das diferentes
dependências administrativas que realizaram o SAEB.

Vale mencionar que examinar os dados do SAEB é relevante, entre outras coisas, porque podem
servir de subsídios para sugerir políticas públicas de formação de professores..

Klein (2006, p.152) afirma que a análise da escala de proficiência do SAEB e dos dados sobre os
erros dos alunos deveriam serempregadaspara fornecer subsídios para programas de formação e
capacitação de professores.

Ainda, segundo Castro (2000, p.127) o uso das informações do SAEB permite “aos dirigentes das
redes públicas desenvolverem um trabalho de formação continuada dos professores, com base nos
resultados da avaliação da aprendizagem verificados” no Brasil.

2.1 DADOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Esta seção analisa o comportamento das médias de desempenho em Matemática dos estudantes
sergipanos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental na edição do SAEB realizada no ano de
2017, conforme a escala de proficiência em Matemática do SAEB.

O INEP (2017, p.19) organizou uma classificação de categoria de aprendizagem em Matemática para
o 5º ano Ensino Fundamental definida da seguinte maneira: Categoria insuficiente (nível 0 – nível 3),
Categoria básico (nível 4 – nível 6), Categoria adequado (nível 7 – nível 10). Essa categorização será
utilizada na tabela 1.

Na tabela a seguir é apresentado o desempenho matemático médio dos estudantes sergipanos
matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental conforme as esferas administrativas consideradas e o
nível de proficiência em Matemática que as médias ocupam. Além disso, é exibida a categoria de
aprendizagem associada à média em Matemática dos estudantes.

Tabela 1: Notas de Matemática dos estudantes sergipanos matriculados no 5º ano do Ensino
Fundamental no SAEB.

Dependência
Administrativa Média Nível Categoria de

Aprendizagem
Estadual 202,12 4 Básico
Federal 0 0 0
Municipal 189,9 3 Insuficiente
Privada 240,33 5 Básico
Total - Estadual e
Municipal 192,87 3 Insuficiente

Total - Federal,
Estadual e
Municipal

192,87 3 Básico
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Total - Federal,
Estadual, Municipal
e Privada

203,71 4 Insuficiente

Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Vale ressaltar que não consta dado do desempenho dos alunos sergipanos matriculados nas escolas
federais na edição do SAEB analisada.

Observando os dados da Tabela 1, percebe-se que as médias em Matemática dos estudantes
sergipanos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas de todas as esferas
administrativas estão bem próximas. Em relação à escala de proficiência em Matemática do SAEB,
tem-se que os estudantes sergipanos, em média, estão no nível 4, o mesmo acontece quando olha-se
apenas a esfera estadual. Os alunos registrados nas escolas particulares estão no nível 5, enquanto
nas escolas públicas encontram-se no nível 3. Vale ressaltar que trata-se de uma escala de
proficiência em Matemática constituída por onze níveis.

Cabe observar que, segundo a classificação dada pela Secretária de Educação básica do ministério de
Educação – Gestão 2018 (INEP, 2017, p.19) o desempenho dos estudantes sergipanos matriculados
no 5º ano do Ensino Fundamental em matemática, de modo geral, encontra-se em uma categoria de
aprendizagem insuficiente, com exceção nas esferas estudais e privadas, onde os alunos estão no
nível básico de aprendizagem.

Na Tabela 2, é possível verificar o percentual dos alunos sergipanos matriculados no 5º ano do
Ensino Fundamental em cada nível da escala de proficiência em Matemática do SAEB.

Tabela 2 – Percentual dos estudantes sergipanos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental nos
níveis de proficiência em Matemática do SAEB

Depend.
Administ

Nível
0

Nível
1

Nível
2

Nível
3

Nível
4

Nível
5

Nível
6

Nível
7

Nível
8

Nível
9

Nível
10

Est. 1,51 6,67 17,56 24,45 22,25 15,6 8,28 2,58 0,94 0,16 0
Fed. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun. 3,09 12,24 22,87 24,8 18,32 11,49 5 1,59 0,46 0,12 0,03
Priv. 0,19 0,99 3,52 10,86 19,63 23,74 21,75 11,22 5,95 1,79 0,36

Est. e
Mun. 2,7 10,88 21,58 24,72 19,28 12,49 5,8 1,83 0,57 0,13 0,02

Fed., Est.
e Mun. 2,7 10,88 21,58 24,72 19,28 12,49 5,8 1,83 0,57 0,13 0,02

Fed.,
Est.,
Mun. e
Priv.

