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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta uma proposta de organização parcial dos dados 
abertos governamentais da Prova Brasil referente ao ano de 2011, por meio de 
modelagem ontológica. Após uma avaliação prévia da base de dados, 
constatou-se que a Prova Brasil não proporciona informações claras e objetivas 
que possam orientar professores e gestores escolares na interpretação dos 
resultados dessa avaliação. Para validar esta análise, elaborou-se um 
questionário sobre a Prova Brasil para ser aplicado aos profissionais da 
educação. O objetivo do questionário foi mensurar as dificuldades encontradas 
pelos profissionais no seu consumo. Após a aplicação do questionário aos 
profissionais que possuíam ou não contato direto com a aplicação da prova, foi 
possibilitado, por meio de material de consulta orientada, que o pesquisado 
encontrasse algumas informações pertinentes aos resultados das provas na 
base de dados. Com a aplicação deste instrumento constatou-se que, 
realmente, o estado atual da base não fornece subsídios para uma fácil 
interpretação, consequentemente prejudicando as tomadas de decisões. Após 
avaliação e mediante o resultado do questionário, foi possível a elaboração de 
uma modelagem conceitual, a fim de se chegar a uma modelagem ontológica 
com a intenção de minimizar a problemática quanto ao uso e a interpretação 
dos dados na plataforma. Após a construção da ontologia a mesma foi validada 
com o uso de um sistema de informação construído para validação dos dados 
com os profissionais da educação. Constatou-se que a modelagem ontológica 
satisfaz o estudo de caso da Prova Brasil. 
 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Dados Abertos Governamentais; 

Ontologias.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This research presents a proposal for partial organization of the open 
government data of Prova Brasil for the year of 2011, through ontological 
modeling. After a previous evaluation of the database, it was verified that Prova 
Brasil does not provide clear and objective information that can guide teachers 
and school managers in the interpretation of the results of this evaluation. To 
validate this analysis, a questionnaire was elaborated on the Brazil Proof to be 
applied to education professionals. The objective of the questionnaire was to 
measure the difficulties encountered by professionals in their consumption. 
After the application of the questionnaire to the professionals who had or did not 
have direct contact with the application of the test, it was possible, through 
guided reference material, that the respondent found some information pertinent 
to the results of the tests in the database. With the application of this instrument 
it was found that, in fact, the present state of the base does not provide 
subsidies for an easy interpretation, consequently harming the decision making. 
After evaluation and through the result of the questionnaire, it was possible to 
elaborate a conceptual modeling, in order to arrive at an ontological modeling 
with the intention of minimizing the problematic regarding the use and 
interpretation of the data in the platform. After the construction of the ontology 
the same was validated with the use of an information system built for validation 
of the data with the education professionals. It was verified that the ontological 
modeling satisfies the case study of Prova Brasil. 

 
 

Keywords: Knowledge Management; Open Government Data; Ontologies, 
Prova Brazil.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O governo brasileiro disponibiliza diversos dados abertos relacionados à 

educação, como, por exemplo, Educação Básica, Educação Superior, Ações 

Internacionais e disponibilização dos dados. No entanto, grande parcela da 

população não usufrui destes benefícios, uma vez que desconhecem ou 

necessitam de conhecimento específico para acesso e uso desses dados. De 

acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br1), 

entre novembro de 2015 e junho de 2016, em 67.038.766 domicílios brasileiros 

foi possível mensurar o avanço dos dispositivos e acessos à Internet. Conforme 

ilustra a Figura 1, 97% dos domicílios brasileiros possuem aparelho televisor; 

podendo ser TV convencional ou SMART TV com acesso a Internet e 93% 

possuem um dispositivo celular.  

 
Figura 1: Proporções de domicílios que possuem equipamento TIC 

 

Este progresso deve-se à expansão das Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TIC) ocorrida nas últimas décadas, possibilitando que os 

dispositivos residenciais tenham acesso a Internet. Outro dado importante foi 

veiculado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

                                                           
1
 NIC.br. Disponível em: <http://nic.br/quem-somos/> Acesso em: 10 nov. 2016 
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Sociedade da Informação (CETIC2), evidenciando que no ano de 2016 mais da 

metade dos domicílios brasileiros, ou seja, 51% possuíam acesso à Internet, 

não apenas pelo celular, mas também por meio de TV e Tablet. Este avanço 

possibilitou aos cidadãos novas oportunidades de acesso à informação e a 

serviços, bem como uma maior interação entre governo e sociedade civil. 

A partir do exposto, pode-se afirmar que a sociedade brasileira de 

alguma forma tem a possibilidade de acesso à Internet, tão logo, também aos 

dados abertos governamentais publicados, conforme explicitada na Figura 2. 

No entanto, a porcentagem de busca de informações públicas ainda é 

relativamente baixa, destacando que os dados da educação tiveram o maior 

índice de procura, com 28% seguido 26% para taxas de impostos 

governamentais. 

 

 
Figura 2: Proporção de usuários de Internet, por tipo de informações referentes a serviços 

públicos procurados ou serviços públicos realizados. 

 

Segundo o CETIC, a proporção de pesquisas na Internet seja por tipo de 

informações referentes a serviços públicos procurados ou serviços públicos 

realizados tem crescido constantemente. Apesar da disseminação destes 

dados na rede, que deveriam proporcionar aos indivíduos melhores condições 

                                                           
2
 CETIC. Disponível em: <http://cetic.br/sobre/> Acesso em 06 março 2017 
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para a tomada de decisões sobre a aquisição de um bom plano de saúde, 

sobre a mobilidade urbana, entre outros serviços públicos, os mesmos não 

estão em conformidade para estas ações. 

Constata-se ainda que a diversidade de procura de informações pela 

Internet é vasta, desta forma faz-se necessário que a tecnologia e as formas de 

representação aprimorem-se. Verifica-se que os problemas com a 

disseminação das informações ainda persistem, devido aos dados estarem 

disponibilizados em locais dispersos, ao invés de centralizado. Acabando por 

dificultar o consumo das informações acerca de algo específico, por não 

estarem de forma acessível e de fácil entendimento.  

De acordo com o estudo realizado nas bases de dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP3 afirma-

se que a base de dados da Prova Brasil possui limitação de uso. A base de 

dados apresenta um acesso dificultado, exigindo equipamento de alto poder de 

processamento e podendo causar uma interpretação inadequada pelo usuário. 

Esta afirmação foi confirmada com pesquisa de campo realizado com os 

profissionais da educação, onde, os pesquisados encontraram dificuldades em 

responder as questões propostas pelo pesquisador. 

Para que o uso das informações armazenadas nas bases de dados 

governamentais ocorra de forma efetiva, é necessário que as mesmas 

possuam estruturada adequa, de tal forma que, qualquer pessoa ou agente de 

software, consuma este serviço (BITTENCOURT e ISOTANI, 2015). Com a 

perspectiva de uma estrutura adequada, é possibilitada a transformação dos 

dados em informação relevante à tomada de decisão de gestores, bem como 

da sociedade. Esta transformação pode ser entendida como possibilidade de 

construção de novos conhecimentos, vindo de encontro com a Gestão do 

Conhecimento (GC) em suas dimensões básicas: internalização, 

externalização, socialização e compartilhamento do conhecimento (NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008). 

As técnicas empregadas na GC visam facilitar a criação do 

conhecimento, o acesso e a reutilização destas informações, utilizando-se de 

                                                           
3
 INEP: Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover 

estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro. Disponível em: 
<portal.inep.gov.br>. Acesso em: 01 maio 2017  
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tecnologias que permitem: identificar, capturar, gerenciar e disseminar o 

conhecimento necessário para dar suporte à tomada de decisão. 

Consequentemente, permite que os atores envolvidos tenham acesso ao 

conhecimento necessário para a tomada de decisão sobre um dado domínio de 

conhecimento (BITTENCOURT & ISOTANI, 2015). 

A Gestão da Informação (GI) proporciona um suporte primordial a GC, 

por meio de Sistemas de Informações, e recursos tecnológicos, auxiliando nas 

técnicas e as práticas adotadas pela GC. É por meio destes recursos que os 

gestores conseguem lapidar as informações de tal forma que possam gerar o 

conhecimento. Dentre os recursos disponibilizados pela GI, encontra-se a 

ontologia, que surge como uma potencial forma de representação, 

compreensão e recuperação do conhecimento humano. Além disso, ela pode 

proporcionar benefícios para a comunicação corporativa bem como para a 

sociedade e, portanto, prestar apoio às iniciativas de GC nas organizações 

(BITTENCOURT e ISOTANI, 2015; DAVENPORT e BEERS, 1998). 

De acordo com a pesquisa de campo realizada, constatou-se que a base 

de dado governamental, em especial os dados da Prova Brasil possui 

limitações de uso. Sendo assim o recurso da ontologia provida da GI, 

apresenta-se como um recurso capaz de solucionar os problemas de 

representação. Diante disto, a seguinte questão de pesquisa pode ser 

formulada: Como subsidiar a Gestão do Conhecimento no uso de bases de 

dados abertos governamentais? A hipótese é que a modelagem ontológica se 

mostra como uma alternativa conveniente, uma vez que as ontologias são 

responsáveis por definir uma estruturação básica para a construção de bases 

de conhecimentos, facilitando sua compreensão e permitindo seu consumo 

(ALMEIDA, 2009).  

Para que essa modelagem ontológica possa responder a questão de 

pesquisa, será utilizado como estudo de caso da Prova Brasil, sendo ela um 

caso de dados abertos governamental na área da educação que apresenta 

problemas relacionados com a disseminação da informação em razão ao 

acesso e interpretação dos dados.  

Para a consecução deste trabalho, se fez necessário que os seguintes 

objetivos fossem alcançados:  
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1 - Propor um modelo ontológico de representação do conhecimento 

para a base de dados governamental da Educação Básica da Prova Brasil;  

2 - Aplicar o modelo ontológico proposto na base de dados com os 

resultados da aplicação da Prova Brasil; e, 

3 - Avaliar se o modelo ontológico efetivamente apoia a disseminação da 

informação no tocante ao acesso e ao entendimento dos dados 

governamentais da Educação Básica da Prova Brasil. 

Neste sentido, esta dissertação buscou proporcionar um subsídio a 

Gestão do Conhecimento com a proposta de uma modelagem ontológica para 

os dados abertos governamentais da Prova Brasil, utilizando-a como um 

estudo de caso. 

Com o crescente desenvolvimento das tecnologias para web, 

popularizou-se a sua utilização pela sociedade de indivíduos conectados, 

produzindo e consumindo informações de forma demasiada. Para Terra (2005, 

p. 191) “Toda esta tecnologia tende a elevar o poder de encontrar 

conhecimento onde antes havia apenas uma grande quantidade de dados e 

informações”. Entretanto, a qualidade deste crescimento não acompanha o 

grande volume de informações produzidas pelo governo brasileiro, 

ocasionando problemas de consumo pela sociedade ou gestores.  

A disponibilização dos dados da Prova Brasil, ocorre principalmente em 

formato pouco estruturado, refletindo em uma taxionomia precária, limitando 

assim a sua reutilização quer seja por agentes de software ou pessoas. O uso 

das taxonomias está fortemente relacionado à padronização terminológica dos 

campos, favorecendo a troca de informações (LI; TSAI, 2009). Sendo assim, a 

GC reconhece que deve haver uma gestão da informação nesta base, de tal 

forma que, os gestores consigam identificar os pontos fortes e fracos do 

resultado de sua escola.  

Ainda destaca-se o demora na disponibilização dos dados da Prova 

Brasil, como sendo um grande problema, pois acaba por afetar diretamente as 

práticas de qualquer gestão (TERRA, 2005). Com as informações dispostas 

com mais velocidade, é possibilitado aos gestores alcançarem os objetivos da 

educação com o uso eficiente de seus recursos. No âmbito da GC, a 

informação em tempo real é de fundamental importância tanto no apoio às 

estratégias quanto nos processos, culminando assim em tomadas de decisões. 
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Um setor que teve uma expansão importante foi à iniciativa dos Dados 

Abertos Governamentais (DGA), que tem como objetivo gerar benefícios como, 

a transparência no combate à corrupção e a ampliação da participação da 

sociedade. Como estes dados são públicos, consequentemente podem 

beneficiar um público maior, tendo como base: a educação, a saúde, a 

segurança e a política. Além disso, os dados governamentais podem propiciar 

aos cidadãos a possibilidade de escolha de serviços mais qualificados e 

eficientes, melhorando a qualidade de vida da sociedade (BITTENCOURT e 

ISOTANI, 2015).  

Neste viés, a educação tem um papel fundamental, pois o governo 

veicula em portais web específico os dados das avaliações em larga escala. 

Consequentemente, estes dados podem subsidiar a tomada de decisão de 

agentes públicos tais como gestores e professores, promovendo maior 

transparência e a participação da sociedade. 

A Prova Brasil, é uma modalidade de avaliação do ensino público e foi 

desenvolvida para realizar diagnóstico em larga escala, tendo como objetivo 

mensurar a qualidade do ensino oferecido pelo governo. Este instrumento de 

diagnóstico compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

juntamente com os instrumentos: Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB) e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Os três instrumentos são 

elaborados e analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Florindo e Berardi (2016) consideram que a partir dos dados publicados, 

os mesmos deveriam proporcionar elementos significativos para tomada de 

decisão, objetivando o aprimoramento da qualidade da educação. No entanto, 

não é possível um consumo adequado desses dados pela sociedade, devido 

ao fato que os mesmos não possuem uma usabilidade, ou seja, facilidade de 

uso adequada destes dados disponibilizados. 

Atualmente os dados da Prova Brasil estão disponibilizados em 

relatórios em formato PDF4, ou em microdados5. Estes relatórios, por si só, não 

                                                           
4 Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para exibir e compartilhar 
documentos de maneira compatível, independentemente de software, hardware ou sistema 
operacional. Foi desenvolvido pela empresa Adobe Systems em 1993.  
5
 Os microdados representa a menor fração de um dado e pode estar relacionada a uma 

pesquisa ou avaliação, que a partir de uma agregação, pode ser construída uma informação. 
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possibilitam nenhum tipo de consulta específica relevantes para os professores 

e os gestores escolares, necessitando recorrer a outas relatórios ou base de 

dados para melhor interpretar as informações. Por sua vez, os microdados 

estão disponibilizados em formato CSV6 e seu conteúdo é pouco estruturado, 

de tamanho e complexidade limitantes aos usuários.  

Em virtude desta dificuldade, o cidadão necessita de conhecimento 

específico e um alto poder de processamento computacional para acessar, ler 

e interpretar estes dados. Com isso, o problema de interpretação poderá 

prejudicar a tomada de decisões por professores e gestores educacionais 

(FLORINDO; BERARDI, 2016). 

 Neste âmbito, busca-se nas propostas da Web Semântica uma forma 

de representação que permita que os dados da Prova Brasil possam ser 

melhores interpretados, seja por seres humanos e/ou máquinas. Esta facilidade 

só é possibilitada devido à semântica que é empregada por meio de 

metadados7 nas bases de dados publicadas pelo governo.  

Nonaka e Takeuchi (2008, p. 56) afirmam a importância da Web 

Semântica tendo como “o aspecto semântico da informação é mais importante 

para a criação do conhecimento, pois enfoca o significado transmitido”. Com 

esta semântica será possível que computadores leiam e interpretem estas 

bases de dados, resultando em um entendimento mais acessível à sociedade 

(PICKLER, 2007; LAUFER, 2015). 

Laufer (2015, p. 33) afirma que,  

“A Web Semântica busca facilitar o processo de comunicação 
entre os diversos participantes do ecossistema, de forma a 
criar um modelo mental comum, minimizando a possibilidade 
de ambiguidades, e facilitando, assim, o trabalho necessário 
para o desenvolvimento de aplicações que manipulem as 
diversas fontes de dados.” 

 

Para que haja uma concretização do uso dos dados governamentais, é 

necessário que suas bases possuam uma estrutura semântica para que o 

                                                                                                                                                                          
Estas bases de microdados estão organizadas de forma a serem compreendidas por softwares 
específicos, o que agiliza o processo de tratamento e cálculos estatísticos. Disponível em: < 
http://academia.qedu.org.br/glossario/o-que-sao-microdados/ >Acesso em: 23.04.17 
6 Comma-Separated Values (CVS) é uma implementação particular de arquivos de texto 
separados po um delimitador como a vírgula ou a quebra de linha para separar valores. 
7 Metadados: São dados adicionais colocados sobre dados, com a finalidade de facilitar o 
entendimento dos dados publicados (Laufer, 2015). 
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acesso ocorra de forma facilitada. Neste campo, justifica-se na ontologia uma 

potencial forma de representação dos dados, capaz de minimizar a 

problemática apresentada, com a expectativa de melhor disponibilização 

destes dados. As ontologias podem apoiar a GC na organização semântica da 

estrutura destes dados, resultando na disseminação da informação em prol de 

um consumo facilitado aos cidadãos (BITTENCOURT e ISOTANI, 2015). 

O uso de ontologias por meio da Web Semântica permite o 

compartilhamento da mesma estrutura de informações, entre pessoas e 

agentes de software. Este compartilhamento viabiliza que ambos entendam a 

semântica contida nas taxionomias (vocabulários) de domínios específicos. O 

uso do vocabulário taxionômico possibilita diminuir as ambiguidades e propicia 

o intercâmbio de informações. Devido ao vocabulário empregado, é 

possibilitada uma descrição formal das relações existentes entre os objetos, em 

um formato que as máquinas possam identificar a associação de uma ontologia 

a uma página Web. Sendo assim, ela pode reduzir a ambiguidade e melhorar a 

interoperabilidade entre bases distintas, como forma de disseminação da 

informação (BITTENCOURT; ISOTANI, 2015).  

Deste modo, a partir de uma reestruturação ontológica adequada dos 

dados da Prova Brasil, os profissionais da educação, bem como a sociedade, 

podem usufruir de informações relevantes de seu interesse, para sua tomada 

de decisão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste referencial teórico é apresentar por meio da revisão de 

conceitos, as principais características técnicas e os conhecimentos existentes 

sobre os Dados Governamentais Abertos (DGA). Além da revisão dos 

conceitos, será abordado por meio da revisão sistemática um panorama geral 

dos DGA da educação aplicadas ao uso de ontologias. 

 

2.1 REVISÃO DE CONCEITOS 

 

A revisão de conceitos tem por objetivo apresentar os principais 

conceitos que circundam as áreas de GC, GI, as principais características 

técnicas e legislativas que circundam os DGA, e por fim, a ontologia como 

forma de estruturação e de representação do conhecimento.  

 

2.1.1 Gestão do Conhecimento 

 

O termo conhecimento vem sendo abordado por vários indivíduos da 

sociedade tais como: pesquisadores e gestores; buscando investigar a 

importância do conhecimento para a formação do homem. É notório que desde 

o inicio da humanidade o conhecimento se forma pela iteração do ser humano 

por meio da prática, por exemplo, a sua própria sobrevivência ou de seu grupo. 

Esta prática proporciona uma rica rotina de aprendizagem, por meio da 

transferência de conhecimentos adquiridos de forma internalizada e 

externalizada entre gerações. Esta transferência foi se evoluindo de acordo 

com as necessidades de sobrevivência do homem primitivo, quanto a sua 

segurança, saúde e alimentação.  

Autores como Dalkir (2005), Drucker (2002) e Nonaka e Takeuchi 

(2008), estabelecem um paralelo com a Origem das Espécies, e a evolução da 

sociedade, retratadas por meio de ondas, denominadas de Sociedade: 

Sociedade Primitiva, Sociedade Agrícola, Sociedade Industrial e chegando à 

Sociedade do Conhecimento. De certa forma, estas sociedades executavam 

técnicas de GC, mesmo que pouco explorado, ou até mesmo não identificado. 

Apenas na última onda a Sociedade do Conhecimento, o conhecimento passou 
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a ser visto e tratado como o bem mais valioso, onde ele esta enraizado no 

poder cognitivo do ser humano, e não só no produto final. Podemos afirmar que 

o conhecimento do ser humano, sempre existiu, e proporcionou um papel 

fundamental em sua sobrevivência e na evolução do mundo.  

Drucker (1976) sinalizou que a Sociedade do Conhecimento, teve suas 

primeiras manifestações com os ocorridos da Segunda Grande Guerra (1939 - 

1945). Após a guerra, a economia que era baseada na produção de bens, 

agora passou a ser uma economia voltada ao conhecimento empregado em 

seus produtos. Foi nesta sociedade que surgiu o nome de trabalhador do 

conhecimento, refletindo um novo sistema de produção e, uma nova realidade 

social, política, econômica e cultural.  

A partir do desenvolvimento científico do século XX, especialmente a 

revolução tecnológica, gerou nova forma de organização social em busca da 

informação e sua transformação em conhecimento. A sociedade atual, 

demanda de informações constantes e atualizadas, que por sua vez é 

produzida e fornecida pelos mais diversos veículos de comunicação digital. 

Porém, de nada adianta as informações estarem dispostas se não houver uma 

gestão eficaz destes dados, de tal forma que possa proporcionar ao cidadão 

um conhecimento novo a fim de aplicar em sua vida ou na sua família. 

Devido a esta preocupação, a busca do conhecimento, pesquisadores 

vêm ao longo dos anos, amadurecendo práticas e processos para gerenciar 

estes conhecimentos, por meio de retroalimentação e o aperfeiçoando 

técnicas, fornecendo subsidio para a solução de problemas.  Sendo assim ao 

longo das últimas décadas as práticas da GC tem passado por um 

amadurecimento significante, e autores como Dalkir (2005), Bem e Coelho 

(2013), Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (1997), Wiig (1997), 

tem discutido em seus trabalhos a forma como o conhecimento pode ser 

captado, socializado e disseminado. Sendo assim a GC tem se transformado 

em um valioso recurso estratégico para a vida das pessoas e das empresas. 

Passando a ser considerado um mecanismo que pode contribuir para as 

organizações empresariais, governamentais e educacionais. 

Segundo Dalkir (2005) a GC também é definida como a coordenação 

sistemática de pessoas, tecnologias, processos e estrutura organizacional a fim 

de agregar valor através da reutilização de conhecimentos e da inovação. Essa 
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coordenação é alcançada por meio da criação, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento, bem como por meio da alimentação das lições aprendidas e 

melhores práticas. Desta forma, é facilitada a alimentação da memória 

corporativa a fim de promover a continuação da aprendizagem organizacional, 

por meio do ser humano. 

De acordo com Bem e Coelho (2013), grande parte dessas práticas é 

suportada por ferramentas de representação do conhecimento. Assim como as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), os instrumentos de 

representação do conhecimento evoluem e se modificam de acordo com as 

demandas. Alguns autores como Davenport e Prusak (1997) e Carvalho (2012) 

discutem sobre dados, informações e conhecimentos: 

Para Davenport e Prusak (1997),  

 Dados correspondem às informações brutas, envolvendo a 

descrição de um objeto ou de um evento. Em si não são dotados 

de relevância, mas é a matéria-prima para a criação das 

informações;  

 Informações são os dados interpretados, dotados de relevância e 

objetivo, capazes de gerar conhecimentos; e, 

 Conhecimentos são derivados da informação, sendo uma 

mistura de elementos, podendo ser comparados a um sistema 

vivo, pois crescem e sofrem modificações conforme interagem 

com o meio.  

Enquanto Carvalho (2012),  

 Dado pode ser considerado registro de um evento qualquer, ou 

seja, o dado pode ser compreendido como um valor sem 

significado, ele é uma informação sem contexto, o mesmo não 

tem relação com nada. O dado por si só pode expressar um fato 

isolado que pode ser gerado por meio de uma ação que ocorre no 

dia a dia de empresa; 

 Informação é um conjunto de dados dentro de um contexto 

específico. Aqui os dados já estão mais estruturados, permitindo 

um significado maior aos dados, perfazendo-os em informação. 

Porém, eles ainda podem propiciar varias interpretações de 
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acordo com as diferentes necessidades de uma organização, e 

cognitivas de seus colaboradores, pois os mesmos podem ser 

interpretados de diversas formas.  

 Conhecimento é tido com o resultado, ou seja, é resultado de um 

processamento da informação complexa envolvendo um sujeito e 

um contexto. A partir do momento em que estas informações são 

acessadas e internalizadas nos indivíduos, possibilitam a criação 

e a codificação de novos conhecimentos. Consequentemente 

estas informações se transformaram em um novo conhecimento. 

 

Os autores Carvalho (2012), Dalkir (2005), Davenport (2008), Rosseti e 

Morales (2007), afirmam que o dado, a informação e o conhecimento são três 

elementos fundamentais na GC. Esta tríade é considerada o bem de maior 

valor dentro da organização, devido o conhecimento ser individual e 

intransferível, podendo apresentar-se como um ativo estratégico capaz de 

gerar vantagens competitivas. Ainda pode-se dizer que todas as práticas 

encontradas na GC, estão aparadas no tripé pessoas, tecnologia e processos. 

Portanto, o conhecimento que está interiorizado no indivíduo, deve estar 

alinhado com a tecnologia e as práticas adotadas pela organização. Assim, a 

partir dessa perspectiva, a organização pode dilatar o seu potencial competitivo 

de modo facilitado, pois o conhecimento esta acessível e reutilizável.  

De acordo com o estudo de caso da Prova Brasil, o governo brasileiro 

disponibiliza no portal do INEP os resultados desta prova, que pode ser 

acessado por gestores, professores e por toda a sociedade. Estes dados estão 

disponibilizados no formato de microdados, e, em relatórios prontos, ou 

gerados por intermédio de sistemas pré-programados. A partir destes dados, 

os gestores e professores devem realizar uma interpretação e análise destes 

dados de acordo com a sua realidade. Contudo, devido à imensa massa de 

informação e o tipo de estrutura disposta, não possibilita ao gestor escolar uma 

contextualização refinada, inviabilizando a codificação de um conhecimento 

novo.  

Para que ocorra a codificação deste conhecimento, Nonaka e Takeuchi 

(2008) divide o conhecimento em dois componentes opostos, mas que estão 
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enraizados nos indivíduos desde o surgimento da humanidade, sendo eles: 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito.  

 O conhecimento tácito é aquele que está enraizado no interior do 

individuo, se transformando em conhecimento impessoal e muitas 

das vezes intransferível. Este conhecimento é alimentado com as 

experiências vivenciadas no âmbito do trabalho e do contato com 

a sociedade. Atualmente este conhecimento tem se transformado 

no bem mais valioso das organizações, muito mais do que o 

produto final. Porém, muitos dos indivíduos encontram 

dificuldades cognitivas para externalizar os conhecimentos 

adquiridos no decorrer de suas experiências.  

 O conhecimento explícito é quando o individuo consegue expor 

seu conhecimento tácito para outros indivíduos, por meio de sons, 

imagens, palavras, através de uma linguagem formal ou informal.  

A partir destes dois conhecimentos podemos afirmar que o 

conhecimento tácito esta imerso nas experiências, nos sentimentos, nos 

saberes, nos valores e ideais de cada aluno no momento da aplicação da 

Prova Brasil. Enquanto que o conhecimento explicito é o conhecimento formal 

da plataforma que esta expresso nas planilhas, estes por sua vez podem ser 

processadas e transmitidas, ou seja, disseminada entre os gestores e 

sociedade.  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a criação do conhecimento se dá pela 

forma de conversão do conhecimento envolvendo o tácito e o explicito, entre 

quatro passos a seguir: Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização.  

 

 Socialização: Conversão do conhecimento tácito de uma pessoa 

no conhecimento tácito de outra pessoa. Aqui ocorre a troca de 

experiências em uma roda de conversa entre alunos de forma 

direta.  

 Externalização: Conversão de parte do conhecimento tácito do 

indivíduo em algum tipo de conhecimento explícito. Neste passo o 

aluno, esta articulando o seu conhecimento tácito por meio da 

comunicação. 
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 Combinação: Conversão de conhecimento explícito gerado por 

um indivíduo para agregá-lo ao conhecimento explícito da 

organização. Aqui o aluno esta colocando em prática os seus 

conhecimentos na realização da prova. 

 Internalização: Conversão do conhecimento explícito da 

organização em conhecimento tácito do indivíduo. Neste ponto o 

professor tem papel importante, pois aqui ele pode trabalhar com 

os resultados da prova com os alunos. 

O conhecimento individual (aluno) é limitado, não é possível entender 

tudo sobre as disciplinas avaliadas, assim, o processo de compartilhamento em 

que cada indivíduo contribui e favorece para a construção do conhecimento 

coletivo de sua turma. O mesmo ocorre com o profissional que esta a frente da 

turma, pois o seu conhecimento individual, deve ser compartilhado e 

interiorizado com outros profissionais, para que seja facilitada a construção do 

conhecimento no aluno. 

Para entender melhor os processos da GC é necessário compreender 

como ocorre cada etapa conforme apresentaram CEN (2014) e Dalkir (2005). 

1. Identificar o conhecimento – pessoas e organizações são 

incentivadas a pensar no que precisam realizar e qual o 

conhecimento necessário para isso;  

2. Criar novos conhecimentos – a criação de conhecimentos é 

normalmente resultado das interações sociais por meio de 

capacitações, resoluções de problemas em conjunto e pela 

troca de ideias;  

3. Armazenar conhecimento – por meio das interações entre os 

grupos, o conhecimento é absorvido pela organização e fica 

disponível para reuso. Outra maneira de armazenar o 

conhecimento é a documentação do chamado capital 

estrutural, onde processos, estrutura e política são 

considerados. O armazenamento do conhecimento, explicito, 

depende de atividades de representação como organização, 

categorização e também de atualização (apoiadas por 

estruturas de tecnologia);  
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4. Compartilhar conhecimento – consiste em disseminar o 

conhecimento para o lugar correto, no momento correto e com 

qualidade;  

5. Usar o conhecimento – conhecimento só traz valor para a 

organização quando usado. Esta atividade determina as 

demandas de conhecimento necessárias e servem de 

referência para a criação, armazenamento e compartilhamento 

de conhecimento. 

Com o avanço da tecnologia, o compartilhamento do conhecimento 

tácito tornou-se mais simples, uma vez que o mesmo pode ser armazenado, 

por meio de manuais, vídeos, e compartilhado para os outros membros da 

organização sempre que necessário. No próximo tópico abordam-se os dados 

governamentais abertos como matéria prima para ser gerenciado pela Gestão 

do Conhecimento em ambiente escolar. 

 

2.1.2 Dados Governamentais Abertos Conectados 

 

Neste tópico, faz-se necessário detalhar separadamente os conceitos 

que envolvem os Dados Governamentais Abertos e os Dados Conectados. 

 

2.1.2.1 Dados Governamentais Abertos 

 

Conforme o projeto Open Definition (2016) “dado aberto é um dado que 

pode ser livremente usado, modificado, e compartilhado por qualquer pessoa 

para qualquer finalidade". Ao disponibilizar dados abertos, o governo deve 

permitir a sua livre distribuição e reutilização por agentes de softwares ou seres 

humanos. Para que estes dados se tornem úteis e sejam utilizados, devem 

seguir três princípios importantes definidos pela rede internacional Open 

Knowlegde Foundation (2016), sendo eles: 

1 - Disponibilidade e acesso: os dados devem estar de forma visível, e 

os indivíduos devem ter a possibilidade de realizar na íntegra o 

download dos dados sem custas ou apenas à custa de reprodução (CD, 

DVD, entre outras mídias). O projeto Open Definition (2016) define que 



31 
 

estes dados devem ser totalmente processados por uma ferramenta de 

software livre. 

2 - Reuso e redistribuição: os dados devem ser distribuídos sem 

qualquer licença, devem permitir também que eles possam ser 

reutilizados, redistribuídos, e cruzados com outros conjuntos de dados 

abertos.  

3 - Participação universal: a disponibilização dos dados deve permitir a 

todos os interessados: utilizar, reutilizar e redistribuir, não havendo 

discriminação ou restrição para o comercial ou apenas educacional.  

De acordo com o manual de Dados Abertos Governamentais (2011), 

produzido pelo consócio internacional da World Wide Web o W3C8. O DGA 

corresponde à publicação e a disseminação das informações coletadas ou 

produzidas pelo setor público na Web. Por sua vez, esta disseminação deve 

ocorrer em formato bruto e aberto, e ser compreensível de modo a permitir sua 

reutilização em aplicações digitais em prol da sociedade. A partir desta 

disponibilização o DGA pode propiciar aos cidadãos a possibilidade de escolha 

de serviços mais qualificados e eficientes, melhorando assim a qualidade de 

vida da sociedade.  

De acordo com Open Government Data, em 2007 foram definidos os 

oitos princípios que regem o DGA, conforme ilustra a Figura 3, sendo eles: 

completos, primários, atuais, acessíveis, compreensível por máquina, não 

discriminatório, não proprietário e livre de licença.  

1 - Completos: Todos os dados públicos devem ser disponibilizados de 

forma completa, não podendo estar sujeitos a restrições de privacidade, 

segurança ou outros privilégios.  

2 - Primários: Estes dados devem ser apresentados em formato 

original, tal como colhidos da fonte, com o maior nível possível de 

granularidade, sem agregação ou modificação. 

3 - Atuais: Os dados públicos devem ser publicados o mais rápido 

possível, a fim de se tornarem mais uteis para o consumo da sociedade 

                                                           
8
 O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional no qual organizações 

filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões 
para a Web. Este consórcio tem como missão Conduzir a World Wide Web para que atinja todo 
seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo 
prazo. Disponível em: <http://www.w3c.br/Home/WebHome> Acesso em 01. Maio 2017. 
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que os produz. Normalmente este tipo de dados tem sua aplicação em 

periodicidades, e o mesmo é de suma importância, pois deveria 

proporcionar o mais breve possível o seu retorno para que haja um 

consumo mais eficaz. 

 4 - Acessíveis: Os dados devem ser disponibilizados para qualquer 

pessoa, indiferente de seu propósito. 

5 - Compreensível por máquina: Devem estar estruturados de modo 

que possibilite o processamento automático como, por exemplo, um 

arquivo estruturado, como CSV ou XML. Sendo assim, estes dados 

serão processados com maior rapidez e qualidade por agentes de 

softwares. 

6 - Não discriminatórios: Devem estar disponíveis para qualquer 

pessoa, sem necessidade de cadastro ou qualquer outro procedimento 

que impeça o acesso. 

7 - Não proprietários: Nenhuma entidade ou organização deve ter 

controle exclusivo sobre os dados disponibilizados. 

8 - Livres de licenças: Não devem estar submetidos a copyrights, 

patentes, marcas registradas ou regulações de segredo industrial. 

 

 

Figura 3: Princípios dos Dados Governamentais Abertos (DGA) 
Fonte: O autor 

 

Principios 
DGA 1 -Completos 

2 - Primários 

3 - Atuais 4 - Acessíveis 
5 - Compreensível 

por máquina 

6 - Não 
Discriminatórios 

8 - Livre de 
Licenças 
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De acordo com o Congresso Internacional Software Livre e Governo 

Eletrônico (CONSEGI9), disponibilizar os dados governamentais a sociedade 

requer ao governo, um avanço contínuo no desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas. A partir da iniciativa com a sociedade e o avanço das tecnologias, 

os dados governamentais poderão ser cada vez mais úteis a todos. Estas 

iniciativas ganharam força logo após a publicação do memorando do ex-

presidente dos EUA Barack Obama, que a partir da abertura e da reutilização 

dos dados governamentais, pode-se garantir uma maior expressividade e 

eficácia de seus dados. Sendo assim, este memorando proporciona o 

fortalecimento da democracia quanto à transparência, a participação e a 

colaboração (OBAMA, 2008). 

 A transparência promove o melhor acesso aos dados, fornecendo 

informações aos cidadãos sobre o que governo está fazendo com 

os dados coletados. 

