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Resumo.

O trabalho teve por objetivo, analisar o potencial de predição de questões do 5º e 9º ano do Ensino
Fundamental, que abordavam conteúdos químicos, elaboradas por meio do projeto “Desempenho Escolar
Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar” financiado pelo Observatório Educação/ CAPES/ INEP. Tendo
como autores, professores da educação básica da rede estadual de Sergipe, mestrandos e alunos da
iniciação científica, supervisionados pelos coordenados do programa em Sergipe. Para análise das
questões foram desenvolvidos quatro critérios, elaborados por meio de uma revisão bibliográfica, sendo
que pra cada um dos critérios criou-se quatro níveis de avaliação, classificados ente “Totalmente adequado
e Nada adequado”. Os resultados obtidos nesse estudo permitem afirmar que a elaboração de critérios
para analisar questões de avaliação de desempenho proporciona uma visão mais crítica para criação de
novas questões.

Palavras-chaves: Ensino Fundamental, Predição, questões.

Abstract.

The study aimed to analyze the potential for prediction of questions 5 and 9 years of elementary school,
that addressed chemical contents, developed through the project "School Performance Inclusive in
Perspective Multidisciplinary" funded by the Observatory Education / CAPES / INEP. Having as authors,
teachers of basic education of the state of Sergipe, masters and undergraduate research students,
supervised by the coordinated program in Sergipe. For analysis of the questions were developed four
criteria, developed through a literature review, and for each of the criteria set up four levels of evaluation,
being classified "Nothing Totally appropriate and adequate." The results of this study have revealed that
the development of criteria for analyzing issues of performance evaluation gives a more critical for creating
new issues.

Keywords: Elementary School, Prediction, issues.

INTRODUÇÃO.
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A organização do processo de ensino aprendizagem do sistema educacional brasileiro tem como uma de
suas diretrizes, avaliarem as ações desenvolvidas em sala de aula através de diferentes atividades como
comportamento, participação nas discussões, leituras e testes escritos, sendo que, dentre estas atividades
a avaliação escrita se sobressai entre demais o que a torna um dos principais meios de analisar o
desenvolvimento intelectual dos alunos e alunas.

Dessa forma, ao se analisar o desempenho dos educandos em face das varias práticas de ensino utilizadas
pelos educadores no intuito de transmitir os conteúdos das diferentes disciplinas, os órgãos que regem a
educação no país vem desenvolvendo meios de avaliar o sistema educacional e por consequência o nível
intelectual dos discentes.

Para isso, foram criados e estruturados currículos com uma base comum a todo o país, o que de certa
forma propiciou aos órgãos de fiscalização do sistema de ensino, o desenvolvimento de vários processos
avaliativos como o “Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil que de acordo com
Castro (2009, p. 11) “objetiva oferecer a todas as escolas públicas brasileiras uma avaliação mais
detalhada de seu desempenho, em complemento à avaliação já feita pelo Saeb”, alem do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e a Provinha Brasil.

Buscando atingir o propósito destes meios de avaliação já citados, vem sendo desenvolvido o projeto
“Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar” que visa à elaboração de testes de
desempenho escolar, com um ideal a mais, visto que, o projeto visa avaliar através dos questionários
elaborados, não apenas o nível de conhecimentos dos alunos, mas também, analisar as dificuldades
enfrentadas pelos alunos e alunas na resolução dos questionários.

Portanto, considerando a possibilidade do possível fracasso dos discentes, não esta diretamente
relacionada ao conhecimento dos conteúdos científicos abordados e sim, na sua forma de ler e interpretar
as questões, o projeto tem por objetivo, a criação de grupos de questionários nas áreas de ciências,
matemática e português, desenvolvendo critérios próprios a partir da analise dos critérios dos demais
sistemas de avaliação realizados no país.

Logo, ao se desenvolver um teste de desempenho é necessário procurar entender qual ou quais as
principais dificuldades encontradas pelos discentes, no momento de relacionar as informações obtidas
durantes as aulas, e o que é solicitado nas atividades de desempenho, algo que num primeiro momento
nos instiga a averiguar nos alunos a capacidade de entendimento sobre os textos utilizados como subsídios
nas questões e ate mesmo a própria linguagem da questão.

Embora muitos educadores não percebam esta dificuldade em seus educandos, é fundamental que se
desenvolva a habilidade da leitura, pois é compreendendo a leitura, que será atribuído significado a um
texto escrito, o que envolve diferentes tarefas cognitivas e que propicia a construção de representações
mentais sobre os diversos assuntos abordados nas atividades (KIDA, CHIARI, ÁVILA, 2010).

