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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi identificar e compreender os desafios enfrentados pelos gestores educacionais ao
usar  os dados da Prova Brasil  no processo de tomada de decisão,  ademais,  apresentar  uma solução  para  esses
desafios por meio da reestruturação dos dados. Os desafios enfrentados foram identificados por meio da análise de
dados coletados por meio da aplicação de questionários para gestores de instituições públicos de ensino básico de
Maringá  e  região.  A  Prova  Brasil  é  uma  avaliação  desenvolvida  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo Ministério da Educação (MEC) que realiza o diagnóstico em larga escala
para avaliar  a  qualidade  de ensino ofertado pelo  sistema educacional  brasileiro.  Os dados obtidos  por  esta  prova
fornecem informações que possibilitam realizar tomada de decisão para o aprimoramento da qualidade da educação do
país, no entanto, vários são os desafios encontrados no uso dos dados abertos da Prova Brasil, destacando-se o formato
de disponibilização dos dados que é em CSV (Comma-Separeted Values), dificultando a obtenção de informações úteis
à gestão. Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa onde o objetivo geral foi a modelagem de um Sistema de
Informação com 3 camadas, onde a partir dos dados da planilha, armazenam-se dados relevantes à decisões em um
banco de dados relacional  para então servir  de fonte  para uma representação ontológica,  de maneira  a  facilitar  a
interpretação dos resultados da Prova Brasil aos gestores e professores e também de publicar esses dados em formato
de dados governamentais conectados.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Dados; Gestores Educacionais; Prova Brasil; Dados Abertos; Tomada de Decisão.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o governo vem investindo em Open Government Data (Dados Governamentais
Abertos) o que permite a ampliação do acesso dos cidadãos aos serviços públicos, além de permitir
que os mesmos possam interagir  com as bases governamentais,  gerando novas informações e
novos conhecimentos (RIBEIRO, 2011). O objetivo da disponibilização de dados governamentais
abertos é superar as limitações existentes para que usuários de informações do serviço público
possam  facilmente  encontrar,  acessar,  entender  e  utilizar  os  dados  públicos  segundo  os  seus
interesses e conveniências.  Essa iniciativa  pode ser  vista  como uma estratégia  de  aumentar  a
participação politica da população, e permitir uma transparência entre as ações governamentais e a
gestão. A representação dos dados de uma maneira que as pessoas possam reutilizá-los é o passo
mais operacional e mais relevante para a caracterização dos dados como dados governamentais
abertos (DINIZ, 2010). 

A educação no Brasil  vem sofrendo grandes mudanças almejando a melhoria do sistema
educacional público do país, um exemplo dessa busca por melhoria é a criação da Prova Brasil, uma
política pública voltada à Educação. A partir de 2005 foi implementada a Prova Brasil que ocorre de
forma bienal, a prova foi  idealizada para produzir informações a respeito do ensino ofertado por
município e escola, com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões sobre o direcionamento
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de  recursos  técnicos  e  financeiros  e  no  estabelecimento  de  metas  e  implantação  de  ações
pedagógicas e administrativas, visando a melhoria da qualidade do ensino (BONAMINO ,2012).  A
Prova Brasil é um exemplo desses dados abertos que tem por objetivo aproximar os cidadãos da
gestão política nacional, a prova foi criada com base no PISA – Programme for International Student
Assessment (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). O PISA é uma iniciativa de avaliação
que compara a qualidade de ensino, e é aplicada a estudantes na faixa dos 15 (quinze) anos, idade
em que  é  previsto  o  término  da  escolaridade  básica.  Por  meio  desse  programa são  avaliados
conhecimentos de leitura, matemática e ciências dos estudantes dos países membros da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de países convidados. No Brasil, a
Prova Brasil é aplicada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e
pelo órgão do Ministério da Educação (MEC).