 A participação e o engajamento público aumenta a eficácia do 

governo e melhora a qualidade de sua decisão, facilitando a 

educação pública, a democratização do conhecimento e a 

inovação.  

 Com a colaboração de todos, a partir de uma contínua 

realimentação da sociedade, governos, organizações privadas, 

promovem uma disseminação colaborativa do conhecimento. 

Alcântara et al. (2015, p. 3) afirma que,  

A publicação de dados tem gerado benefícios nas diversas áreas em 
que ocorre, como a transparência em órgãos governamentais que é 
utilizada como uma importante ferramenta no combate a corrupção e 
a ampliação da participação da sociedade no processo de 
desenvolvimento de novas soluções. Além do setor governamental, a 
educação também torna-se uma beneficiária, pois a grande 
quantidade de dados disponíveis pode auxiliar na tomada de decisão 
de professores e gestores escolares.  
 

Para Alcântara et al. (2015) a partir da abertura destas bases de dados 

haverá um elo maior entre governo e sociedade, proporcionando uma 

potencialização em prol da democracia a partir do acesso e o uso estratégico 

desta informação. De acordo com Shimada e Lacerda (2016) o objetivo das 

                                                           
9
 CONSEGI é um evento promovido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro), sendo um importante espaço para promover a troca de experiências e informações 
entre governo, sociedade civil organizada e representante de países parceiros. Disponibilizado 
em: <https://gestao.consegi.serpro.gov.br/> . Acesso em: 01 maio 2017 
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organizações públicas é de prestar serviços para a sociedade, sendo que tal 

objetivo deve ser alcançado visando uma maior eficiência de qualquer serviço 

público, resultando em um melhor atendimento à sociedade. Conforme 

retratado na Figura 4, podemos afirmar que os dados abertos governamentais 

se formam a partir da transparência, participação e colaboração.  

 

 
Figura 4: Importância dos Dados Abertos Governamentais 

Fonte: O autor 

 

Ainda podemos afirmar que quanto maior for à abertura dos dados pelo 

governo, maior será a transparência de seus atos. Consequentemente, haverá 

participação mais efetiva do funcionalismo público e uma retroalimentação pela 

sociedade, com possibilidade de novas soluções para problemas cotidianos. 

Conforme Bittencourt e Isotani (2015) e Chignard (2013), o movimento 

dos dados abertos saiu do campo científico ampliando-se para o universo 

privado e governamental. Esta ampliação foi fortalecida pelo ex-presidente dos 

EUA, Barack Obama, por meio de um memorando sobre a Transparência dos 

Dados Governamentais. O memorando define algumas diretrizes de gestão do 

governo norte americano quanto em todo o processo de gestão da informação, 

indo desde a publicação e o acesso dos dados do governo para o público em 

geral (Obama, 2008). 

De acordo com opengovpartnership.org (2016), a partir destes 

movimentos, criou-se a Parceria para Governo Aberto (portal Data.gov10), ou 

Open Government Partnership (OGP)11 tendo o Brasil como membro co-

fundador. Esta parceria é uma iniciativa internacional que pretende difundir e 

                                                           
10

 Data.gov: É o portal de disponibilizado das ferramentas e dos dados governamentais do 
EUA, sendo disponibilizado em: <https://www.data.gov/> 
11

 Open Government Partnership: Parceria de Governo Aberto, disponibilizado em: 
<http://www.opengovpartnership.org/>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
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incentivar o acesso às informações e as práticas governamentais relacionadas 

à sua transparência.  

A OGP foi lançada em 20 de setembro de 2011, quando os oito países 

fundadores da Parceria (África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, 

Indonésia, México, Noruega e Reino Unido) assinaram a Declaração de 

Governo Aberto e apresentaram seus Planos de Ação. Atualmente de acordo 

com o Open Government Partnership esta parceria conta com a participação 

de 70 países conforme Figura 5 e Tabela xx.  

 

 
Figura 5: Países membros da Parceria para Governo Aberto 

Fonte: http://www.opengovpartnership.org/ 

 

Relação de países membros do Open Government Partnership em 2017. 

1 Afghanistan 20 Dominican 
Republic 

39 Latvia 58 Philippines 

2 Albânia 21 El Salvador 40 Libéria 59 România 

3 Argentina 22 Estonia 41 Lituânia 60 Serbia 

4 Armênia 23 Finland 42 Luxemburgo 61 Sierra Leone 

5 Austrália 24 France 43 Malawi 62 Slovak Republica 

6 Azerbaijan 25 Georgia 44 Malta 63 South Africa 

7 Bósnia and 
Herzegovina 

26 Germany 45 México 64 South Korea 

8 Brasil 27 Ghana 46 Moldova 65 Spain 

9 Bulgária 28 Greece 47 Mongólia 66 Sri Lanka 

10 Burkina Faso 29 Guatemala 48 Montenegro 67 Sweden 

11 Cabo Verde 30 Honduras 49 Netherlands 68 Tanzania 



36 
 

12 Canada 31 Hungary 
(withdrawn) 

50 New Zealand 69 The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

13 Chile 32 Indonesia 51 Nigéria 70 Trinidad and Tobago 

14 Colômbia 33 Ireland 52 Norway 71 Tunisia 

15 Costa Rica 34 Israel 53 Pakistan 72 Turkey 

16 Côte D'Ivoire 35 Italy 54 Panamá 73 Ukraine 

17 Croatia 36 Jamaica 55 Papua New 
Guinea 

74 United Kingdom 

18 Czech Republic 37 Jordan 56 Paraguai 75 United States 

19 Denmark 38 Kenya 57 Peru 76 Uruguai 

 

 

De acordo com opengovpartnership.org (2017), para ingressar nesta 

parceria, os países devem assinar a Declaração de Governo Aberto12. 

Assinando esta parceria, os países se comprometem a fomentar uma cultura 

global de governo aberto que dê poder aos cidadãos e promova os ideais de 

um governo aberto. 

Conforme o Portal Brasileiro de Dados Abertos (2016), o Governo 

Brasileiro por intermédio do Ministério do Planejamento, lançou em 04 de maio 

de 2012 o Portal Brasileiro de Dados Abertos “dados.gov.br”. O portal é uma 

das ferramentas providas pelo governo, que utilizando de soluções livres e de 

código aberto, tem por objetivo centralizar a busca e o acesso aos dados 

públicos. 

Abaixo estão descritas a leis que reconhecem e determinam a 

necessidade de disponibilizar dados governamentais em formato aberto, por 

meio de Portais na WEB regulamentados pelas leis:  

 A Lei de Acesso à Informação no. 12.527 em seu artigo 8o, de 

18/11/2011, regula o acesso a dados e informações detidas pelo 

governo em seu Artigo primeiro.  

Inciso XXXIII do art. 5o XXXIII - todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
Inciso II do § 3º do art. 37 II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal - Cabem à administração 
pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 

                                                           
12

 Declaração de Governo Aberto: Disponibilizado em: 
<http://www.governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos/arquivos/declaracao-
governo-aberto.pdf>. Acessado em: 20 fev. 2016. 
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as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem.  
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
(BRASIL, 2011) 

 

 A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA (Instrução 

Normativa nº 4, 13 de abril de 2012);  

“A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) é um conjunto de 
padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle 
necessários para atender às condições de disseminação e 
compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de 
Dados Abertos, em conformidade com o disposto na e-PING. A INDA 
é a política do governo brasileiro para dados abertos (BRASIL, 
2012)”. 

 

e,  

 o Marco Civil da Internet Lei 12.965/14 de 23/04/2014.  

“Art. 1
o
 Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil e determina as diretrizes para 
atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
em relação à matéria (BRASIL, 2014)”. 
 

Dentre os contextos ora apresentados, denota-se que o governo 

brasileiro aplica parcialmente as boas práticas inferidas pela parceria com o 

OGP, com as normas e princípios gerenciados pelo consórcio W3C por meio 

das leis de acesso a informação.  De acordo com Alcântara et al. (2014, p. 4), a 

partir da disponibilização dos dados,  

[...] as pessoas não precisam ser especialistas em uma determinada 
área para poder entender dados sobre informações que elas 
procuram, assim como permitir que computadores possam acessar, 
consumir e interpretar dados de forma automática.  

 

O acesso e o uso destas bases, nem sempre são divulgados de forma 

correta pelos órgãos competentes, ficando apenas a divulgação e o acesso a 

um público seleto. Mesmo para este público, os dados são obscuros, precisam 

ser tratados, interpretados para que possam obter informações úteis de acordo 

com suas necessidades. Impossibilitando, assim, um consumo eficaz de curto 

prazo para uma utilização ativa e não reativa. 

O fator preponderante deste problema é ocasionado pela forma em que 

as bases de dados estão estruturadas, pois limita sua descrição e reutilização 

por outras aplicações e seres humanos. Por exemplo, no portal do IDEB, 
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encontram-se dados da educação disponibilizados em formato fechados (PDF, 

PNG, JPEG, entre outros), ou em gigantes bases de dados (arquivos textos, 

diversas planilhas eletrônicas em CSV). Somando o problema da divulgação e 

a forma em que os dados estão dispostos, o seu processo de reutilização 

acaba ficando oneroso, seja por profissionais da educação bem como pela 

sociedade.  

Alcântara et al. (2014, p. 4), define que, por meio semântico de dados, é 

possível amenizar a problemática apresentada, pela utilização de “um conjunto 

de boas práticas para publicação e consumo de dados na web, chamado de 

Dados Conectados (Linked Data)”. Utilizando deste conjunto de boas práticas, 

torna-se possível a obtenção de novas informações, tanto por seres humanos 

quanto por maquinas. Este conjunto preza por seguir padrões de 

representação dos dados, de forma que proporciona a um dado tornar-se 

legível por máquina.   

 

2.1.2.2 Dados Conectados 

 

De acordo com os autores Berners-Lee et al. (2001) e Alcântara et al. 

(2014), há um forte crescimento na disponibilização dos DGA no Brasil. 

Podemos confirmar este avanço com as pesquisas realizadas pelo Open Data 

Barometer (2015)13 em que o Brasil saiu do 21° para 17° lugar no índice que 

mede o impacto das iniciativas de dados abertos no mundo, conforme Figura 6.  

Enquanto que, no Índice Global de Dados Abertos14 o Brasil subiu 14 posições 

no ranking organizado pelo Open Knowlegde Internacional, ocupando assim o 

12º lugar entre os 122 países. Estes índices são mensurados por meio da 

disponibilização das bases de dados governamentais como: gastos 

governamentais, resultados de eleições, compras públicas, níveis de poluição, 

qualidade da água, posse de terras e dados do clima. 

                                                           
13

 Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/noticias/brasil-fica-em-12o-lugar-em-

ranking-mundial-de-dados-abertos>. Acesso em: 28 jan. 2017. 
14

 Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/noticias/brasil-fica-em-12o-lugar-em-

ranking-mundial-de-dados-abertos>. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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Figura 6: Rankings Globais do Open Data Barometer 2015 

Fonte: Adaptado de Ranking for the Open Data Barometer 3rd edition. p. 31-35. 

 

Contudo, mesmo com este avanço, alguns destes dados como os da 

educação básica brasileira em especial os microdados15 da Prova Brasil, estão 

disponibilizados na web em formato parcialmente ilegível por máquina: 

arquivos PDF e arquivos imensos em CSV. Os dados disponibilizados nos 

arquivos em PDF servem apenas de leitura e interpretação junto às planilhas 

da base. Enquanto isto os arquivos em CSV permitem uma analise parcial do 

que se deseja encontrar. Consequentemente, fica a cargo dos humanos, 

interpretar, classificar e selecionar informações de interesse (ALVARENGA & 

SOUZA, 2004).  

Alcântara et al. (2015, p. 3), afirma que, 

Ao aplicar Dados Abertos Conectados em contextos educacionais, é 
possível: melhorar a qualidade de conteúdos publicados - através do 
uso de vocabulários que formalizam e descrevem os termos 
utilizados; melhorar a veracidade das informações - através de links 
para a fonte de dados; e agilizar o processo de recuperação de 
conteúdo educacional - através da conexão entre repositórios com 
conteúdo educacional. 
 

                                                           
15

 Microdados consistem no menor nível de desagregação de uma pesquisa, geralmente 
retratando o conteúdo do questionário, preservado o sigilo das informações. Possibilitam aos 
usuários com conhecimento de linguagens de programação ou softwares de cálculo criar suas 
próprias tabelas de planos tabulares de dados numéricos.  
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A partir do cenário exposto, Berners-Lee propõe uma nova web, a (Web 

Semântica), que é uma evolução da web atual (Web Documentos), onde nesta, 

apenas seres humanos conseguem interpretar tais informações. Já a Web 

Semântica visa representar além do conteúdo, um significado, facilitando o seu 

processamento e, categorizando as informações para facilitar o acesso.  

A proposta da Web Semântica é incluir valores semânticos as 

informações, possibilitando que computadores entendam e infiram sobre os 

significados das informações (PICKLER, 2007).  

A Web Semântica não trata de uma revolução, mas sim de uma 
evolução da Web como a conhecemos hoje. Trata-se principalmente 
da adoção de padrões de metadados e de Compartilhamento destes 
padrões, de forma que possamos melhor utilizar o vasto repositório 
de informações disponível da Web de maneira mais produtiva, ágil e 
significativa (ALVARENGA & SOUZA, 2004, p. 139). 

 

De acordo com Dziekaniak e Kirinus (2004, p. 21) “A Web semântica 

visa incorporar semântica às informações”. Nesta, as páginas são projetadas 

com metadados (dados sobre dados), permitindo que os computadores na 

forma de agentes de softwares entendam os significados dos dados. A partir de 

seu uso, é possível descrever as informações a partir de valores semânticos, 

ou seja, dados enriquecidos que descrevem os dados.  

A Web Semântica consiste em uma rede onde os documentos podem 
ser representados de forma estruturada, possibilitando uma 
indexação mais eficaz e apresentando resultados mais condizentes 
com as necessidades informacionais dos usuários (VILLALOBOS & 
SILVA, 2010, p. 64). 
 

Ao utilizar este recurso, os dados são enriquecidos por meio de uma 

descrição mais bem detalhada, proporcionando uma agregação de seu 

significado real. Desta forma, com o uso de metadados é proporcionada uma 

forma adequada de apresentar informações úteis para identificar, localizar, 

compreender e gerenciar os dados, por meio da Web Semântica. 

De acordo com Villalobos e Silva (2010, p. 66)  

Enquanto a Web atual utiliza um mecanismo de representação de 
caracteres voltado para o entendimento dos usuários, a Web 
Semântica promove a compreensão da informação através das 
máquinas, quer dizer, a Web Semântica terá a vantagem de 
estruturar os dados encontrados nos sites para que eles, antes de 
serem entendidos pelos usuários sejam entendidos pelo próprio 
sistema. 
 

Nesse sentido, a Web Semântica é regulada pelo consórcio da W3C que 

apoia a representação das informações, para que além de humanos, os 
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computadores acessem e interpretem estas bases de dados por meio de 

agentes de software (BERNERS-LEE, 1998; PICKLER, 2007). Sendo assim, a 

Web Semântica proporcionará um retorno adequado das informações 

buscadas, permitindo agregar valores para tomadas de decisões (PICKLER, 

2007).  

Ainda segundo Villalobos e Silva (2010, p. 66)  

A Web Semântica tem uma finalidade clara, que é simplesmente 
melhorar a sistemática da recuperação da informação através de 
técnicas avançadas de representação da informação.  
 

Para a publicação dos DGA, recomenda-se seguir os preceitos da web 

semântica, pois é possível agregar valores as informações dispostas. Com os 

dados estruturados é possível produzir informações úteis e acessíveis à 

sociedade, além de combinar dados com múltiplas fontes de dados 

interligando-se a outras, ou seja, dados conectados. 

Conforme Alcântara et al. (2014, p. 20). 

Em definição, Linked Data se resume ao conjunto de boas práticas 
para a publicação de dados na web. Linked Data define princípios 
para a publicação e consumo dos dados e os classificam de acordo 
com sua disponibilidade, acesso, estruturação e conexão.  
 

Para Bittencourt e Isotani, (2015),  

Estas práticas são fundamentadas em tecnologias web, como HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) e URI (Uniform Resource Identifer), com 
o objetivo de permitir a leitura dos dados conectados, de forma 
automática, por agentes de software. 
 

De acordo com Alcântara et al., (2014),  uma vez os dados 

disponibilizados em formato conectado, possibilita gerar de forma automática 

novas informações por meio do cruzamento entre diversas fontes. Com este 

novo formato, é proporcionado um contexto mais facilitado e enriquecido sobre 

um determinado conjunto de dados a ser utilizado (ALCÂNTARA et al., 2014).  

Desta forma, a utilização das boas práticas, que o conceito de Dados 
Conectados fornece, proporciona tanto a estruturação como a 
inserção de semântica dos dados abertos, e assim, surge o conceito 
de Dados Abertos Conectados (Linked Open Data) (ALCANTARA et 
al., 2014, p. 5). 
 

Por meio dos recursos providos pela Web Semântica, destacamos 

alguns padrões tais como: RDF, RDF-S, Ontology Web Language (OWL) e 

Ontologias, no qual permite que seja realizado um processamento entre 

diversas bases: 
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 RDF (Resource Description Framework); é considerado como um 

recurso, identificado por meio de um identificador único - Uniform 

Resource Identifier (URI). 

 RDF-S (Resource Description Framework-Schema), integrado o 

RDF em schemes (esquemas), que ajudam a organizar a informação 

por meio de vocabulários. 

 Ontology Web Language (OWL) é a linguagem que permite 

representar, relacionar e manipular essa informação com maior nível 

de expressividade para a definição da semântica das informações. 

 Ontologias permitem realizar o cruzamento de dados entre base de 

dados distinta.  

De acordo com Bittencourt e Isotani (2015), os dados abertos 

conectados seguem algumas classificações denominadas de “5 estrelas” que 

foi proposto por Tim Berners-Lee, no contexto da Web Semântica. Nesta 

classificação quanto maior o número de estrelas os dados possuírem, mais 

conectado o dado será, ou seja, mais facilmente encontrado e utilizado por 

outros agentes de software. A seguir, na Tabela 1, é descrito o esquema das 

cinco estrelas.  

 

Tabela 1: Esquema de Maturidade dos dados: Cinco Estrelas 

 

 

O dado está disponível na web documentos, independentemente de seu 

formato seja (PDF, PNG, JPEG), sob Licença Aberta; 

 

 

Nesta, o dado está disponível na web em formato legível por Máquina, 

estruturado, e em formato proprietário (planilhas do Microsoft Excel); 

 

 

Aqui o dado está disponível na web em um formato legível por Máquina, 

estruturado e não Proprietário (planilhas em CSV); 

 

 

Aplica-se a regra anterior, porém seguindo os padrões estabelecidos 

pelo W3C (RDF e SPARQL), e a ultima classificação; 

 

 

Prover o padrão RDF conectado com outras fontes de forma a resultar 

em um contexto útil. 

Fonte: Adaptado de Bittencourt e Isotani (2015)      

 

Quando o dado é disponibilizado seguindo a terceira estrela, já podem 

ser considerados dados abertos, pois nesta classificação, é possibilitada a 

leitura e processamento em sistemas não proprietários. Contudo Bittencourt e 



43 
 

Isotani (2015), afirma que a classificação ideal, é a quarta estrela, devido à 

possibilidade de criar e executar consultas mais requintadas que buscam 

diferentes bases de dados em comum. Gerando assim resultados mais 

precisos e úteis a comunidade ou para a organização.  

A partir dos recursos providos pela WEB semântica, os padrões RDF, 

RDF-S e em especial as Ontologias, permitem ocorrer a interoperabilidade 

entre diferentes bases de dados. A interoperabilidade provida pela ontologia se 

relaciona com a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se 

comunicar de forma transparente com outro sistema. Desta forma para que 

ocorra a interoperabilidade é necessária que o sistema trabalhe com padrões 

abertos e com um formalismo, que possa descrever propriedades e 

relacionamentos nos metadados, por meio de regras de inferências da 

ontologia (SALES, 2006).  

A Ontologia é uma forma de representação dos conteúdos por meio de 

processamento tecnológico, favorecendo o compartilhamento de informações 

entre softwares e pessoas, permitindo o reuso das informações. Elas são 

desenvolvidas para facilitar o compartilhamento e reuso de informações 

descrevendo conceitos, relações, restrições de um domínio. Possibilita um 

maior uso de ontologias nas áreas que necessitam de integração de sistemas 

(GRUBER, 1993; GUARINO, 1998).  

O uso de Ontologias na Web Semântica, é considerado importante, 
pois permite que agentes de software entendam a semântica contida 
nas definições dos vocabulários de domínios específicos, diminuindo 
ambigüidades e propiciando o intercâmbio de informações, através 
das consultas às ontologias (SALES, 2006, p. 21). 
 

Assim, o desenvolvimento de ontologias se torna um dos temas 

importantes na Web Semântica em variadas áreas do conhecimento. Neste 

âmbito, a Web Semântica é uma forte demanda para o desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas ao termo ontologia para representação do 

conhecimento, conforme será apresentado a partir da próxima seção. 

 

2.1.3 Ontologia e Representação do conhecimento 

 

A representação do conhecimento tem sido amplamente abordada em 

diversas áreas do conhecimento, tornando-se uma grande área de estudo para 
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a comunidade científica. Neste campo podemos citar desde a sua origem na 

filosofia, a Inteligência Artificial, a Ciência da Informação, a Ciência da 

Computação, e, principalmente a Gestão do Conhecimento.  

Os termos, representação e conhecimento, perduram desde o principio 

da filosofia antiga com Platão16, Aristóteles, e até a filosofia moderna com 

Kant17, René Descartes18 e outros filósofos. Para os autores Artero (2009), 

Dalkir (2005) e Drucker (2001), a representação do conhecimento pode ser 

representada de diversas formas, dentro de cada contexto no qual o mesmo 

está inserido.  

Na filosofia o conhecimento foi estudado por diversos filósofos entre eles 

Heráclito19, Parmênides20, estes tinham o conhecimento como o centro do 

saber. O conhecimento era adquirido pela experiência do ser durante a sua 

vida. Para Heráclito, o conhecimento “[...] é a harmonia dos contrários, que não 

cessam de se transformar uns nos outros” (CHAUI, 2000 p.138). O 

conhecimento sempre é velho, pois tudo o que é novo já é passado, para 

Heráclito o conhecimento não é estável, durador e nem permanente. 

A realidade, para Heráclito, é a harmonia dos contrários, que não 
cessam de se transformar uns nos outros. Se tudo não cessa de se 
transformar perenemente, como explicar que nossa percepção nos 
ofereça as coisas como se fossem estáveis, duradouras e 
permanentes? Com essa pergunta o filósofo indicava a diferença 
entre o conhecimento que nossos sentidos nos oferecem e o 
conhecimento que nosso pensamento alcança, pois nossos sentidos 
nos oferecem a imagem da estabilidade e nosso pensamento alcança 
a verdade como mudança contínua (CHAUI, 2000 p.138). 

 

Para Parmênides, a visão de conhecimento vai a sentindo contrário a 

Heráclito, que entendia a mudança de forma continua, pelos sentidos e 

pensamentos. Em contrapartida Parmênides pensava o conhecimento de forma 

                                                           
16 Platão foi um filósofo e matemático nascido em 348 a.C em Atenas, no período clássico da 
Grécia Antiga. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 
17 Immanuel Kant foi um filósofo era moderna, nascido em 1724 em Konigsber - Alemanhã. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 
18 René Descartes (La Haye en Touraine, 31 de março de 1596 – Estocolmo, 11 de fevereiro 
de 1650[1]) foi um filósofo, físico e matemático francês.. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes 
19 Heráclito foi um filósofo pré-socrático considerado o " Pai da dialética". 535 a.C. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clito 
20 Parmênides foi um filósofo grego natural de Eleia, uma cidade grega na costa sul da Magna 
Grécia. 530 a.C. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%AAnides 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Descartes_%28Indre-et-Loire%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1596
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1650
https://pt.wikipedia.org/wiki/1650
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-socr%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magna_Gr%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magna_Gr%C3%A9cia
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imutável, ou seja, o conhecimento só é conhecimento se o mesmo continuar 

idêntico a si mesmo. 

Enquanto isto Sócrates e os sofistas tratavam o conhecimento como um 

problema central. Para os sofistas “não podemos conhecer o Ser, mas só 

podemos ter opiniões subjetivas sobre a realidade” (CHAUI, 2000, p. 139). 

Sócrates preocupava-se em indagar as causas e “afirmava que a verdade pode 

ser conhecida, mas primeiro devemos afastar as ilusões dos sentidos e das 

palavras ou das opiniões e alcançar a verdade apenas pelo pensamento” 

(CHAUI, 2000, p. 139). 

Para Platão conhecimento pode ser obtido pela crença, opinião (ambos, 

aparência das coisas), raciocínio e intuição intelectual (essência das coisas e 

das ideias). O conhecimento verdadeiro é conhecimento intelectual e não o 

sensível, pois ele busca modelar o conhecimento por meio do raciocínio e da 

intuição. Por este motivo Platão reconhece na matemática o conhecimento 

verdadeiro que alcança o Ser e a Verdade como a essência das coisas 

(ontologia), por meio da “[...] intuição intelectual das ideias verdadeiras, que 

constituem a verdadeira realidade” (CHAUI, 2000, p. 140). 

Enquanto que, Platão permanece na ruptura do conhecimento sensível e 

intelectual, Aristóteles estabelece conhecimento em ato de continuidade, pois o 

conhecimento é um acúmulo de informações. O conhecimento para Aristóteles 

é formado pela união do conhecimento sensível (a sensação, a percepção, a 

imaginação, a memória) e o intelectual (raciocínio e a intuição) conforme 

apresentado por CHAUI (2000). 

Os filósofos modernos Bacon21 e Descartes estudam como o 

conhecimento verdadeiro é possível, ignorando o conhecimento sensível que 

pode ser chamado de conhecimento falso. Para o filósofo Bacon, o avanço do 

conhecimento humano só é possível porque “as mudanças sociais e políticas e 

o desenvolvimento das ciências e da Filosofia propiciariam uma grande reforma 

do conhecimento humano” (CHAUI, 2000, p. 144). Enquanto que para 

Descartes, “o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual, parte das 

                                                           
21 Francis Bacon, 1°. Visconde de Alban, (Londres, 22 de janeiro de 1561) foi um político, 
filósofo, ensaísta inglês, barão de Verulam e visconde de Saint Alban. É considerado como o 
fundador da ciência moderna. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1561
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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ideias inatas e controla (por meio de regras) as investigações filosóficas, 

científicas e técnicas” (CHAUI, 2000, p. 145).  

Já o filósofo Locke22 não concorda com Descartes e nem com Platão, 

pois o conhecimento não se dá apenas pelo intelectual, em consonância com 

Aristóteles, que diz que o conhecimento se realiza de forma contínua. Para 

Locke o conhecimento parte da sensação e cresce até o ponto do término nas 

ideias, quando atinge se o intelecto. Desta forma, podemos afirmar que quando 

o individuo atinge o ápice do intelecto, ocorre o conhecimento de um domínio 

em especifico. Pode-se entender então que a Representação do Conhecimento 

(RC) pode ser definida como uma forma sistemática de estruturação e 

codificação do que se sabe sobre uma determinada ser/aplicação sobre o 

conhecimento de um dado domínio.  

A representação do conhecimento também é um ramo da Inteligência 

Artificial (IA), que estuda como o conhecimento pode ser representado e 

manipulado por sistemas de forma automática. Para Artero (2009, p. 25), temos 

que: 

Para que o conhecimento possa ser armazenado e manipulado por 
um computador é preciso que sejam adotados modelos adequados 
ao seu processamento. A escolha do modelo mais adequado para a 
representação do conhecimento em um computador depende, 
basicamente, do tipo de conhecimento que será armazenado e do 
modo como este conhecimento será processado pelo computador, 
além disso, deve se considerar também a facilidade para se incluir 
novas informações.  

A Inteligência Artificial na concepção de Artero (2009, p. 25), 

conhecimento é “a informação armazenada ou os modelos usados por uma 

pessoa ou máquina para interpretar, identificar, predizer responder 

apropriadamente ao mundo externo”. Mas, para que o conhecimento possa ser 

útil, deve ser estruturado e modelado por métodos adequados de 

processamento. 

Para Coppin (2015, p. 26) representar conhecimento, tem uma forte 

ligação de forma direta com as redes semânticas, onde as:  

“Redes semânticas fornecem um modo intuitivo para representar 
conhecimento sobre objetos e os relacionamentos existentes entre 
esses objetos. Os dados em redes semânticas podem ser tratados 

                                                           
22 John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632) foi um filósofo inglês e ideólogo do 
liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos 
principais teóricos do contrato social[1]. https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Locke 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wrington
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1632
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
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logicamente para produzir sistemas que têm um conhecimento sobre 
um domínio específico.”. 

 

Na Gestão do Conhecimento, para representar o conhecimento é 

necessário realizar alguns pressupostos como: capturar, armazenar, 

internalizar, para que futuramente possa disseminar conhecimento (DALKIR, 

2005) & (NONAKA E TAKEUCHI, 2008). Para Drucker (2001), a área de estudo 

da GC contempla uma sequência lógica que envolve em suas etapas, a gestão 

da informação. Afirmado por Zabot e Mello da Silva (2002, p. 58) “A tecnologia 

da informação tem sido considerado como um dos principais fatores 

responsáveis pelo sucesso das organizações, tanto em nível de sobrevivência, 

quanto no nível de competitividade”. Partindo destes dois pressupostos, 

podemos destacar que a GI é inseparável a GC, pois ambas caminham juntas, 

conforme ilustrada na Figura 7. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (DRUCKER, 1999) 
 
 

Figura 7: Evolução do Conhecimento 
Fonte: Adaptado de (DRUCKER, 2001) 

 

Analisando a Figura 7, os dados representam um conjunto de fatos 

discretos e objetivos sobre eventos, podendo ser entendidos como a matéria-

prima básica. Os dados ainda podem ser considerados como atributos de 

entidade, para a criação de novas informações. Enquanto que a informação 

constitui-se de um fluxo de dados interpretados, dotados de relevância e 

propósito capaz de gerar conhecimento (CARVALHO, 2012).  

A etapa de processamento de dados abrange as funções de captação, 

organização e tratamento dos dados. Esta etapa tem como objetivo a 

preparação dos dados para as ferramentas ou recursos tecnológicos.  

Durante a etapa de GI é realizada a busca por informações úteis no 

contexto da aplicação de descoberta do conhecimento em base de dados. A 

etapa de GC tem como objetivo viabilizar a avaliação da utilidade do 
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conhecimento descoberto por meio de ações que correspondam à soma de 

todos os recursos de conhecimento  

Oliveira (2008) e Barreto (2001) destacam algumas técnicas alternativas 

que são válidas e confiáveis para representação do conhecimento. Contudo, 

ressalta-se que é necessário escolher a técnica adequada, para evitar 

problemas de eficiência, de uso e de expressar conhecimento incerto e 

incompleto. A destacam-se algumas técnicas de representação do 

conhecimento, porém enfatiza-se a ontologia por ser o objetivo deste trabalho.  

 Conhecimento Procedimental: Nesta técnica o conhecimento 

pode ser representado em forma de funções/procedimentos. 

OLIVEIRA (2008);  

 Árvores de decisão: Esta técnica persiste em organizar os 

conceitos em forma de árvores. FONSECA (1994); 

 Lógica: A técnica da lógica representa o raciocínio ou 

conhecimento humano por meio de proposições e predicados. 

BARRETO (2001); 

 Inferências: Esta técnica realiza um exame de todas as regras 

existentes em um domínio e realiza a dedução de novos 

relacionamentos, propriedade quando possível. JOHN (2000);  

 Redes Semânticas: Este tipo de conhecimento é representado por 

grafos direcionados cujos “nós” são representados por conceitos, 

enquanto os arcos representam a relação entre os conceitos. 

RUSSELL (2004);  

 Taxionomias: A técnica de taxionomia tem auxiliado na 

classificação de recursos, objetos, na hierarquia, na identificação 

e localização de recursos que provém de uma base de dados. 

OLIVEIRA (2008); 

 Tesauros: Esta técnica persiste um instrumento de controle 

terminológico, que constantemente tem sido utilizado em sistemas 

de informação para a mineração de dados, com o objetivo de 

indexar e na recuperação de informações. RUSSELL (2004); e, 

 Ontologia. A técnica de representação em ontologia emprega a 

definição de conceitos, relações e regras de alguma área do 
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conhecimento, de forma compartilhada e formal, legível e 

utilizável por computadores, por meio de técnicas de taxonomia e 

regras de inferência. GRUBER (1993). 

Almeida e Barbosa (2009) salientam que as ontologias têm diferentes 

aplicações podendo ser usadas na Gestão do Conhecimento, na Recuperação 

de Informações, e em Sistemas de Informação para a estruturação e 

recuperação de dados.  

No contexto dos sistemas de informação, ontologias são geralmente 

usadas como modelos de sistema, mas seu uso não se restringe ao 

desenvolvimento de software. Uma vez avaliadas quanto ao seu conteúdo, 

uma ontologia pode proporcionar benefícios para a comunicação corporativa e, 

portanto, prestar apoio às iniciativas de GC.  

Segundo Brandt et al. (2008), como as ontologias são formalizações de 

um domínio compartilhado, seu uso na área de comunicação favorece à GC. 

Considerando que as entidades de domínio da ontologia são modeladas por 

meio de classes e relações, instanciando assim os conceitos ontológicos, tendo 

fatos concretos e itens de informação que podem ser armazenados na 

ontologia (BEM; COELHO, 2008). 

Ontologias têm sido largamente utilizadas na representação e 

organização da informação e do conhecimento especializado das mais diversas 

áreas de pesquisas durante as últimas décadas. Além dessa organização, as 

ontologias possibilitam representar o conhecimento de forma mais próxima da 

realidade vivenciada pelas áreas afins de um dado domínio. Esta organização 

fornece um vocabulário padronizado para a comunicação entre os agentes de 

software e indivíduos (PICKLER, 2007).  

O termo Ontologia foi introduzido na transição da Idade Média para a 

Idade Moderna, por volta dos séculos XVII e XVIII, pelo filósofo Rudolf 

Goclenius em 1613. O também filósofo alemão Jacobus Thomasius, designou 
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este termo em sinônimo, para os estudos da metafísica23 ou Filosofia 

Primeira24 de Aristóteles25 (CHAUÍ, 2000).  

O termo Ontologia é composto por dois outros termos que advém do 

idioma grego, “ontos” que significa “ser” ou “ente”; e “logos”, significa o “estudo, 

saber ou doutrina” originar-se nos estudos de Aristóteles e Platão. O ser é tudo 

aquilo que permanece com substância imutável, é tudo aquilo que fica 

indiferente às mudanças que ocorrem aos entes. Tomemos como exemplo de 

substância imutável: uma mesa de três ou de quatro pernas, ou uma mesa de 

escritório ou uma mesa de jantar, possuem o mesmo significado, mesmo sendo 

aparentemente diferentes, mas servem para acomodar algo. Sendo assim, os 

entes (formas) são mutáveis, e o Ser é a substância imutável (HOFFER, 2008 

& CHAUÍ, 2000). 

Para Chauí (2000, p. 266), a “ontologia significa: estudo ou 

conhecimento do Ser, dos entes ou das coisas tais como são em si mesmas, 

real e verdadeiramente.” Sendo assim, temos o ser como objeto, domínio ou 

conceito, e o ente são as formas que podem ter os objetos, mas a essência é 

mesma. 

No campo filosófico, a Ontologia foi aplicada como uma disciplina que 

tem por objetivo realizar o estudo do ser, explicando a sistemática da existência 

do ser. O seu principal problema está na aproximação da realidade com as 

teorias do conhecimento, pela impossibilidade do homem conhecer as causas 

em si mesmo. A Ontologia tenta estabelecer as categorias fundamentais dos 

modos gerais das coisas, estabelecendo as ciências naturais em sentido pleno 

(HOFFE, 2008).  