Dessa forma, ao tentar avaliar o desempenho escolar dos alunos, deve-se buscar compreender as
concepções prévias dos mesmos, alem de estruturar as atividades de maneira coerente com as condições
que lhes são oferecidas, incluindo nestas atividades os conteúdos científicos pertinentes e estruturados em
textos que utilizem uma linguagem clara, pois como é citado por Junior (2010),

[...] O texto deve propiciar ao educan&173;do não só a leitura da palavra a
partir de sua experiência histórico-social (leitura de mundo) como também
a possibilidade de reescrever seu mun&173;do, transformando, ao mesmo
tempo, sua leitura da palavra inicial. Nesse sentido, a leitura escolar
precisa ser modificada, sobretudo em termos da relação dos educandos
com o texto [...] (JUNIOR, 2010, p. 221)

Portanto, os processos avaliativos precisam ser reestruturados como é a proposta do projeto

Pág.2/9



“Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar” a fim de que possam ser adotados critérios
que avaliem os discentes como um todo, incluindo ai suas particularidades em termos cognitivos e de
gênero, alem dos aspectos socioeconômicos, culturais, regionais e também religiosos.

Sendo assim, é necessário que haja uma reflexão sobre o que o ensino de ciências intervém na vida social
dos alunos e alunas, propiciando uma superação da falta de dialogo e de entendimento entre o
conhecimento produzido cientificamente e o seu papel perante a sociedade organizada, que busca através
da educação oferecida nas instituições um conhecimento útil pra sua vida cotidiana (PAULA & LIMA, 2007).

Em virtude destas necessidades, é que vem sendo desenvolvidos sistemas avaliativos de desempenho
escolar em nível internacional, que buscam averiguar a articulação do conhecimento cientifico oferecido
pelos órgãos institucionais e a vida cotidiana dos alunos e alunas. Dentre os sistemas internacionais de
avaliação destacam-se o PISA e o ROSE.

O “Programa Internacional de Avaliação de Proficiência Educacional” (PISA) tem por objetivo pesquisar a
nível internacional o processo educacional, medindo o conhecimento e as habilidades de alunos de 15 anos
de idade. Este programa foi lançado oficialmente em 1997.

O “The relevance of Science education / A relevância do Ensino de Ciências” (ROSE) é um projeto de
pesquisa internacional que busca esclarecer os fatores vistos pelos estudantes como importantes no
aprendizado de Ciências e Tecnologias. Este programa não tem por meta testar os alunos e alunas em
relação ao conhecimento, mas abrir discussão sobre o ensino de ciências.

Dessa forma, fica evidente que entre os órgãos internacionais, o processo avaliativo deve ser orientado a
partir de uma nova visão, em que seja discutido o processo de ensino aprendizagem em sua totalidade, no
sentido de oferecer aos cidadãos respostas mais coerentes e, sobretudo esclarecedoras em relação ao
desenvolvimento dos educandos, por essa razão os PCNs (BRASIL, 1997, p. 30) citam que “[...] a
avaliação deve considerar o desenvolvimento das capacidades dos alunos com relação à aprendizagem de
conceitos, de procedimentos e de atitudes [...].

Portanto o objetivo geral deste trabalho é descrever de forma quantitativa e qualitativa o desempenho de
um grupo de alunos de duas escolas municipais, aos quais foi aplicado o teste de desempenho escolar,
visando analisar dentre as questões elaboradas pelos professores e demais integrantes do projeto
Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva Multidisciplinar, quais as possíveis deficiências encontradas
nas atividades no que se refere à utilização de imagens, termos técnicos, textos e linguagem.

METODOLOGIA.

As analises das questões abordando conteúdos químicos foram aplicadas através do software intitulado
Sinapses da Universidade de São Paulo (USP) e contempla a avaliação do desenvolvimento da
aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental. Apesar de o projeto visar à elaboração de questões para
turmas do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental, este trabalho aborda a análise das questões de
ciências, mais precisamente do 5º e 9º ano, onde foram utilizados conceitos químicos.

As questões foram desenvolvidas por professores da educação básica da rede estadual de Sergipe, que
integram o programa “Observatório da Educação” (OBEDUC) financiado pela CAPES, na função de
pesquisadores bolsistas, juntamente com mestrandos, alunos da iniciação científica e pesquisadores da
Universidade Federal de Sergipe, através do “projeto Desempenho Escolar Inclusivo na Perspectiva
Multidisciplinar”.