Os dados da Prova Brasil são disponibilizados pelo INEP desde 2007 com frequência de 2
(dois) anos, sendo os mais recentes os de 2011. Esses dados são abertos e podem ser vistos e
utilizados por  todo indivíduo com acesso ao site  do INEP.  Os dados estão disponibilizados em
formato CSV (Comma-Separeted Values) compostos de diversas colunas e linhas de tabela, sendo
que algumas planilhas ultrapassam a capacidade de processamento disponível nos computadores
comuns para a visualização de dados. Destacando os gestores educacionais, esses dados são de
grande importância para a instituição de ensino, podendo servir como guia à tomada de decisões
referentes ao sistema educacional. Além disso, a partir das informações obtidas pelo SAEB (Sistema
de Avaliação da Educação Básica) e pela Prova Brasil, o MEC e as secretarias de educação da rede
pública de ensino podem definir ações ao aprimoramento do sistema educacional brasileiro. Este
projeto visou tratar da problemática do uso dos dados disponibilizados pelos gestores educacionais,
buscando responder à seguinte questão de pesquisa: Como reestruturar os dados relevantes para
auxiliar à tomada de decisão dos gestores educacionais?

Com essa perspectiva, esta pesquisa considerou as planilhas CSV uma primeira camada de
organização dos dados e propõe uma segunda camada de reestruturação de dados da Prova Brasil
visando transformá-los em informação relevante à tomada de decisão dos gestores educacionais.
Para essa modelagem é utilizada a técnica de entidade-relacionamento (ER),  onde o modelo é
expresso  por  meio  de  um  diagrama  chamado  diagrama  entidade-relacionamento  (DER),  cuja
elaboração foi o foco desta pesquisa.

O artigo está organizado em seis Seções incluindo a introdução e conclusão. A Seção 2
explica o formato e o contexto da Prova Brasil. A Seção 3 expõe a metodologia do trabalho e a
Seção 4 mostra os resultados da pesquisa. Por fim, a Seção 5 descreve as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA

A Prova Brasil é uma avaliação baseada no PISA ofertada pelo Governo Federal brasileiro. A
Prova Brasil  ocorre de forma bienal e nela são avaliados conhecimentos de gramática, leitura e
interpretação de textos, matemática básica e lógica de raciocínio. A prova é aplicada a alunos da 4ª
e  8ª  série  ou  5º  e  9º  ano  das escolas  da rede pública  de  ensino  fundamental.  Cada  prova  é
composta por 44 questões distribuídas em 2 cadernos, cada caderno contém 2 blocos, sendo 2
blocos da disciplina de matemática contendo 11 questões em cada bloco e 2 blocos da disciplina de
língua portuguesa  contendo 11  questões  cada.  Cada  questão  da prova está  relacionada a  um
descritor,  que  compreende  as  habilidades  básicas  que  o  aluno  deve  possuir  para  responder
corretamente  aquele  item.  Além  dos  resultados  da  prova,  a  base  de  dados  disponibiliza  os
questionários socioeconômicos aplicados aos professores, diretores, alunos e a escola em geral.
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Todos esses dados são utilizados para o cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica).

Os resultados da prova como também os questionários aplicados são disponibilizados no
portal do INEP desde 2007, porém, o ultimo disponibilizado refere-se ao ano de 2011. Atualmente os
dados referentes à edição da prova de 2013 e 2015 encontram-se no Sistema do SAEB. Esses
dados podem ser acessados por qualquer indivíduo com acesso à Internet. Os microdados, conjunto
de dados da Prova Brasil, são disponibilizados no formato CSV (Comma-Separeted Values) e em
relatórios em PDF (Portable Document Format), contudo, devido à quantidade de dados distribuídos
em tabelas e como o formato PDF não permite a realização de nenhuma consulta, se torna difícil a
transformação desses dados em informações relevantes à problemática particular de cada gestor ou
professor. A estrutura de visualização desses dados é comprometida e complicada, visto que, as
planilhas exigem um conhecimento mais complexo e aprofundado para a sua manipulação, dessa
forma, é incoerente os dados serem abertos à população, porém serem inacessíveis para a maior
parte dela.