É também um tema amplamente estudado nos diferentes campos de 

pesquisa, seja nas áreas de saúde/humanas ou nos eixos tecnológicos 

(ALMEIDA, 2014; ALMEIDA & BARBOSA, 2009). As ontologias são 

desenvolvidas para capturar e facilitar o compartilhamento e reuso de 

                                                           
23

  Aristóteles define a metafísica como uma ciência que estuda o “ente enquanto ente”, ou 
seja, uma reflexão sobre as propriedades fundamentais que constituem necessariamente um 
ser (HOFFE, 2008).  
24

 Assim, a Filosofia Primeira é o estudo ou o conhecimento da essência das coisas ou do ser 
real e verdadeiro das coisas, daquilo que elas são em si mesmas, apesar das aparências que 
possam ter e das mudanças que possam sofrer (CHAUÍ, 2000, p. 266). 
25

 Aristóteles (384-322 a.c.) Filósofo grego nascido em 384 a.C na antiga Macedônia, um dos 
maiores pensadores de todos os tempos e considerado o criador do pensamento lógico. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle 
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informações descrevendo conceitos, relações, restrições e axiomas de um 

domínio. Com isso, as ontologias estão se tornando comum nas áreas que 

necessitam de integração de sistemas. (GRUBER, 1993; GUARINO, 1998). 

Quanto à utilização do termo ontologia no âmbito da representação 
do conhecimento, sua origem remete aos estudos apresentados no 
início da década de 1990 na área de Ciência da Computação, mais 
especificamente na subárea de Inteligência Artificial (IA), em projetos 
voltados para a organização de bases de conhecimento (RAMALHO, 
2006, p. 55). 
 

Os autores Guarino (1998) e Moreira et al (2004) distinguem os termos 

“Ontologia” e “ontologia”. O termo Ontologia (com inicial maiúscula) se refere 

aos estudos na Filosofia. Enquanto, ontologia (com inicial minúscula) 

compreende um estudo computacional para um vocabulário específico. Esta 

“ontologia” tem por objetivo descrever uma determinada organização de 

grandes bases do conhecimento, tornando interoperáveis e melhor 

estruturadas. 

Considerando que “representar” pode ser entendido como: “ato de 
apresentar algo por meio de”, verifica-se que nas últimas décadas as 
novas tecnologias da informação e comunicação têm impulsionado 
uma série de pesquisas relacionadas ao estudo e desenvolvimento 
de instrumentos de representação, focadas principalmente no 
ambiente digital (RAMALHO, 2006, p. 87). 

 

Ramalho (2006, p. 97) define que na computação, as ontologias são, 

Um artefato tecnológico que descreve um modelo conceitual de um 
determinado domínio em uma linguagem lógica e formal, a partir da 
descrição dos aspectos semânticos de conteúdos informacionais, 
possibilitando a realização de inferências automáticas por programas 
computacionais. 

 

De acordo Almeida (2014), o termo ontologia vem sendo utilizado pela 

ciência, desde a década de 60 no campo de estudo da Inteligência Artificial. 

Neste campo o objetivo é “capacitar o computador para o entendimento de 

atividades que somente um ser humano seria capaz de efetuar (SALES, 2006, 

p. 19)”. 

Ainda no campo da Inteligência Artificial, a ontologia se torna uma 

técnica eficaz de organização, compartilhamento, representação e o reuso da 

informação. Tornando-se assim um domínio especializado que possa ser 

comunicado entre pessoas e computadores por meio de agentes de software. 

Uma vez avaliadas quanto ao seu conteúdo, uma ontologia pode proporcionar 
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benefícios para a comunicação corporativa e, bem como para a sociedade 

(ALMEIDA & BARBOSA, 2011). 

Atualmente, o estudo de ontologias está voltado para a Web, onde se 
verifica um problema ainda muito comum: a recuperação imprecisa 
de informações. A solução dessa problemática tem atraído o 
interesse de profissionais das áreas de Computação e também de 
Informação, que acreditam que podem melhorar o nível de precisão 
das informações recuperadas, proporcionando mais semântica ao 
conteúdo das páginas Web. (SALES, 2006, p.20) 
 

De acordo com Almeida (2006, p. 112) "As ontologias podem ser 

classificadas em tipos a partir de critérios diversos como grau de formalidade, o 

tipo de estrutura, assunto da conceitualização, função específica, etc.". 

 Quanto o grau de formalidade, que é utilizado para especificar o 

vocabulário de termos e seus significados, temos a ontologia altamente 

informal, a ontologia semi-informal, a ontologia semi-formal e a ontologia 

rigorosamente formal (USCHOLD & GRUNINGER, 1996; GUIZZARDI, 2007). 

 Ontologia altamente informal, em que o vocabulário é expresso 

em linguagem natural; 

 Ontologia semi-informal, em que o vocabulário é expresso em 

linguagem natural de forma restrita e estruturado; 

 Ontologia semi-formal, cujo vocabulário é expresso em 

linguagem artificial definida formalmente; 

 Ontologia rigorosamente formal, em que os termos são 

definidos com semântica formal, teoremas e provas. 

Guarino (1998, p. 2) define mais um grau de formalidade; ontologias 

Formais. Este grau de formalidade “utiliza a teoria da lógica de primeira ordem, 

nas quais as palavras do vocabulário aparecem como predicados unários ou 

binários, chamados respectivamente de conceitos e relações”. 

De acordo com Guarino (1998) as ontologias podem ser classificadas 

em quatro categorias, sendo: Ontologias de nível superior, ontologias de 

domínio, ontologias de tarefas e ontologias de aplicação. 

 Ontologias de nível superior (Top - level ontologies) – este tipo 

de ontologia descreve conceitos iniciais muito genéricos, tais 

como espaço, tempo, e eventos, podendo ser especializados. 

Nesta ontologia podem-se criar classes e subclasses, 
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independentes de domínio, podendo ser reutilizados na confecção 

de novas ontologias;  

 Ontologias de domínio (Domain ontologies and task ontologies) 

- descreve o vocabulário relativo e são construídas por meio da 

especificação de conceitos de um domínio do conhecimento. 

Esse tipo de Ontologia é bem propício a Gestão do Conhecimento 

devido sua cooperação com os processos de representação e 

recuperação das informações de um dado domínio de 

conhecimento; 

 Ontologias de tarefas (task ontologies) - descreve o vocabulário 

relativo de termos a uma tarefa genérica ou atividade por meio da 

especialização de conceitos e domínios. Estas ontologias 

descrevem um vocabulário de ações com a finalidade de 

possibilitar a execução de tarefas pela máquina; e, 

 Ontologias de aplicação (application ontology) - são as 

ontologias mais específicas de tarefas de um domínio, desta 

forma esta ontologia é uma especialização da ontologia de 

domínio.  

Os autores Guarino (1998) & Gruber (1993); McGuiness & Noy (2016); 

Gruninger e Fox (2005) enfatizam que nem toda ontologia possui a mesma 

estrutura, ou que tenha apenas uma única forma. A construção de ontologias 

parte da definição de seu domínio e escopo, depois escolher uma metodologia, 

posteriormente uma ferramenta e por ultimo uma linguagem para sua 

especificação. 

A ontologia pode ser entendida como uma descrição formal de conceito 

que contém propriedades, relações, restrições e comportamentos. Desta forma 

é preciso compreender os elementos básicos que compõem uma ontologia 

quanto a sua construção: 

Conceitos: é o que e se pretende formalizar, sendo a representação dos 

atributos de um determinado domínio em uma taxonomia, possuindo 

informações que associado a ele, podem estar organizados em classes. 

Classes – elas são organizadas em uma taxonomia, reunindo os 

indivíduos que possuem um domínio em comum. Uma classe pode ser 

considerada (superclasse ou subclasse), conforme mostrada na Figura 8, 
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estabelecendo assim, relacionamentos de generalização e especialização 

(herança). Elas representam coleções de elementos que possuem atributos 

iguais e formam conceitos que definem um determinado objeto (SABINO & 

HEINZLE, 2015). 

 

 
Figura 8: Relação de Super Classe e subclasse 

Fonte: O Autor 

 

Atributos ou propriedade de classes - são consideradas as 

propriedades relevantes do conceito, conforme Figura 9; 

Relações– representam o tipo de interação entre os conceitos as quais 

representam e os relacionamentos semânticos envolvidos no seu domínio, ou 

seja, é a ligação entre os conceitos de um determinado domínio, conforme 

Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ilustrando conceito, propriedade e relacionamentos. 
Fonte: O autor. 

 

  

CLASSE A CLASSE B 

Propriedade 1 

Propriedade 2 

Propriedade 1 

Propriedade 2 
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Segundo Sabino e Heinzle (2015, p. 143),  

[...] As relações são descritas como propriedades binárias que 
descrevem características e relacionamentos entre classes ou 
indivíduos por meio dos quais é possível afirmar fatos sobre eles. 
Relacionadas às propriedades existem declarações para impor a elas 
restrições e caracterizações. Range (escopo) e domain (domínio) são 
os elementos utilizados para definir os conjuntos de elementos 
válidos envolvidos numa relação. O escopo é a classe de que parte a 
propriedade, e o domínio é a classe em que ela chega. 
 

Axiomas – os axiomas são usados para modelar sentenças sempre 

verdadeiras, sendo classificadas como estruturadas e não estruturadas. Para 

Sabino e Heinzle (2015, p. 143), “os axiomas são regras relativas às relações 

que devem obrigatoriamente ser cumpridas pelos elementos de uma ontologia, 

sendo restrições”. 

Instâncias – as instâncias representam os elementos (dados) 

específicos de uma ontologia. Estas instâncias são conceitos e relações que 

foram criadas na ontologia. “As instâncias representam os elementos ou 

objetos da ontologia, ou seja, são exemplares individuais das classes”(SABINO 

& HEINZLE, 2015, p. 143). 

De acordo com os autores Noy & Mcguinness (2016) após a 

conceitualização da fase inicial da ontologia, deve-se definir as classes e suas 

subclasses, a partir de uma hierarquia taxonômica. Após definir a estrutura 

hierárquica da ontologia, definem-se os slots (restrições) para os 

relacionamentos entre as classes. Por último, deve ser realizado o 

preenchimento das instâncias individuais para cada classe. Tendo em vista 

que, o desenvolvimento de uma ontologia deve ser um processo iterativo 

refletindo a realidade do dominio projetado.  

A partir dos conceitos apresentados nas Figuras 8 e 9 anteriores, 

Ramalho (2006) propõe um modelo do ontológico de gestão escolar, ilustrado 

na Figura 10. Neste, identificam-se as classes (Aluno, Avaliação, Curso, 

Disciplina, Pessoa, Professor, Prova, Trabalho) e seus relacionamentos (is-a, 

constitui, constituido_por, cursa, cursado_por, esta_ligado, 

exige, exibida_por, ministra, ministrado_por, possui, realiza, 

realizado_por).  

Nota-se que na Figura 10, a classe Avaliação é uma superclasse, tendo 

como subclasse: Prova e Trabalho. Já a classe Pessoa é uma superclasse, 

tendo como classes filhas: Aluno e Professor. Enquanto que as outras classes 
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fazem parte do domínio geral “Thing” definido pelo próprio software Protégé26, 

não possuindo subclasses relacionadas a elas. 

 
Figura 10: Relação de Classe e subclasse para o domínio Acadêmico 

Fonte: Adaptado de Ramalho (2006, p. 58) 

 

Na Figura 11, foi possível verificar os relacionamentos entre as classes. 

 

 
Figura 11: Diagrama de uma ontologia de um domínio Acadêmico  

Fonte: Adaptado de Ramalho (2006) 

 

Na próxima seção são descritas as algumas das Metodologias para o 

desenvolvimento de ontologias que objetiva sistematizar sua construção e 

manipulação. 

 

 

2.1.4 Metodologias para a Modelagem Ontológica 

 

                                                           
26 Protégé é uma ferramenta editora de ontologia livre e de fonte aberta e um sistema de 
gerenciamento de conhecimento. Protégé fornece uma interface gráfica de usuário para definir 
ontologias. Inclui também classificadores dedutivos para validar que os modelos são 
consistentes e inferir novas informações baseadas na análise de uma ontologia. Disponível em: 
http://protege.stanford.edu/ 



57 
 

De acordo com a literatura pesquisada, há diversas metodologias para 

construção de ontologias, cada qual possui características que se diferem. 

Descrevem-se as metodologias mais encontradas: metodologia de Gruninger e 

Fox (GRUNINGER e FOX, 1995), o método de Uschold e King (USCHOLD e 

KING, 1995), a metodologia Methontology (FERNANDEZ, GOMEZ-PEREZ e 

JURISTO, 1997), e a Noy e (MCGUINESS, 2000). Destaca-se em uma sessão 

separada a metodologia Deronto, escolhida para aplicação neste trabalho 

devido a sua agilidade e consistência em todas as fases de desenvolvimento.  

 

2.1.4.1 Metodologia de Gruninger e Fox  

 

Para Gruninger e Fox (2005), sua metodologia identifica os principais 

cenários que não eram adequadamente referenciados por ontologias 

existentes. Esta metodologia propõe seis etapas que visam fornecer um 

conjunto de possíveis soluções para os problemas encontrados, sendo elas: 

1. Descrever os principais problemas que a ontologia tenta resolver; 

2. Formulação de questões de competências que a ontologia deve 

responder em linguagem natural; 

3. Especificação da terminologia em uma linguagem formal para 

ontologia; 

4. Formulação das questões de competência formais; 

5. Especificação dos axiomas que fornecem significado aos termos da 

ontologia, 

6. Verificação da completude da ontologia. 

 

2.1.4.2 Método de Uschold e King  

 

Esta metodologia propõe que, ao desenvolver uma ontologia deve-se 

abranger um processo de quatro passos importantes a fim de resolver os 

problemas de representação do conhecimento. (USCHOLD & GRUNINGER 

1996). Os passos são definidos como: identificação do propósito; construção 

da ontologia definindo os conceitos e propriedades; avaliação e documentação. 
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1. Identificação do objetivo e do escopo da ontologia: Deve se 

descrever qual o objetivo da construção da ontologia, bem como, onde e por 

quem será utilizada.  

2. Construção da ontologia: Para a construção da ontologia, a mesma 

deve passar pelo processo de: 

Captura: devem-se identificar os conceitos-chave e relações no domínio 

de interesse de forma inequívoca e precisa para tais conceitos e 

relações refletindo ao domínio. 

Codificação: fase em que se define o formato das descrições 

semânticas para compor a ontologia. Para o autor, as duas fases 

(captura e codificação) devem caminhar juntas, a fim de proporcionar 

uma ontologia mais eficiente.  

Integração: Durante os processos de captura e codificação, pode se 

usar parcialmente ou totalmente ontologias que já existem.  

3. Avaliação da ontologia: neste passo, é avaliada toda a ontologia 

quanto, as classes, seus requisitos, axiomas, propriedades, se estão sendo 

atendidos. Caso haja incoerência, deve-se retornar no processo de captura. 

4. Documentação da ontologia: Todas as premissas importantes 

devem ser documentadas. Devem ser utilizados os espaços reservados para 

documentação na própria ontologia, para que a mesma tenha uma melhor 

objetividade. 

 

2.1.4.3 Metodologia Methontology 

 

Este modelo é baseado a partir do conhecimento de um domínio, e suas 

fases incluem: especificação de requisitos, conceitualização do domínio do 

conhecimento, formalização do modelo conceitual em uma linguagem formal, 

implementação de um modelo formal e manutenção de ontologias 

implementadas.  

Para Mattos, Simões e Farias (2010, p. 6),  

Esta metodologia propõe um ciclo de vida baseado na evolução de 
protótipos para o desenvolvimento de ontologias porque permite 
adicionar, mudar ou remover termos em cada nova versão, ou seja, 
novo protótipo da ontologia.  
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2.1.4.4 Noy e MCGuiness 

 

McGuiness & Noy (2016), propõe um refinamento da ontologia por 

intermédio de uma abordagem iterativa do inicio ao fim para o seu 

desenvolvimento. O ciclo iterativo inicia com uma modelagem inicial da 

ontologia, depois, é realizado a revisão e seu refinamento, com a finalidade de 

evolução no preenchimento de lacunas. Este está dividido em 6 

passos. 

Passo 1. Determinar o domínio e o escopo da ontologia. Os autores 

propõem responder quatro questões iniciais antes de iniciar o processo de 

desenvolvimento da ontologia:  

1. Qual o domínio que a ontologia pretende cobrir? 

2. Para que a ontologia será usada? 

3. Para que tipo de questões a ontologia deve fornecer respostas? 

4. Quem vai usar e manter a ontologia? 

 

Passo 2. Realizar uma pesquisa sobre ontologias já existentes no 

domínio. O autor sugere que seja realizado um levantamento de ontologias já 

desenvolvidas sobre o tema abordado, a fim de reutilizar uma ou diversas 

ontologias na construção de uma ontologia. Desta forma a ontologia a ser 

construída interagirá com outras aplicações que já tenham se comprometido 

com ontologias ou vocabulários específicos.  

Passo 3. Enumerar os termos importantes na ontologia. Esta fase 

consiste em criar uma lista com todos os termos ou conceitos e seus sinônimos 

identificando a suas propriedades para que possam ser usados ao domínio 

específico; 

Passo 4. Definir os conceitos e sua hierarquia. Neste passo os 

termos resultantes do passo 3, são colocados em hierarquias de forma que os 

mais genéricos sejam transformados em termos mais específicos, ou seja, 

especializados. Para os autores McGuiness & Noy (2016), existem três 

abordagens possíveis no desenvolvimento de uma hierarquia de classes: top-

down, bottom-up e combination. 

 Top-down: Este processo de desenvolvimento começa de cima 

para baixo definindo os conceitos mais gerais no domínio e 
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posterior especialização dos conceitos. Exemplo: Para uma 

ontologia de escola, teriamos como classes gerais, por exemplo: 

PESSOA e AVALIAÇÃO. Após a definição das classes gerais, 

inicamos a especialização dos mesmos, tendo na classe 

PESSOA: as classes mais especializadas como: PROFESSOR e 

ALUNO, e a classe AVALIAÇÃO pode ser especializada em: 

PROVA e TRABALHO.  

 Bottom-up: Este processo de desenvolvimento começa de baixo 

para cima definindo as classes mais especializadas, e, 

posteriormente realizando um agrupamento dessas classes em 

conceitos mais gerais. Exemplo: Para uma ontologia de escola, 

teriamos como classes mais especializadas: ALUNO e 

PROFESSOR, que posteriormente seriam agrupadas em uma 

classe denominada de PESSOA, e, as classes: PROVA e 

TRABALHO que posteriormente seriam agrupadas em uma 

classe denominada de AVALIAÇÃO. 

 Combination: Este processo suger a combinação das 

abordagens top-down e bottom-up: Definimos primeiro, os 

conceitos mais importantes, e, em seguida, generalizamos e 

especializamo-los adequadamente. Seguindo o mesmo exemplo 

da ontologia da escola, definiriamos a classe PESSOA, e já 

especializariamos ALUNO e PROFESSOR. O mesmo seria 

realizado com a classe AVALIAÇÃO, especializariamos em 

PROVA e TRABALHO, de acordo com a Figura 12. 

 

 
Figura 12: Exemplo da Ontologia Escola  

Fonte: O autor 
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Passo 5. Definir as propriedades dos conceitos: Para McGuiness & 

Noy (2016) é necessário definir informações internas (propriedades) para que 

as classes possam se suficientemente competentes, para responder as 

questões norteadoras da ontologia. Para cada propriedade (slot) na lista, 

devemos determinar de qual classe elas pentencem. Assim, a classe Aluno 

terá os seguintes slots: nome, endereco, telefone. Mas como a classe ALUNO, 

possui slots em comum com a classe PROFESSOR, e, ambas as classes são 

generalizadas da classe PESSOA, sendo assim, estas propriedades devem ser 

anexadas na classe principal, ou seja, a superclasse PESSOA, mediante 

apresentação da Figura 13.  

 
Figura 13: Propriedades da classe PESSOA 

Fonte: O autor 
 

Passo 6. Definir Facetas de Slots: Os slots (propriedades) podem ter 

diferentes facetas que descrevem o tipo de valor, os valores permitidos, o 

número de valores (cardinalidade) e outros recursos dos valores que o slot 

pode assumir. Na Figura 14, temos a propriedade nome, por sua vez ela é do 

tipo String, podendo receber caracteres em suas instâncias. A propriedade 

Nome e pertence à classe Pessoa, bem como as propriedades Telefone  e 

DataNascimento. 
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Figura 14: Definindo o tipo da propriedade 

Fonte: O autor 
 

Passo 7. Criar os indivíduos dos conceitos dentro da hierarquia.  

Neste passo, devem-se preencher os indivíduos (instâncias) nos 

conceitos criados, preencheendo os valores de slot. A Figura 15 demostra a 

instancia (Rafael) da classe aluno, com as suas propriedades: nome, telefone e 

DataNascimento, com os seus tipos devidamente preenchidos. Enquanto que 

na Figura, 16, ilustra os relacionamentos e as propriedades da Instância. 

 
Figura 15: Instância com as suas propriedades devidamente preenchida. 

Fonte: O autor 
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Figura 16: Exibindo as propriedades do individuo aluno 

Fonte: O Autor 

 

Na próxima sessão será abordada a metodologia escolhida para 

realização da modelagem ontológica.  

O método DERONTO foi criado por Fábio Manoel Caliari em 2007, e foi 

selecionada por ser uma metodologia que proporciona benefícios quanta 

agilidade na construção de ontologias. Comparada com as metodologias 

abordadas na nesta sessão, a metodologia DERONTO apresenta adequada 

consistência em cada fase de seu desenvolvimento, por já possibilitar ao 

desenvolvedor realizar a sua documentação fase a fase. Além desta 

consistência, a metodologia DERONTO aborda em uma de suas fases o 

modelo conceitual Diagrama Entidade Relacionamento (DER27) que vem de 

encontro à modelagem de Base de Dados. Sendo assim, o uso desta 

metodologia se adequa a construção de ontologias com base de dados 

governamentais.  

 
 

2.1.5 Método DERONTO – Modelagem estudo de caso 

 

O método DERONTO foi apresentado em 2007, ao Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da Universidade 

Tecnológica Federal Paraná (UTFPR), para obtenção do título de mestre em 

ciências por FÁBIO MANOEL CALIARI. A dissertação teve como título 

“DERONTO: MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO DE ONTOLOGIAS A PARTIR 

                                                           
27

 O DER, é um modelo de dados de alto-nível criado com o objetivo de representar a 

semântica associada aos dados do minimundo, sendo utilizado para na fase de projeto 
conceitual, onde o esquema conceitual do banco de dados da aplicação é concebido (Heuser, 
1998). 
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DE DIAGRAMAS ENTIDADE-RELACIONAMENTO”. O mestrando apresentou 

um método que promove a construção e documentação de ontologias baseada 

a partir de modelagem de Diagrama Entidade Relacionamentos (DER), 

enquanto que às outras metodologias utilizam de excessivos processos que 

dificultam o seu desenvolvimento. 

DERONTO é composto por seis passos e tem como objetivo 
facilitar aos profissionais da área de informática o processo de 
desenvolvimento de ontologias agilizando-o pela utilização de 
uma ferramenta de modelagem conhecida (DER) e pela 
utilização de uma documentação simplificada. (CALIARI, 2007, 
p.30) 

 

A Figura 17 ilustra os seis passos do método, e a partir do terceiro 

passo, o processo é interrompido dando inicio a documentação da ontologia, 

em um processo de ida e volta, ou seja, ao realizar o passo e documentar a 

ontologia. Terminando o passo 6, caso necessário volta ao passo 2 para 

verificar se em algum passo o processo falhou, caso contrário, tem-se a 

primeira versão da ontologia. 

 

 
 Figura 17: Método para criação de uma ontologia a partir do DER. 

 Fonte: Adaptada de Caliari (2007, p.30) 

 

A seguir faz-se necessário explanar os passos da metodologia: 
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No passo 1, neste passo, é abordado todo o processo de entendimento 

e definição modelagem do domínio/aplicação por meio do Diagrama Entidade 

Relacionamento. O autor recomenda o modelo de Peter Chen, por ser o mais 

difundido na área da informática. (CALIARI, 2007); 

No passo 2, aqui busca refinar o DER construído no passo 1, 

remodelando os atributos compostos e multivalorados, e as relações de 

atributos entre as entidades sendo transformadas em novas entidades. O 

atributo composto é formado dois ou mais atributos simples associados a ele, 

por exemplo: o atributo nome, pode ser composto de mais dois atributos 

simples, sendo o primeiro nome e o ultimo nome, ou nome próprio e apelido. 

Enquanto que o atributo multivalorado possui mais de uma informação 

associada a ele, por exemplo: telefone pode ser celular, fixo, residencial, entre 

outros. (CALIARI, 2007). 

Os relacionamentos se dão pelas relações entre entidades, por exemplo, 

a Figura 18 mostra que entidade Venda possui um cliente que esta 

armazenada na entidade Cliente, sendo assim, existe uma relação entre a 

entidade Venda e Cliente, desta forma nasce uma nova entidade com os seus 

atributos. 

 

Figura 18: Relações entre entidades, que viram novas entidades. 
Fonte: O Autor 

 

Ainda neste passo, é realizada a especializações de entidades que 

contem a palavra Tipo, por exemplo: a pessoa pode ser Pessoa Física ou 

Pessoa Jurídica. Neste caso o diagrama possui uma relação de especialização, 

tendo a classe pessoa como super classes, e as classes pessoa física e 

pessoa jurídica como filhas, conforme Figura 19. 

 



66 
 

 
Figura 19: Especialização entre classes 

Fonte: O Autor 

 

O passo 3, visa obter os conceitos e subconceitos da 

ontologia examinando-se as entidades do DER, para as nomenclaturas quanto:  

a) Entidades se tornam Conceitos,  

b) Terão letras maiúsculas, e no singular,  

c) Não deve abreviar nomes,  

d) As entidades possíveis de serem especializadas se tornarão 

subconceitos. 

O autor sugere o preenchimento da Tabela 2, para realizar a 

documentação dos conceitos da modelagem. 

Tabela 2: Documentação dos conceitos e subconceitos da ontologia. 

Documentações dos Conceitos 

Nome do Conceito: Identificação do conceito 

Descrição: Interpretação desejada pelo projetista descrita informalmente 

Sinônimo: Palavras do mesmo significado 

Fonte: Caliari (2007, p.39) 

 

No passo 4, Caliari (2007), procura definir as propriedades dos 

conceitos, em suas característica e nomenclaturas. 

A característica funcional de uma propriedade provém da 
cardinalidade do relacionamento correspondente no DER, a inversa, 
da existência de papéis no relacionamento e a simétrica e transitiva 
devem ser atribuídas manualmente. Em seguida, são apresentadas 
as regras de nomenclatura para as propriedades e, em seguida, 
como obtê-las a partir de atributos e de relacionamentos. (CLARIARI, 
2007, p. 39) 

 

Quanto às nomenclaturas, o autor sugere que não sejam abreviados os 

atributos, tendo a primeira letra de cada palavra em maiúscula e sem espaço 

ligado por underline, e caso tenha nomes repetidos, incluir um caractere para 

diferenciar uma propriedade da outra. 

Para realizar a documentação deste item é preenchida a Tabela 3. 
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Tabela 3: Documentação das propriedades da ontologia. 

Documentação das propriedades da ontologia 

Nome do Conceito: Identificação da propriedade 

Descrição: Descrição em linguagem natural da propriedade 

Tipo: Object ou datatype 

Domínio: Conceito domínio 

Imagem: Conceito imagem 

Característica: Nenhuma, simétrica, transitiva ou funcional. 

Fonte: Caliari (2007, p.42) 

 

No passo 5, Caliari (2007, p. 42), trata das condições de existências dos 

indivíduos da ontologia. 

O objetivo é construir os axiomas de definição dos conceitos da 
ontologia partindo-se das cardinalidades expressas no DER. Um 
conceito da ontologia pode ter uma definição completa ou parcial. Um 
conceito é parcialmente definido se possui apenas condições 
necessárias e totalmente definido se possui uma ou mais condições 
necessárias e suficientes. Para que um indivíduo qualquer seja 
classificado como indivíduo de um conceito, este deve satisfazer as 
condições necessárias e suficientes do conceito. O fato de um 
indivíduo satisfazer condições necessárias não é suficiente para 
classificar um indivíduo como sendo representante do conceito em 
questão, no entanto, são condições verdadeiras para todo indivíduo 
daquele conceito. 

 

No ultimo passo do método, o projetista deve fazer uma avaliação da 

ontologia em todos os aspectos, caso seja necessário retornar ao passo 2 para 

adequações. 

 

2.1.6 Ferramentas para construção de ontologias 

 

Para construção de ontologias, existem várias ferramentas disponíveis 

que auxiliam os desenvolvedores durante a construção das ontologias, tais 

como: WebODE, OntoEdit e Protégé, todas elas em modo gráfico. Destaca-se 

para este trabalho, o uso da ferramenta Protégé por ser de código fonte aberto 

e permitir rapidez no desenvolvimento de ontologias (STANFORD, 2017). 

O uso desta ferramenta possibilita aos desenvolvedores a construção e 

a edição de ontologias por meio da descrição de classes, propriedades (Object 

e DataProperty), axiomas, inferências e indivíduos. Esta ferramenta foi 

desenvolvida no projeto Knowledge Modeling Group (KMG) da Faculdade de 

Medicina do Departamento de Informática Médica (SMI - Stanford Medical 

Informatics) da Universidade de Stanford (STANFORD, 2017). 
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A ferramenta Protégé permite a instalação de plug-ins adicionais que 

auxiliam na construção e edição de ontologias, possuindo grande comunidade 

envolvida em atualizações e criação desses plug-ins. A versão mais atual 

disponível para download é a Protégé 5.1.028. 

Conforme mostrada na Figura 20, a ferramenta Protégé, possui um 

menu principal, seguida de uma gama de plug-ins em forma de abas, que 

podem ser abertas de acordo com a necessidade do desenvolvedor. 

Destacam-se nesta ferramenta as abas: Classes, Entities, Object Properties, 

Data Properties, OntoGraf e OWLViz.  

 

 
Figura 20: Tela inicial da ferramenta Protégé 

 

As quatro primeiras abas citadas são utilizadas para construção e edição 

das classes, dos relacionamentos, das instancias e regras para uma ontologia. 

Faz-se necessário a descrição de forma sucinta cada uma destas abas.  

A aba Classes abre a tela Class hierarchy conforme mostrada na Figura 

21, esta aba é destinada para a construção e edição das classes da ontologia.  

Percebe-se no exemplo abaixo, que foi possível criar classe e subclasses, 

aperfeiçoando a taxionomia da ontologia. 

 

                                                           
28

 http://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege 



69 
 

 
Figura 21: Tela Class hierarchy, contida na aba Classes 

 

A aba Entities, além de possibilitar que o desenvolvedor crie as classes, 

ela funcione como um centralizador, permitindo que por meio dela, possa ser 

realizada a criação das propriedades, a instanciação dos indivíduos, e as 

anotações, conforme mostrada na Figura 22. 

 

 
Figura 22: Aba Entities 

Fonte: O autor 

 
A aba Object Properties, abre a tela Object property hierarchy, 

permitindo a criação das propriedades de relacionamentos entre os conceitos 

da ontologia. É possível verificar como mostrado na Figura 23, o 

relacionamento “possui”, relacionando as classes por meio de um Domain e 
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Range, neste caso temos que o Domínio “CLASSE1” possui um 

relacionamento de “possui” com a “CLASSE2”.  

 

 
Figura 23: Tela Object property hierarchy 

Fonte: O autor 

 
Na aba Data Properties, encontra-se a tela Data property hierarchy, que 

permite a criação e edição dos atributos das classes. Conforme ilustrada na 

Figura 24, permite a criação de um atributo que compõe por meio de um 

domain a classe “CLASSE2”, e o tipo “inteiro” como range, desta forma este 

atributo só pode receber valores do tipo inteiro. 

 

 
Figura 24: Tela Data property hierarchy 
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Fonte: O autor 

 
A aba Individuals by class, permite a inserção de instâncias em suas 

respectivas classes, bem com fazer o relacionamento desta instância com 

outra classe, por meio da propriedade object, conforme ilustrada na Figura x.  

As instâncias podem possuir um nível alto de detalhamento conforme ilustrado 

na Figura 25, ou seja, seus atributos. Nota-se que a instância “C1”, possui um 

atributo com o valor “1”, pela inserção do data property assertions.  

 

 
Figura 25: Tela Individuals by class 

Fonte: O autor 

 
A Aba OWLViz, permite uma visualização da hierarquia entre as classes 

uma ontologia, declaradas e das classes inferidas. Na Figura 26, temos a 

ilustração da hierarquia de classes mostrando a subclasses da Classe 1. 

 

 
Figura 26: Tela OWLViz 

Fonte: O autor 
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E por fim a aba OntoGraf, que permite a navegação interativa entre os 

conceitos e os seus individuos, em diversas visualizações que facilitam a 

navegação. Na Figura 27, mostra os classes, bem como os seus indivíduos e 

relacionamentos, além de mostrar as propriedades que os indivuos possuem. 

 

 
Figura 27: Tela OntoGraf 

Fonte: O autor 
 
 

2.1.7 Estudo de Caso: PROVA BRASIL 

 

A Prova Brasil é um dos instrumentos de diagnóstico em larga escala, 

que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), juntamente 

com os instrumentos: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), conforme Figura 32. Os três 

instrumentos são elaborados e analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

 
Figura 28: Instrumentos de diagnóstico que compõe o SAEB 
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Fonte: Adaptado de <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc> 

 

Faz-se necessário explanar sucintamente os instrumentos e sistemas de 

avaliações, dando ênfase no instrumento de avaliação da Prova Brasil, como 

sendo o estudo de caso da pesquisa. 

O sistema de avaliação do SAEB é composto pelos instrumentos: ANA, 

SAEB e Prova Brasil, avaliando o ensino da educação básica brasileira. Este 

sistema tem como finalidade, contribuir por forma de indicadores para a 

melhora na oferta do ensino de qualidade, bem como destinação de recursos 

financeiros e administrativos. 

Para o INEP, a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) tem 

por finalidade avaliar de forma amostral alunos das redes publica e privada do 

ensino. Esta avaliação tem por intuito avaliar a qualidade e a eficiência da 

educação brasileira nas séries: 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e do 3° 

ano do Ensino Médio. 

De acordo com o INEP, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

é uma avaliação censitária, que ocorre anualmente junto aos alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental da rede pública. Esta por sua vez, tem por objetivo de 

avaliar os níveis de alfabetização em letramento em Língua Portuguesa e, em 

Matemática, além da condição da oferta da educação. 

A ANRESC (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar), 

popularmente conhecida como Prova Brasil, é aplicada de dois em dois anos, 

tendo a sua primeira edição aplicada em novembro de 2005. Esta avaliação 

tem como escopo realizar diagnóstico detalhado do currículo escolar básico, 

por meio de questionários (Língua Portuguesa, Matemática e sócio econômico) 

sobre o ensino oferecido pela rede pública, para todo o país (CASTRO, 2009).  

A Prova Brasil é realizada nos estabelecimentos públicos (municipais, 

estaduais ou federais) nas zonas (urbanas ou rurais), onde possua no mínimo 

20 alunos matriculados nas séries avaliadas e que no ano anterior tenham 

participado do senso escolar. Enquanto que nas escolas privadas, o MEC 

avalia uma pequena amostra de colégios e alunos, apenas para compor 

juntamente com os dados públicos o cálculo do DEB. 

