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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho dos alunos do 2º, 5º e 9º ano frente às questões de Língua Portuguesa
e de Matemática do teste de desempenho construído para o estudo piloto do Projeto Desempenho Escolar Inclusivo na
Perspectiva Multidisciplinar. O teste foi aplicado em computador para 105 alunos de duas escolas públicas localizadas no interior
de Sergipe. Quatro pesquisadores participaram da aplicação, dois em cada escola. Para chegar aos resultados foi feito uma
análise das frequências simples percebidas nos resultados do teste aplicado nas duas escolas a partir da avaliação dos acertos e
erros e da relação desses resultados com o perfil da caracterização das questões. Os resultados tornam-se indicadores
importantes para o processo de elaboração de novas questões.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the performance of students in the 2nd, 5th and 9th grade who answered the activities of
Portuguese Language and Mathematics in performance test built for the pilot study of Project Inclusive School Performance in
Multidisciplinary Perspective. The test was administered on computer to 105 students from two public schools located within the
Sergipe. Four researchers participated in the application, two in each school. To reach the results was made an analysis of
simple frequencies perceived the test results applied to both schools from the evaluation of the successes and failures and the
relationship of these results with the characterization profile of the questions. The results become important indicators for the
process of drafting new questions.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa “Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar”, aprovado no
âmbito do Edital 038/2010/CAPES/INEP – Observatório da Educação e visa analisar as questões de língua portuguesa e de
matemática do teste de desempenho construído para o estudo piloto do projeto. O teste construído para o estudo piloto é um
trabalho desenvolvido em parceria com instituições de quatro estados da federação: Universidade Federal de Sergipe (UFS),
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Sobre teste de desempenho, Vianna (1995, p. 24) afirma que:

Os modelos não se propõem a resolver todos os problemas que se apresentam ao avaliador, objetivam, na
verdade, permitir que o avaliador dimensione adequadamente os seus projetos, para evitar que deficiências de
planejamento invalidem o processo e levem às falsas decisões.

Em Sergipe o teste foi aplicado para alunos do 2º, 5º e 9º ano pertencentes a duas escolas públicas. As unidades escolares
onde os testes foram aplicados estão localizadas na zona rural. Uma das escolas fica em uma área de assentamento de reforma
agrária e a outra em uma área de remanescentes quilombolas. As duas ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A escola é um local repleto de práticas sociais e nela o item avaliação tem bastante ênfase, visto que o trabalho realizado e os
envolvidos buscam atender objetivos de formação.

Quando se fala em avaliação educacional pensa-se logo na avaliação do rendimento escolar do aluno realizada por seus
professores no decorrer do ano letivo. Mas, a avaliação é um processo muito mais amplo. Ela acontece o tempo todo também
nas ações humanas.

Por outro lado, no caso das escolas públicas, as avaliações em larga escala auxiliam na construção de políticas públicas que
permitem a tomada de decisão no processo de gestão. A esse respeito,

A avaliação tem como [...] objetivos fornecer diagnóstico e subsídios para a implementação ou manutenção de
políticas educacionais. Ela deve ser concebida também para prover um contínuo monitoramento do sistema
educacional com vistas a detectar os efeitos positivos ou negativos de políticas adotadas. (KLEIN, 1995, p. 28)

Sobre testes padronizados Saul (1991, p. 26-27) afirma que não são recentes e que eles começaram a ser ampliados já nas
duas primeiras décadas do século passado, quando “[...] a tecnologia das capacidades humanas teve grande avanço”.

Os testes a exemplo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) - Exame Nacional de Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) - Prova Brasil - Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) – e Provinha Brasil, são avaliações em
larga escala que a nível nacional fornecem um perfil da educação brasileira.

Segundo Bonniol & Vial (2001, p. 165) a avaliação do produto consiste em “reunir as descrições e os julgamentos relativos aos
resultados, em relacioná-los aos objetivos, ao contexto, aos insumos e ao processo, em suma, em interpretá-los em termos de
juízo de valor”.

A avaliação em larga escala apresenta-se como um método bem definido que de certa forma presta contas à sociedade sobre o
desempenho dos sistemas educacionais perfilando todos os segmentos e envolvidos na educação.

3 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O teste foi aplicado em computador para 105 alunos de duas escolas públicas localizadas no interior de Sergipe. Quatro
pesquisadores participaram da aplicação, dois em cada escola. O desempenho dos alunos foi registrado no sistema de um
programa denominado synapse, onde as questões estavam inseridas. Para responder ao teste o aluno selecionava o seu nome
previamente cadastrado e respondia as questões eletrônicas. Foi disponibilizado um computador para cada aluno, que em grupo
de cinco, recebiam as instruções do professor mediador. Na escola “A” o programa funcionava no modo off-line com sistema
operacional Windows e os alunos do 2º ano ouviam a leitura dos textos e perguntas através do áudio do programa e da fala do
mediador. Na escola “B” o programa funcionava no modo on-line e o sistema era LINUX e os alunos ouviam a leitura dos textos
e perguntas somente do mediador, visto que a configuração do áudio do programa não era compatível com a do sistema
operacional LINUX. As atividades do 5º e 9º ano não continham áudio e todas as leituras eram feitas pelos alunos, o mediador
apenas tirava dúvidas quando solicitado. Os acertos e erros dos alunos foram detectados através das frequências simples
registradas pelo programa synapse. Os resultados foram analisados a partir da síntese das frequências de acertos e erros das
questões.