Para analise das questões foram desenvolvidos quatro critérios, elaborados por meio de uma revisão
bibliográfica, pelos quais foi possibilitada a discussão dos resultados obtidos, e o consequente potencial de
predição das questões elaboradas. Os critérios utilizados para analise estão dispostos no quadro 1 abaixo,
sendo que pra cada um dos critérios criou-se quatro níveis de avaliação, definidos ente o nível zero até o
nível três e classificados ente “Totalmente adequado e Nada adequado”.
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Quadro 01: Critérios de análise das questões.

CRITÉRIOS
NÍVEL 0

Totalmente
adequado

NÍVEL 1

Parcialmente
adequado

NÍVEL 2

Pouco adequado

NÍVEL 3

Nada adequado

1. Quantidade
e qualidade de
imagens

Imagens nítidas,
coloridas ou preto
e branco, com
enunciado direto.

Questões que
possuem somente
uma imagem;
imagens que não se
correlacionam.

Imagens com
textos curtos,
entre duas e três
linhas, com
pouca nitidez.

Imagens com
textos contendo
mais de 4 linhas,
com imagens
parecidas e não
nítidas.

2. Quantidade
de termos
técnicos

Apresentam um ou
dois termos
técnicos ou
expressões
científicas.

Apresentam três ou
quatro termos
técnicos ou
expressões
científicas.

Apresentam
cinco ou seis
termos técnicos
ou expressões
científicas.

Apresentam mais
de seis termos
técnicos ou
expressões
científicas.

3. Quantidade
de texto

Texto coerente,
conciso e de
acordo com as
normas de
ortografia, com
perguntas curtas.

Pode apresentar
algumas
incoerências, mas
não altera o sentido
do texto.

Apresenta
muitas
incoerências
fugindo do
sentido das
perguntas.

Textos com
enunciados
extensos com mais
de cinco linhas.

4. Linguagem

Linguagem formal
apropriada ao
nível de
escolaridade ao
qual se insere os
alunos.

Apresenta aspectos
que dificultam o
entendimento do
aluno, tornando a
leitura cansativa.

Linguagem
ambígua,
exigindo um
alto nível de
interpretação do
texto e das
questões.

Apresenta
linguagem
coloquial ou
informal
desconsiderando
normas
gramaticais, úteis
ao processo de
ensino.

O processo de analise das questões foi realizado individualmente, de acordo com os critérios dispostos no
quadro 1, possibilitando um melhor entendimento aos futuros pesquisadores e leitores do texto.
Considerando o pequeno número de questões selecionadas a partir da abordagem que estas fazem em
relação a conteúdos químicos, todas as questões num total de oito, foram discutidas, sendo apresentado
um quadro da relação critério/nível e também o percentual de erros e acertos dos alunos em cada
questão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES.

Das oito questões analisadas neste trabalho, apenas a primeira questão refere-se ao 5º ano do Ensino
Fundamental (E.F), as sete demais se referem aos conteúdos químicos abordados no 9º ano do (E.F).
Portanto no presente trabalho apresentaremos um quadro da analise de cada questão de acordo com os
critérios e níveis avaliativos aos quais a questão se encontra.

Na questão 1 referente ao 5º ano, observou-se que a imagem utilizada na questão apresentava boa
qualidade, entretanto, a relação desta com o texto mostrou que atendeu parcialmente a proposta da
questão, visto que, o texto falou de uma criança que juntamente com outras realiza o processo de catação
(separação de misturas) mas na imagem apenas uma criança aparece.
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No critério quantidade de textos, observou-se que era possível descrever melhor os métodos de separação
ao invés de ter sido feita uma pergunta direta. Em relação ao quarto critério observou-se que a linguagem
utilizada foi clara e apesar de vários termos técnicos, todos eram conhecidos pelos alunos visto que faziam
parte do conteúdo em questão. Desta forma, o quadro 2 apresenta a relação critério/nível da questão 1.

Quadro 2: Relação critério/nível

QUESTÃO 1 – 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 1
2º Nível 1
3º Nível 0
4º Nível 2

Dos alunos que responderam esta questão, 47,4 % foram meninos e 52,6 % foram meninas, sendo
analisado um total de 38 alunos. Em face do resultado percebe-se que a presença de texto, gravuras e
linguagem contextualizada nesta etapa do ensino fundamental pode contribuir para o bom rendimento dos
participantes na resolução de questões, visto que, os alunos são estimulados pela curiosidade na leitura e
por aspectos visuais.