De acordo com o nível de aprofundamento de desempenho deste 

diagnóstico, é possível realizar o cálculo das médias: por escolas, regiões, 
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unidades da federação, municípios e a nível individual. Desta forma esta 

avaliação fornece dados mais detalhados de modo a complementar as 

informações já oferecidas pelo SAEB (CASTRO, 2009; NETO; DE SOUSA; DA 

SILVA, 2010). 

Os instrumentos avaliativos (caderno de questões), os alunos 

respondem a questionários de Língua Portuguesa, e Matemática. O 

questionário da Língua Portuguesa tem como principal foco a: leitura, 

interpretação, criticidade, variação linguística e letramento do aluno. Enquanto 

que os questionários de Matemática têm como foco a resolução de problemas 

que envolvem: espaço e forma, grandezas e medidas, números e 

operações/álgebra. Os instrumentos são aplicados no quinto e nono anos 

(respectivas quarta e oitava séries) do Ensino Fundamental. (NETO; DE 

SOUSA; DA SILVA, 2010). 

Segundo Inep a Prova Brasil possui a seguinte estrutura: 

 Possuem 21 tipos diferentes de cadernos de prova para 

cada série/ano, sendo que cada aluno responde a apenas um 

caderno de prova. Desta forma, dois alunos na mesma turma não 

respondem necessariamente às mesmas questões. 

 Cada caderno de prova é constituído por quatro blocos, 

sendo que dois são destinados a respostas de Língua Portuguesa 

e os outros dois abordam questões de Matemática. Os testes são 

de múltipla escolha, com quatro ou cinco alternativas de resposta 

para cada questão, sendo que apenas uma está correta. 

 Os alunos de 5° ano responderão a 22 itens de português e 

a 22 itens de matemática.  

 Já os estudantes de 9° ano e do 3º ano do ensino médio 

responderão a 26 itens de português e a 26 de matemática.  

 O tempo total estipulado para a realização das provas é de 

2 horas e 30 minutos. 

 Existem, no total, 77 itens de cada disciplina no 5º ano e 91 

itens de cada disciplina na 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º 

ano do Ensino Médio. 
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Além dos questionários específicos, os alunos fornecem informações 

pessoais, por meio dos questionários sócios econômicos. Enquanto que 

professores e diretores, além de responderem questões socioeconômicas, 

respondem questões demográficas, condições de trabalho e aperfeiçoamento 

profissional (CASTRO, 2009). A partir dos questionários sócios econômicos, é 

possível traçar um perfil da turma avaliada, bem como a formação docente e a 

estrutura do colégio no qual o aluno estuda. 

A partir do diagnóstico realizado por meio da Prova Brasil, os 

governantes, gestores educacionais e outros profissionais da educação, podem 

traçar certos direcionamentos quanto a: recursos técnicos e financeiros, 

estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas. Sendo assim, 

por meio dos resultados colhidos por este diagnóstico e as ações tomadas, a 

qualidade do ensino público do país pode angariar melhorias (MENEZES 

FILHO; NUÑES; RIBEIRO, 2009). 

Mediante as informações coletadas pela aplicação da Prova Brasil, seria 

possível proporcionar base sólida para tomadas de decisões pelos gestores, 

quanto ao aprimoramento da qualidade da educação no país. Porém, Castro 

(2009, p. 11) afirma que, 

[...] Embora a Prova Brasil seja um importante instrumento de apoio à 
escola para aprimorar seu projeto pedagógico e rever praticas 
didáticas ineficazes, são ainda tímidas as iniciativas de uso em seus 
resultados para melhorar a sala de aula e a formação em serviço dos 
professores. A grande maioria das escolas não sabe como melhorar 
seus resultados, os sistemas de ensino enfrentam dificuldades 
técnicas para apoiar pedagogicamente suas escolas e os pais ainda 
não entenderam o significado da prova. 

 

Os resultados obtidos por meio da realização das avaliações são 

apresentados em escalas de desempenho, por níveis, caracterizados pelo 

conjunto de habilidades que os alunos já possuem em Língua Portuguesa e de 

Matemática. Estes resultados são de extrema valia para as escolas e 

municípios, pois, desde 2007, eles passaram a compor o Índice de 

Desenvolvimento de Qualidade da Educação Básica (IDEB). De acordo com 

Becker (2012), este índice foi elaborado a partir de um dos eixos do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Desta forma o mesmo visa monitorar o 

desempenho e definir metas para escolas brasileiras da rede pública e privada, 

conforme os termos do Decreto no 6.094, que o introduziu: 
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Art. 3º - A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, 
com base no Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a 
partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o 
desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema 
de Avaliação da Educação Básica - Saeb, composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica - Aneb e a Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar (Prova Brasil).  
Parágrafo único. O Ideb será o indicador objetivo para a verificação 
do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao 
Compromisso. (BRASIL, 2007, grifo nosso). 
 

O índice funciona como um indicador de qualidade educacional que 

varia de 0 a 10, combinando informações de desempenho da Prova Brasil e 

Saeb. De acordo com Becker (2012, p. 39), 

[..] Estipulou-se que o sistema de ensino brasileiro deverá atingir em 
2021 um IDEB igual a 6 para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 
[...] A definição da meta de IDEB igual a 6,0 para os 
anos iniciais do ensino fundamental foi definida tomando-se como 
padrão de qualidade o desempenho médio dos países da OCDE 
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) 
no Pisa. 
 

Os municípios com melhor desempenho no IDEB passam a receber do 

MEC mais recurso financeiro, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), que funciona como estímulo para que o índice destes municípios se 

eleve. Enquanto os municípios que possuem os menores resultados, o MEC 

propõe oferecer apoio técnico/financeiro com o intuito de auxiliar estes 

municípios denominados de prioritários a elevarem os próximos índices 

(BECKER, 2012). 

Para compor este indicador, são reunidos dois conceitos importantes: 

fluxo escolar quanto à aprovação apurados pelo Censo Escolar e desempenho 

dos alunos nas avaliações da Prova Brasil. Além de fornecer subsídios 

financeiros para cada escola, o mesmo acompanha as metas pré-

estabelecidas, com a finalidade de avanço da qualidade do desempenho 

escolar brasileiro (CASTRO, 2009). 

De acordo com o portal do INEP, são disponibilizados os resultados 

Prova Brasil em três formatos gerais: Boletins informativos, Relatórios em 

Formato Proprietários e Relatórios em Formato não Proprietários, conforme 

apresentado na Figura 33 e detalhado posteriormente.  
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Figura 29: Formato da disponibilização dos resultados da Prova Brasil 

Fonte: O autor 

 

De acordo com Figura 29, um dos itens que compõe a divulgação da 

Prova Brasil, é o item Boletins informativos, que possibilita ao profissional os 

relatórios29: Resumo dos resultados do Saeb 2015 e Resultado por Escola; 

detalhado seguir.  

 Resumo dos resultados do Saeb 2015: Este relatório30 

proporciona o resultado do SAEB compilado com a Prova Brasil, 

referente aos dados de 2015, bem como a evolução dos anos 

anteriores. Este resultado esta em formato (PDF), inviabilizando a 

reutilização por softwares, ficando a interpretação a cargos dos 

humanos.  

 

                                                           
29

 Link para acesso a página de relatórios: < http://portal.inep.gov.br/web/saeb/resultados-
2015> Acesso em 12 jan. 2017. 
30

 Link para acesso e download do relatório compilado entre ABE e Prova Brasil: 
<http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/> Acesso em 12 jan. 2017. 
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 Resultado por Escola: Neste, o portal disponibiliza um sistema 

web, conforme Figura 34, denominado de Resultados Finais31 que 

possibilita visualizar os resultados de forma global da escola 

selecionada. Porém, da mesma forma que o relatório dos 

resultados do Saeb 2015, o material compilado, resulta em 

formato (PDF).  

 

 

 
Figura 30: Sistema Web para encontrar os Resultados Finais da Prova Brasil 

Fonte: INEP 

 

Nota-se que ambos os boletins, podem ser classificados apenas como 

“primeira estrela” no índice de maturidade das “5 estrelas” proposto por Tim 

Berners-Lee, pelo simples fato de estar disponibilizado em arquivo PDF. Nesta 

classificação, é possibilitada a leitura e a interpretação apenas por seres 

humanos. Ainda dentro desta classificação, os boletins estão em desacordos 

com o principio de número 5 dos DGA. Este princípio rege que os dados devem 

ser compreensíveis por máquina, possuindo uma estrutura de modo que 

possibilite processamento de forma automática por sistemas computacionais. 

De acordo com W3C (2011), o formato ideal para a disponibilização destes 

dados seriam arquivos estruturados, como CSV ou XML, ambos sendo 

processado mais facilmente por softwares e sistemas. 

De acordo com Figura 29, outro item que compõe a divulgação da Prova 

Brasil, é o item Relatórios em Formato Proprietário. Neste possibilita ao 

                                                           
31

 Link para acesso e download do relatório por escola: 
<http://portal.inep.gov.br/web/saeb/resultados-2015> Acesso em 12 jan. 2017. 
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profissional da educação os relatórios por estado e por município, ambos 

detalhados a seguir. 

 Planilha de resultados por Estado32: Este relatório esta 

disponibilizado na forma de planilha eletrônica proprietária, 

listando os estados suas dependências, localizações. Bem como, 

as médias de proficiências em Língua Portuguesa e de 

Matemática, tanto nas séries iniciais quanto finais. Ainda neste 

relatório, é exposta a DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS 

ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA, em todas as séries 

iniciais quanto finais. Porém, percebe-se que neste relatório não é 

possível identificar de qual escola, turma ou alunos os dados 

pertencem, inviabilizando tomadas de decisões e alcances de 

metas. Conforme recorte realizado mediante a Figura 35. 

 
Figura 31: Relatório da Prova Brasil por Estado 

Fonte: Adaptado de Inep 
 

 Planilha de resultados por Município33: Este relatório esta 

disponibilizado na forma de planilha eletrônica proprietária, 

listando os estados e seus municípios, suas dependências e 

localizações. Bem como, as médias de proficiências em Língua 

Portuguesa e de Matemática, tanto nas séries iniciais quanto 

finais. Ainda neste relatório, é exposta a DISTRIBUIÇÃO 

PERCENTUAL DOS ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA, 

em todas as séries iniciais quanto finais. Porém, percebe-se que é 

possível identificar de quais municípios os dados pertencem, 

                                                           
32

 Link para acesso e download do relatório: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/resultados_e
staduais.xlsx> Acesso em 13 jan. 2017. 
33

 Link para acesso e download do relatório por Município: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2015/resultados_
municipais.xlsx > Acesso em 13 jan. 2017. 
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possibilitando assim realizar tomadas de decisões e alcances de 

metas a níveis municipais. Conforme recorte realizado mediante a 

Figura 36. 

 

 
Figura 32: Relatório da Prova Brasil por Município 

Fonte: Adaptado de Inep 

 

Nota-se que ambos os relatórios, podem ser classificados como 

“segunda estrela” no índice de maturidade das “5 estrelas” proposto por Tim 

Berners-Lee. Nesta classificação, é possibilitada a leitura e a interpretação por 

seres humanos e máquinas, mesmos que em planilhas proprietárias. 

De acordo com Figura 29, o último item que compõe a divulgação da 

Prova Brasil, é o item Relatórios em Formato não Proprietário. Neste possibilita 

ao profissional da educação as bases de dados, ou seja, os microdados das 

provas aplicadas. No entanto, vários são os desafios encontrados no uso dos 

microdados da Prova Brasil34. O resultado desta avaliação é divulgado por 

escola, e podem ser acessados e utilizados por todo indivíduo seja: 

professores, pedagogos, diretores, pais e sociedade em geral, com acesso ao 

portal do Inep35.  

Os dados são disponibilizados pelo Inep desde 2007 com frequência a 

cada dois anos, sendo que o mais recente é o de 2011. Porém, os microdados 

da última aplicação da prova realizada em 2013, até o presente momento, não 

foram publicados, permitida apenas em boletins e relatórios no formato PDF. 

Destaca-se ainda que, para os gestores educacionais, esses dados atualizados 

são de grande importância para tomadas de decisões da gestão do ensino, 

quanto ao andamento das séries. Em virtude disto, o cidadão necessita de 

conhecimento específico e um alto poder de processamento computacional 

para acessar, ler e interpretar estes dados. Consequentemente, o problema de 

                                                           
34

 Link para download dos microdados da Prova Brasil: http://portal.inep.gov.br/basica-
levantamentos-microdados.  
35 Link para o portal do INEP: http://portal.inep.gov.br/  



81 
 

interpretação poderá prejudicar a tomada de decisões por professores e 

gestores educacionais.  

Os microdados podem ser classificado como a terceira estrela no índice 

de maturidade das “5 estrelas” proposto por Tim Berners-Lee. Nesta 

classificação, é possibilitado a leitura e processamento em sistemas não 

proprietários. Porém, de acordo com W3C (2011), os microdados 

disponibilizados pelo INEP, não cumprem com o principio de número 3, que 

rege que os dados devem ser os mais atuais possíveis. Os dados públicos 

devem ser publicados o mais rápido possível, para que possa ser útil. Em 

geral, têm periodicidade: quanto mais recentes e atuais, mais úteis para seus 

usuários. 

Para o estudo de caso, foi escolhido o microdados de 2011, por ser à 

base de dados mais atual disponível até o momento da pesquisa. Além de 

possuir estrutura condizente com as normas apresentadas para os dados 

abertos. Os microdados estão disponibilizados em formato CSV (Comma-

Separated Values), e seu conteúdo é pouco estruturado, de tamanho e 

complexidade limitantes aos usuários. Por sua vez, esta base de dados possui 

o dicionário de dados, informando o significado de cada coluna, e de cada 

planilha disponibilizada. 

De acordo com Inep, a Prova Brasil foi aplicada nos 5º e 9º anos do 

ensino fundamental público das redes estaduais, municipais e federais, tanto 

na área urbana quanto rural. Porém, de acordo com as Portarias n.º 

403/2011 e n.º 410/2011, para que a avaliação seja realizada, as séries devem 

ter no mínimo 20 alunos matriculados e seus integrantes estarem cadastrados 

no senso do ano anterior. 

Para interpretar os resultados do SAEB/Prova Brasil, constante no 

conjunto de documentos dos Microdados, é necessário analisar o desempenho 

de escola, município ou estado na Escala de Proficiência do SAEB. Esta escala 

está organizada pelas duas grandes áreas do conhecimento: Língua 

Portuguesa e Matemática. A Escala de Língua Portuguesa possui 09 níveis de 

proficiência enquanto que a de Matemática possui 12 níveis. A partir desta 

escala, é possível observar as aptidões dos estudantes da escola ou rede. 

Estes níveis e seus descritores estão disponíveis no Anexo 4 (DESCRIÇÃO 

DOS NÍVEIS DA ESCALA DE DESEMPENHO). 
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O pacote de arquivos do microdados de 2011, esta separado por seis 

grandes pastas, sendo: Dados, Dicionário, Escalas de Desempenho, Manual 

do Usuário (Leia-me), Matrizes de Referência e Questionários 

Socioeconômicos.     

 A pasta Dados, contém a toda a base de dados das avaliações, 

separadas em arquivos CSV com as respostas e os resultados 

dos questionários aplicados aos alunos, professores e diretores. 

Desta forma os microdados cumprem com os oitos princípios de 

Dados Abertos Governamentais, bem como se enquadra na 

“terceira estrela” do índice de maturidade das “5 estrelas” 

proposto por Tim Berners-Lee. Nesta classificação, é possibilitada 

a leitura e a interpretação por seres humanos e máquinas, legível 

por Máquina, estruturado e não Proprietário (planilhas em CSV). 

Na Tabela 7 - Dicionário do Microdados da Prova Brasil, é 

descrito o que cada arquivo possui. 

 

  



83 
 

Tabela 4: Dicionário do Microdados da Prova Brasil 2011 

Item Tabela Descrição 

1 TS_RESPOSTA_ALUNO Neste arquivo, é possível averiguar todas as 

Informações de identificação do aluno e dos cadernos, 

além de todas as respostas dos alunos. 

2 TS_QUEST_ESCOLA Resposta do questionário aplicado a cada Escola. 

Neste, pretende-se avaliar a estrutura física, segurança 

e equipamentos da escola. 

3 TS_QUEST_DIRETOR Resposta do questionário aplicado ao Diretor de cada 

Escola. Neste, pretende verificar os dados pessoais e 

dados socioeconômicos dos diretores, bem, como a 

situação da gestão escolar (alimentação, pedagógico e 

administrativo). 

4 TS_QUEST_PROFESSOR Resposta do questionário aplicado ao Professor de cada 

disciplina de cada série. Neste, o objetivo é verificar os 

dados pessoais e socioeconômicos do professor dentro 

e fora da sala de aula, bem como sua forma pedagógica 

bem como a sua percepção do ensino aprendizagem. 

5 TS_QUEST_ALUNO Resposta do questionário aplicado ao Aluno de cada 

série. Neste, o objetivo é verificar os dados pessoais e 

socioeconômicos dos alunos, bem como a sua 

participação dentro e fora do colégio. Além da sua 

percepção de ensino e aprendizagem. 

6 TS_RESULTADO_ALUNO Neste arquivo, contem todas as informações da 

proficiência pessoal dos alunos, tanto em Língua 

Portuguesa quanto em Matemática.  

7 TS_RESULTADO_ESCOLA Média da proficiência dos alunos por disciplina segundo 

Dependência Administrativa e Escola 

8 TS_RESULTADO_MUNICIPIO Média da proficiência dos alunos por disciplina segundo 

Dependência Administrativa e Município 

9 TS_ITEM Informações das habilidades dos itens da prova e do 

gabarito 

10 TS_PESOS Pesos da turma e da escola 

Fonte: Adaptado do Microdados Prova Brasil 2011 

 

Sendo assim, percebe-se que o item 1, é um arquivo muito denso, pois é 

nele que estão todas as respostas da prova aplicada aos alunos, ou seja, os 

dados estão dispostos como colhido na fonte (primários). Já nos itens 2, 3, 4 e 

5, são avaliados os dados socioeconômicos dos professores, alunos, e 

diretores, bem como os dados estruturais, equipamentos e segurança do 

colégio. Ainda é avaliado a gestão do colégio quanto à alimentação e o 

andamento pedagógico dos alunos. Enquanto que nos itens 6, 7 e 8, temos os 

resultados dos questionários aplicados aos alunos, sendo classificado por 

aluno, escola, município, enfatizando as médias da proficiência.  
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 Dicionário: Nesta pasta, contém o dicionário de dados em dois 

formatos, sendo o não proprietário e proprietário, com as 

informações necessárias para a interpretação das planilhas. 

Contudo, como as planilhas são imensas, e há um número alto de 

colunas que são chaves em outras tabelas, acabam por dificultar 

a interpretação tanto por profissionais da educação quanto à 

sociedade. Após identificar a média de proficiência dos alunos, da 

escola ou do município, é necessário cruzar as informações com 

dados da Escala de Desempenho do SAEB. Este cruzamento 

deve ser realizado de forma manual, pois o arquivo do SAEB se 

encontra no formato PDF.  

 Escalas de Desempenho: Esta pasta, contém dois arquivos em 

PDF, com as escalas de proficiência do Saeb, sendo uma de 

Língua Portuguesa e a outra de Matemática. 

 Manual do Usuário (Leia-me): contém o manual do usuário 

sobre os microdados da Prova Brasil de 2011.  

 Matrizes de Referência: encontram-se todas as matrizes de 

Referências para as disciplinas de Língua Portuguesa e de 

Matemática para todas as séries iniciais e finais em formato PDF. 

Nesta matriz, estão dispostos em tópicos e dentro deles os seus 

descritos conforme Anexo 5. 

 Questionários Socioeconômicos: Nesta pasta, é possível 

visualizar todos os questionários socioeconômicos a profissionais 

quanto para alunos. 

 

2.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA  

 

Revisão sistemática de literatura é um recurso de extrema importância 

em diversas áreas científicas, uma vez que se trata de um tipo de investigação 

que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes 

sobre o tema disponíveis de forma focada, afirma (SAMPAIO & MANCINI, 

2007). Ainda segundo os atores a partir do estudo aprofundado das obras que 

circundam o tema, o mesmo pode ser utilizado como guia de prática 
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profissional. A revisão sistemática proporciona de forma clara e objetiva, 

resultados relevantes sobre um maior número de obras pesquisadas. 

(…) antes de se iniciar uma revisão sistemática, três etapas precisam 
ser consideradas, quais sejam: definir o objetivo da revisão, identificar 
a literatura e selecionar os estudos possíveis de serem incluídos. 
Essas etapas preliminares são importantes, uma vez que auxiliam os 
pesquisadores a adequar a pergunta norteadora da revisão com base 
na informação disponível sobre o tema de interesse (Sampaio e 
Mancini, 2007, p. 85) 
 

De acordo com KHAN et al. (2003) e Sampaio e Mancini (2007), 

definem-se cinco etapas para a realização de uma revisão sistemática, sendo 

eles: Etapa 1 - Definição ou formulação das perguntas, Etapa 2 - Identificação 

das publicações relevantes, Etapa 3 - Avaliação da qualidade do estudo, Etapa 

4 - Resumindo a evidência, Etapa 5 - Interpretação dos resultados. 

Etapa 1 - Definição ou formulação das perguntas: para uma boa 

revisão sistemática as perguntas devem ser formuladas o mais claro possível, 

para que não haja dúvidas ao trabalho de identificação. A pergunta funciona 

como guia da revisão, definindo quais serão os estudos incluídos, e quais 

serão as estratégias adotadas para identificar os estudos. 

Etapa 2 - Identificação das publicações relevantes: devem ser 

pesquisados todos os tipos de materiais disponíveis na literatura que tentam 

responder o problema proposto. Devem ser definidas as palavras chaves e 

estratégias de buscas, definindo base de dados ou outras fontes de 

informações. Sempre que possível ir à fonte original da literatura para não 

correr riscos de deixar obras importantes de fora. Nesta etapa é necessária a 

definição de um critério de inclusão ou exclusão das obras da revisão;  

Para Sampaio e Mancini (2007, p. 86) “Quando o título e o resumo não 

são esclarecedores, deve-se buscar o artigo na íntegra, para não correr o risco 

de deixar estudos importantes fora da revisão sistemática”. Os critérios de 

inclusão e exclusão são definidos com base na pergunta que norteia a revisão 

são: período de tempo, tipo de material, campos de buscas e idioma.  

Etapa 3 - Avaliação da qualidade do estudo: em todas as fases da 

revisão sistemática, o pesquisador deve manter um padrão de qualidade, para 

que possa ser validada a sua pesquisa a fim de ser aplicável. Para isso, o 

pesquisador deve utilizar-se de métodos de analise estatística a fim de validar 

cada fase, com instrumentos de mensuração;  
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Etapa 4 - Resumindo a evidência: neste processo são utilizados 

métodos estatísticos para sintetizar os dados tabulados;  

Etapa 5 - Interpretação dos resultados: é neste ponto que o presente 

trabalho deve contribuir para com a pesquisa, pois é nele que todas as 

questões levantadas, devem ser interpretadas e tabuladas, podendo ser 

identificados pontos fortes e fracos. Devem ser exibidas todas as estratégias 

utilizadas para a pesquisa de forma detalhada. Também devem mostrar 

resultados positivos e negativos identificados durante a pesquisa. 

 

2.2.1 Prova Brasil e ontologia 

 

A revisão sistemática neste estudo teve por objetivo apresentar um 

panorama geral das publicações que circundam a Prova Brasil e a 

Representação do Conhecimento por meio da Ontologia. A partir da revisão 

sistemática de literatura é possível traçar evidências relevantes sobre o estudo 

de caso, por proporcionar um valioso recurso para a tomada de decisões. 

Sendo assim, procurou-se com a revisão sistemática um panorama de 

trabalhos relacionados ao estudo de caso: Prova Brasil, bem como sobre se 

existiam outras formas de representação do mesmo. Ainda, buscou-se com a 

revisão, um cenário do uso de ontologias com o estudo de caso. Para a 

pesquisa estabeleceram-se, cinco questões norteadoras, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: Perguntas a serem respondidas a partir da Revisão Sistemática 

Pergunta 1: Existem trabalhos de pesquisa que envolvem os dados da Prova Brasil? 

Palavras 
Chaves 

"Prova Brasil", “Proff Brazil”, “Test Brazil” 

Objetivo Pesquisar obras que utilizaram os dados da Prova Brasil. 

  

Pergunta 2: Existem trabalhos que pesquisam outras formas de representação de dados 
da Prova Brasil? 

Palavras 
Chaves 

"Representação de dados" and "Prova Brasil", "Data Representation" and 
"Brazil Proof" 

Objetivo Pesquisar obras que utilizaram algum método de representação com os dados 
da Prova Brasil 

  

Pergunta 3: Ontologias já foram utilizadas em dados abertos da educação? Se sim, como? 

Palavras 
Chaves 

“ontologies” and “dados abertos da educação”, "ontologies" and "open data 
education"  

Objetivo Encontrar obras que pesquisaram dados abertos na área da educação, e que 
utilizou ontologias como forma de representação. 

  

Pergunta 4: Ontologias já foram utilizadas em dados abertos conectados da educação? Se 
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sim, como? 

Palavras 
Chaves 

"dados abertos Conectados" and "educação" and "ontologias",-"ontologies" 
and "Open data connected" and "education" 

Objetivo Vislumbrar pesquisas que utilizaram os dados abertos de forma conectada na 
área da educação, e que utilize ontologias como forma de representação. 

  

Pergunta 5: Ontologias já foram utilizadas em dados abertos da Prova Brasil? Se sim, 
como? 

Palavras 
Chaves 

"Ontologias" and "dados abertos" and "Prova Brasil", "Ontologies" and "open 
data" and "Brazil Proof" 

Objetivo Encontrar pesquisas que utilizaram os dados abertos de forma conectada com 
os dados da Prova Brasil, e que utilize ontologias como forma de 
representação. 

Fonte: O autor 

 

A partir das perguntas, os critérios de buscas foram definidos da 

seguinte forma: 

a) período de tempo estabelecido: Para a realização da pesquisa, foi 

estabelecido o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016, tendo a sua 

execução entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. 

b) tipo de material: foi definida para a pesquisa a aceitação de material 

como: artigo científico, dissertações e teses em periódicos nacionais e 

internacionais; 

c) campos para busca: a pesquisa foi realizada nas palavras-chave, 

título e assunto; 

d) idioma: português, inglês e espanhol. 

 

A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações (BDTD)36, Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI)37, Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO)38, Google Acadêmico39. As bases de dados foram 

selecionadas por disponibilizarem relevante produção científica nas áreas 

envolvidas neste estudo. 

Para responder a primeira pergunta proposta para a revisão, sendo “1 - 

Existem trabalhos de pesquisa que envolve os dados da Prova Brasil?”, 

                                                           
36

 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. 
Acesso em: jan. 2017. 
37

 Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação. Disponível em: 
<http://www.brapci.ufpr.br/brapci/index.php/home>. Acesso em: jan. 2017. 
38

 Scientific Electronic Library Online . Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php> 

Acesso em: jan. 2017. 
39

 Ferramenta de pesquisa Acadêmica do Google Disponível em: 
<http://scholar.google.com.br/> Acesso em: jan. 2017. 
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foram encontrados 227 arquivos entre artigos, dissertações e teses, entre o 

período selecionado que foi de 2010 a 2016. Percebeu-se que a base de dados 

BDTD, foi a que mais se destacou em repositório alcançando a marca de 168 

arquivos, seguido da SCIELO e da SCHOLLAR com 29 artigos cada, e por 

último a BRAPCI com uma única dissertação, conforme Tabela 6.  

 

Tabela 6: Pergunta 1 - Existem trabalhos de pesquisa que envolve os dados da Prova Brasil? 

  BDTD BRAPCI SCIELO SCHOLLAR TOTAL 
GERAL 

(1+2+3+4)   DISSERTAÇÃO TESE 1 DISSERTAÇÃO 2 ARTIGO 3 ARTIGO 4 

2010 15 1 16 0 0 0 0 3 3 19 

2011 16 3 19 0 0 0 0 3 3 22 

2012 19 6 25 0 0 1 1 9 9 35 

2013 23 3 26 0 0 9 9 6 6 41 

2014 27 6 33 0 0 7 7 6 6 46 

2015 23 5 28 1 1 5 5 0 0 34 

2016 15 6 21 0 0 7 7 2 2 30 

TOTAL 138 30 168 1 1 29 29 29 29 227 

Fonte: O Autor 
 

Estes arquivos abordam assuntos gerais da Prova Brasil, que servem 

para os mais variados usos, sendo: recursos financeiros, evasão, formação 

continuada de professores, habilidade do professor, práticas de letramento, 

desenvolvimento de produção textual, qualidade da educação, efeito da saúde 

no contexto escolar, gestão escolar, qualidade do gasto público com educação, 

rendimento escolar, desempenho das escolas, impacto da educação integral.  

Para responder a segunda pergunta proposta para a revisão, sendo 

“Pergunta 2 - Existem trabalhos que pesquisam outras formas de 

representação de dados da Prova Brasil?”, foram encontrados 04 arquivos 

entre artigos, dissertações e teses, entre o período selecionado de 2010 a 

2016. Percebe que nas bases de dados BDTD, e o SCIELO foram encontrados 

2 artigos cada, enquanto que a BRAPCI, e o SCHOLLAR não tiveram arquivos 

encontrados, conforme Tabela 6.  
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Tabela 7: Pergunta 2 - Existem trabalhos que pesquisam outras formas de representação de 
dados da Prova Brasil? 

  BDTD BRAPCI SCIELO SCHOLLAR TOTAL GERAL 
(1+2+3+4)   DISSERTAÇÃO TESE 1 DISSERTAÇÃO 2 ARTIGO 3 ARTIGO 4 

2010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

TOTAL 2 0 2 0 0 2 2 0 0 4 

Fonte: O Autor 
 

Estes arquivos abordam assuntos específicos sobre como representar 

modelos de classificação gerados pelas técnicas árvore de decisão, indução de 

regras e classificadores Bayesianos, cujos algoritmos estão implementados no 

software Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) de forma mais 

facilitada e com rapidez. 

Todavia, até o presente momento não foi possível responder as 

perguntas: “3 - Ontologias já foram utilizadas em dados abertos da educação? 

Se sim, como?”, “4 - Ontologias já foram utilizadas em dados abertos 

conectados da educação? Se sim, como?” e a “5 - Ontologias já foram 

utilizadas em dados abertos da Prova Brasil? Se sim, como?”. Durante o 

período da pesquisa, não foram encontrados obras que tinham como ênfase 

dados abertos na educação, dados conectados ou ontologias na educação e 

na Prova Brasil. Os resultados encontrados abarcaram sobre ontologia na 

temática dos estudos filosóficos, fugindo do foco da pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos técnicos, o tipo de pesquisa e 

o modelo de pesquisa utilizado, bem como a limitação do trabalho e a 

descrição das etapas. Este estudo explorou e investigou os microdados da 

Prova Brasil aplicado no ano de 2011 para uma efetiva utilização de dados 

governamentais abertos. 

 

3.1 MÉTODO 

 

Para os autores Kauark, Medeiros e Manhães (2010) o método é o 

caminho a ser percorrido pelo pesquisador durante a sua pesquisa. Enquanto 

que para Markoni e Lakatos (2010) o método depende do objeto e do tipo da 

pesquisa, desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e da 

delimitação do universo ou da amostra, adequando-se ao problema a ser 

estudado.  

De acordo com Gil (2002), uma pesquisa se caracteriza pela 

investigação em si, busca por respostas, com metodologia e cronograma 

definidos. A pesquisa é fundamentada com objetivos gerais e específicos, que 

visa à obtenção de resultados, e é concretizado por documento que explicite o 

plano de ações. Este documento é desenvolvido ao longo do período em que a 

atividade científica está sendo realizada. Desta forma a pesquisa “[...] é 

caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento” (KAUARK, MEDEIROS, 

MANHÃES, 2010, p. 24). 

Para esta pesquisa, foram selecionados os métodos quantitativo e 

qualitativo, sendo utilizados para abordagem da problemática, para a coleta e 

análise de dados. Quanto aos objetivos, se caracteriza como exploratória e 

quanto aos procedimentos foi um estudo de caso. O objetivo foi explorar o 

estudo de caso, gerar uma interpretação deste e propor uma modelagem 

ontológica para melhor representar os dados. De acordo com os autores 

KAUARK, MEDEIROS, MANHÃES (2010) pode-se classificar pesquisa em: 

natureza, abordagem do problema/assunto, e, propósito/objetivo. 

Quanto à natureza da pesquisa temos a pesquisa básica e a pesquisa 

aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos sem 
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aplicação de práticas. Enquanto que a pesquisa aplicada trabalha com a 

prática, gerando conhecimentos a fim de propor soluções a problemas 

específicos.  

Observando esta pesquisa do ponto de vista de sua natureza, pode-se 

classificá-la como pesquisa aplicada, pois tem como objetivo propor uma 

modelagem ontológica como uma nova forma de representação para o estudo 

de caso: Prova Brasil. 

Sobre a abordagem do problema/assunto, temos a pesquisa quantitativa 

e qualitativa.  

Pesquisa Quantitativa: A abordagem quantitativa visa quantificar em 

números tudo o que pode ser mensurado. Os meios de coleta de dados são 

estruturados, ocorrendo por entrevista individual e os questionários (on-line, de 

autopreenchimento, por telefone, presencial, etc.), sempre com perguntas 

objetivas e transparentes. (GIL, 2002).  

Pesquisa Qualitativa: Para as autoras Silveira e Córdova (2009, p. 31) 

“A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.”. 

Sob a abordagem do problema, na ótica da amostragem quantitativa, 

mensuramos por meio dos questionários, as dificuldades de acesso e uso do 

microdados da Prova Brasil de 2011. Enquanto que sob a ótica qualitativa 

interpretamos e analisamos, os pareceres dos profissionais, quanto às 

questões abertas do bloco 5 e 6 do questionário.  

Quanto aos objetivos da pesquisa exploratória, busca-se com ela 

proporcionar uma familiaridade do autor com o tema a ser pesquisado, 

delimitando assim um campo de trabalho e estabelecendo: critérios, métodos e 

técnicas para a elaboração da pesquisa (GIL, 2002).  

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os objetivos delineados na seção anterior, o 

desenvolvimento deste trabalho abordou-se a seguinte estrutura: 

No capitulo 1, faz-se uma breve introdução ao trabalho de pesquisa, 

situando o leitor dos problemas encontrados com a representação atual dos 
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DGA em especial a Prova Brasil de 2011. Ainda na Introdução, são 

relacionados os Objetivos (Geral e Específico), bem como a importância da 

pesquisa para o programa de mestrado. 

No capítulo 2 aplicou-se o procedimento da Revisão Teórica contendo a 

Revisão de Conceitos e a Revisão Sistemática de Literatura. Para Gil (2002, p. 

44) este procedimento consiste na pesquisa desenvolvida “com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Nesta revisão, foram pesquisados os termos: “Web Semântica”, “Dados 

Governamentais Abertos”, “Dados Conectados”, “Representação do 

Conhecimento”, “Ontologia”, Ciência da Informação, Gestão do Conhecimento 

e “Prova Brasil”40.  

No capítulo 3 abordam-se os procedimentos metodológicos que 

norteiam o trabalho de pesquisa. 

No capítulo 4, foi abordado o estudo de caso da Prova Brasil, realizada a 

coleta dos dados a tabulação e a análise da coleta realizada. Para Gil (2002, p. 

54) o estudo de caso “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados.”.  

No capítulo 5, foi realizada a Modelagem ontológica, Validação da 

Ontologia e a Análise e Discussão dos Resultados.  