2,13 8,62 17,46 21,55 19,36 15,06 9,44 3,97 1,8 0,51 0,1

Fonte: INEP. Elaboração Própria.
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De modo geral, nota-se que há um percentual significativo dos alunos sergipanos analisados nos
níveis 0 a 3, os quais são considerados na categoria de aprendizagem insuficiente. Enquanto nos
níveis 7 a 10, que constituem a categoria de aprendizagem adequada o percentual é inexpressivo.

2.2 DADOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Na Tabela a seguir é apresentado o desempenho matemático médio dos estudantes sergipanos
matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental conforme as esferas administrativas consideradas.
Além disso, é exibido também o nível e a categoria de aprendizagem associados à média em
Matemática dos estudantes.

Tabela 3: Notas de Matemática dos estudantes sergipanos matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental no SAEB.

Dependência
Administrativa Média Nível Categoria de

Aprendizagem
Estadual 243,19 2 Insuficiente
Federal 293,91 4 Básico
Municipal 236,1 2 Insuficiente
Privada 285,25 4 Básico
Total - Estadual e
Municipal 239,33 2 Insuficiente

Total - Federal,
Estadual e
Municipal

239,48 2 Insuficiente

Total - Federal,
Estadual, Municipal
e Privada

249,92 2 Insuficiente

Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Observando os dados da Tabela 3, nota-se que as médias em Matemática dos estudantes sergipanos
matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental nas escolas de todas as esferas administrativas
apresentam uma pequena discrepância. Em relação à escala de proficiência em Matemática do
SAEB, tem-se que os estudantes sergipanos matriculados nas escolas federais e privadas, em média,
estão no nível 4. Enquanto nas outras esferas encontram-se no nível 2. Vale observar que trata-se de
uma escala de proficiência constituída por nove níveis.

Considerando a categorização de aprendizagem em Matemática do INEP (2017, p.25) para 9º ano do
Ensino Fundamental definida da seguinte maneira: Categoria insuficiente (nível 0 – nível 3),
Categoria básico (nível 4 – nível 6), Categoria adequado (nível 7 – nível 9), tem-se queo desempenho
dos estudantes sergipanos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental em matemática
encontra-se em uma categoria de aprendizagem insuficiente, com exceção dos alunos matriculados
nas escolas federias e privadas que estão na categoria de nível básico de aprendizagem.

Na Tabela 4, é exibido o percentual dos alunos sergipanos matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental em cada nível da escala de proficiência em Matemática do SAEB.
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Tabela 4 – Percentual dos estudantes sergipanos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental nos
níveis de proficiência em Matemática do SAEB

Depend.
Administ.

Nível
0

Nível
1

Nível
2

Nível
3

Nível
4

Nível
5

Nível
6

Nível
7

Nível
8

Nível
9

Est. 15,98 17,48 23,32 20,4 13,79 6,72 1,77 0,4 0,14 0
Fed. 3,57 3,51 5,39 17,93 24,95 19,56 16,18 7,15 1,75 0
Mun. 19,31 20,74 24,18 18,13 11,12 4,94 1,18 0,35 0,04 0,01
Privada 2,54 5,53 12,12 20,07 24,04 17,87 10,33 4,87 2,31 0,31
Est. e Mun. 17,79 19,26 23,79 19,16 12,34 5,75 1,45 0,37 0,09 0
Fed., Est. e
Mun. 17,75 19,22 23,74 19,16 12,37 5,79 1,49 0,39 0,09 0

Fed., Est.,
Mun. e Priv. 14,28 16,09 21,09 19,37 15,03 8,55 3,51 1,41 0,6 0,07

Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Percebe-se que há um percentual significativo nos níveis 0 a 3, os quais são considerados na
categoria de aprendizagem insuficiente. Enquanto nos níveis 7 a 9, que constituem a categoria de
aprendizagem adequada o percentual é inexpressivo.

2.3 DADOS DA 3aSÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Na Tabela a seguir é exibido o desempenho matemático médio dos estudantes sergipanos
matriculados na 3asérie do Ensino Médio conforme as esferas administrativas consideradas. Além
disso, é apresentado o nível e a categoria de aprendizagem associados à média em Matemática dos
estudantes analisados.

Tabela 5 – Notas em Matemática dos estudantes sergipanos matriculados na 3asérie do Ensino

Dependência
Administrativa Média Nível Categoria de

Aprendizagem
Estadual 255,23 2 Insuficiente
Federal 313,39 4 Básico
Municipal 0 0 0
Privada 319,14 4 Básico
Total - Estadual e
Municipal 255,23 2 Insuficiente

Total - Federal,
Estadual e
Municipal

255,64 2 Insuficiente

Total - Federal,
Estadual,
Municipal e
Privada

268,85 2 Insuficiente
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Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Vale destacar que não há dados das médias dos alunos sergipanos matriculados na 3asérie do Ensino
Médio nas escolas municipais.