Essa pesquisa foi realizada considerando os dados da Prova Brasil de 2011 disponibilizados
pelo  Inep.  Nesses  dados  são  apresentadas  informações  coletadas  nas  aplicações  de  testes  e
questionários com turmas de 5º e 9º anos do ensino fundamental  público, nas redes estaduais,
municipais e federais,  de área rural  e urbana, nas escolas que possuíam no mínimo 20 alunos
matriculados  em  cada  séria  avaliada.  Os  arquivos  estão  no  formato  CSV,  juntamente  estão
disponíveis: um dicionário também em CSV, um Manual em PDF, as escalas de rendimentos de
matemática e língua portuguesa em PDF, as matrizes de referência e os questionários aplicados
também  em  PDF.  Nas  planilhas  (arquivos  CSV)  estão  disponibilizados  dados  referentes  às
respostas dos alunos; aos questionários socioeconômicos aplicados; as proficiências dos alunos, da
escola e do município; informações dos itens da prova e do gabarito e o peso da série e da escola.
As planilhas são divididas em dez pequenas planilhas, cada uma com um significado implícito.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho está dividida em 2 partes:
A  primeira  consistiu  em  um  questionário,  com  19  professores  e  gestores  de  escolas

municipais da região de Maringá, com o objetivo de coletar as reais dificuldades dos professores e
gestores, bem como compreender quais os usos desejados dos dados por esses indivíduos. Os
dados referentes à utilização das informações da Prova Brasil pelos gestores educacionais foram
obtidos por meio da aplicação de questionários aos gestores de 4 (quatro) instituições de ensino da
rede pública de ensino de Maringá e região, sendo 2 (duas) localizadas na cidade de Maringá-PR, 1
(uma) em Paiçandu-PR e 1 (uma) em Sarandi-PR. 

Muitos  gestores  educacionais  entrevistados;  sendo  eles  coordenadores,  professores,
pedagogos e diretores, conhecem a prova de maneira superficial, sendo porque aplicaram a prova
ou  explanaram  sobre  ela  em reuniões.  Além disso,  os  gestores  ao  usarem  a  base  de  dados
disponibilizada pelo INEP obtiveram dificuldades para localizar e interpretar dados essenciais da
instituição e do município, como exemplo, as médias obtidas na disciplina de língua portuguesa e
matemática  como também o nível  em que  se  encontra  o  ensino  daquela  instituição e  daquele
município. 

Devido à quantidade de dados encontrada nos arquivos disponibilizados o uso da base de
dados  e  seu  download  foram  comprometidos  e  reduzidos.  Vale  ressaltar  que  muitos  dos
entrevistados necessitaram utilizar a base de dados que os pesquisadores levaram à instituição em
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um notebook devido à impossibilidade do download pelo site do INEP, seja por motivo da velocidade
de conexão da rede de Internet ou pelo processamento da máquina disponível na instituição.

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.”

Com  essa  perspectiva,  se  torna  visível  que  para  o  público  de  gestores  a  forma  de
disponibilização dos dados está muito confusa dificultando o uso das informações pelos educadores.

A segunda parte deste trabalho propôs como uma possível solução para esses desafios, uma
segunda camada de estruturação dos dados que hoje são disponibilizados em planilhas.

4 RESULTADOS 

De  acordo  com  a  análise  da  especificação  de  cada  gestor  educacional  entrevistado,
identificou-se que o principal objetivo no uso da base de dados é realizar consultas para se obter
informações sobre o desempenho obtido naquela edição da prova, porém, com as planilhas essa
tarefa se torna muito mais complexa e exaustiva. Assim, o foco da reestruturação da base de dados,
é com relação a um acesso mais conciso e direto aos dados associados ao aluno, às edições da
Prova Brasil realizadas e a escola em específico. 