Na etapa da modelagem, foi utilizada a metodologia DERONTO, pela 

facilidade e agilidade em produzir ontologias. De acordo com a base de dados, 

e a analise dos dados coletados, foram modelados os Diagramas de Classe e 

de Entidade Relacionamento utilizando respectivamente as ferramentas 

tecnológicas Astha41 e DBDesigner42. Esta modelagem teve como objetivo 

                                                           
40

 Os termos foram pesquisados também com suas variações linguísticas (sinônimos) e 
abreviações e também em outros idiomas (inglês) 
41

 A ferramenta Astha, é uma das ferramentas de modelagem UML disponível no mercado, 
esta por sua vez foi desenvolvida pelos japoneses em plataforma JAVA, garantindo a 
portabilidade para diversos sistemas operacionais, no Japão. 
42

 O DBDesigner 4 é uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering) 
desenvolvida pela empresa Fabulous Force Database Tools. Esta ferramenta é livre e utilizada 
para a modelagem de dados visual que está disponível sob a licença GNU General Public 
License (GLP). Fonte: http://www.devmedia.com.br/dbdesigner-modelagem-e-implementacao-
de-banco-de-dados/30897. Acesso em : 05 marc. 2017 



93 
 

responder a questão norteadora da pesquisa, determinada pelos profissionais 

da educação. 

 Na etapa da Validação da Ontologia foi reaplicado o questionário aos 

profissionais da educação nos colégios autorizados. Após aplicação foi 

realizada a tabulação dos dados coletados pelo questionário, utilizando o 

software Microsoft Office Excel. 

 E por fim, foi realizada a etapa da Analise e Discussão dos resultados 

obtidos na validação da Ontologia proposta. Nesta etapa, o objetivo foi 

averiguar se houve uma melhora na forma de representação e se possibilitou 

um consumo dos dados mais facilitado com o mesmo conjunto de pessoas da 

segunda fase. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

Os autores Kauark, Manhães e Medeiro (2010 p. 58) definem o 

questionário como sendo um “instrumento de coleta de dados”. No próximo 

tópico será abordado o desenvolvimento do instrumento bem como a coleta de 

dados realizada nesta pesquisa. 

 

3.2.1 DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA  

 

Para o desenvolvimento do instrumento de coleta, buscou-se realizar um 

estudo minucioso e detalhado da Prova Brasil, e sobre os microdados da prova 

aplicada em 2011, esquadrinhando os conhecimentos da base para propor 

uma modelagem ontológica. 

A partir dos microdados da Prova Brasil aplicado em 2011, buscou os 

resultados das proficiências dos alunos nas disciplinas avaliadas, a saber, 

Português e Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental. Mediante analise, 

percebeu-se que a necessidade de cruzamento de informações com outros 

arquivos, a fim de se tornar possível a identificação da escala de proficiência do 

aluno, colégio ou município, perante o SAEB43. De acordo com a estrutura 

                                                           
43 SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica.Disponível em: 
«http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61» 
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complexa dos arquivos, os profissionais da educação bem como a sociedade, 

terminam por muito das vezes não conseguirem encontrar os resultados 

específicos buscados. 

Diante da complexidade da estrutura atual dos microdados, e do acesso 

público aos mesmos, foram elaborados questionamentos sobre quais dados 

podem contribuir com uma nova representação. Para a confecção do 

questionário levou-se em conta a definição de Kauark, Manhães e Medeiro 

(2010 p. 58) para os cuidados ao elaborar o instrumento. 

 A confecção é feita pelo pesquisador; o preenchimento é realizado 
pelo informante. A linguagem utilizada no questionário deve ser 
simples e direta para que o interrogado compreenda com clareza o 
que está sendo perguntado. Não é recomendado o uso de gírias, a 
não ser que se faça necessário por conta de características de 
linguagem de grupo (grupo de surfistas, por exemplo) 

 

Sendo assim, foi elaborado um questionário composto por 16 questões, 

que tem por objetivo verificar os desafios enfrentados pelos gestores e 

profissionais da educação.  

O questionário esta disponível no APÊNDICE A, o mesmo foi dividido 

em seis blocos distintos, sendo:  

 Bloco 1 – Identificação de perfil: Neste bloco, o objetivo é a 

identificação dos profissionais quanto às funções e atividades que 

desenvolvem na instituição. O preenchimento do mesmo não 

permite a identificação do profissional, por permitir nome fictício.  

 Bloco 2 – Conhecimento sobre a Prova Brasil: Neste bloco, 

buscou identificar qual o conhecimento do pesquisado sobre a 

Prova Brasil, ou seja, qual o seu nível de conhecimento da 

mesma, sendo: se ele conhece a prova, se já aplicou e qual o seu 

contato com aprova.  

 Bloco 3 – Consulta orientada a Base de Dados: Neste bloco, 

levamos o pesquisado a utilizar a base de dados a fim de 

responder quatro questões objetivas. Estas questões visam 

identificar os níveis de desempenho de escala do SAEB nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, de sua escola 

e de seu município. Bem como identificar as dependências 

administrativas e a localização da sua escola perante a Prova 
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Brasil. Neste bloco, o pesquisado tem a necessidade de realizar 

cruzamento de dados entre arquivos: primeiro ele precisa ter o 

INEP da instituição, depois encontrar a média de proficiência das 

disciplinas, para depois identificar o nível da escala de 

desempenho. Exemplo: Vamos identificar em qual escala do 

SAEB em que a escola do município de Sarandi esta classificada, 

sabe-se que o colégio aborda alunos das séries finais. Para 

realizar este procedimento, é realizado download de outra base 

do portal do IDEB denominada de DIVULGAÇÃO ANOS FINAIS 

2013, e realizamos a busca pelo nome do colégio. Este 

procedimento pode ser abortado caso o pesquisado saiba o 

numero do INEP da escola, como constatado na Figura 28. 

 
Figura 33: Identificação do Código da Escola - INEP 

Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 
 

Nota-se que, caso o pesquisador queira saber a média de proficiência da 

escola, este arquivo é suficiente, porém, caso queira verificar os resultados do 

aluno e do município deve verificar outros arquivos da base. Continuamos o 

exemplo verificando agora no arquivo TS_RESULTADO_ESCOLA. Com o 

INEP, encontramos as duas médias, porém, precisamos abrir outro arquivo 

para identificação da escala do SAEB, conforme mostrado na Figura 29. 

 

 
Figura 34: Identificação das médias de proficiência as disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa 
Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 

 

Na sequencia, devem-se abrir os arquivos “Escala desempenho 

português fundamental” e “Escala desempenho matemática fundamental” e 

verificar em qual o nível o colégio se encontra. A partir dai temos as habilidades 
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em que os alunos da escola possuem, conforme Figura 30, e o que necessita 

melhorar para os próximos anos escolares. 

 

 
Figura 35: Nível da escala do SAEB 

Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 
 

 Bloco 4 – Acesso a Base de Dados – Microdados da Prova 

Brasil 2011: Após o pesquisado ter respondido as questões do 

bloco 3, agora o mesmo identificará quais foram às dificuldades 

encontradas para responder as questões. A dificuldade neste 

caso se refere ao acesso à base de dados, tais como: falta de 

divulgação do link, problemas com a Internet, disponibilização 

dos dados no portal de forma não visível, para realizar o 

download e problemas com o computador. 

 Bloco 5 – Uso da Base de dados: Enquanto o bloco 4, buscava 

as dificuldades de acesso, neste busca-se as dificuldades de 

utilização da base de dados. A dificuldade de uso neste caso se 

refere aos problemas com o uso da base em relação ao 

computador (software instalado, travamentos, impossibilidade de 

abrir base). Além dos problemas oriundos da utilização do 

computador, este bloco ainda, procura identificar dificuldades do 

pesquisado em responder o bloco 3. As dificuldades quanto o 

uso da base de dados conforme a sua disponibilização 

(entendimento das relações entre arquivos, realização da leitura 

e a interpretação da base). E por fim, neste bloco, investiga se os 

dados encontrados são suficientes para tomar decisões com 

relação às melhorias de ensino, em termos do que seja 

necessário aos alunos aprenderem. 
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 Bloco 6 – Considerações e sugestões: Para finalizar a 

pesquisa, foi proposto ao pesquisado um bloco para 

considerações do uso da base de dados, quanto a informações 

mais importantes identificadas. Ainda neste bloco, foi 

possibilitado ao pesquisado, dar sugestões sobre uma possível 

nova forma de consulta a base de dados. 

Ainda de acordo com os autores Kauark, Manhães e Medeiro (2010 p. 

59),  

Ao questionário deve preceder a carta de explicação ou de 
autorização da pesquisa, que precisa fazer referência ao seu 
conteúdo, as instruções para efetivação da investigação através do 
questionário, o pedido de autorização e o agradecimento pela 
atenção, disponibilidade e veracidade das informações prestadas. 
 
No questionário devem constar itens de identificação do 
respondente que, preferencialmente, para que as respostas possam 
ter maior significação, não o identifiquem diretamente com perguntas 
do tipo “nome”, “endereço”, “telefone”, a não ser que haja extrema 
necessidade, como para selecionar alguns questionários para uma 
posterior entrevista. 
 

Deste modo, ao abordar o pesquisado, o mesmo teve acesso ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da Pesquisa, constante no 

APÊNDICE B. Mediante a este documento, o pesquisador explicou todo o 

procedimento e objetivo da pesquisa, e só após a aceitação do termo com 

assinatura do pesquisado, foi dado inicio ao preenchimento do questionário.  

Outro documento foi disponibilizado para auxiliar os pesquisados 

durante a realização da pesquisa, denominado de “Consulta Orientada”. Este 

documento proporciona um passo a passo caso o pesquisado sinta necessário 

ao responder o questionário. Neste documento, a cada auxilio buscado, o 

mesmo assinalava o recurso que estava utilizando, a fim de medir as 

dificuldades de utilização da base de dados conforme Figura 31. O arquivo 

completo encontra-se disponível no APÊNDICE C. 
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Figura 36: Exemplo de Consulta Orientada 

Fonte: O autor 

 

Após este estudo, e para que tal resultado fosse conquistado, seguiram-

se os seguintes procedimentos metodológicos: 

1 – Montagem de um grupo de pesquisa com professores, orientadores, 

mestrandos em Gestão do Conhecimento e em Promoção da Saúde, e alunos 

dos cursos de Pedagogia e Engenharia de Software. 

2 – Após reuniões do grupo e uma analise minuciosa da base de dados, 

foi elaborado o questionário a ser aplicado junto aos profissionais da educação 

o qual apresentado no APÊNDICE A. Após elaborar o questionário, o mesmo 

passou pelo crivo de testes de validação. O processo de validação do 

questionário foi necessário para averiguar se o mesmo estava abrangendo os 

requisitos da pesquisa. Este questionário teve o objetivo de mensurar as 

principais dificuldades de acesso e interpretação do estudo de caso da Prova 

Brasil. Junto ao questionário, foi proposto um material de consulta orientada, 

que proporcionou um auxilio ao pesquisado, para garantir a qualidade da 

pesquisa. 

 3 – Após o questionário passar pelos testes de validação, foi realizado 

todo o trâmite necessário para submissão do projeto ao Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da Unicesumar, conforme Parecer nº 

1.705.347. Foram providenciados documentos de Autorização de pesquisa nos 

estabelecimentos de ensino bem como na Secretaria de Educação (SEDUC), 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos participantes.  

4 – Após autorizada a pesquisa pelo Comitê de Ética iniciou-se o 

processo de coleta de dados, o qual foi apresentado no Anexo 3 . Nesta etapa, 

foi realizado contato com cada estabelecimento, agendando uma visita, no qual 
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o questionário foi aplicado a um grupo de profissionais da educação: diretor, 

pedagogo e professor, nas escolas da região metropolitana de Maringá. As 

cidades abordadas pela pesquisa foram: Maringá, Paiçandu e Sarandi. A 

coletada de dados foi realizada “in locu” com a participação de um dos 

pesquisadores e alunos de Iniciação Cientifica que compõe o grupo de 

Pesquisa. Durante a pesquisa, o pesquisado teve o auxilio de computadores e 

o documento de “Consulta Orientada” como forma de auxilio, caso 

necessitassem.  

5 – Em seguida, foi realizado o processo de tabulação e analise dos 

resultados. Para a tabulação, a mesma foi realizada com auxilio da ferramenta 

de planilha eletrônica proprietária: Microsoft Office Excel. Nesta ferramenta, 

foram tabulados todos os dados coletados conforme preenchimento dos 

pesquisados no questionário. No questionário existem questões fechadas e 

abertas, que justificam as dificuldades encontradas, bem como as sugestões 

para uma nova representação dos dados. 

De acordo com (GIL, 2002, P. 141) 

Um dos maiores problemas na interpretação dos dados no estudo de 
caso deve-se à falsa sensação de certeza que o próprio pesquisador 
pode ter sobre suas conclusões. Embora esse problema possa 
aparecer em qualquer outro tipo de pesquisa, é muito mais comum no 
estudo de caso. Num survey, por exemplo, o analista tem a sua frente 

somente os dados obtidos por meio do formulário, e sabe que não 
pode captar as experiências dos vários entrevistadores que o 
aplicaram.  

 

Com os dados tabulados, os alunos de pedagogia que compõe o grupo 

de pesquisa, realizaram uma analise qualitativa apresentando os problemas 

encontrados pelos professores quanto à aplicabilidade após os resultados da 

Prova Brasil. Bem como as informações que os mesmos desejavam encontrar 

e o seu formato, com algumas sugestões. 

Após o trabalho da equipe pedagógica, a equipe de engenharia de 

software, elaboraram as modelagens: diagramas de classe e diagrama 

entidade relacionamento. Após estas modelagens foi desenvolvida a primeira 

versão da modelagem conceitual para a ontologia 
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4 ESTUDO DE CASO: PROVA BRASIL 

 

Este capítulo trata da coleta, tabulação e da análise dos resultados 

obtidos, de acordo com o questionário aplicado na pesquisa de campo (vide 

apêndice 1) e conforme a metodologia de pesquisa descrito nos procedimentos 

metodológicos. 

 

4.1 COLETA DE DADOS INICIAIS  

 

Esta sessão aborda a aplicação do questionário inicial junto aos 

professores e gestores educacionais, bem como a posterior tabulação e analise 

dos dados coletados. 

A partir da confecção dos materiais de pesquisa, iniciou o tramite formal 

de pesquisa, com a solicitação de autorização de pesquisa às instituições a 

serem pesquisadas. Na cidade de Maringá, houve a necessidade de solicitar a 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), enquanto que nos outros 

municípios não houve a necessidade. Após todas as permissões, foi 

encaminhado o projeto com toda a documentação necessária para autorização 

da mesma pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos do 

Unicesumar (ANEXO 3). 

Com a autorização do Comitê, os questionários foram aplicados em 

quatro instituições de ensino publico, sendo: duas escolas e dois colégios na 

região metropolitana da cidade de Maringá, Estado do Paraná. Todos 

pertencentes às dependências administrativas municipais e estaduais, nas 

cidades de: Maringá, Sarandi e Paiçandu. Para a escolha da cidade foi adotado 

as cidades vizinhas de Maringá, e para as escolas da cidade de Maringá e 

Sarandi, foram escolhidas aleatoriamente. 

 Na cidade de Maringá, a pesquisa foi realizada em duas Escolas 

Públicas Municipais. Ambas as escolas aplicam a Prova Brasil em suas séries 

iniciais. Na cidade de Sarandi, a pesquisa foi realizada em um Colégio 

Estadual, neste, aplica-se a Prova Brasil em suas séries finais. E na cidade de 

Paiçandu, a pesquisa foi realizada em uma Escola Pública Municipal, nesta, 

aplica-se a Prova Brasil em suas séries iniciais e finais.  
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A aplicação do questionário ocorreu em “in locu” entre os meses de 

setembro e outubro de 2016, com a participação de um dos pesquisadores e 

dos alunos de Iniciação Científica. Os pesquisadores utilizaram de 

computadores próprios para o manuseio da base de dados, bem como 

disponibilização financeira própria. Nesta etapa, participaram 19 profissionais 

da educação sendo professores, pedagogos e gestores educacionais, que 

estavam disponíveis em horas atividades nas instituições, e que tinham a 

predisposição de participar da pesquisa. Todos assinaram o TCLE. Os dados 

serão apresentados no próximo tópico. 

 

4.2 ÁNALISE DOS RESULTADOS 

 

Para a tabulação desses dados utilizou-se a planilha eletrônica Excell ® 

da Microsoft, parte integrante do pacote Office, pelo fato de propiciar uma série 

de recursos que auxiliam na interpretação e tratamento estatístico dos dados 

coletados. O questionário aplicado na pesquisa de campo compreende 16 

questões subdivididas em 6 blocos nos quais procuram atender os objetivos da 

presente investigação no sentido de compreender as reais dificuldades dos 

profissionais.  

Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos a partir do 

tratamento das informações coletadas dos 19 profissionais pertencentes a 4 

colégios que responderam à pesquisa. 

Mediante os dados coletados durante a aplicação do questionário, 

especificamente no BLOCO 1, que trata sobre a identificação do profissional, 

tivemos a participação de 19 profissionais da educação, separados por 

municípios e funções, conforme Tabela 8.  

 

Tabela 8: Números de Funções dos profissionais por municípios 

Contagem de Função na escola Cidades   
 

Funções Maringá Paiçandu Sarandi Total Geral % 

Diretora 2 0 0 2 10,5 

Pedagogo 4 1 1 6 31,6 

Professor 3 1 3 7 36,8 

Professora 0 0 1 1 5,3 



102 
 

Professora de Educação Especial 1 0 0 1 5,3 

Professora de Estagio 1 0 0 1 5,3 

Técnico Pedagógico 0 0 1 1 5,3 

Total Geral 11 2 6 19 100 

Percentual (%) 57,9 10,5 31,6 100  

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição das funções em termos de 

percentuais. Nota-se que durante a pesquisa os professores e pedagogos, 

tiveram um índice maior de participação, respectivamente 36,8% e 31,6%. Os 

professores cederam um tempo de sua hora atividade para responder os 

questionários, enquanto os pedagogos como não possuem hora atividade, 

tiveram autorização do colégio para responder o questionário em horário de 

trabalho.  

 

 
Gráfico 1: Distribuição de funções 
Fonte: O autor 
 

Na Tabela 9, constata que dos 19 profissionais que participaram da 

pesquisa, apenas 1 não conhecia a Prova Brasil, e apenas 4 deles já aplicaram 

a prova. Na célula que exibe as formas de contato, podemos identificar que 9 

tem acesso a relatórios e reuniões, que são fornecidos pelos gestores ou 

acesso direto pelo site, 13 profissionais têm contato com a base de dados, ou 

seja, os microdados. Outro número que chama atenção é a forma de contato 

“outros”, com 7 profissionais (professos e pedagogos), vejamos os relatos dos 

profissionais:  
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“Relatórios com Gráficos”. 

“Atrasos de 4 anos”. 

“No site do INEP e Pesquisas”. 

“Preparação de atividades que dessem subsídios a provas futuras”. 

“Trabalhando em turmas do 4º e 5º ano”. 

 “Analise das provas aplicadas”. 

“Como professora participei de todo o processo em 2009; Material 

impresso”. 

 

Tabela 9: Dados sobre a forma de contato com a Prova Brasil 

Descrição Quantidade % 

Conhece a Prova Brasil 18 94,7 

Já aplicou a prova 4 21,1 

Nenhum 2 10,5 

Relatórios 9 47,4 

Base de Dados 13 68,4 

Aplicando a prova 2 10,5 

Reuniões 9 47,4 

Outros 7 36,8 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição das profissionais que possuem 

conhecimento e tenham algum tipo de contato durante ou após a aplicação da 

Prova Brasil em termos de percentuais. Nota-se que 94,7% destes profissionais 

conhecem ou tiveram contato com a Prova Brasil, e destes 68,4, utilizam a 

base de dados. 
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Gráfico 2: Distribuição de utilização da base de dados da Prova Brasil 
Fonte: O autor 

 

A Tabela 10, indica a necessidade dos profissionais quanto a responder 

os questionamentos do BLOCO 3, desde realizar o download, obter o número 

do INEP do colégio, bem como identificar a média de proficiência nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. Além destes auxílios, os 

profissionais necessitaram de auxilio para identificar o nível da escala do SAEB 

para as referidas disciplinas. Ainda foi possível constatar que 12 profissionais 

tiveram dúvidas em identificar as dependências do colégio perante os 

microdados da Prova Brasil de 2011. 

 

Tabela 10: Auxilio para responder os Questionamentos Do Bloco 3 

AUXILIO QUANTIDADE % 

Para realizar o download do arquivo correspondente aos microdados 
da Prova Brasil de 2011 

18 94,7 

Para encontrar o número INEP do seu colégio 18 94,7 

Para abrir o arquivo do microdados da Prova Brasil de 2011 17 89,5 

Para identificar media proficiência em matemática e língua 
portuguesa no colégio 

19 100 

Para identificar o nível da escala do SAEB em matemática e língua 
portuguesa 

19 100 

Para identificar a media proficiência em matemática e língua 
portuguesa no município 

12 63,2 

Para identificar a dependência administrativa do colégio perante: 
escola, município e localização. 

12 63,20 

Fonte: O autor 
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O Gráfico 3 apresenta a distribuição das profissionais que fizeram uso 

do documento de Consulta Orientada disponibilizada pelo pesquisador. Nota-se 

que 100% destes profissionais utilizaram o documento para realizar a pesquisa 

quanto identificar o nível de escala do SAEB nas disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa. Bem como 94,7% deste tiveram dificuldades para realizar o 

download da base de dados e encontrar o INEP do estabelecimento. 

 

 
Gráfico 3: Distribuição de utilização do arquivo de consulta orientada 
Fonte: O autor 

 

Mesmos com o auxilio proporcionado aos profissionais participantes, 

nota-se que, como alguns profissionais não conseguiram identificar as médias 

de proficiência mediante Tabela 11. Consequentemente, não conseguiram 

identificar a escala do SAEB. Além destes dados, temos uma minoria dos 

profissionais que não conseguiram identificar as dependências do colégio 

(Estadual, Federal e Municipal), bem como a localização (rural e urbana). 

 
Tabela 11: Identificação na escala do SAEB e Dependências do Colégio 

Descrição  Identificou % Não identificou % 

Nível da escala do SAEB de Matemática do colégio 11 57,9 8 42,1 

Nível da escala do SAEB de Língua Portuguesa do 
colégio 

11 57,9 8 42,1 

Nível da escala do SAEB de Matemática do 
município 

13 68,4 6 31,6 
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Nível da escala do SAEB Língua Portuguesa do 
município 

13 68,4 6 31,6 

Dependência do colégio: Escola 14 73,7 5 26,3 

Dependência do colégio: Município 14 73,7 5 26,3 

Dependência do colégio: Localização 14 73,7 5 26,3 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 4 apresenta a o percentual de dificuldades dos profissionais 

em identificar a dependência do colégio em que atual, perante a base de dados 

da Prova Brasil. Nota-se que 42,1% destes profissionais não conseguiram 

identificar o nível de escala do SAEB nas disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa do colégio em que atual. Enquanto que no nível municipal 31,6% 

destes profissionais não conseguiram identificar o nível de escala do SAEB nas 

disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa de seu município. 

 

 

Gráfico 4: Dificuldade na identificação na escala do SAEB e Dependências do Colégio 
Fonte: O autor 

 

No bloco 4, foi possível constatar que o acesso a Base de Dados, 

confirma que a falta de divulgação dos dados, dificultou os encaminhamentos 

pedagógicos necessários. Nesta, dos 19 entrevistados, 12 tiveram dificuldades 

em acessar a base de dados, pois desconheciam os links, a Internet estava 

lenta ou o computador não abriu o link, como consta na Tabela 12. Os relatos 

dos pesquisados estão apresentados a seguir:  
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“Não conhecia a página”. 

“As informações estão muito fragmentadas, a consulta na forma de 

arquivo necessita um alto nível de conhecimento sobre o que busca por parte 

do usuário”.  

“Não está claro o caminho, ou os ícones, ou até mesmo os dados na 

planilha”. 

“A forma como os dados estão organizados na plataforma, ex. os níveis 

referente à Língua Portuguesa Matemática não aparece junto com a planilha de 

divulgação das médias”. 

 

Tabela 12: Grau de dificuldade para o acesso à base de dados. 

Descrição Quantidade % 

Difícil 12 63,2 

Desconhecia o Link 7 36,8 

Internet Lenta 7 36,8 

Computador não Abriu planilha 3 15,8 

Outros 4 21,1 

Fonte: O autor 
 

O Gráfico 5 apresenta 63,2% dos profissionais tiveram dificuldades 

quanto acessar os dados da base de dados. Destes, 36,8 chamam a atenção, 

pois ou desconheciam a disponibilização ou a Internet esta lenta. Com estes 

dados, podemos afirmar que a disseminação desta base, possui certos 

problemas quanto, comunicação e divulgação dos mesmos a sociedade em 

particular os profissionais da educação. Bem como os problemas de 

processamento computacional que este profissional encontra nos colégios, 

devidos ao sucateamento dos equipamentos ao longo do uso. 
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Gráfico 5: Dificuldade de acesso à base de dados 
Fonte: O autor 

 

Em consequência das dificuldades de acesso a base de dados, temos a 

Tabela 13, indicando que 8 tiveram dificuldades em realizar o download por 

problemas de: encontrar o arquivo para download (visualização), fazer o 

download, ou problemas com a Internet que impossibilitaram realizar o 

download. Desta forma, 10 pesquisadores utilizaram a base de dados fornecida 

pelos pesquisadores. 

 

Tabela 13: Grau de dificuldade para o download da base de dados. 

Descrição Quantidade % 

Grau dificuldade download 8 42,1 

Acessar o link 4 21,1 

Visualização no portal 5 26,3 

Para fazer o Download 4 21,1 

Não foi possível completar o download 4 21,1 

Outros 0 0,0 

Utilizou a base de dados fornecida 10 52,6 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 6 denota que 52,6% dos profissionais tiveram que utilizar a 

base de dados fornecidas pelos pesquisadores, devido as dificuldades 

encontradas quanto realizar o download da base de dados. Das dificuldades 

apresentadas no Gráfico 6, o que mais preocupa é a visualização da base no 

portal, 26,3% não conseguiram realizar o download por simplesmente não 

encontraram o arquivo correto para uso. Este problema é reflexo da dificuldade 
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encontrada para acesso a base visto no Gráfico 5, onde 36,8% não tinham 

conhecimento sobre esta disponibilização. 

 

 
Gráfico 6: Índice de dificuldade para o download da base de dados 
Fonte: O autor 
 

Já no BLOCO 5, avaliamos o uso da base de dados, na Tabela 14, é 

possível constatar que 5 profissionais, tiveram dificuldades em utilizar o 

computador. Desta forma, podemos deduzir que os demais profissionais estão 

aptos para o uso da tecnologia.  
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Tabela 14: Possíveis problemas com o Uso da Base de dados 

Descrição Quantidade % 

Encontrou algum problema com o uso do computador 5 26,3 

Não tem software de descompactação 0 0,0 

Não tem software de planilha eletrônica 0 0,0 

Planilha Travou 3 15,8 

Outros 5 26,3 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 7 ilustra que 26,3% dos profissionais encontram problema 

quanto ao uso do computador para o acesso, download ou uso da base de 

dados. 

 
Gráfico 7: Índice de problemas com o Uso da Base de dados 
Fonte: O autor 

 

Ainda no BLOCO 5, identificamos pela tabela 15, que dos 19 

profissionais, 11 tiveram dificuldades em responder as questões do BLOCO 3, 

porém, apenas 1 não conseguiu responder as questões. A maior parte das 

dificuldades relatadas foi por não conseguir entender as relações entre os 

arquivos, resultando em uma interpretação ineficiente, prejudicando assim os 

direcionamentos pedagógicos. De acordo com o relato de 5 profissionais, 

podemos afirmar que a base de dados, precisar ser reestruturada, vejamos os 

relatos:  
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“Parcialmente; A não familiaridade com as informações e disposição dos 

dados, meu nível de usuário é muito baixo para conseguir navegar sem 

orientação”. 

“A partir do arquivo PDF consegui fazer a interpretação”.  

“Não consegui localizar algumas informações correspondentes ao nível 

da escola (fundamental 1)”  

“Se não houvesse mediação a consulta apresentaria maiores 

dificuldades.” 

 

Tabela 15: Dificuldades para responder as questões do bloco 3 

Descrição Quantidade % 

Encontrou dificuldades em responder as questões do BLOCO 3 11 57,9 

Não conseguir entender arquivos e relações 7 36,8 

Não consegui realizar a leitura dos arquivos 4 21,1 

Não consegui realizar a interpretação dos arquivos 6 31,6 

Não consegui responder as questões 1 5,3 

Outros 4 21,1 

Fonte: O autor 

 

O Gráfico 8 mostra 57,9% dos profissionais, encontraram dificuldades 

em responder as questões propostas ao Bloco 3. Sendo assim afirma-se que 

os profissionais não estão aptos para o uso correto desta base. 

Consequentemente necessitam de treinamento especifico para o correto uso 

destes dados que são de extrema valia para o bom desenvolvimento do ensino. 
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Gráfico 8: Índice de dificuldades para responder as questões do bloco 3 
Fonte: O autor 
 

A questão 3 deste bloco, visou verificar se os dados buscados eram 

suficientes para tomada de decisão quanto aos encaminhamentos 

pedagógicos. Sendo assim, apenas 2 profissionais disseram que os dados 

encontrados eram suficientes.  

Sobre o Quadro 6, sugestões e considerações, é possível verificar as 

angustias dos profissionais quanto ao uso efetivos destes dados em seu dia a 

dia. Dentre os resultados dos questionários destacam-se conforme aspectos 

identificados pelos profissionais que utilizaram a base de dados: 

 “As informações estão muito fragmentadas, a consulta na forma 

de arquivo csv necessita de um alto nível de conhecimento sobre 

o que se busca” 

 “Precisamos de uma base de dados, onde a informação do 

desempenho dos alunos seja detalhada. Os descritores avaliados 

precisam ser definidos, para melhor desempenho pedagógico.” 

 “Nós professores não compreendemos as planilhas de dados, 

percentual, códigos disponibilizados na Plataforma Brasil.” 

 “É possível fazer uma avaliação global, porém, não fica clara uma 

avaliação individualizada dos resultados.” 

 “Eu não encontrei, mas seria muito útil aferir o aprendizado dos 

meus alunos individualmente para conseguir atenuar ou 

intensificar onde fossem detectadas as dificuldades dos alunos.” 
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Com essa perspectiva, se torna visível que a plataforma está muito 

confusa e elaborada de forma precária dificultando o uso das informações 

pelos educadores, o ideal seria que a ferramenta fosse mais clara e coesa e 

fragmentada em tópicos. Como possível solução para esses desafios, foi 

proposto a estruturação dos dados da Prova Brasil através da modelagem 

ontológica abordada no Capitulo 5.  
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5 MODELAGEM ONTOLÓGICA: METODOLOGIA DERONTO  

 

Neste capítulo, abordou-se a construção da ontologia proposta após a 

análise do questionário, bem como as modelagens conceituais: diagrama de 

classe e diagrama entidade relacionamento produzidas a partir da base de 

dados. Após a modelagem, foi realizada a validação da ontologia e 

posteriormente análise e discussão dos resultados. 

 

5.1 CONSTRUÇÃO DA ONTOLOGIA 

 

Por se tratar de uma base de dados já pronta, e por já possuirmos 

diagramas foi utilizada a metodologia DERONTO para a construção da 

ontologia. Esta metodologia aborda a construção e documentação de 

ontologias baseada a partir de modelagem de Diagrama Entidade 

Relacionamentos (DER). 

 

5.1.1 Passo 1: CRIAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL - DER 

 

Para a construção da Ontologia utilizando o modelo DERONTO, o passo 

inicial, refere-se a todo um estudo seguido da elaboração dos diagramas a 

partir do recorte do estudo de caso a seguir:  

 

 Estudo de caso 

 

De acordo com analise inicial da aplicação da Prova Brasil, junto aos 

profissionais da educação, os mesmos, encontraram diversos problemas com o 

acesso e uso da base. Com esta análise, foi possível perceber que os 

profissionais necessitam de melhor representação das habilidades dos alunos 

quantos aos descritores, bem como dos níveis de cada aluno de forma mais 

clara e objetiva. 

Com o problema apresentado, fez-se necessário explanar a formulação 

dos itens da Prova Brasil. A Prova Brasil, é uma avaliação de larga escala 

contendo as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa sendo compostos 
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por questões de múltipla escolha, denominadas itens de avaliação. Ela envolve 

os blocos de conteúdos destacados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Os itens de avaliação são elaborados a partir dos descritores da Matriz 

de Referência de Avaliação, na qual, a opção correta dá-se o nome de 

descritor e as opções incorretas de distratores. 

Um descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva, associada a 

um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino do ano em 

análise. Esses descritores são expressos em um nível de detalhe vasto, 

permitindo-se a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados. 

Os descritores da Matriz de Referência das disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa (ANEXO 2) referem-se que as questões presentes na 

avaliação do SAEB/Prova Brasil tenham como foco principal, a interpretação e 

a resolução de problemas. O seu principal objetivo é avaliar se o aluno tem o 

domínio dos conteúdos escolares, como também de problemas rotineiros 

enfrentados pelo aluno. Neste contexto, quando um item é elaborado, há a 

intenção de avaliar se o aluno já possui a habilidade mínima no processo de 

resolução para o item proposto. Isso se deve ao fato de que ele pode dar 

origem a uma variedade muito grande de itens. 

Para cada item temos quatro opções de resposta, e somente uma delas 

é a correta, denominada descritor, as outras três alternativas são denominadas 

distratores. O objetivo dos distratores é focalizar erros comuns nessa etapa de 

escolarização, e ser capaz de dar informações acerca do raciocínio 

desenvolvido pelo estudante para a solução do item. Desta forma, é possível a 

partir da resposta do estudante identificar os erros mais comuns. 

A partir desta problemática e elucidação da prova, elaborou-se um 

esquema que pode ser visualizado na Figura 37, permitindo auxiliar no 

entendimento da composição dos descritores, das questões nas disciplinas. 

Bem como, um requisito para melhor entender a modelagem ontológica 

representada na (Figura 40 Modelagem Ontológica Prova Brasil referente ao 

ano 2011). 
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Figura 37: Esquema de confecção itens e descritores 
Fonte: O Autor 

 

A partir da Figura 37, percebe-se que o aluno realiza a prova das 

disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, e estas são formadas por seus 

respectivos descritores. Estes descritores podem gerar um ou vários itens, para 

uma mesma prova. Com esta relação, podemos averiguar os erros e acertos 

de um aluno para o seu descritor avaliado.  

Perante os arquivos do microdados da Prova Brasil de 2011, percebeu-

se que problema de representação, visto que para responder os problemas 

apresentados, é necessária manipulação minuciosa das planilhas eletrônicas. 

A partir da representação atual, o profissional deve relacionar algumas tabelas, 

cruzando informações que estão de forma implícita.  Para que possamos obter 

a resposta desejada, utilizaram-se os arquivos TS_RESPOSTA_ALUNO na 

Figura 3, o TS_ITEM, na Figura 38, e, a Matriz de Referência (descritores).  

Disciplina 

Matemática 

Descritor 1 

Item 1 

Acerto 

Erro 

Item 2 

Acerto 

Erro 

Descritor 2 

Item 1 

Item 3 

Lingua 
Portuguesa 

Descritor 1 Item 1 

Acerto 

Erro 

Descritor 2 
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Figura 38: Situação atual dos dados para encontrar a resposta do aluno 

Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 

 

Na Figura 38 constam diversos campos que são relacionados por seus 

identificadores, dificultando o entendimento e o acesso ao que se deseja. Nesta 

figura, podemos identificar qual caderno o aluno utilizou para realizar a prova, 

em quais blocos as questões estão alocadas e quais foram as suas repostas 

para cada bloco. Porém, não é possível identificar quais são os descritores e 

gabaritos de respostas e nem qual disciplina o aluno foi avaliado. Estas 

respostas são encontradas na planilha TS_ITEM mostrada na Figura 39. 