Pág.2/5



4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

As questões foram construídas por um grupo de professores e alunos de iniciação científica em um trabalho coletivo que
envolveu um grupo de pesquisa interinstitucional, o IDEIA. As fontes para a construção do questionário foram livros didáticos,
um Guia de Recursos Didáticos para o Professor e uma Matriz da Provinha Brasil, tudo isso recontextualizado também na prática
dos professores de educação básica, envolvidos.

A Provinha Brasil é instrumento pedagógico, sem finalidades classificatórias, que fornece informações sobre o
processo de alfabetização aos professores e gestores das redes de ensino e tem como objetivos principais: 1.
avaliar o nível de alfabetização dos alunos/turma nos anos iniciais do ensino fundamental; 2. diagnosticar
possíveis insuficiências das habilidades de leitura e escrita. (INEP, 2011).

No segundo ano, 34 alunos responderam as questões propostas, que foram 19 de língua portuguesa e 20 de matemática.
Analisando os dados observa-se que os alunos do 2º ano tiveram um desempenho atingindo quase 80% de acertos em língua
portuguesa e 87% em matemática. Do percentual de erros, coincidentemente, tanto em língua portuguesa quanto em
matemática, 32,8% correspondem ao sexo masculino e 61,8% ao sexo feminino. O que pode, também, indicar vieses no
processo de coleta ou por problemas na adequação do nível de complexidade das questões. As questões que continham
preâmbulos e perguntas curtas com imagens e áudio e outras com associação de texto escrito com texto visual foram as que os
alunos mais acertaram. Esse método de coleta deve ser revisto para as próximas aplicações, pois em alguns casos a entonação
de voz do mediador pode ter dado aos alunos a dica sobre a resposta. As questões que apresentaram mais erros tinham os
seguintes perfis: texto visto em lauda anterior à da pergunta, questões com associação de palavras em que o áudio e a imagem
não ajudaram nas suas resoluções, textos com tabelas, cálculos sobre divisão e medidas de tempo. Os erros podem estar
associados à forma como a questão foi apresentada ou por falta de conhecimento do assunto abordado.

Com relação ao 5º ano, 10 questões de língua portuguesa foram respondidas e computadas. Responderam ao questionário 42
alunos. Os alunos tiveram um desempenho de 53% de acertos nas questões propostas. Do percentual de erros em língua
portuguesa, 59,5% corresponde ao sexo masculino e 40,5% ao sexo feminino. As questões que mais tiveram acertos tinham os
seguintes perfis: identificar o tema e a finalidade de um texto, distinguir um fato de uma opinião relativa a este fato, reconhecer
diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos, estabelecer relações entre partes de um texto
identificando substituições. As questões com erros mais frequentes atingindo mais de 50% tinham os seguintes perfis: localizar
informação explícita no texto através de uma oração interrogativa, inferir o sentido de uma palavra ou de uma informação
implícita no texto, identificar efeitos de ironia ou humor em um texto, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação. Em matemática foram 27 questões respondidas por 40 alunos, com apenas 47,6% de acertos. O percentual de erros
ficou 60% para o sexo masculino e 40% para o sexo feminino. O perfil das questões que mais tiveram acertos foram aquelas
em que havia textos com perguntas envolvendo cálculos simples, unidades de medidas, sucessor e antecessor. As questões com
mais erros foram as que apresentavam figuras geométricas, sistema monetário, gráficos, cálculos envolvendo divisão e
resolução de problemas envolvendo mais de uma operação matemática - conteúdos estes que não são trabalhados com
aprofundamento em sala de aula, ou praticamente não são trabalhados, a exemplo de gráficos. Estes conteúdos requerem
habilidades em resolver problemas nos temas: espaço e forma, números e operações, grandezas e medidas e tratamento da
informação.