Na questão 2 referente ao 9º ano, observou-se que não foram utilizadas imagens como recurso facilitador.
Esta prática deve ser evitada visto que o uso de figuras facilita o entendimento de questões. Os termos
técnicos utilizados não eram novos para os alunos vistos terem sidos apresentados em sala. A quantidade
de texto estava dentro da normalidade por se tratar de alunos do 9º ano onde estes devem ser
incentivados a pratica da leitura. Quanto à linguagem foram encontrados erros ortográficos, falta de
correlação entre os textos apresentados e ainda a pergunta a respeito do conteúdo foi apresentada de
forma direta sem relacioná-la com os textos. Apresentando os seguintes resultados no quadro 3.

Quadro 3: Relação critério/nível

QUESTÃO 2 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 3
2º Nível 0
3º Nível 0
4º Nível 2

Participaram desta avaliação, 28 alunos do 9º ano onde 46,4 % eram meninos e 15 eram meninas.
Aproximadamente 54 % dos participantes erraram esta questão. Este resultado possivelmente mostra que
a ausência de imagens, bem como a falta de clareza na linguagem e no que se deseja do aluno ao
responder a questão pode comprometer o desempenho dos alunos avaliados.

Na questão 3 do 9º ano, não foram apresentadas imagens. Além disso, alguns termos técnicos presentes
nas alternativas não tinham relação com o texto, e também envolveram outros conteúdos de ciências.
Este fato pode estar presente em uma avaliação, porém, torna-se possivelmente, um agente dificultador
para os alunos. A quantidade de texto estava de acordo com outras provas de avaliação de desempenho
de crianças desta série. A linguagem da questão apresenta-se parcialmente adequada em razão dos
termos técnicos utilizados nas opções de resposta. Apresentando a seguinte situação no quadro a seguir.

Quadro 4: Relação critério/nível

QUESTÃO 3 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL
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1º Nível 3
2º Nível 1
3º Nível 2
4º Nível 2

A maioria dos alunos (89,2 %) teve dificuldade de compreender o que a questão 3 exigia ou de aprender o
conteúdo envolvido na mesma. Apenas 10,8 % conseguiram acertar a alternativa correspondente.
Somente 3,6 % dos meninos e 7,2 % das meninas acertou o que estava sendo solicitado na questão.
Portanto observou-se que esta questão apresentou um alto grau de dificuldade e provavelmente os alunos
não encontraram relação entre o texto e o que estava sendo solicitado na questão. A falta de imagens
também contribui para diminuir o interesse dos alunos em pensar, ou refletir sobre o que estava sendo
apresentado.

Na questão 4, as imagens apresentadas deveriam correlacionar o principal aspecto ou característica do
modelo do átomo ao seu respectivo tipo. Contudo, observou-se que erros do tipo: o item c cita sistema
planetário, mas não mostra a figura de um sistema planetário e sim ilustra o modelo do átomo conforme
descrito pelo teórico do século XX, conforme diz o texto, contribuindo para que os alunos interpretassem
os itens incorretamente. Observaram-se também erros de proporcionalidade entre figuras.

Os termos técnicos presentes estavam relacionados com o conteúdo, mas, poderiam ter sido mais
detalhados quando o texto fala “A ilustração de modelo atômico da corrente elétrica...”. Já o tamanho do
texto mostrou-se adequado para a questão. A linguagem do texto poderia explicar melhor o que estava
sendo solicitado do aluno e a sua relação com o conteúdo científico colocado na questão, além dos erros
ortográficos presentes na questão e ausência de contextualização.

Quadro 5: Relação critério/nível

QUESTÃO 4 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 2
2º Nível 2
3º Nível 0
4º Nível 2

Aproximadamente 57% dos alunos que participaram da avaliação acertaram esta questão. Apesar de
alguns critérios não terem sido adequadamente utilizados na questão 4, a maioria dos alunos acertaram,
porém, este número poderia ser maior se alguns cuidados tivessem sido tomados durante a elaboração da
questão.

A questão 5 não apresentou imagens e apesar da presença de vários termos técnicos a maioria estava
relacionado com o conteúdo. Outros termos técnicos como, nomes de substâncias podem ter colaborado
para a incompreensão da questão por parte de alguns alunos, entretanto, não comprometia a análise
correta da questão. No critério tipo e correção de linguagem observou-se erros ortográficos e pouca
relação entre o texto e a pergunta feita no fim do mesmo, contribuindo para o resultado do quadro 6 a
seguir.