Na Figura 39 temos a planilha TS_ITEM, no qual podemos identificar a 

disciplina avaliada, a composição dos itens, em seus respectivos blocos com 

as posições dos itens na prova, seus descritores e o seu gabarito.  

 

 
Figura 39: Situação atual dos dados para encontrar o gabarito de resposta 

Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 

 

Conforme análise realizada nas Figuras 2 e 3, foi possível identificar 

nestas planilhas as possíveis respostas para os índices. Porém, no decorrer da 
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modelagem e alimentação, devem-se realizar de forma manual as relações e 

os devidos cálculos para averiguar quais são os erros e acertos dos 

descritores. Ainda, neste passo faz-se necessária a abertura de mais um 

arquivo que se encontra no formato PDF Matriz de Referência da disciplina na 

série desejada, para verificar o descritor. Como este arquivo não atende o 

requisito de dado aberto na terceira estrela, o mesmo deve ser recriado para 

atender a modelagem. 

 

 Modelagem 

 

Para a modelagem conceitual, foi utilizada a ferramenta CASE Astah. As 

ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering), em tradução livre 

para o português, (Engenharia de Software Auxiliada por Computador) auxiliam 

na modelagem para diagramas da UML (Unified Modeling Language – 

Linguagem de Modelagem Unificada) auxiliando nas atividades do processo de 

produção de um Software desde a análise de requisitos até a modelagem e 

arquitetura do Sistema. O Astah, por sua vez, é uma ferramenta desenvolvida 

no Japão que necessita utilizar a plataforma Java, permitindo a elaboração de 

diversos diagramas no padrão UML.  

Uma modelagem entidade-relacionamento é representada por um 

diagrama entidade-relacionamento (DER). Em sua notação original, proposta 

por Peter Chen (idealizador do modelo e do diagrama), as entidades deveriam 

ser representadas por retângulos, seus atributos por elipses e os 

relacionamentos por losangos, ligados às entidades por linhas, contendo 

também sua cardinalidade (1..1, 1..n ou n..n). Porém, notações mais modernas 

abandonaram o uso de elipses para atributos e passaram a utilizar o formato 

mais utilizado na UML em que os atributos já aparecem listados na própria 

entidade. Desta forma, é proposta a modelagem conceitual mostrada na Figura 

40. 
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Figura 40: Diagrama entidade-relacionamento 

 

 

5.1.2 Passo 2: REFINANDO O DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO 

 

A partir do passo1, realizou-se o refinamento da modelagem conceitual 

que visou melhorar a representação dos descritores avaliados, bem como o 

rendimento dos alunos.  

De acordo com a análise inicial da Prova Brasil, junto aos profissionais 

da educação, a principal demanda aos dados é com relação a um acesso mais 

objetivo e direto dos alunos da escola em específico.  Com as planilhas, é 

muito complexo obter o desempenho dos alunos com relação a uma habilidade 

específica (Descritor) em uma determinada disciplina. Por essa razão, o 

modelo em UML mostrado reduzidamente na Figura 41 que centraliza as 
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informações dos descritores referentes às disciplinas da prova que o aluno 

realizou através das classes Aluno, Prova, Descritor.  

 
Figura 41: Modelo Ontológico reduzido para Prova Brasil 

 

Além disto, mantém a representação do contexto local do aluno através 

das classes Escola, Município, Estado. Os relacionamentos entre as classes 

são as Object Properties, já os atributos representados dentro das classes 

Prova e Descritor são Datatype Properties. Os indivíduos da propriedade 

“tem_nota” são representados pela letra C (quando o aluno acertou a questão 

referente ao descritor), e E (quando o aluno errou a questão referente ao 

descritor).  

Para obter estes dados, será necessário que o Sistema de Informação 

faça um processamento verificando a planilha onde há o gabarito referente ao 

descritor juntamente com a planilha onde há as respostas do aluno. Esta é uma 

informação bastante procurada pelos professores que participaram desta 

pesquisa, e que não havia de forma direta e fácil, segundo eles. 
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Figura 42: Hierarquia de classes da modelagem 

Fonte: O autor 
 

5.1.3 Passo 3: DEFINIÇÃO DE CONCEITOS E SUBCONCEITOS DA 
ONTOLOGIA 

 

De acordo com o método DERONTO, devemos transformar todas as 

entidades em conceitos, ter a sua representação transformada para letras 

maiúsculas, no singular e por extenso. Na modelagem realizada, o autor seguiu 

os passos da metodologia e já as criou de acordo com o solicitado em seu 

desenvolvimento. 

Ao desenvolver a ontologia não houve a necessidade de generalizar as 

classes, conforme se constata na Figura 42, que apresenta a hierarquia de 

classes.  

Neste passo, deve-se realizar a documentação dos conceitos da 

modelagem construída, conforme Tabela 16. 

 

Tabela 16: Documentação dos conceitos da ontologia. 

Nome do Conceito: ALUNO 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os dados dos alunos 

Sinônimo: - 

  

Nome do Conceito: DESCRITOR 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os descritores avaliados pelos alunos nas 
provas. 

Sinônimo: - 

  

Nome do Conceito: ESCOLA 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os dados das escolas. 

Sinônimo: - 
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Nome do Conceito: ESTADO 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os dados dos estados. 

Sinônimo: - 

  

Nome do Conceito: MUNICIPIO 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os dados dos Município. 

Sinônimo: - 

  

Nome do Conceito: PROVA 

Descrição do Conceito: Classe que armazena os dados das provas realizadas pelos 
alunos. 

Sinônimo: - 

  

Fonte: O autor 

 

5.1.4 Passo 4: DEFINIR PROPRIEDADES DA ONTOLOGIA 

 

Os dados do passo 4 da metodologia, sugere a padronização das 

nomenclaturas, ou seja, disponibilizar um nome fidedigno e por extenso da 

propriedade e, seus relacionamentos. Ao construir as propriedades dos 

conceitos o autor seguiu as orientações do método, não sendo necessário 

realizar adequação. Na tabela 17, podem-se constatar as propriedades dos 

conceitos, seu tipo, seu domínio, imagem, e, a sua característica. 

 

Tabela 17: Propriedade dos conceitos 

Nome da Propriedade Tipo propriedade Domínio Range Característica 

ano Datatype PROVA int Funcional 

caderno Datatype PROVA int Funcional 

serie Datatype PROVA int Funcional 

é_competencia Datatype DESCRITOR string  Funcional 

é_disciplina Datatype DESCRITOR string  Funcional 

tem_nota Datatype DESCRITOR string  Funcional 

Fonte: O autor 

 

Ao construir as propriedades de relacionamento, o autor seguiu as 

orientações do método, não sendo necessário realizar adequação. Na tabela 

18, apresentam-se as propriedades dos relacionamentos, seu tipo e domínio. 

 
Tabela 18: Propriedade dos relacionamentos entre conceitos 

Nome da Propriedade Tipo 
propriedade 

Domínio RANGE 

estuda Object ALUNO ESCOLA 
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faz_parte_do Object MUNICIPIO ESTADO 

pertence_ao Object ESCOLA MUNICIPIO 

Possui Object PROVA DESCRITOR 

Realiza Object ALUNO PROVA 

Responde Object ALUNO DESCRITOR 

Fonte: O autor 

 

A tabela 19 mostra a documentação das propriedades da ontologia. 

Apresenta as informações sobre o nome, a descrição, o tipo, o domínio e a 

imagem que a propriedade pertence, e a característica, se existir. 

 

Tabela 19: Documentação das propriedades da ontologia 

Documentação das Propriedades da Ontologia 

Nome: Ano 

Descrição: Armazena o ano da Prova executada 

Tipo: datatype 

Domínio: PROVA 

Range: integer 

Característica  Funcional 

    

Nome: caderno 

Descrição: Armazena o da Prova do aluno realizada. 

Tipo: Datatype 

Domínio: PROVA 

Range: integer 

Característica  Funcional 

    

Nome: serie 

Descrição: Armazena a série em que o aluno esta matriculado quanto realizou a prova. 

Tipo: datatype 

Domínio: PROVA 

Range: integer 

Característica  Funcional 

    

Nome: é_competencia 

Descrição: Armazena a descrição dos descritores avaliados pelo aluno. 

Tipo: datatype 

Domínio: DESCRITOR 

Range: string 

Característica  Funcional 

    

Nome: é_disciplina 

Descrição: Armazena o nome da disciplina da prova realizada pelo aluno. 

Tipo: datatype 

Domínio: DESCRITOR 

Range: string 

Característica  Funcional 

    

Nome: tem_nota 

Descrição: Armazena o conceito de acerto ou erro para o descritor avaliado pelo aluno. 

Tipo: datatype 
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Domínio: DESCRITOR 

Range: string 

Característica  Funcional 

    

Nome: estuda  

Descrição: Relaciona o conceito de ALUNO estuda na ESCOLA. 

Tipo: object 

Domínio: ALUNO 

Range: ESCOLA 

Característica  Funcional 

    

Nome: faz_parte_do 

Descrição: Relaciona o conceito de MUNICIPIO com ESTADO. 

Tipo: Object 

Domínio: MUNICIPIO 

Range: ESTADO 

Característica  Funcional 

    

Nome: pertence_ao 

Descrição: Relaciona o conceito de ESCOLA pertence ao MUNICÍPIO. 

Tipo: Object 

Domínio: ESCOLA 

Range: MUNICIPIO 

Característica  Funcional 

    

Nome: possui  

Descrição: Relaciona o conceito de PROVA possui DESCRITOR. 

Tipo: Object 

Domínio: PROVA 

Range: DESCRITOR 

Característica  Funcional 

    

Nome: realiza  

Descrição: Relaciona o conceito de ALUNO realiza PROVA. 

Tipo: Object 

Domínio: ALUNO 

Range: PROVA 

Característica  Funcional 

    

Nome: responde  

Descrição: Relaciona o conceito de ALUNO responde o DESCRITOR. 

Tipo: Object 

Domínio: ALUNO 

Range: DESCRITOR 

Característica  Funcional 

Fonte: O autor 

 

5.1.5 Passo 5: DETERMINAR OS AXIOMAS 

 

Por se tratar de uma modelagem ontológica inicial, não foi implementada 

nesta versão o uso de axiomas.   
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5.1.6 Passo 6: VERIFICAR E MODIFICAR A ONTOLOGIA 

 

Neste passo, foi apresentada a ontologia resultante deste estudo de 

caso. O conceito, onde owl:Thing indica a raiz da ontologia. Foi utilizado o 

editor de ontologias Protégé com o plugin OntoGraf conforme Figura 42. 

 

 
Figura 43: Modelo Ontológico conceitual sobre o estudo de caso da Prova Brasil 

Fonte: O autor 

 

Uma demonstração do resultado da modelagem no Protégé pode ser 

visto no bloco de código abaixo, onde é definida a Object Property “responde” 

cujo domain é definido na classe “Aluno” e o range definido na classe 

“Descritor” representando os descritores que o aluno respondeu naquela prova. 

Também é definida a DatatypeProperty “TEM_NOTA” cujo domain é definido 

na classe “Aluno” e o range definido pelo tipo string representando a nota que o 

aluno obteve na prova. 

1. <owl:Class rdf:ID="Aluno”> 

2. <rdfs:comment>Classe que identifica o aluno que realizou a  

prova</rdfs:comment> 

3. </owl:Class> 

 

4. <owl:Class rdf:ID="Descritor”> 

5. <rdfs:comment>Classe identifica o descritor ao qual o aluno está 

sendo avaliado</rdfs:comment> 

6. </owl:Class> 

 

7. <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tem_nota”> 

8. <rdfs:domain> rdf:resource=”#Aluno”/> 

9. <rdfs:range> rdf:resource=”&xsd;string”/> 

10. </owl:DatatypeProperty> 
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11. <owl:ObjectProperty rdf:ID="responde”> 

12. <rdfs:domain> rdf:resource=”#Aluno”/> 

13. <rdfs:range> rdf:resource=”#Descritor”/> 

14. </owl:ObjectProperty> 

 

15. <Descritor rdf:ID=”D1LP204320”> 

16. <e_disciplina rdf:resource=”&xsd;string”>Português</e_disciplina> 

17. <e_descritor rdf:resource=”&xsd;string”>D1<e_descritor> 

18. </Descritor> 

 

19. <Aluno rdf:ID=”204320”> 

20. <responde rdf:resource=”#D1LP204320”> 

21. <tem_nota rdf:resource=”xsd;string”>C</tem_nota> 

22. </Aluno> 

 

No código 1 acima, é possível visualizar um exemplo da ontologia com 

as definições das classes Aluno (linha 1-3) e Descritor (linha 4 - 6) e das 

propriedades tem_nota (linha 7-10) e responde (linha 11-14). A composição 

dos indivíduos da classe Aluno é feita com o código do aluno presente em uma 

das planilhas, bem como Escola, Município e Estado.  Da linha 15 à 18 é 

possível ver o exemplo da representação de um Descritor, cujo statement é 

construído a partir das informações da planilha 

<Descritor_Disciplina_CodigoAluno>.   Já a composição dos 

indivíduos da classe Prova se dá por um statement construído pela 

concatenação de <nºCaderno_AnoProva_Serie>, assim com o a 

composição dos indivíduos da classe Descritor que se dá pelo statement com a  

concatenação de <Descritor_Disciplina_CodigoAluno>. As 

concatenações são necessárias para manter a referência única dos indivíduos, 

e as Datatype properties garantem os parâmetros para buscas por série, 

disciplina, ano e descritores. Da linha 19 à 22 é possível ver a representação 

de um Aluno identificado pelo código 204320 que respondeu ao Descritor D1 

de Português e obteve o desempenho correto, representado pela letra C. 

A partir da ontologia criada, foi iniciada a etapa do povoamento da 

ontologia, que é caracterizada pela inclusão dos conhecimentos a partir das 

instâncias que serão inseridos nos conceitos. Como este trabalho é cientifico, a 

ontologia foi povoada manualmente com uma pequena amostra de instâncias 

para averiguar a validade da ontologia. Esta amostra, conta com os dados de 

um aluno e de uma prova, bem como os descritores que este aluno foi 

avaliado. 



127 
 

 Observou-se que ao povoar a ontologia, deve seguir uma ordem 

quando a alimentação de instâncias com relacionamentos, ou seja, os dois 

lados do relacionamento, devem previamente existir. Desta forma deve se 

alimentar o conceito “Domain”, e depois o conceito de “Range”, ou vice-versa, 

para depois realizar o relacionamento entre tais. 

Para realizar a alimentação na ontologia construída, representada pelo 

modelo conceitual na (Figura 40 Modelagem Ontológica Prova Brasil referente 

ao ano 2011), deve-se abrir o arquivo onde constam as respostas dos alunos 

na Prova Brasil (TS_RESPOSTA_ALUNO), conforme Figura 43. Ao carregar o 

arquivo, é possível ter um panorama superficial de como estão os dados, 

faltando ainda informações que possibilitem uma utilização efetiva. Com o corte 

realizado na planilha, é possível verificar que a identificação do município, da 

escola, do aluno, do caderno e das respostas dos itens. 

 

 
Figura 44: Arquivo TS_Resposta_Aluno 
Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 

 

Neste arquivo encontra-se a resposta de todas as provas realizadas, 

contudo, pelo tamanho da base não é permitido a sua abertura por completo, 

necessitando assim de outro software de gerenciamento de arquivo em CSV. 

Mesmo assim é possível verificar a resposta de 1.048.576 (um milhão quarenta 

e oito mil e quinhentos e setenta e seis) alunos matriculados em 13.103 

escolas distribuídas em 13 estados brasileiros, com aproximadamente 1158 

municípios. 

Para realizar o preenchimento da classe “ALUNO” da Figura 40, foram 

utilizados os dados da coluna (id_aluno), este número corresponde ao CGM do 

aluno até o término do ensino médio, conforme Figura 44. 
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Figura 45: Alimentação das instâncias da classe ALUNO 

Fonte: O autor 

 

Para realizar o preenchimento da classe “ESCOLA” da Figura 40, foram 

utilizados os dados da coluna (id_escola), estes números correspondem ao 

INEP da escola conforme Figura 45. 

 

 
Figura 46: Alimentação das instâncias da classe ESCOLA 

Fonte: O autor 

 

Com os dados dos alunos e das escolas, foi possível realizar o 

relacionamento (aluno estuda escola). Para realizar este povoamento, é 

necessário realizar um filtro na coluna (id_escola), desta forma teremos os 

alunos que estudam em cada escola, conforme pela Figura 46. 
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Figura 47: Alimentação do relacionamento “aluno estuda escola”. 

Fonte: O autor 

 

Para realizar o preenchimento da classe “ESTADO” da Figura 40, foram  

utilizados os dados que compõe a coluna (id_uf), este número corresponde aos 

códigos dos Estados na prova, conforme Figura 47. 

 
Figura 48: Alimentação da Instância da classe ESTADO 

Fonte: O autor. 

 

Para realizar o preenchimento da classe “MUNICIPIO” da Figura 40, 

foram utilizados os dados que compõe a coluna (id_municipio), este número 

corresponde ao código do Município na prova, conforme Figura 48.  

 

 
Figura 49: Alimentação da Instância da classe MUNICÍPIO 

Fonte: O autor 
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Com os dados dos municípios e dos estados, foi permitido realizar o 

relacionamento (município faz_parte_do estado). Para realizar este 

povoamento, foi necessário realizar um filtro na coluna (id_estado), desta forma 

teremos os municípios que fazem parte do estado filtrado, conforme recorte 

mostrado pela Figura 49. 

 
Figura 50: Alimentação do relacionamento “município faz_parte_do estado". 

Fonte: O autor 

 

Com os dados das escolas e dos municípios, foi permitido realizar o 

relacionamento (escola pertence município). Para realizar este povoamento, foi 

necessário realizar um filtro na coluna (id_municipio), desta forma teremos as 

escolas que pertencem ao município filtrado, conforme recorte mostrado pela 

Figura 50. 

 

 
Figura 51: Alimentação do relacionamento “escola pertence município". 

Fonte: O autor. 
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Para realizar a alimentação da classe “PROVA”, foi necessário ter o 

número do caderno que o aluno respondeu na prova que está na coluna 

(id_caderno), a série no qual está matriculado perante a coluna (id_serie), e o 

ano da prova relacionada na coluna (id_prova_brasil). Com estes dados em 

mãos criamos a instância na classe “PROVA” da seguinte forma: 

idcaderno_ano_serie. Após a criação da instância, deve-se alimentar suas 

dataproperty (propriedades) com o valor do ano, da serie e do caderno, 

conforme Figura 51. 

 

 
Figura 52: Propriedades da Instância Prova 

Fonte: O autor. 

  

Para realizar o preenchimento da classe “DESCRITOR”, foi necessário 

abrir o arquivo (TS_REPOSTA_ALUNO) e (TS_ITEM) conforme Figura 52, e 

relacionar a série em que o aluno está matriculado, a disciplina no qual esta 

fazendo a prova, e quais os blocos de questões. Depois na tabela (TS_ITEM) 

deve-se realizar filtro na coluna (id_serie, disciplina, id_bloco) e, ordenar em 

ordem crescente a coluna (id_posicao). Com esta montagem, foi possível 

verificar os descritores em que foram avaliados na prova, perante a coluna 

id_descritor.  
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Figura 53: Relacionando os descritores com a prova. 

Fonte: Adaptado de Microdados 2011. 

 

Com estes dados, foi possível criar as instâncias na classe 

“DESCRITOR” da seguinte forma: descritor_disciplina_aluno. Após a criação 

da instância, deve-se alimentar suas dataproperty (propriedades) é_disciplina, 

tem_nota, e, é_competencia, conforme Figura 53.  

 

 
Figura 54: Propriedades da Instância Prova 

Fonte: O autor 

 

Para formar o conceito de correto (C) e errado (E), para alimentar a 

propriedade (tem_nota) deve-se verificar o gabarito do descritor (TS_ITEM) e a 
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resposta do bloco (TS_RESPOSTA_ALUNO). Contudo, como o 

armazenamento das respostas dos descritores dificulta o entendimento, fez-se 

necessário uma tabela para ilustrar o conceito de acerto e erro, perante tabela 

20. Resposta armazenada na tabela TS_RESPOSTA_ALUNO: 

“DACCDCACDCC”. Todo este procedimento deve ser realizado por 

processamento computacional e depois armazenado na ontologia. 

 

Tabela 20: Ilustrar o conceito de acerto e erro perante descritor 

DESCRITOR GABARITO RESPOSTA 
QUEBRADA 

(E) ERRO - (C) 
ACERTO 

1 D D C 

9 A A C 

14 C C C 

8 C C C 

9 D D C 

11 D C E 

3 A A C 

5 C C C 

5 D D C 

4 C C C 

12 A C E 
Fonte: O autor 

 

Com a alimentação da classe “DESCRITOR”, foi permitido realizar o 

povoamento da relação (aluno responde descritor) conforme Figura 54. 

 
Figura 55: Alimentação do relacionamento “aluno responde descritor” 

Fonte: O Autor 
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Após realizar todo o processo de povoamento da ontologia realizado 

anteriormente, foi possível averiguar sua representação na Figura 56. Esta 

figura retrata todo o relacionamento do aluno 204320, que também pode ser 

visualizado na Figura 55. Nesta o aluno, responde aos 11 descritores que 

compõe a prova que ele realiza 201117_2011_5. Entrando no descritor 

D14LP204320, apresenta-se a relação deste descritor com a prova e com o 

aluno, além de apresentar as suas respectivas propriedades. 

 

 
Figura 56: Descritivo das relações do aluno 

Fonte: O autor 
 
 

 
Figura 57: Instâncias alimentadas na ontologia 

Fonte: O autor 
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5.2 VALIDAÇÃO DA ONTOLOGIA 

 

Tendo como ponto de partida as dificuldades encontradas no uso da 

base de dados da Prova Brasil pelos profissionais da educação, e, também 

pelos pesquisadores durante a pesquisa, a modelagem realizada apresentou 

melhoria na forma de representação dos dados suprindo a necessidade dos 

professores. 

Mesmo com a modelagem ontológica pronta, alguns impasses surgiram 

na camada dos indivíduos da ontologia, uma vez que, a base de dados 

necessita de um processamento computacional antes dos dados serem 

utilizados na ontologia, como por exemplo, o cálculo de acerto e de erro no 

descritor. Para realizar este cálculo, o programa deve verificar qual a resposta 

do aluno dentro de uma string (cadeia de respostas) com todas as respostas e, 

depois verificar qual o gabarito do descritor armazenado e sua respectiva 

tabela, para dar a sentença de acerto e de erro ao descritor avaliado.  

A partir da modelagem ontológica, foi possível verificar algumas 

informações que antes deveriam ser realizadas por meio de filtros em tabelas e 

ligação com outras tabelas, nota-se que estas tabelas são de tamanho muito 

grande, o que acrescenta dificuldade na sua manipulação. Abaixo se 

relacionam algumas das informações que a ontologia proporciona aos 

profissionais da educação: 

 

1 - Quais são os estados e quais são seus municípios que aplicaram a 

prova Brasil? 

 

De acordo com a Figura 58, podemos averiguar que é possível mediante 

as classes ESTADO e MUNICIPIO, e as suas instâncias 11 e 1100015 

respectivamente, visualizar que o município 1100015 faz parte do estado 11.  
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Figura 58: Resultado de Estados e Munícipio 

 

2- Quais são as escolas de um determinado município que já aplicaram a 

prova Brasil? 

 

De acordo com a Figura 59, podemos averiguar que é possível mediante 

as classes ESCOLA e MUNICIPIO, e as suas instâncias 11024682 e 1100015 

respectivamente, visualizar que a escola 11024682 pertence ao município 

1100015.  

 

 
Figura 59: Resultado de Escolas e Municípios 

 

3 - Quais são os alunos de uma escola que já realizaram a prova? 

De acordo com a Figura 60, podemos constatar que é possível mediante 

as classes ESCOLA, ALUNO e PROVA, e as suas instâncias 11024682, 

204320 e 201117_2011_5 respectivamente, visualizar que aluno 204320 

estuda na escola 11024682 e realizou a prova 201117_2011_5.  
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Figura 60: Resultado de Aluno que realizaram a prova. 

 

4 - Quais foram as provas que este aluno realizou? 

Conforme ilustrado na Figura 60, é possível constatar pelas classes 

ALUNO e PROVA, e as suas instâncias 204320 e 201117_2011_5 

respectivamente, visualizar que aluno 204320 realizou a prova 

201117_2011_5.  

 

5 - Quais foram os descritores pelos quais este aluno foi avaliado nesta 

prova? 

 

Conforme ilustrado na Figura 61, é possível constatar pelas classes 

ALUNO, PROVA e DESCRITOR, e as suas instâncias 204320, 

201117_2011_5 e os descritores (D1LP204320, D3LP204320, D4LP204320, 

D5LP204320, D5.1LP204320, D8LP204320, D9LP204320, D9.1LP204320, 

D11LP204320, D12LP204320 e D14LP204320) respectivamente, quais foram 

os descritores que o aluno foi avaliado na prova.  
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Figura 61: Descritores que o aluno foi avaliado 

 

6 - Quais foram os descritores que o aluno errou? 

Para averiguar os descritores que o aluno errou ou acertou, ao passar o 

mouse sobre os descritores é apresentada pela propriedade “tem_nota”, onde 

“C” é o correto e o “E” é o incorreto, conforme ilustra a Figura 62. 

 
Figura 62: Resultado Descritor 

 

Porém, para realizar a validação da ontologia, com a ferramenta 

Protégé, seria inviável devido ela ser mais recomendada ao ambiente de 

desenvolvimento e povoamento de ontologia. Sendo assim, para realizar a 

validação da modelagem ontológica, faz-se necessário o desenvolvimento de 

um protótipo de sistema de informação que possibilite proporcionar ao 
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profissional da educação uma navegação facilitada. Juntamente com este 

sistema de informação, foram gerados alguns cenários com os dados da prova 

contidos da modelagem ontológica, que comporão o resultado da busca 

realizada pelo profissional no protótipo. 

 A seguir fazem-se necessários descrever como foi realizado o protótipo 

do sistema de informação e os cenários com os dados da ontologia. 

 

5.2.1 Desenvolvimento do Protótipo do Sistema dos Resultados da Prova 
Brasil  

 

Apesar de a ontologia ter sido construída e alimentada com o uso da 

ferramenta Protégé e, possibilitar a representação e a navegação dos dados, 

contudo ela apresenta uma manipulação dificultosa para os profissionais da 

educação. O manejo da ferramenta Protégé por um profissional que não esteja 

familiarizado pode acarretar na inviabilidade da validação da ontologia pela 

falta de conhecimentos técnicos necessários para a correta interpretação. 

Para realizar a validação do modelo ontológico proposto, foi necessário 

desenvolver um protótipo de sistema de informação que fosse capaz de facilitar 

a navegação, proporcionando assim uma melhor interpretação dos dados. Este 

sistema deve ser capaz de abarcar a nova estrutura dos dados, 

proporcionando a saída em forma de cenários aos profissionais da educação. 

Além do protótipo foram desenvolvidos cenários de caso da prova, que serão 

detalhados no tópico 5.2.2 (Desenvolvimento dos cenários). 

A construção do protótipo nomeado de Sistema “Resultados da Prova 

Brasil” tem como objetivo mostrar as ações que o usuário poderá realizar com 

os resultados da Prova Brasil que foram reestruturados, modelados e 

transmitidos pelo novo sistema. O intuito é a validação dos dados que 

representam os possíveis novos cenários e informações para que seja possível 

obter uma nova forma de visualizar e consumir os resultados da Prova Brasil. 

Para esta finalidade foi utilizada a ferramenta on-line Proto.io, que é uma 

ferramenta de desenvolvimento de protótipo de aplicativos para diversas 

plataformas. Por se tratar de uma ferramenta proprietária, foi utilizado o tempo 

destinado às contas gratuitas que são de 15 dias, tempo este suficiente para o 

desenvolvimento do protótipo. Após a construção do sistema e a sua 
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alimentação, o mesmo foi exportado gerando assim um Sistema de Informação 

WEB, que pode ser navegável mesmo sem acesso à Internet, 

independentemente da plataforma, conforme se constata na Figura 63. 

 

 
Figura 63: Protótipo do Sistema de Resultados da Prova Brasil 

 

Visando facilitar o acesso ao sistema de informação aos profissionais da 

educação, o sistema de Resultados da Prova Brasil, foi hospedado no servidor 

da empresa Hostinger44. Um dos motivos a escolher este serviço de 

hospedagem entre vários disponíveis atualmente como o: tribonerd.com, 

criarsites.com, WebHosting, wix.com, entre outros, foi o de não conter banners 

de publicidade nas páginas do sistema, e o link url ser curto e fácil digitação. 

Sendo assim, foi criada uma conta e um domínio de forma gratuita para 

hospedar o sistema com o nome do mestrando, no seguinte link: 

http://rafaelflorindo.esy.es/ProvaBrasil/. Desta forma, para o profissional da 

educação utilizar o sistema, ele necessita apenas de ter acesso à Internet e um 

navegador web, independente da plataforma que esteja.  

Para acessar o sistema o profissional deve abrir o navegador de sua 

escolha e acessar o link, em seguida será aberta a página inicial do sistema 

                                                           
44

 A Hostinger é uma empresa que fornece diversos serviços web tais como: hospedagem de 
web sites, contas em nuvem entre outro. Disponível em 
<https://www.hostinger.com.br/hospedagem-web>. Acessado em 15/06/2017 
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conforme Figura 63 acima. Como se trata de um protótipo, não foi aplicado o 

recurso de responsividade, pois dependendo da resolução do monitor, a 

imagem pode ultrapassar a resolução do navegador, impossibilitando a 

visualização de todos os dados, motivo este foi solicitado que coloque a 

visualização do navegador para 80%. Nesta página pode ser escolhido o 

estado através do mapa geográfico do Brasil, posteriormente a cidade e por 

último a escola nos campos de escolha. Pode-se averiguar na Figura 64, que 

após a escolha da escola é proporcionado ao profissional, três opções de 

consulta: “Desempenho da escola”, “Desempenho da turma” e 

“Desempenho do aluno”. 

 

 
Figura 64: Opções de consulta dos dados da escola 

 

O “Desempenho da escola” apresenta a média e o nível de 

proficiência obtida pela escola. Para ilustrar o desempenho da escola, é 

acionado o ícone “Desempenho da escola”, e posteriormente escolhido o ano 

e a série conforme Figura 65. 
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Figura 65: Escolha do Desempenho da escola 

 
Após escolher o ano e a série ofertada, é ilustrado na Figura 66, o 

resultado da média e o nível de desempenho da escola turma nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 

 
Figura 66: Resultado do Desempenho da escola 

 

O “Desempenho da turma” apresenta à média e o nível de 

proficiência obtida pela turma. Para ilustrar o desempenho da turma, é 
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acionado o ícone “Desempenho da turma”, e posteriormente escolhido o ano 

e a série conforme Figura 67. 

 

 
Figura 67: Escolha do desempenho da turma 

 

Após escolher o ano e a série ofertada e a turma, é ilustrado na Figura 

68, o resultado da média e o nível de desempenho da turma nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 

 

 
Figura 68: Resultado do Desempenho da Turma 



144 
 

 

O “Desempenho do auno” apresenta os descritores respondidos. O 

identificador “C” para representar o “acerto” do descritor e “E” para o “erro”. 

Para ilustrar o desempenho do aluno, é acionado o ícone “Desempenho do 

Aluno”, e posteriormente escolhido o ano, a série, a turma e o nome do aluno, 

conforme Figura 69. 

 

 
Figura 69: Escolha do Desempenho do Aluno 

 

Após escolher o ano, a série ofertada, a turma e o aluno, é ilustrado na 

Figura 70 o cenário, com o resultado dos descritores da prova realizada pelo 

aluno de acordo com as disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. 
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Figura 70: Resultado dos Descritores respondido pelo Aluno 

 

Para todas as escolas cadastradas no sistema, foi gerado um cenário 

para facilitar a compreensão dos dados da Prova Brasil, bem como a 

estruturação da modelagem ontológica. No próximo item, se faz necessário 

descrever o processo de construção dos cenários. 

 

5.2.2 Desenvolvimento dos cenários 

 

Devido a ferramenta Protégé, não fornecer uma manipulação facilitada 

aos profissionais da educação, necessitou-se criar cenários que facilitassem 

aos profissionais consultar o resultado dos descritores por aluno. Desta forma, 

encontrou-se na ferramenta CmapTools, uma saída facilitada para a 

maneabilidade dos profissionais da educação.  

A ferramenta CmapTools, é destinada à construção de mapas 

conceituais. Sendo assim, a ferramenta CmapTools, foi utilizada para 

representar os dados contidos na ontologia em forma de cenários para cada 

instituição. É possível averiguar na Figura 71 um dos cenários propostos para a 

validação junto ao protótipo. 
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Figura 71: Cenário Proposto para mostrar os descritores 

  

Após todo o processo de construção do protótipo do Sistema de 

Resultados da Prova Brasil, bem como os cenários, a ontologia foi testada 

pelos profissionais da educação para averiguar se houve mudança na sua 

representação. Nesta etapa foi verificado se com a representação atual, foi 

possível tomar alguma decisão que possa auxiliar na qualidade da educação.  

 

5.2.3 Construção do questionário para validação da ontologia. 

 

Após a construção do protótipo do Sistema de Resultados da Prova 

Brasil e dos cenários da ontologia, faz-se necessário a aplicação de um novo 

questionário aos profissionais da educação para avaliar se houve melhora na 

representação das informações. Para a confecção do questionário levou-se em 

conta a definição de Kauark, Manhães e Medeiro (2010 p. 58) para os cuidados 

ao elaborar o instrumento. 

A confecção é feita pelo pesquisador; o preenchimento é realizado 
pelo informante. A linguagem utilizada no questionário deve ser 
simples e direta para que o interrogado compreenda com clareza o 
que está sendo perguntado. Não é recomendado o uso de gírias, a 
não ser que se faça necessário por conta de características de 
linguagem de grupo (grupo de surfistas, por exemplo) 
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Sendo assim, foi elaborado um questionário composto por 21 questões, 

que tem por objetivo verificar se a partir dos dados expostos com a nova 

representação, houve alguma melhora em termos de visualização dos dados 

para a tomada de decisão dos profissionais da educação. 

O questionário está disponível no APÊNDICE D, o mesmo foi dividido 

em sete blocos distintos, sendo:  

Bloco 1 – Identificação de perfil: Neste bloco, o objetivo é a 

identificação dos profissionais quanto às funções e atividades que 

desenvolvem na instituição. O preenchimento do mesmo não permite a 

identificação do profissional, por permitir nome fictício.  

Bloco 2 – Conhecimento sobre a Prova Brasil: Neste bloco, buscou 

identificar qual o conhecimento do pesquisado sobre a Prova Brasil, ou seja, 

qual o seu nível de conhecimento da mesma, sendo: se ele conhece a prova, 

se já aplicou e qual o seu contato com aprova.  

Bloco 3 – Consulta orientada a Base de Dados: Neste bloco, levamos 

o pesquisado a utilizar o protótipo do Sistema de Resultados da Prova Brasil 

disponível on-line, ou o sistema disponível pelo pesquisador. Neste bloco o 

profissional deve responder quatro questões objetivas referentes à escola em 

que atua, como: o desempenho da série da sua escola avaliada; o 

desenvolvimento de sua turma; e o desempenho do aluno perante os 

descritores. 