Com relação ao 9º ano, das 17 questões de língua portuguesa cadastradas no sistema, no momento da análise das questões,
06 delas foram inseridas após a aplicação do teste. Portanto, apenas 11 delas foram respondidas pelos alunos e computadas. E
um número de 29 alunos participou como respondentes. Os dados permitem observar que os alunos do 9º ano tiveram um
desempenho de 59% de acertos em língua portuguesa, um valor considerado um pouco acima da média das escolas públicas.
Sobre esses percentuais, em se tratando de escolas rurais e quilombolas a literatura tem mostrado que estas têm tido um
desempenho menor que as demais. Um fator que pode ter favorecido o desempenho dos alunos pode estar relacionado ao
trabalho que é feito em sala de aula com textos oriundos da Prova Brasil e às questões do teste piloto terem como base as
questões da Prova Brasil. Do percentual de erros em língua portuguesa, 44,8% corresponde ao sexo masculino e 55,2% ao sexo
feminino. As questões que mais tiveram acertos tinham os seguintes perfis: identificar o tema de um texto, localizar
informações explícitas e inferir uma informação implícita em um texto, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato,
reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos; reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. As questões onde os erros foram mais frequentes atingindo mais de
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50% tinham os seguintes perfis: inferir o sentido de uma palavra ou expressão na oração, identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros, identificar a tese de um texto, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la,
identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Sobre matemática, foram 37 questões
respondidas por 28 alunos. O percentual de acertos foi de 52,8%, praticamente na média. O percentual de erros ficou 46,4%
para o sexo masculino e 53,6% para o sexo feminino. O perfil das questões que mais tiveram acerto foram aquelas em havia
textos com perguntas envolvendo cálculos simples, equação do 2º grau, medidas de triângulos, operações com decimais e
inequação do 1º grau. Já as questões onde houve mais erros foram as que apresentavam medidas geométricas, polígonos,
perímetros, gráficos, cálculos envolvendo mais de uma operação matemática e equação do 1º grau.

Contata-se que atividades envolvendo geometria, gráficos e cálculos envolvendo mais de uma operação são pontos em comum
na área de matemática que os alunos do 5º e 9º ano têm dificuldade na resolução. Constata-se também que as questões de
língua portuguesa que exigiam um aprofundamento maior sobre a leitura do texto foram pontos em comum que estes alunos
mais erraram.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo piloto do Projeto Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar aplicado em duas escolas do interior de
Sergipe permitiu levantar alguns indicadores sobre o desempenho dos alunos do 2º, 5º e 9º ano referente a questões de língua
portuguesa e de matemática. No entanto, precisa-se olhar com cuidado para esses dados posto que diversos vieses de coleta
podem os ter distorcidos. De qualquer modo, algumas questões podem ser colocadas para a construção da versão final do teste
que será aplicada no próximo ano. Por que os alunos tiveram mais êxito neste teste do que em outros testes de desempenho
nacionais Seria a influência da proximidade cultural do professor que elaborou as questões Seriam as estruturas das questões
que facilitam a leitura e interpretação dos enunciados, facilitando a aplicação discente dos conteúdos

Tanto em língua portuguesa como em matemática as questões visavam facilitar a interpretação dos enunciados, especialmente
por alunos com distúrbios de aprendizagem, algo comum em comunidades onde mães tem privação de nutrientes no decorrer
da gestação. Os meninos tiveram mais acertos do que as meninas, no resultado geral das questões, o que pode ter sido
influenciado pela maior proximidade dos meninos com a tecnologia, conforme apontam outras pesquisas, como a de Tolentino
Neto (Os interesses e posturas de jovens alunos frente às ciências: Resultados do Projeto ROSE aplicado no Brasil).

Diferentemente do que aconteceu no 2º ano, no 5º e no 9º ano o desempenho com relação aos acertos ficou abaixo de 60%.
Os textos praticamente não tinham imagens, porém essa característica não pode ser apontada como fator determinante para o
desempenho, já que se trata de alunos que teoricamente estariam preparados para fazerem leitura e interpretação de texto e
conhecerem a linguagem matemática apropriada para o seu nível cognitivo.

A título de comparação, analisamos as questões de matemática que os alunos mais erraram e percebe-se que determinados
conteúdos foram determinantes para a grande quantidade de erros. Os resultados corroboram com os dados que encontramos
no site do G1: Segundo a ONG Todos Pela Educação 88% dos estudantes do 5º ao 9º ano da rede pública não sabem
matemática e que somente 10% dos estudantes que concluem o Ensino Médio dominam a matéria. Uma curiosidade observada
foi que uma mesma questão de matemática do 2º ano foi inserida no teste duas vezes e o número de acertos de uma e de
outra foi muito diferente. Isso coloca em questão a acurácia na qual o aluno respondeu ao teste, podendo ter havido chutes.

A lógica própria da cultura das comunidades pode ter afetado na avaliação. A lógica dos textos usados, por exemplo, para
discutirem ironia pode não ter sido compreensível do ponto de vista cultural do grupo, ou até mesmo os alunos não sabiam o
que significava ironia, e por isso erraram. Depende de como estava contextualizada a questão.

Precisamos considerar que há vieses na coleta e nas questões dos testes que precisam ser corrigidos, no entanto, o mesmo
pode dar indicadores de que a maioria dos alunos não tem facilidade para entender o texto nas suas entrelinhas; que as
habilidades matemáticas estão sendo pouco trabalhadas em sala de aula e que precisam de maior atenção nas atividades
didáticas.
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