Observando os dados da Tabela 5, nota-se que há uma discrepância entre as médias em Matemática
dos estudantes sergipanos matriculados na 3asérie do Ensino Médionas escolas de todas as esferas
administrativas. Analisando a escala de proficiência em Matemática do SAEB, tem-se que os
estudantes sergipanos matriculados nas escolas federais e privadas, em média, 4. Enquanto nas outras
esferas encontram-se no nível 2. Vale ressaltar que trata-se de uma escala de proficiência constituída
por onze níveis.

Na Tabela 6, é possível verificar o percentual dos alunos sergipanos matriculados na 3asérie do
Ensino Médioem cada nível da escala de proficiência em Matemática do SAEB.

Tabela 6 – Percentual dos estudantes sergipanos matriculados na 3asérie do Ensino Médio nos níveis
de proficiência em Matemática do SAEB

Depend.
Administ.

Nível
0

Nível
1

Nível
2

Nível
3

Nível
4

Nível
5

Nível
6

Nível
7

Nível
8

Nível
9

Nível
10

Est. 27,07 20,75 19,46 15,3 9,46 5,44 1,83 0,55 0,11 0,03 0
Fed. 6,13 4,17 6,13 13,94 23,12 27,3 14,49 3,34 0 1,39 0
Mun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priv. 5,53 7,12 9,72 14,41 15,48 16,13 13,76 10,41 5,67 1,74 0,03
Est. e
Mun. 27,07 20,75 19,46 15,3 9,46 5,44 1,83 0,55 0,11 0,03 0

Fed., Est.
e Mun. 26,93 20,63 19,37 15,29 9,55 5,59 1,92 0,57 0,11 0,04 0

Fed., Est.,
Mun. e
Priv.

22,47 17,82 17,36 15,11 10,79 7,79 4,39 2,62 1,27 0,39 0,01

Fonte: INEP. Elaboração Própria.

Na divulgação do resultado do SAEB 2017 (Inep,2017, p.31), há uma classificação de categoria de
aprendizagem em Matemática para 3asérie do Ensino Médio definida da seguinte maneira: Categoria
insuficiente (nível 0 – nível 3), Categoria básico (nível 4 – nível 6), Categoria adequado (nível 7 –
nível 10).

Nota-se que há um percentual expressivo nos níveis 0 a 3, os quais são considerados na categoria de
aprendizagem insuficiente. Enquanto nos níveis 7 a 10, que constituem a categoria de aprendizagem
adequada o percentual é insignificativo.

Cabe destacar que, segundo categorização de aprendizagem em Matemática do SAEB o desempenho
dos estudantes sergipanos matriculados na 3asérie do Ensino Médionas escolas de todas as esferas
administrativas encontra-se em uma categoria de aprendizagem insuficiente, com exceção das esferas
federal e privada, onde os estudantes estão no nível de aprendizagem básico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os estudos indicam que há uma discrepância de aprendizagem em Matemática entre os alunos
sergipanos matriculados nos anos escolares analisados matriculado, apreciando as diferentes
dependências administrativas.

De modo geral, segundo a divulgação dos resultados da edição do SAEB realizada em 2017, nota-se
um cenário insuficiente das habilidades e competências cognitivas exigidas para a aprendizagem em
Matemática dos estudantes sergipanos matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3a

série do Ensino Médio. Há exceções nas esferas estaduais e privadas no ano inicial do Ensino
Fundamental, enquanto nos outros dois anos escolares analisados, as exceções aparecem nas esferas
federais e privadas. Em ambos os casos, os alunos sergipanos estão na categoria de nível básico de
aprendizado.

É importante dizer que as inúmeras questões da educação brasileira são de difícil entendimento. Por
isso, não há propósito de reduzir a situação da educação básica no Estado de Sergipe nesses dados
aqui expostos, mas torna-se necessária uma divulgação maior desses dados entre os gestores
escolares, professores e toda sociedade escolar. Isso permitirá propor e implementar políticas
públicas educacionais e novas formas de intervenção na recuperação de componentes de
aprendizagem. Assim, poderá existir um progresso nos processos de ensino e aprendizagem e no
desempenho dos estudantes nas avaliações externas de larga escala.
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