Nestas questões o pesquisado deve navegar pelo sistema, 

primeiramente escolhendo o estado no mapa geográfico, depois o município, 

em seguida a escola e por fim o ano. Após este processo é permitida a escolha 

do Desempenho da escola, da turma e do aluno.  No desempenho da escola e 

da turma, o sistema mostrará na tela o nível e a escala do SAEB para cada 

disciplina avaliada. No Desempenho do aluno, será mostrado o cenário dos 

descritores que o aluno respondeu na prova realizada por ele enfatizando os 

seus acertos e erros.  

Bloco 4 – Forma de visualização das informações: Após o 

pesquisado ter respondido as questões do bloco 3, ele deve identificar qual foi 

o seu grau de compreensão com a nova visualização destas informações.  

Bloco 5 – Uso dos Resultados da Prova Brasil: Enquanto o bloco 4, 

buscava as o grau de compreensão da visualização, neste busca-se às 
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dificuldades de utilização da base de dados. A dificuldade de uso neste caso se 

refere aos problemas com o uso do computador, a navegação do sistema para 

encontrar as informações desejadas. E por fim, neste bloco, investiga se os 

dados encontrados são suficientes para tomar decisões com relação às 

melhorias de ensino, em termos do que seja necessário aos alunos 

aprenderem/rever. 

Bloco 6 – Considerações e sugestões: Neste, foi proposto ao 

pesquisado um bloco para considerações sobre nova forma de consulta a base 

de dados identificando diante das informações expostas, a importância desta 

nova representação. Diante da apresentação dos descritores da Prova Brasil, 

buscou-se verificar qual informação foi considerada mais significativa para 

tomar decisões sobre o que fazer a seguir na escola? Durante a utilização do 

“Sistema de Resultados da Prova Brasil”, qual informação foi considerada mais 

significativa para ter condições de tomar decisões? Possíveis sugestões para 

atualização do sistema quanto da apresentação dos dados. 

Bloco 7 - Opcional: Para finalizar a pesquisa, foi proposto um bloco que 

é de resposta opcional, que visa abarcar dois públicos: os profissionais que 

participaram da primeira fase da pesquisa e os profissionais que de alguma 

forma já tiveram acesso aos microdados da Prova Brasil. Por sua vez, estes 

profissionais, podem realizar uma contribuição que será o diferencial da 

pesquisa. Segue pergunta realizada pelo questionário: Com base na 

apresentação dos Dados da Prova Brasil pelo Sistema do INEP (planilha 

eletrônicas Excel) e este “Sistema de Resultados da Prova Brasil” apresentado 

agora, houve alguma melhora em termos de visualização dos dados para a sua 

tomada de decisão? 

 

5.2.4 Coleta de dados 

Esta seção aborda a aplicação do questionário final junto aos 

professores e gestores educacionais, bem como a posterior tabulação e análise 

dos dados coletados. 

A aplicação do questionário ocorreu em “in locu” entre os meses de julho 

e agosto de 2017, com a participação de um dos pesquisadores e dos alunos 

de Iniciação Científica.  
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Ao abordar o pesquisado, o mesmo teve acesso ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da Pesquisa, constante no 

APÊNDICE B. Mediante a este documento, o pesquisador explicou todo o 

procedimento e objetivo da pesquisa, e só após a aceitação do termo com 

assinatura do pesquisado, foi dado início ao preenchimento do questionário. 

Caso o profissional tenha participado da primeira pesquisa, não foi necessário 

o preenchimento do termo de consentimento. Além do TCLE, foi disponibilizado 

um tutorial para auxiliar os pesquisados durante a realização da pesquisa, 

denominado de “Consulta Orientada” constante no APÊNDICE E.  

Os pesquisadores utilizaram de computadores próprios para o manuseio 

do sistema quando necessário, ou para acesso ao sistema on-line, bem como 

disponibilização financeira própria. Nesta etapa, participaram 10 profissionais 

da educação sendo professores, pedagogos e gestores educacionais, que 

estavam disponíveis em horas atividades nas instituições, e que tinham a 

predisposição de participar da pesquisa. Todos assinaram o TCLE. Os dados 

serão apresentados no próximo tópico. 

 

5.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Para a tabulação desses dados utilizou-se a planilha eletrônica Excell ® 

da Microsoft, parte integrante do pacote Office, pelo fato de propiciar uma série 

de recursos que auxiliam na interpretação e tratamento estatístico dos dados 

coletados. O questionário aplicado na pesquisa de campo compreende 21 

questões subdivididas em 7 blocos nos quais procuram atender os objetivos da 

presente investigação no sentido de compreender as reais dificuldades dos 

profissionais.  

Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos a partir do 

tratamento das informações coletadas dos 10 profissionais pertencentes a 4 

colégios que responderam à pesquisa entre os meses de julho e agosto de 

2017. 

Mediante os dados coletados durante a aplicação do questionário, 

especificamente no BLOCO 1, que trata sobre a identificação do profissional, 

tivemos a participação de 10 profissionais da educação, separados por 
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municípios e funções. Conforme o Gráfico 9 apresenta a distribuição das 

funções em termos de percentuais. Nota-se que durante a pesquisa os 

professores e pedagogos, tiveram um índice maior de participação, 

respectivamente 30% e 50%. Os professores cederam um tempo de sua hora 

atividade para responder os questionários, enquanto os pedagogos como não 

possuem hora atividade, tiveram autorização do colégio para responder o 

questionário em horário de trabalho.  

 

 

Gráfico 9: Distribuição de funções 
Fonte: O autor 

 

No Gráfico 10 apresenta a distribuição das profissionais que possuem 

conhecimento e tenham algum tipo de contato durante ou após a aplicação da 

Prova Brasil em termos de percentuais. Pode-se, constatar que dos 10% dos 

profissionais que participaram da pesquisa, todos conheciam a Prova Brasil, 

porém, apenas 5% deles já aplicaram a prova. Na célula que exibe as formas 

de contato, podemos identificar que 4% tem acesso a relatórios e reuniões, que 

são fornecidos pelos gestores ou acesso direto pelo site, 6% dos profissionais 

têm contato com a base de dados, ou seja, os microdados.  
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Gráfico 10: Distribuição de utilização da base de dados da Prova Brasil 
Fonte: O autor 

 

O Gráfico 11, indica a necessidade dos profissionais quanto a responder 

os questionamentos do BLOCO 2, para visualizar a tela toda e aos itens dos 

campos de busca que não ficavam mostrados na tela após a seleção. Além 

destes auxílios, nota-se que 90% destes profissionais utilizaram o documento 

para realizar a pesquisa quanto Navegação com os dados da escola. Bem 

como 40,0% deste tiveram dificuldades para visualizar a tela do sistema, ou 

seja, não sabiam que deviam utilizar o zoom do navegador. 
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Gráfico 11: Distribuição de utilização do arquivo de consulta orientada 
Fonte: O autor 

 

No BLOCO 4, foi possível constatar mediante informações contida no 

Gráfico 12, apresenta 70% dos profissionais tiveram dificuldades quanto ao 

grau de compreensão diante das informações expostas da prova. Sendo que 

20% profissionais assinalaram que o seu grau de compreensão como Difícil 

pois sentiram falta de uma detalhamento mais significativo dos códigos, e se os 

mesmos estivem com legenda seria mais compreensível as informações 

dispostas nas telas do sistema. Bem como 50 profissionais assinalaram que o 

seu grau de compreensão como Médio, mesmo que com este sistema o 

recurso ficou mais claro, o mesmo ainda não apresenta uma informação única, 

por exemplo, os dados do aluno. A forma de organizar as ideias no fluxograma 

poderia ficar um pouco mais clara e objetiva, ou seja, utilizar de recurso de 

legenda que se auto explicam nos campos. Estes ainda informam que ficaria 

melhor, se os itens selecionados nos campos de buscas ficasse na tela após a 

seleção para confirmação do escolheram. Com estes dados, podemos afirmar 

que a disseminação deste sistema ainda, possuem certos problemas quanto a 

detalhar mais as informações contidas nas telas. 
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Gráfico 12: Grau de compreensão dos dados dos alunos da Prova Brasil 
Fonte: O autor 

 

Ainda no Bloco 4, foi possível constatar mediante informações contida 

na Gráfico 13, que 80% profissionais assinalaram que as informações estão 

expostas de forma a facilitar a sua compreensão, pois as informações estavam 

bem visíveis, a navegação prática com poucos pontos a melhorar (Exibição de 

opções selecionadas). Houve facilidade nos caminhos para chegar à busca 

desejada está simples. O fato de ter todos os dados numa única página 

facilitou bastante à compreensão. Os botões são fáceis e claros para operar o 

sistema. Apenas 20% profissionais encontram problemas quanto a navegação, 

pois para eles as informações ainda não estão bem claras, sendo necessário a 

ajuda do pesquisador e do manual. Com estes dados, podemos afirmar que a 

navegação deste sistema ainda, possuem certos problemas quanto a detalhar 

mais as informações contidas nas telas. 
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Gráfico 13: As informações estão expostas de forma a facilitar a sua compreensão 
Fonte: O autor 

 

E por fim no Gráfico 14, foi possível constatar que 80% profissionais 

assinalaram Médio e Difícil quanto o seu grau de compreensão dos 

descritores devido a eles não estarem muito claros, especificar com clareza os 

descritores, possibilitando que as informações estejam mais objetiva possível 

em relação a algumas informações. Esta informação é de extrema importância 

ao educador, pois se o resultado dos descritores sistema, estive totalmente 

intuitiva, facilitaria a compreensão devido a sua vivência, mas acredito que para 

outra pessoa seria difícil de esclarecer. A legenda não estava muito clara e 

objetiva, impossibilitando de compreender os significados de algumas siglas. 

Enquanto que 20% informaram que conseguem ter um grau de compreensão 

facilitado devido as informações do descritor da disciplina auxiliar na 

compreensão e, além disso, está fácil o seu entendimento. Com estes dados, 

podemos afirmar que a representação da ontologia ainda deve ser revista, 

porém a sua estrutura esta concisa e entendível. 
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Gráfico 14: Os descritores estão expostos de forma a facilitar a sua compreensão 
Fonte: O autor 

 

Já no BLOCO 5, avaliamos o uso dos resultados da Prova Brasil quanto 

algum problema quanto ao uso do computador. Mediante Gráfico 15, pode-se 

verificar que 3% profissionais relataram problemas relacionados ao 

computador, os mesmos relataram que o sistema bloqueou o acesso ao site, 

devido as configurações do Proxy. Todavia como o pesquisador disponibilizou 

o sistema in-locu, foi possível realizar a pesquisa. Isso acontece devido à 

hospedagem do sistema ser free, o mesmo tem um domínio que não é comum 

no Brasil. Enquanto que 7% não encontraram problemas ao abrir o sistema. 

Como relatado acima, o problema deste acesso, será resolvido uma vez que o 

sistema for hospedado em uma hospedagem do governo. Sendo assim, 

podemos afirmar que a disponibilização da ontologia ainda deve ser revista, 

porém a sua estrutura esta concisa e entendível. 
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Gráfico 15: Teve algum problema quanto ao uso do computador 
Fonte: O autor 

 

Mediante a Gráfico 16, foi é possível constatar que apenas 1% dos 

profissionais, relatou um problema de navegação no sistema, devido à falta de 

um botão de voltar à tela inicial ou na primeira tela de resultado da escola,  

enquanto 9% conseguiram navegar pelo sistema.  

 

 

Gráfico 16: Encontrou algum problema quanto à navegação 
Fonte: O autor 

 

Em seguida foi verificado de o pesquisa encontrou alguma dificuldade 

em encontrar as informações da escola, da turma ou do descritor no sistema. 
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Sendo assim pode-se verificar no Gráfico 17, pode-se verificar que 100% dos 

pesquisados conseguiram encontrar as informações no sistema. 

 

 

Gráfico 17: Encontrou problema para encontrar as informações 
Fonte: O autor 

 

Ainda no Bloco 5, foi verificado sobre se de acordo com a apresentação 

das informações que você obteve da sua escola é suficiente para tomar 

decisões com relação às melhorias de ensino aos alunos, em termos do que 

seja necessário aprender/rever. Conforme se constata na Gráfico 18, 60% 

profissionais afirmam que podem tomar uma decisão sobre as informações 

encontradas devido aos dados estarem dispostos de forma direta e que 

informam como está a média da escola, além de dados mais específicos sobre 

alunos que podem ser acompanhados de forma diferenciada. A Prova Brasil 

avalia o nível de conhecimento diferenciado, que vai desde a compreensão até 

a interpretação implícita. Todo meio técnico que oferece ao professor 

informações de desempenho de sua turma com devolutiva de onde se deve 

partir o seu planejamento, é necessário e util. Foi fundamental a colocação das 

informações das médias e do nível da escala do SAEB todos numa única 

página sendo um grande facilitador. Sabendo por onde aprimorar as atividades 

e desenvolver as possibilidades que os alunos não aprimoraram, o professor 

pode melhorar o desempenho e a aprendizagem de seus alunos. Os dados 

podem ser utilizados no início do ano letivo como parâmetros, apresentar os 

dados no conjunto com os professores e equipe buscar meios para avançar. 
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Uma consulta por descritor na turma/escola também contribuiria na tomada de 

Decisão. Enquanto que os 40% profissionais dizem os dados obtidos estão 

dispostos de forma geral, precisando avançar na busca de dados para atuar de 

forma estratégica na reestruturação de um planejamento que possa atender as 

especificidades de cada aluno. Ainda informaram que é necessário ter o 

conhecimento da descrição de cada nível para melhor avaliação. 

 

 

Gráfico 18: De acordo com a apresentação das informações que você obteve da sua escola é 
suficiente para tomar decisões com relação às melhorias de ensino aos alunos, em termos do 
que seja necessário aprender/rever. 
Fonte: O autor 

 

Sobre o BLOCO 6, sugestões e considerações, foram realizadas 4 

questionamentos sendo possível verificar que mediante o sistema todas as 

informações apresentadas corroboram para as suas tomadas de decisões. 

Dentre os resultados dos questionários destacam-se conforme aspectos 

identificados pelos profissionais que utilizaram o sistema perante as quatro 

questões: 

 

Questão 1: Diante da apresentação dos descritores da Prova Brasil, qual 

informação você considerou mais significativa para tomar decisões sobre 

o que fazer a seguir em sua escola  

 “Um maior engajamento em relação às disciplinas trabalhadas 

para um melhor entendimento do conteúdo proposto pelos 

docentes.” 
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 “O descritor do ano e série que cursava ao realizar cada prova, 

mostra um histórico do aluno.” 

 “Com a apresentação dos descritores é possível retornar o plano 

de Trabalho docente” 

 “Trabalhar os conteúdos que se referem ao descritor que 

apresentou mais defasagem.” 

 “Sabendo o que o aluno errou é possível replanejar as ações da 

escola de forma mais específica.” 

 “Saber os acertos e erros por aluno individualmente.” 

 “O cenário esta disposto de forma compreensiva, auxiliando o 

professor na busca de ados gradativo, conforme a necessidade 

de especificar a pesquisa das informações sobre a nota do aluno.” 

 “Sim, pois conhecendo o descritor que o aluno foi avaliado é 

possível trazer diferentes metodologias para ensinar o conteúdo 

que apresenta dificuldade.” 

 “O sistema é eficiente, porém não tenho conhecimento suficiente 

de cada descritor.” 

 “O professor já possuí a informação que cada descritor avalia. 

Sabendo o descritor, ou descritores que a sua turma ainda não 

aprendeu, o professor deve planejar atividades que possibilita a 

sua turma, uma aprendizagem significativa.” 

 

Questão 2: Diante da utilização do “Sistema de Resultados da Prova 

Brasil”, qual informação você considerou mais significativa para ter 

condições de tomar decisões? 

 “A quantidade de erros e acertos nas questões das disciplinas de 

LP e MAT.” 

 “Desempenho das turmas e alunos.” 

 “Com os resultados da prova Brasil a equipe pedagógica pode 

rever o plano de ação da escola.” 

 “Sobre os resultados obtidos com relação aos descritores de cada 

disciplina.” 
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 “De maneira ampla, possibilita dados para toda a comunidade 

escolar, replanejar o Plano de Ação da escola.” 

 “O resultado da escola e o resultado individual.” 

 “As duas formas apresentadas são importantes, porque é possível 

visualizar a nota de forma geral e também específica.” 

 “Conhecer os descritores que cada aluno foi avaliado.” 

 “A oportunidade de saber as facilidades e as dificuldades do aluno 

em sala de aula referente ao seu desempenho obtido.” 

 “Análise dos descritores. Precisamos trabalhar o que o aluno 

ainda não aprendeu, por isso precisamos da devolutiva dos 

descritores.” 

 

Questão 3: Quais as sugestões que você gostaria de nos deixar a respeito 

da apresentação dos resultados expostos na tela? Seja o mais detalhista 

possível. 

 

 “Detalhar o mais possível os códigos utilizados para uma melhor 

compreensão, seja, através de texto explicativo ou legendas.” 

 “Apenas evoluir a visualização do Diagrama específico de alunos 

para algo mais intuitivo e reorganizado por prova e disciplina, 

detalhando melhor os descritores.” 

 “Esclarecer cada descritor para analisar as dificuldades dos 

alunos.” 

  “Indicar uma consulta por Descritor; Indicar também a área de 

cada descritor.” 

 “Seria bom que o cenário apresentado a partir do aluno, estivesse 

de forma linear e com legendas mais claras.” 

 “Ficar aparente na tela o item selecionado.” 

 “Não precisar voltar a tela inicial cada vez que for pesquisar outra 

informação do mesmo colégio/escola.” 

  “O cenário dos descritores poderia ser apresentado na forma de 

formulário/lista somente do aluno.” 
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 “Poderia ter uma tabela com a quantidade de alunos da turma, em 

relação a todos os descritores avaliados com a quantidade de 

acertos. Exemplo: 30 alunos - 5 acertos - d1, d2 etc.” 

 

Questão 4: Quais as sugestões que você gostaria de nos deixar a respeito 

da utilização do “Sistema de Resultados da Prova Brasil”? Seja o mais 

detalhista possível. 

 “Mostrar o quanto é necessário dar uma maior atenção aos anos 

iniciais da educação para que os resultados futuros sejam mais 

aproveitados.” 

 “Apenas a visualização de opções selecionadas em cada campo 

do formulário.” 

  “Apresentar os resultados com mais clareza em relação aos 

descritores e a quantidade de acerto de cada aluno, evitando-as 

abreviações e também explicando do que se trata.” 

 “Navegação Intuitiva.” 

 “Uma vez que a escolha do Município e ou escola tivesse feita, 

deveria permanecer uma tela para confirmação do usuário.“ 

 “Deveria estar de forma automática o redimensionamento da tela.” 

 “Que este sistema ficasse disponível nas escolas para acesso de 

toda comunidade escolar.” 

 “Botão voltar para a tela anterior ou início.” 

  “Talvez um ranking entre escolas, para averiguar a defasagem de 

uma aluno em transferência.” 

 “Auto ajustar o zoom na tela, e para diversos dispositivos.“ 

 “O sistema ficou mais simples para ser utilizado sem excesso de 

informação visual.” 

 

E por fim BLOCO 7, Opcional. Que tem por objetivo mensurar se o 

pesquisado ter participado ou não da primeira parte desta pesquisa e já tenha 

visto as planilhas eletrônicas da Prova Brasil disponibilizado pelo INEP.  
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Questão: Com base na apresentação dos Dados da Prova Brasil pelo 

Sistema do INEP (planilha eletrônicas Excel) e este “Sistema de Resultados da 

Prova Brasil” apresentado agora, houve alguma melhora em termos de 

visualização dos dados para a sua tomada de decisão? Pode marcar mais do 

que uma resposta, se achar necessário, e, por favor, seja o mais detalhista 

possível. 

 

 

Gráfico 19: Quadro Comparativo entre a primeira e a segunda pesquisa. 
Fonte: O autor 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS  

 

Os estudos, as análises e as modelagens feitas no decorrer deste 

trabalho evidenciaram a importância e os benefícios que a ontologia é capaz de 

trazer para a sociedade, em especial, a educação. Porém, ficou evidente que a 

modelagem ontológica é extremamente difícil, pois envolve um nível de 

abstração muito grande durante a sua construção. Como estudo de caso foi 

escolhido os microdados da Prova Brasil apresentam problemas de 

representação, que inviabilizam parcialmente a sua utilização no dia a dia do 

cotidiano escolar. Por este motivo, o principal objetivo deste trabalho foi realizar 

uma modelagem ontológica capaz de minimizar a problemática enfrentada 

pelos profissionais da educação, quanto ao uso da base de dados da Prova 

Brasil. 

Para se atingir o objetivo geral deste trabalho, outros três objetivos 

partilharam em conjunto para que o problema da representação fosse 

resolvido.  

O primeiro objetivo foi propor um modelo ontológico de representação do 

conhecimento para a base de dados governamental da Educação Básica da 

Prova Brasil. Para conseguir atingir este objetivo, foi realizado um estudo 

minucioso da Prova Brasil, e sobre os microdados da prova aplicada em 2011, 

buscando conhecimentos para propor uma modelagem ontológica. Neste 

percurso, para um entendimento melhor foi necessário à montagem de um 

grupo de estudo composto por alunos IC em graduação e pós-graduação em 

nível de mestrado, e as professoras orientadoras. Com este grupo, foi realizado 

um estudo junto a Prova, com o intuito de entender melhor a dinâmica que a 

envolvia, principalmente o cotidiano do professor em sala de aula. Mesmo com 

todos estes problemas visualizados, foi elaborado e aplicado um questionário 

para melhor entendimento e validação da hipótese da pesquisa. Com a 

hipótese validada, várias modelagens conceituais e diagrama de classes foram 

surgindo no decorrer da pesquisa.  

A partir da modelagem conceitual elaborada, foi utilizada a metodologia 

DERONTO para a construção e documentação da ontologia. Esta metodologia 

teve um papel muito importante, tendo os pontos mais fortes, à facilidade e 
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agilidade em todas as suas fases. Com a ontologia criada pela ferramenta 

Protégé, já foi possível averiguar a sua importância frente à base de dados 

disponibilizada pelo governo, pelos testes realizados pelo desenvolvedor e 

equipe.  

O segundo objetivo foi aplicar o modelo ontológico proposto na base de 

dados com os resultados da aplicação da Prova Brasil. Neste ponto a ontologia 

foi testada pelo grupo de pesquisa, e orientadoras, tendo resultados 

satisfatórios, quanto à velocidade e agilidade na busca de informação. 

Contudo, não é recomendado o uso da ferramenta Protégé pelos profissionais 

da educação bem como a sociedade, pois, o ambiente do programa não muito 

intuitivo. Desta forma, foi necessário realizar um protótipo de sistema de 

informação que apresentasse os dados da base de dados de forma que os 

profissionais tivessem facilidade de navegação e interpretação dos dados 

contidos na modelagem ontológica, 

Para realizar a validação desta modelagem foi necessária a elaboração 

de um novo questionário que abordando as principais características deste 

novo sistema, a partir da modelagem ontológica construída, com as 

percepções da tabulação do primeiro questionário. Após a elaboração do 

instrumento de pesquisa, foi aplicado a alguns profissionais da educação com o 

uso do novo sistema. 

O terceiro objetivo foi avaliar se o modelo ontológico efetivamente apoia 

a disseminação da informação, no tocante ao acesso e ao entendimento dos 

dados governamentais da Educação Básica. Com os testes realizados ficou 

evidenciada a evolução do acesso bem como o facilitado entendimento com a 

nova modelagem, suprindo as necessidades dos professores. Contudo, como o 

sistema é um protótipo, encontraram-se alguns problemas técnicos com a 

publicação do mesmo, necessitando ainda de correções. Todavia a estrutura 

da modelagem ontológica permanece intacta de acordo com os relatos dos 

profissionais. 

Objetivando uma análise correta dos resultados obtidos pela modelagem 

proposta faz-se necessário que a equipe do governo tenha agilidade na 

maneabilidade das ontologias a serem desenvolvidas e mantidas. Porém, não 

adianta as bases serem modeladas para favorecer o acesso ao cidadão se não 
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houver a disponibilização com mais agilidade temporal dos resultados em 

microdados destas provas.  

 Deste modo, considera-se que o objetivo proposto por este estudo foi 

atingido, no entanto, para a viabilização da proposta, faz-se necessário para 

além do descrito anteriormente que ocorram divulgação e capacitação ampla e 

constante dos profissionais que trabalham diretamente e indiretamente com os 

resultados destas bases de dados. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE COLETA INICIAL 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Questionário e Consulta Orientada a Base de Dados da Prova Brasil 

Bloco 1: Identificação do Perfil: 
 
Nome fictício: __________________________________________________ 

Escola:_________________________________________________________   

Município: ______________________________________________________ 
 
Questão 1: Atualmente, qual é a sua função na escola? 

(    ) Diretor  
(    ) Pedagogo  
(    ) Professor  
(    ) Outra, Qual? _________________________________________ 
 
Questão 2: Quais Atividades desenvolve na escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

Bloco 2: Conhecimento sobre a Prova Brasil:  

 
Questão 1: Você conhece a Prova Brasil?  (  ) Sim (  ) Não 
 
Questão 2: Você já aplicou a Prova Brasil? (  ) Sim (  ) Não 
 
Questão 3: Qual foi o seu contato com os Dados da Prova Brasil? 

 

 Nenhum 

 Relatórios disponibilizados pela Secretaria 

 Base de Dados 

 Somente aplicando a prova 

 Por informações apresentadas em reuniões 

 Outros: 
__________________________________________________________ 
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Bloco 3: Consulta orientada a Base de Dados   

 
Passos a seguir: 
 

1) A partir da página do INEP, realize o download do arquivo 

correspondente aos microdados da Prova Brasil de 2011. (Se você não 

consiguir acessar o site do INEP, ou ainda não conseguir realizar o download 

da base de dados, abra a página de AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA que 

está no final do questionário, e realize os passos do item 1. Após realizar os 

passos, retorne ao questionário).  

2) Tenha em mãos o INEP do seu colégio. (Se você não estiver com o numero 

do INEP do seu colégio, ou ainda, não conseguir obtê-lo, abra a página de 

AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA que está no final do questionário, e 

realize os passos do item 2. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

3) Após abrir o arquivo do microdados da Prova Brasil de 2011, responda 

as questões abaixo. (Se você não conseguir abrir o arquivo de Microdados 

da Prova Brasil 2011, abra a página de AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA 

que está no final do questionário, e realize os passos do item 3. Após realizar 

os passos, retorne ao questionário). 

 

Questões relacionadas ao Colégio 

a- Verifique qual foi nível de Desempenho dos alunos em Matemática 

do seu Colégio. (Se você não conseguiu encontrar os dados referentes às 

médias, abra a página de AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA, que está 

no final do questionário, e realize os passos do item 4. Após realizar os 

passos, retorne ao questionário. 

Se mesmo com o arquivo aberto, você ainda não conseguir identificar o 

nível de desempenho, retorne a página de AUXILIO A CONSULTA 

ORIENTADA, que está no final do questionário, e realize os passos do item 

4.1. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 

 
 

 
Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
 

b- Verifique qual foi nível de Desempenho dos alunos em Língua 

Portuguesa do seu Colégio. 

 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 
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Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
Questões relacionadas ao Município 

c- Verifique qual foi nível de Desempenho dos alunos em Matemática 

do seu Município. (Se você não conseguiu encontrar os dados referentes 

às médias, abra a página de AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA, que 

está no final do questionário, e realize os passos do item 5. Após realizar os 

passos, retorne ao questionário). 

 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 

 
 

 
Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
 
d- Verifique qual foi nível de Desempenho dos alunos em Língua 

Portuguesa do seu Município. 

 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 

 
 

 
Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
 

e- Qual a dependência administrativa e a localização da sua escola 

perante a Prova Brasil? (Se você não conseguiu identificar quais são as 

dependências de sua escola, abra a página de AUXILIO A CONSULTA 

ORIENTADA, que está no final do questionário, e realize os passos do item 

6. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

 
(   ) Não consegui verificar qual a dependência da escola. 

 

Da sua escola Do seu município Localização 

 
Federal  Estádual  Todas 

 
Estádual  Municipal  Urbana 

 
Municipal  Pública  Rural 

 

Bloco 4: Acesso a Base de Dados  - Microdados da Prova Brasil de 2011  

Questão 1: Qual foi o grau de dificuldade que você encontrou, para ter 
acesso à base de dados? 
(  ) Fácil – Não encontrei dificuldades; (  ) Difícil 
 
Se a escolha foi difícil, identifique quais foram as suas dificuldades em 
acessar a base de dados da Prova Brasil. 
(  ) Desconhecia o link por falta de divulgação;   
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(  ) A Internet do colégio estava lenta;  
(  ) Computador não abriu a página corretamente;  
( ) Outros: ______________________________________________________ 
 
Questão 2: Ao acessar a base de dados da Prova Brasil de 2011 pelo 
portal do governo, você encontrou alguma dificuldade em realizar o 
download? 
(  ) Não – Não tive dificuldade em acessar a base de dados para realizar o 

download. Caso não tenha dificuldade Pular para a questão 1 do Bloco 5: 

Uso da Base de Dados 

(  ) Sim.  

 
Se a escolha foi SIM, identifique quais foram às suas dificuldades encontradas. 
(  ) Para acessar o Link da base de dados de 2011;  
(  ) Na visualização disponível pelo portal;  
(  ) Para fazer o download. 
(  ) Não foi possível completar o download da base. 
(  ) Outros: _____________________________________________________ 
Caso tenha Assinalado SIM, responda a questão 3 deste bloco. 
 
Questão 3: Você utilizou da base de dados fornecidos pelos 
pesquisadores? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

 

Bloco 5: Uso da Base de Dados 

Questão 1: Durante a utilização da base de dados da Prova Brasil, você 
encontrou algum problema quanto ao uso do computador? 
(  ) Não – Não tive problemas ao acessar e abrir os arquivos  
(  ) Sim.  
 
Se a escolha foi SIM, identifique quais foram os problemas encontrados ao 
usar o computador. 
(  ) Não tem o software de descompactação instalado no computador; 
(  ) Não tem o software de planilha eletrônica instalado no computador;  
(  ) O Computador não conseguiu abrir a planilha desejada (travou);  
Outros: 
____________________________________________________________ 
 
Questão 2: De acordo com o formato da disponibilização da base de 
dados da Prova Brasil de 2011, você encontrou dificuldades em 
responder as questões do Bloco 3 – Consulta orientada? 
(  ) Não –  Eu consegui interpretar a base de dados e responder todas as 
questões sem a necessidade de utilizar o Auxilio a Consulta Orientada  
(  ) Sim.  
 
Se a escolha foi SIM, identifique quais foram os problemas que você encontrou. 
(  ) Não consegui entender os arquivos e as suas relações;  
(  ) Não consegui realizar a leitura dos arquivos;  
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(  ) Não consegui realizar a interpretação dos arquivos;  
(  ) Não consegui responder as questões; 
(  ) Outros: ______________________________________________________ 
 
Questão 3: O que você encontrou na Base de Dados, é suficiente para 
tomar decisões com relação às melhorias de ensino, em termos do que 
seja necessário os alunos aprenderem? Seja o mais detalhista possível. 
 
(   ) Sim. Por quê:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
(  ) Não. Por quê: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

Bloco 6: Considerações e Sugestões 

Questão 1: Qual informação obtida da Base de Dados você considerou 
mais significativa para a sua tomada de decisão? Pode marcar mais do que 
uma resposta se necessário e seja o mais detalhista possível. 
 
(   ) As médias da minha escola 
(   ) As médias do meu Município 
(   ) Níveis da escala de desempenho de matemática 
(   ) Níveis da escala de desempenho de língua portuguesa 
(   ) Outros: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Questão 2: Quais as sugestões que você gostaria de nos deixar a respeito 
desta consulta a Base de Dados? Seja o mais detalhista possível. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

 
“MODELAGEM ONTOLÓGICA COMO SUBSIDIO À GESTÃO DO 

CONHECIMENTO NO USO DE BASE DE DADOS ABERTOS 

GOVERNAMENTAIS: ESTUDO DE CASO DA PROVA BRASIL” 

 
 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelos pesquisadores Rafael Alves 

Florindo, Rita Cristina Galarraga Berardi e Regiane da Silva Macuch, em 

relação à participação no projeto de pesquisa intitulado “MODELAGEM 

ONTOLÓGICA COMO SUBSIDIO À GESTÃO DO CONHECIMENTO NO USO 

DE BASE DE DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS: ESTUDO DE CASO 

DA PROVA BRASIL”, cujo objetivo de subsidiar a Gestão do Conhecimento 

com uma proposta de modelagem ontológica para os dados abertos 

governamentais da Prova Brasil, utilizando a prova Brasil como um estudo de 

caso. Os dados serão coletados por meio de questionários. Estou ciente e 

autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em 

revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em 

sigilo informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido o 

direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas 

acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além 

de que se cumpra a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito 

inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, 

poderei entrar em contato com o pesquisador responsável e/ou com demais 

pesquisadores. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e 

deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha 

pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, 

sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu,__________________________________________, (responsável pelo 

menor, se for o caso) após ter lido e entendido as informações e esclarecido 

todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com a Pesquisadora 

_________________________________ CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, 

(que o(a) meu(minha) filho(a), se for o caso) _________________________ 

_____________________________________participe do mesmo. 

 
 

Maringá, __/__/2016 
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Eu, Rafael Alves Florindo declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 
 
 
Para mais esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos 
endereços abaixo relacionados: 
 
Nome: Rafael Alves Florindo 

Endereço: Av.Guedner, 1.610 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 3027-6360 (Secretaria dos mestrados) 

e-mail: rafaelflorindo@hotmail.com 

 

 

Nome: Rita Cristina Galagarra Berardi 

Endereço: Av.Guedner, 1.610 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 3027-6360 (Secretaria dos mestrados) 

e-mail: rita.berardi@unicesumar.edu.br 

 

 

Nome: Regiane da Silva Macuch 

Endereço: Av.Guedner, 1.610 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 3027-6360 (Secretaria dos mestrados) 

e-mail: Regiane.macuch@unicesumar.edu.br 
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APÊNDICE C - AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA 
 

Toda consulta a esta folha, indica que você encontrou dificuldades em executar 

algum passo do questionário, desta forma assinale SIM para a DIFICULDADE 

encontrada. 

1 – Acesse o site http://portal.inep.gov.br/ o menu <informações Estatísticas>, 

depois subitem Microdados, depois Microdados para download. Encontre o link 

para download dos microdados da Prova Brasil 2011.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim 

 

2 – Acesse o site do INEP, acesse o item do menu Educação Básica, depois 

escolha Ideb, e por fim, escolha o item Planilhas para download. Realize o 

download por (Municipal ou Estadual). Depois abra a planilha e encontre o 

número do IDEB do seu Colégio. O IDEB é o Código do Colégio.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim 

 

3 - Encontre o download realizado, clique com o botão direito sobre o arquivo e, 

descompacte o arquivo no local desejado.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim 

 

4 - Abra a pasta (dados). Escolha a planilha TS_RESULTADO_ESCOLA. Ao 

abrir o arquivo será aberto duas caixas de mensagens informando o tipo de 

arquivo a ser aberto não ser do tipo padrão de seu programa de edição de 

planilhas. Na primeira caixa escolha SIM, na segunda caixa escolha OK.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim 

 

4.1 – Abra a pasta Escala de Desempenho. Escolha o arquivo desejado.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim  

 

5 - Abra a pasta (dados). Escolha a planilha TS_RESULTADO_MUNICIPIO. Ao 

abrir o arquivo será aberto duas caixas de mensagens informando o tipo de 

arquivo a ser aberto não ser do tipo padrão de seu programa de edição de 

planilhas. Na primeira caixa escolha SIM, na segunda caixa escolha OK.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim 

 

6 - Abra a pasta (dados). Escolha a planilha Dicionario_Prova_Brasil_2011. 