Quadro 6: Relação critério/nível

QUESTÃO 5 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 3
2º Nível 0
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3º Nível 1
4º Nível 1

Muitos alunos tiveram dificuldade para compreender esta questão visto que apenas 25,0 % dos avaliados
acertaram a questão. A maioria dos meninos (39,3 %) e das meninas (35,7%) erraram a questão 5. Fica
evidenciado, portanto que a presença de imagens, clareza na linguagem e descrição adequada dos termos
técnicos contribuem para o bom rendimento dos alunos ao serem avaliados, fatores estes que precisam
ser reelaborados nesta questão.

Na questão 6, observou-se a ausência de imagens e no tocante aos termos técnicos presentes na questão,
estes não comprometeram a interpretação correta da questão, visto que, todos estão relacionados com os
conteúdos envolvidos. O texto também apresentou tamanho adequado a uma avaliação de desempenho
para alunos do 9º ano do (E.F) e a linguagem utilizada apresentou-se coerente com a pergunta, e com as
alternativas. Proporcionando através da analise o seguinte resultado no quadro 7 a seguir.

Quadro 7: Relação critério/nível

QUESTÃO 6 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 3
2º Nível 1
3º Nível 1
4º Nível 1

A maioria dos alunos (57,2 %) acertou a questão 6 onde meninos e meninas acertaram na mesma
proporção. Mesmo com alguns critérios precisando ser melhorados, a questão mostrou-se favorável visto
que mais de 50 % dos alunos acertaram esta questão.

Na questão 7, que aborda a pirâmide alimentar como tema, percebe-se que apesar da presença de
imagem, observou-se a falta de nitidez na parte textual descrita na imagem. Este fato pode levar os
alunos ao erro por pensar que as informações contidas podem estar relacionadas com a escolha da
alternativa correta. Outro aspecto relevante na questão 7 foi a falta de contextualização, apesar do texto
apresentar uma linguagem clara, o mesmo não tinha relação com os temas das questões. Observando-se
a seguinte analise.

Quadro 8: Relação critério/nível

QUESTÃO 7 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 1
2º Nível 1
3º Nível 1
4º Nível 1

Sendo assim, a abordagem tradicional e a linguagem direta podem, possivelmente, ter dificultado o bom
desempenho dos alunos. O tema saúde e alimentação mostraram-se de menor interesse por parte dos
meninos, visto que, 28,6 % deles erraram a resposta. É importante que aspectos como: contextualização,
apresentação de texto relacionado com imagens e conteúdos possam ser apresentados de forma mais
evidente para que os resultados possam ser satisfatórios.

Na questão 8, que aborda o conteúdo químico “diagramas de fases das substâncias puras”, percebe-se
que apesar de alguns gráficos não apresentarem padronização, visto que um deles está colorido e os
demais não, a presença de gráficos pode ter contribuído para o aluno associar o conteúdo estudado com a
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pergunta elaborada na questão. Não foram encontrados erros de grafia, entretanto, a linguagem poderia
ter sido contextualizada visto que os gráficos apresentam termos técnicos que poderiam dificultar o
entendimento da questão. Desta forma, após breve analise e discussão dos resultados, o quadro 9
apresenta os seguintes resultados.

Quadro 9: Relação critério/nível

QUESTÃO 8 – 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CRITÉRIO NÍVEL

1º Nível 1
2º Nível 2
3º Nível 1
4º Nível 2

A maioria dos alunos atingiu resultado satisfatório visto que 57,1 % deles conseguiram compreendê-la.
Dos 42,9% participantes que não conseguiram identificar a resposta correta, possivelmente ocorreu
devido os alunos apresentarem dificuldade para realizar a leitura e interpretação de gráficos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Os resultados obtidos nesse estudo permitem afirmar que a elaboração de critérios para analisar questões
de avaliação de desempenho proporcionou uma visão mais crítica para a criação de novas questões, bem
como, contribuiu para melhorar este processo com o objetivo de obter futuramente em outros processos
avaliativos, um quantitativo maior de acertos nas questões ou compreender outras evidências que
corroborem com dados relevantes para esta pesquisa.

Por fim, vale ressaltar que o presente estudo não pretende esgotar as ações relacionadas à avaliação de
desempenho. Pelo contrário, se propôs abordar pontos de reflexões acerca da temática visando subsidiar
ações de professores e profissionais de educação no que concerne à intervenção psicopedagógica que
possam contribuir para um melhor aprendizado da linguagem através do uso de textos, figuras e outros
recursos.
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