Escolha a planilha TS_RESULTADO_ESCOLA e 

TS_RESULTADO_MUNICIPIO.  

Você necessitou deste auxilio  (    ) Sim     

http://portal.inep.gov.br/
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE COLETA FINAL 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Questionário e orientações sobre os dados da Prova Brasil 

Bloco 1: Identificação do Perfil  

 
Nome Fictício  

Escola:  

Município:  

 
Questão 1: Atualmente, qual é a sua função na escola? 
 

 Diretor  Técnico 

 Pedagogo  Coordenador 

 Professor   Avaliador 

 Auxiliar  
Outro: 

 
_____________________________________________________________ 
 
Questão 2: Quais Atividades você desenvolve na escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
vazio 

Bloco 2: Conhecimento sobre a Prova Brasil:  

 

Questão 1: Você conhece a Prova Brasil?    Sim  Não  

Questão 2: Você já aplicou a Prova Brasil?  Sim  Não 

 

Questão 3: Qual foi o seu contato com os Dados da Prova Brasil? 

 

 Nenhum 

 Relatórios disponibilizados pela Secretaria 

 Base de Dados 

 Somente aplicando a prova 

 Por informações apresentadas em reuniões 

 Outros: 
________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Bloco 3: Consulta orientada a Base de Dados   

Passos para utilizar o Sistema dos Resultados da Prova Brasil: 
 

1. Abra seu navegador de preferência (Chrome, Internet Explorer, Firefox, 

Edge), logo após acesse o site do Sistema “Resultados da Prova 

Brasil” através do link: http://rafaelflorindo.esy.es/ProvaBrasil/.  

(Se você não tiver acesso à Internet, utilize a folha de AUXILIO À 
CONSULTA ORIENTADA que está no final do questionário, e realize os 
itens do passo 1. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

2. Para continuar com a navegação e uma melhor visualização das telas, 

coloque o “zoom” do navegador em 80%. 

3. Após abrir o Sistema dos Resultados da Prova Brasil, responda as 

questões abaixo.  

 

Questões relacionadas à escola em que atua                                                                      

 

1. Acesse as opções de consulta às informações sua escola, e 

assinale abaixo a escola ou colégio selecionado no sistema. 

(Se você não conseguiu encontrar a sua escola, utilize a folha de AUXILIO À 
CONSULTA ORIENTADA que está no final do questionário, e realize os itens do 
passo 3. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

 

 Escola Municipal Octávio Periotto 

 Escola Municipal Prof. Agmar dos Santos 

 Escola Municipal Vereador Antônio Linares 

 Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa 

 

2. Verifique qual foi o nível de Desempenho da sua Escola de acordo 

com a série ofertada. 

(Se você não conseguiu identificar o nível de desempenho de sua escola, utilize a 
folha de AUXILIO À CONSULTA ORIENTADA que está no final do questionário, e 
realize os itens do passo 4 item 1. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 
 
 
Séries ofertadas 

 4° série/5°ano 

 8° série/9° ano 
 

(   ) Não consegui verificar as séries ofertadas. 
 
Nível de desempenho 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 

 
 

 
Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
 

http://rafaelflorindo.esy.es/ProvaBrasil/
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Questão relacionada à Turma 

Verifique qual foi o nível de Desempenho da Turma A da sua escola, 

selecionando na questão 1,  ano de 2011. 

(Se você não conseguiu identificar a série ofertada e o nível de desempenho da sua 
turma, utilize a folha de AUXILIO À CONSULTA ORIENTADA que está no final do 
questionário, e realize os itens do passo 4 item 2. Após realizar os passos, retorne ao 
questionário). 

 

Nível de desempenho 

 
Nível 0 

 
Nível 3 

 
Nível 6 

 
Nível 9 

 
Nível 12 

 
Nível 1 

 
Nível 4 

 
Nível 7 

 
Nível 10 

 
 

 
Nível 2 

 
Nível 5 

 
Nível 8 

 
Nível 11 

 
  

(   ) Não consegui verificar o nível de desempenho. 
 

Questões relacionadas ao aluno 

Verifique quais alunos realizaram a prova em sua escola, e escolha um aluno 

para continuar a validação. Despois verifique quais foram os descritores que o 

aluno acertou e errou marcando com um (x) no descritor correspondente. 

(Se você não conseguiu identificar o aluno de sua turma, utilize a folha de AUXILIO À 
CONSULTA ORIENTADA que está no final do questionário, e realize os itens do 
passo 4 item 3.a. Após realizar os passos, retorne ao questionário). 

 

Aluno: ______________________________________________________ 

 

(Se você não conseguiu identificar os descritores que o aluno acertou ou 
errou, utilize a folha de AUXILIO À CONSULTA ORIENTADA que está no 
final do questionário, e realize os itens do passo 4 item 3.b. Após realizar 
os passos, retorne ao questionário). 

 

O nome dos descritores é composto em três partes sendo: descritor, 

disciplina e nome aluno, conforme abaixo: 

 

Onde:  

D1: Descritor número 1 

LP ou MT: disciplina de Lingua Portuguesa (LP) ou de Matemática (MT) 

Aluno: Nome do aluno 

 

 Disciplina de Português Disciplina de Matemática 

 
D1LPALUNO D2LPALUNO D1MTALUNO D2MTALUNO 

ACERTO 
  

  

ERRO 
  

  

 
(   ) Não consegui identificar os descritores. 
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BLOCO 4: Forma de visualização das informações 

Questão 1 - Diante das informações expostas, assinale o grau de sua 
compreensão dos dados dos alunos da Prova Brasil? 
 

Fácil       Médio       Difícil       

 
Justifique sua resposta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Questão 2 – Em termos de navegação, as informações estão expostas de 
forma a facilitar a sua compreensão sobre os dados da Prova Brasil? 
 

SIM       Não       

 

Justifique sua resposta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Questão 3 - Diante das informações expostas, assinale o grau de sua 

compreensão dos dados dos descritores da Prova Brasil? 

 

Fácil       Médio       Difícil       

 
Justifique sua resposta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

vazio 

Bloco 5: Uso dos Resultados da Prova Brasil 

 
Questão 1: Durante a utilização do “Sistema de Resultados da Prova 
Brasil” apresentado com os dados reestruturados da Prova Brasil, você 
encontrou algum problema quanto ao uso do computador? 
 

Não       Sim  

 
Se a escolha foi SIM, identifique quais foram os problemas encontrados ao 
usar o computador. 

 Não tive acesso à Internet; 

 Não tem o software de navegação (Navegador: Firefox, Chrome, Eadge, e IE, etc.) 
instalado no computador; 

 O Computador não abriu o sistema corretamente; 

 Outros (Especifique) 
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Questão 2: Durante a utilização do “Sistema de Resultados da Prova 
Brasil”, você encontrou algum problema quanto a navegação no sistema? 
 

Não       Sim  

 
Se a escolha foi SIM, identifique quais foram os problemas encontrados ao 
usar o computador. 

 A apresentação dos resultados com os dados é muito lenta 

 Dificuldade em navegar pelas telas 

 O Navegador travou 

 Pouco intuitivo 

 Outros (Especifique) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Questão 3: Você teve dificuldades em encontrar informações de sua 
escola nesta forma como os dados foram apresentados? 
 

Não       Sim  

 
Justifique sua resposta:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
Questão 4: A apresentação das informações que você obteve da sua 
escola é suficiente para tomar decisões com relação às melhorias de 
ensino aos alunos, em termos do que seja necessário aprender/rever? 
Seja o mais detalhista possível. 
 

Não       Sim  

 
Justifique sua resposta:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vazio 
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Bloco 6: Considerações e Sugestões 

Questão 1: Diante da apresentação dos descritores da Prova Brasil, qual 

informação você considerou mais significativa para tomar decisões sobre 

o que fazer a seguir em sua escola  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Questão 2: Diante da utilização do “Sistema de Resultados da Prova 

Brasil”, qual informação você considerou mais significativa para ter 

condições de tomar decisões? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Questão 3: Quais as sugestões que você gostaria de nos deixar a respeito 

da apresentação dos resultados expostos na tela? Seja o mais detalhista 

possível. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Questão 4: Quais as sugestões que você gostaria de nos deixar a respeito 

da utilização do “Sistema de Resultados da Prova Brasil”? Seja o mais 

detalhista possível. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bloco 7: Opcional 

Independente de ter participado ou não da primeira parte desta pesquisa 
e já tenha visto as planilhas eletrônicas da Prova Brasil disponibilizado pelo 
INEP, por favor, nos ajude com esta pesquisa, respondendo as perguntas a 
seguir.  
 

Questão 1: Com base na apresentação dos Dados da Prova Brasil pelo 

Sistema do INEP (planilha eletrônicas Excel) e este “Sistema de Resultados da 

Prova Brasil” apresentado agora, houve alguma melhora em termos de 

visualização dos dados para a sua tomada de decisão? Pode marcar mais 

do que uma resposta, se achar necessário, e, por favor, seja o mais detalhista 

possível. 

 
 

 Houve maior clareza para identificar os estados e municípios que aplicaram a prova; 

 Houve maior clareza para identificar as escolas de um determinado município que 
aplicaram a prova; 

 Foi melhor para identificar os alunos de uma determinada escola que realizaram a 
prova; 

 Foi mais fácil saber quais foram às provas que este aluno realizou; 

 Foi mais fácil saber os descritores pelos quais o aluno foi avaliado, 

 Foi mais fácil identificar os descritores que o aluno acertou e errou. 

 
Utilize as linhas abaixo para expressar algo que não contemplamos neste 
questionário e que considera importante mencionar para a melhoria da 
proposta de acesso aos resultados da Prova Brasil. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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APÊNDICE E - AUXILIO A CONSULTA ORIENTADA AO FORMULÁRIO 
DE COLETA INICIAL 
 

AUXILIO À CONSULTA ORIENTADA  
  

“Sistema de Resultados da Prova Brasil” 
 

Passo 1: Abra o arquivo “resultado” presente na pasta do Sistema 

“Resultados da Prova Brasil” fornecido pelos pesquisadores.  

1. Para abrir, é necessário dar dois cliques no arquivo, ou clicar com o botão 

direito do mouse, e clicar em “abrir”, ou ainda clicar em “abrir como” e 

selecionar seu navegador de preferência (Chrome, Internet Explorer, 

Firefox, Edge). Depois continue no Passo 3. 

Você necessitou deste auxilio? Sim  

 

Passo 2: Para continuar com a navegação e uma melhor visualização das 

telas, coloque o “zoom” do navegador em 80%. Depois continue no Passo 4. 

Você necessitou deste auxilio? Sim  

 

Passo 3: Navegação no sistema para encontrar a sua escola 

Ao abrir o site, a primeira tela oportuniza a escolha do Estado onde está 

localizada a sua escola. Clique no mapa geográfico do Brasil onde localiza-

se a sua escola. 

1 Você deve escolher o Estado para que as demais opções (Município e 

Escola) apareçam na tela.  

2 Escolhido o Estado, aparecerão as opções de Município. A escolha do 

Município desejado pode ser selecionada no item “Município”. 

3 A Escola poderá ser escolhida a escola no item “Escola”. 

Você necessitou deste auxilio? Sim  

Passo 4: Navegação com os dados da escola 
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Após a escolha da “Escola” serão possíveis três opções de consulta: 

“Desempenho da escola”  

“Desempenho da turma”   

“Desempenho do aluno” 

1) O “Desempenho da escola” apresenta a média e o nível de proficiência 

obtida pela escola. 

a) Você deve escolher o Ano de Edição da Prova no item “Ano” e depois a 

Série no item “Série”, log o desempenho da escola será apresentado. 

2) O “Desempenho da turma” apresenta a média e o nível de proficiência 

obtida pela turma. 

a) Você deve escolher o Ano de Edição da Prova no item “Ano”, a Série no 

ícone “Série” e por último, a Turma no ícone “Turma”, logo o 

desempenho da turma será apresentado. 

3) O “Desempenho do auno” apresenta os descritores respondidos. O 

identificador “C” representa o “acerto” do descritor e “E” o “erro”. 

a) Você deve escolher o Ano de Edição da Prova no ícone “Prova”, 

posteriormente a Disciplina no ícone “Disciplina”, e a “Série”, por 

último a “Turma”. Assim, será realizada a busca dos alunos que 

realizaram a prova em questão pelo ícone “Aluno”. Será apresentada 

uma lista dos alunos que poderão ser selecionados.  

b) Após a escolha do aluno pelo ícone “Alunos”, os descritores serão 

apresentados. Para verificar qual o descritor o aluno acertou ou errou, 

localize a linha com o título “tem nota” e verifique se ele acertou (C) ou 

errou (E).  

Você necessitou deste auxilio? Sim  
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ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DA ESCALA DE DESEMPENHO 

 
Tabela 21: Descrição dos Níveis da Escala de Desempenho de Língua Portuguesa – SAEB (5º 
e 9º. Ano do Ensino Fundamental) 
Níveis de 

Desempen
ho dos 

alunos em 
Leitura 

O que os alunos conseguem fazer nesse nível 

Nível 0 - 
abaixo de 
125 

A Prova Brasil não utilizou itens que avaliam as habilidades abaixo deste nível. 
Os alunos localizados abaixo do nível 125 requerem atenção especial, pois, não 
demonstram habilidades muito elementares como as de: 

 Localizar informação (exemplo: o personagem principal, local e tempo da 
narrativa); 

 Identificar o efeito de sentido decorrente da utilização de recursos gráficos 
(exemplo: letras maiúsculas chamando a atenção em um cartaz); e 

 Identificar o tema, em um texto simples e curto. 

Nível 1 - 
125 a 150 

Os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. séries): 

 Localizam informações explícitas em textos narrativos curtos, informativos e 
anúncios; 

 Identificam o tema de um texto; 

 Localizam elementos como o personagem principal; 

 Estabelecem relação entre partes do texto: personagem e ação; ação e 
tempo; ação e lugar. 

Nível 2 - 
150 a 175 

Este nível é constituído por narrativas mais complexas e incorporam outros 
gêneros textuais, por isto, ainda que algumas habilidades aqui apontadas já 
estejam listadas anteriormente, elas se mostraram mais difíceis neste intervalo. 
Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. 
séries): 

 Localizam informação explícita. Exemplo: identificando, dentre vários 
personagens, o principal, e, em situações mais complexas, a partir de 
seleção e comparação de partes do texto; 

 Identificam o tema de um texto; 

Nível 2 - 
150 a 175 

 Inferem informação em texto verbal (características do personagem) e não 
verbal (tirinha); 

 Interpretam pequenas matérias de jornal, trechos de enciclopédia, poemas 
longos e prosa poética; 

 Identificam o conflito gerador e finalidade do texto. 

Nível 3 - 
175 a 200 

Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. 
séries): 

 Interpretam, a partir de inferência, texto não verbal (tirinha) de maior 
complexidade temática; 

 Identificam o tema a partir de características que tratam de sentimentos do 
personagem principal; 

 Reconhecem elementos que compõem uma narrativa com temática e 
vocabulário complexos. 

Nível 4 - 
200 a 225 

Além de demonstrar todas as habilidades anteriores a partir de anedotas, 
fábulas e textos com linguagem gráfica pouco usual, narrativos complexos, 
poéticos, informativos longos ou com informação científica, o s alunos do 5º e do 
9º anos (4ª. E 8ª. séries): 

 Identificam, dentre os elementos da narrativa que contém discurso direto, o 
narrador observador; 

 Selecionam entre informações explícitas e implícitas as correspondentes a 
um personagem; 

 Localizam informação em texto informativo, com estrutura e vocabulário 
complexos; 

 Inferem a informação que provoca efeito de humor no texto; 
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 Interpretam texto verbal, cujo significado é construído com o apoio de 
imagens, inferindo informação; 

 Identificam o significado de uma expressão em texto informativo; 

 Inferem o sentido de uma expressão metafórica e o efeito de sentido de uma 
onomatopeia; 

 Interpreta história em quadrinho a partir de inferências sobre a fala da 
personagem, identificando o desfecho do conflito; 

 Estabelecem relações entre as partes de um texto, identificando 
substituições pronominais que contribuem para a coesão do texto. 

Nível 5 - 
225 a 250 

Além das habilidades anteriores, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. séries): 

 Identificam o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação (reticências); 

 Inferem a finalidade do texto; 

 Distinguem um fato da opinião relativa a este fato, numa narrativa com 
narrador personagem; 

 Distinguem o sentido metafórico do literal de uma expressão; 

 Reconhecem efeitos de ironia ou humor em textos variados; 

 Identifica a relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial ou 
conjunção comparativa; 

 Interpretam texto com apoio de material gráfico; 

 Localizam a informação principal. 
Os alunos do 9º ano, neste nível, ainda: 

 Inferem o sentido de uma palavra ou expressão; 

 Estabelecem relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; 

 Identificam o tema de textos narrativos, argumentativos e poéticos de 
conteúdo complexo; 

 Identificam a tese e os argumentos que a defendem em textos 
argumentativos; 

 Reconhecem o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão. 

Nível 6 - 
250 a 275 

Utilizando como base a variedade textual já descrita, neste nível os alunos do 5º 
e do 9º anos (4ª. e 8ª. séries), além de demonstrarem as habilidades anteriores: 

 Localizam características do personagem em texto poético; 

 Distinguem um fato da opinião relativa a este fato; 

 Identificam uma definição em texto expositivo; 

 Estabelecem relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; 

 Inferem a finalidade do texto a partir do suporte; 

 Inferem o sentido de uma palavra ou expressão; 

 Identificam a finalidade do texto; 

 Identificam o assunto em um poema; 

 Comparam textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo diferentes 
formas de tratar a informação; 

 Interpretam texto a partir de material gráfico diverso (gráficos, tabelas, etc.); 

 Estabelecem relações entre as partes de um texto, identificando 
substituições pronominais que contribuem para a coesão do texto. 

Os alunos do 9º ano (8ª. série) ainda: 

 Estabelecem relações entre partes de um texto, reconhecendo o sentido de 
uma expressão que contribui para a continuidade do texto; 

 Estabelecem relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc.; 

 Reconhecem o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos; 

 Identificam o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa; 

 Identificam a tese e o argumento que defendem em texto com a linguagem 
informal; 

 Inferem informação a partir de um julgamento em textos narrativos longos; 

 Inferem efeitos de ironia ou humor em narrativas curtas; 

 Inferem o sentido de uma expressão em texto narrativo longo e de 
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vocabulário complexo. 

Nível 7 - 
275 a 300 

Além de demonstrar as habilidades dos níveis anteriores, no 5º e no 9º anos (4ª. 
e 8ª. séries), os alunos: 

 Inferem informação em texto narrativo longo; 

 Identificam relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar, 
advérbio de tempo ou termos comparativos em textos narrativos longos, com 
temática e vocabulário complexos. 

Os alunos do 9º ano (8ª. série): 

 Inferem informações implícitas em textos poéticos subjetivos, textos 
argumentativos com intenção irônica, fragmento de narrativa literária 
clássica, versão modernizada de fábula e histórias em quadrinhos; 

 Reconhecem o efeito de sentido decorrente da utilização de uma 
determinada expressão; 

 Estabelecem relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; 

 Reconhecem posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou tema; 

 Comparam textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo diferentes 
formas de tratar a informação. 

Nível 8 -
300 a 325 

Além de demonstrar as habilidades dos níveis anteriores, no 5º e no 9º anos (4ª. 
e 8ª. séries), os alunos: 

 Identificam o assunto do texto em narrativas longas com vocabulário 
complexo; 

 Inferem informações em fábulas. 
Os alunos do 9º ano (8ª. série): 

 Inferem o tema de texto poético; 

 Inferem a finalidade de texto informativo; 

 Identificam a opinião do autor em texto informativo com vocabulário 
complexo; 

 Diferenciam as partes principais das secundárias de um texto; 

 Interpretam tabela a partir da comparação entre informações; 

 Inferem o sentimento do personagem em história em quadrinhos; 

 Estabelecem relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-
la; 

 Identificam a tese de um texto argumentativo; 

 Identificam o conflito gerador do enredo; 

 Reconhecem o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 

Nível 9 - 
325 a 350 

Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos da 9º ano (8ª. série) 
localizados neste nível demonstram habilidades de leitura que envolve 
compreensão global de texto; avaliação e estabelecimento de relações entre 
textos e partes de textos mais longos e com vocabulários complexos; inferem 
informações em diversos contextos; e começam a ler com compreensão textos 
da literatura clássica. 

Fonte: Adaptado da escala de Desempenho do Saeb em Língua Portuguesa. 

 

Tabela 22: Descrição dos Níveis da Escala de Desempenho Matemática – SAEB (5º e 9º. Ano 
do Ensino Fundamental) 

Níveis de 
Desempen

ho dos 
alunos em 

Leitura 

O que os alunos conseguem fazer nesse nível 

Nível 0 - 
abaixo de 
125 

A Prova Brasil não utilizou itens que avaliam as habilidades abaixo do nível 125. 
Os alunos localizados abaixo deste nível requerem atenção especial, pois ainda 
não demonstraram ter desenvolvido as habilidades mais simples apresentadas 
para os alunos do 5º ano como exemplo: 

 Somar e subtrair números decimais; 

 Fazer adição com reserva; 
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 Multiplicar e dividir com dois algarismos; 

 Trabalhar com frações 

Nível 1 - 
125 a 150 

Neste nível os alunos do 5º e do 9ª anos resolvem problemas de cálculo de área 
com base na contagem das unidades de uma malha quadriculada e, apoiados 
em representações gráficas, reconhecem a quarta parte de um todo. 

Nível 2 - 
150 a 175 

Além das habilidades demonstradas no nível anterior, neste nível os alunos do 
5º e 9º anos são capazes de: 

 Reconhecer o valor posicional dos algarismos em números naturais; 

 Ler informações e dados apresentados em gráfico de coluna; 

 Interpretar mapa que representa um itinerário 

Nível 2 - 
150 a 175 

Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível os alunos 
do 5º e 9º anos: 

 Calculam resultado de uma adição com números de três algarismos, 
com apoio de material dourado planificado; 

Nível 3 - 
175 a 200 

 Localizam informação em mapas desenhados em malha quadriculada; 

 Reconhecem a escrita por extenso de números naturais e a sua 
composição e decomposição em dezenas e unidades, considerando o 
seu valor posicional na base decimal; 

 Resolvem problemas relacionando diferentes unidades de uma mesma 
medida para cálculo de intervalos (dias, semanas, horas e minutos). 

Nível 4 - 
200 a 225 

Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos do 5º e 9º anos: 

 Leem informações e dados apresentados em tabela; 

 Reconhecem a regra de formação de uma sequência numérica e dão 
continuidade a ela; 

 Resolvem problemas envolvendo subtração, estabelecendo relação 
entre diferentes unidades monetárias; 

 Resolvem situação-problema envolvendo: 
o A idéia de porcentagem; 
o Diferentes significados da adição e subtração; 
o Adição de números racionais na forma decimal; 

 Identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 

Nível 5 - 
225 a 250 

Os alunos do 5º e do 9º anos, além das habilidades já descritas: 

 Identificam a localização/movimentação de objeto em mapas, 
desenhado em malha quadriculada; 

 Reconhecem e utilizam as regras do sistema de numeração decimal, 
tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio do valor 
posicional; 

 Calculam o resultado de uma adição por meio de uma técnica 
operatória; 

 Leem informações e dados apresentados em tabelas; 

 Resolvem problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas; 

 Resolvem problemas: 
o Utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro; 
o Estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, em função de seus valores; 
o Com números racionais expressos na forma decimal, 

envolvendo diferentes significados da adição ou subtração; 

 Reconhecem a composição e decomposição de números naturais, na 
forma polinomial; 

 Identificam a divisão como a operação que resolve uma dada situação 
problema; 

 Identificam a localização de números racionais na reta numérica. 
Os alunos do 9ª ano ainda: 

 Identificam a localização/movimentação de objeto em mapas e outras 
representações gráficas; 

 Leem informações e dados apresentados em gráficos de colunas; 
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 Conseguem localizar dados em tabelas de múltiplas entradas; 

 Associam informações apresentadas em listas ou tabelas ao gráfico que 
as representam e vice-versa; 

 Identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações; 

 Resolvem problemas envolvendo noções de porcentagem. 

Nível 6 - 
250 a 275 

Os alunos do 5º e 9º anos: 

 Identificam planificações de uma figura tridimensional; 

 Resolvem problemas: 
o Estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, em função de seus valores; 
o Envolvendo diferentes significados da adição e subtração; 
o Envolvendo o cálculo de área de figura plana, desenhada em 

malha quadriculada; 

 Reconhecem a decomposição de números naturais nas suas diversas 
ordens; 

 Identificam a localização de números racionais representados na forma 
decimal na reta numérica; 

 Estabelecem relação entre unidades de medida de tempo; 

 Leem tabelas comparando medidas de grandezas; 

 Identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras 
bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos;  

 Reconhecem a composição e decomposição de números naturais em 
sua forma polinomial. 

Os alunos do 9º ano também: 

 Reconhecem as representações decimais dos números racionais como uma 
extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de 
"ordens" como décimos centésimos e milésimos; 

 Identificam a localização de números inteiros na reta numérica. 

Nível 7 - 
275 a 300 

Os alunos do 5º e 9º anos: 

 Resolvem problemas com números naturais envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e divisão, em situação combinatória; 

 Reconhecem a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais 
usando malhas quadriculadas; 

 Identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras 
bidimensionais pelo número de lados e tipos de ângulos; 

 Identificam as posições dos lados de quadriláteros (paralelismo); 

 Resolvem problemas: 
o Utilizando divisão com resto diferente de zero; 
o Com apoio de recurso gráfico, envolvendo noções de 

porcentagem; 
o Estimam medida de grandezas utilizando unidades de medida 

convencionais ou não; 

 Estabelecem relações entre unidades de medida de tempo; 

 Calculam o resultado de uma divisão por meio de uma técnica 
operatória; 

No 9º ano: 

 Identificam a localização/movimentação de objeto em mapas; 

 Resolvem problema com números naturais, inteiros e racionais 
envolvendo diferentes operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação); 

 Calculam o valor numérico de uma expressão algébrica, incluindo 
potenciação; 

 Interpretam informações apresentadas por meio de coordenadas 
cartesianas; 

 Identificam um sistema de equações do 1º grau que expressa um 
problema. 

Nível 8 - Os alunos do 5º e do 9º anos: 
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300 a 325  Resolvem problemas; 

 Envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas; 

 Desenhadas em malhas quadriculadas; 

 Envolvendo o cálculo de área de figuras planas, desenhadas em malha 
quadriculada; 

 Utilizando porcentagem; 

 Utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, 
kg/g/MG, l/ml; 

 Com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo 
operações de adição e subtração; 

 Estimam a medida de grandezas utilizando unidades de medida 
convencional ou não;  

 Leem informações e dados apresentados em gráficos de coluna; 

 Identificam a localização de números racionais representados na forma 
decimal na reta numérica. 

Nível 9 - 
325 a 350 

Neste nível, os alunos do 5º e 9º anos: 

 Reconhecem a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais 
usando malhas quadriculadas; 

 Identificam fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados; 

 Resolvem equações do 1º grau com uma incógnita; 
identificam diferentes representações de um mesmo número racional; 

 Calculam a área de um polígono desenhado em malha quadriculada; 

 Reconhecem a representação numérica de uma fração a partir do 
preenchimento de partes de uma figura. 

No 9º ano os alunos também: 

 Reconhecem círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas 
relações; 

 Realizam conversão e somas de medidas de comprimento; 

 Identificam a expressão algébrica que expressa uma regularidade 
observada em sequências de números ou figuras; 

 Resolvem problemas utilizando relações entre diferentes unidades de 
medida; 

 Resolvem problemas que envolvam equação do 2º grau; 

 Identificam fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados; 

 Resolvem problemas: 
o Envolvendo a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, utilizando várias operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão); 

o Utilizando as relações métricas do triângulo retângulo; 

 Reconhecem que as imagens de uma figura construída por uma 
transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades 
e/ou medidas que se 
modificam ou não se alteram. 

Nível 10 - 
350 a 375 

Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível, os alunos 
do 5º e 9º anos: 

 Estimam a medida de grandezas utilizando unidades de medida 
convencional ou não; 

 Identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações; 

 Calculam o resultado de uma multiplicação ou divisão de números 
naturais.·. 

No 9º ano os alunos também: 

 Resolvem problemas envolvendo: 

 O cálculo de área e perímetro de figuras planas; 

 O cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malha 
quadriculada; 
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o Ângulos, inclusive utilizando a Lei Angular de Tales e 
utilizando o Teorema de Pitágoras; 

o Noções de volume; 
o Relações métricas do triângulo retângulo a partir de 

apoio gráfico significativo; 

 Reconhecem as diferentes representações de um número racional; 

 Estabelecem relação entre frações próprias e impróprias, as suas 
representações decimais, assim como as localizam na reta numérica; 

 Efetuam cálculos simples com valores aproximados de radicais; 

 Identificam uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um 
problema; 

 Interpretam informações apresentadas por meio de coordenadas 
cartesianas; 

 Reconhecem as representações dos números racionais como uma 
extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência 
de “ordens” como décimos centésimos e milésimos; 

 Identificam relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades; 

 Efetuam cálculos com números inteiros, envolvendo as operações 
(adição; subtração; multiplicação; divisão e potenciação); 

 Identificam quadriláteros observando as posições relativas entre seus 
lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares); 

 Identificam frações equivalentes; 

 Efetuam somatório e cálculo de raiz quadrados; 

 Efetuam operações com expressões algébricas; 

 Identificam as medidas que não se alteram (ângulos) e as que se 
modificam (perímetro, lados e área) em transformações (ampliações ou 
reduções) de figuras 
poligonais usando malhas quadriculadas; 

 Reconhecem ângulos como mudança de direção ou giros, identificando 
ângulos retos e não retos. 

Nível 11 - 
375 a 400 

Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível os alunos 
do 9º ano: 

 Reconhecem círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas 
relações; 

 Identificam propriedades de triângulos pela comparação de medidas de 
lados e ângulos; 

 Efetuam operações com números racionais, envolvendo a utilização de 
parênteses (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); 

 Reconhecem expressão algébrica que representa uma função a partir 
de uma tabela; 

 Reconhecem figuras semelhantes mediante o reconhecimento de 
relações de proporcionalidade; 

 Identificam: 
o A localização de números racionais na reta numérica; 
o Propriedades de triângulos pela comparação de medidas de 

lados e ângulos; 
o Propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 

e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações; 
o A relação entre as representações algébrica e geométrica de 

um sistema de equações do 1º grau; 

 Resolvem problemas: 
o Envolvendo noções de volume; 
o Envolvendo porcentagem; 
o Utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos 

internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada 
ângulo interno nos polígonos regulares); 

o Utilizando relações métricas do triângulo retângulo; 
o Interpretando informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos. 
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Nível 12 - 
400 a 425 

Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível os alunos 
do 9º ano: 

 Identificam ângulos retos e não retos; 

 Identificam a expressão algébrica que expressa uma regularidade 
observada em sequências de números ou figuras (padrões); 

 Calculam o diâmetro de circunferências concêntricas; 

 Resolvem problemas: 
o Envolvendo equação do 2º grau; 
o Utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos 

internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada 
ângulo interno nos polígonos 
regulares); 

o Envolvendo variação proporcional, direta ou inversa, entre 
grandezas. 

Fonte: Adaptado da escala de Desempenho do Saeb em Matemática. 

 

  



199 
 

ANEXO 2 – MATRIZES DE REFERÊNCIA  

 

MATRIZ DE REFERENCIA- MATEMÁTICA 

 

5º Ano do Ensino Fundamental 
 
Descritores do Tema I. Espaço e Forma 
D1 – Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 
representações gráficas. 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 
D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo 
número de lados, pelos tipos de ângulos. 
D4 – Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, 
congruentes, perpendiculares). 
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, 
da área em ampliação e /ou redução de figuras poligonais usando malhas 
quadriculadas. 
 
 
Descritores do Tema II. Grandezas e Medidas 
D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou 
não. 
D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas 
como km/m/cm/mm,kg/g/mg,l/ml  
D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 
D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da 
duração de um evento ou acontecimento. 
D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro, em função de seus valores. 
D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas. 
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas. 
 
 
Descritores do Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 
D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 
D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 
D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 
D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua 
forma polinomial. 
D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 
D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 
D19 –Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 
adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), 
comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa). 
D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados 
da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, idéia de proporcionalidade, 
configuração retangular e combinatória. 
D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 
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D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal 
na reta numérica. 
D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. 
D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados.  
D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. 
D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%). 
 
 
Descritores do Tema IV. Tratamento da Informação 
D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas. 
D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em 
gráficos de colunas). 
 
 
9º Ano do Ensino Fundamental 
 
Descritores do Tema I. Espaço e Forma 
D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto, em mapas, croquis e outras 
representações gráficas. 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. 
D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e 
ângulos. 
D4 – Identificar relação entre quadriláteros, por meio de suas propriedades. 
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, 
da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas 
quadriculadas. 
D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos 
retos e não retos. 
D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se 
modificam ou não se alteram. 
D8 – Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus 
ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos 
polígonos regulares). 
D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. 
D10 – Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos. 
D11 – Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. 
 
 
Descritores do Tema II. Grandezas e Medidas 
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 
D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 
D14 – Resolver problema envolvendo noções de volume. 
D15 – Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 
 
 
Descritores do Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 
D16 – Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. 
D17 – Identificar a localização de números racionais na reta numérica. 
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D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D19 – Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados 
das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 
D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados. 
D23 – Identificar frações equivalentes. 
D24 – Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma 
extensão do sistema de numeração decimal identificando a existência de “ordens” 
como décimos, centésimos e milésimos. 
D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D26 – Resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 
D28 – Resolver problema que envolva porcentagem. 
D29 – Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas 
entre grandezas. 
D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 
D31 – Resolver problema que envolva equação de segundo grau. 
D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 
seqüências de números ou figuras (padrões). 
D33 – Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um 
problema. 
D34 – Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um 
problema. 
D35 – Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um 
sistema de equações de primeiro grau. 
 
 
Descritores do Tema IV. Tratamento da Informação 
D36 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos. 
D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 
que as representam e vice-versa. 
 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA -  LINGUA PORTUGUESA 

 

5º Ano do Ensino Fundamental 
 
Descritores do Tópico I. Procedimentos de Leitura 
D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
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Descritores do Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do 
Enunciador na Compreensão do Texto 
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.). 
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 
 
Descritores do Tópico III. Relação entre Textos 
D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 
textos quetratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido 
e daquelas em que será recebido. 
 
 
Descritores do Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa. 
D8 – Estabelecer relação causa /conseqüência entre partes e elementos do texto. 
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc. 
 
 
Descritores do Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de 
Sentido 
D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
D14 –Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 
 
 
Descritores do Tópico VI. Variação Lingüística 
D10 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 
um texto. 
 
 9º Ano do Ensino Fundamental 
 
Descritores do Tópico I. Procedimentos de Leitura 
D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 
 
Descritores do Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do 
Enunciador na Compreensão do Texto 
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.). 
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 
 
Descritores do Tópico III. Relação entre Textos 
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 
textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido 
e daquelas em que será recebido. 
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D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo 
fato ou ao mesmo tema. 
 
 
Descritores do Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 
D7 – Identificar a tese de um texto. 
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa. 
D11 – Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto. 
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc. 
 
 
Descritores do Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de 
Sentido 
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão. 
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos. 
 
 
Descritores do Tópico VI. Variação Lingüística 
D13 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 
um texto. 
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ANEXO 3 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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