Desta forma, é proposta a modelagem conceitual mostrada na Figura 1.
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Figura 1: Modelagem conceitual para os dados abertos da Prova Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Cada classe apresentada nesse modelo refere-se a uma abstração da estrutura dos dados
das planilhas, a comunicação das informações é realizada por meio dos relacionamentos da classe,
evidenciando a dependência de cada classe. Ademais, os identificadores primários da classe não
permitem a incoerência dos dados que ocorre com a redigitação das informações coletadas. 

Como resultado da elaboração da reestruturação da base de dados dos resultados da Prova
Brasil por meio de um sistema de Banco de Dados, torna-se possível a realização de consultas na
base de acordo com a problemática individual de cada usuário do sistema, por exemplo:

• Em quais estados, munícipios e escolas a prova foi aplicada?
• No cenário da instituição de ensino, buscar quais alunos realizaram aquela edição da

prova e consultar a média alcançada pela instituição.
• No cenário do aluno consultar quais edições aquele aluno realizou ao longo da sua

trajetória escolar, quais os descritores avaliados, seu desempenho naquele descritor,  e, por fim,
consultar suas médias na disciplina de língua portuguesa e matemática.
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O  Banco  de  Dados  relacional  modelado  neste  trabalho  é  proposto  como  uma  segunda
camada de estruturação dos dados por possibilitar as consultas para criar os indivíduos que farão
parte da modelagem ontológica, conforme mostrado na Figura 2. 

A  modelagem  do  Sistema  de  Informação  possui  4  camadas  até  chegar  ao  usuário
propriamente  dito.  A  camada 1  é  a  camada mais  inferior  sendo composta  pelos  arquivos CSV
referentes aos resultados da Prova Brasil. A segunda camada então, 2, foi exposta neste artigo, que
servirá  de fonte de informação para a camada 3.  A camada 3 consiste  em uma ontologia que
representa  o  domínio  de  aplicação  da  Prova  Brasil,  trazendo  todos  os  benefícios  de  uma
representação  ontológica,  como  inferência,  publicação  de  dados  abertos  conectados.  Esta
modelagem  faz  parte  do  escopo  de  outro  trabalho.  A  última  camada  4,  prevê  uma  interface
adequada  para  a  experiência  de  usuário,  adequada  ao  perfil  de  gestores  e  professores,  onde
poderão  interagir  com  a  plataforma  de  maneira  a  facilitar  o  seu  acesso  e  filtrar  e  buscar  as
informações próprias do seu contexto, o que atualmente não é possível pela forma de apresentação
dos dados.

Figura 2: Camadas do Sistema de Informação para a Prova Brasil 
Fonte: Dados da pesquisa

Considerando os resultados obtidos pela pesquisa, foi possível a elaboração de protótipos
do sistema modelado, como pode ser observado na Figura 3. Por meio de uma busca da instituição
de ensino desejada e de um aluno específico representado pelo aluno “Rita”, são apresentados na
forma de ontologia os desempenhos obtidos por ele por meio da Prova Brasil, por meio da relação
dos  descritores  respondidos  por  esse  aluno,  sua  disciplina  (LP  –  Língua  Portuguesa  e  MT  –
Matemática),  sua  competência  (o  identificador  do  descritor)  e  a  nota  do  descritor  obtida  pela
resolução (C – Acerto ou E – Erro).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Figura 3: Desempenho do aluno
Fonte: Dados da pesquisa

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou os desafios do uso da base de dados da Prova Brasil pelos
gestores educacionais e uma possível solução para esses desafios por meio da reestruturação da
base  por  meio  da  elaboração  de  uma  modelagem  conceitual  representada  por  um  diagrama
entidade-relacionamento. Esta modelagem teve como objetivo auxiliar o processo de tomada de
decisão dos gestores educacionais objetivando a melhoria da qualidade do ensino público e básico
brasileiro. 

Para o estudo de caso foram utilizados dados dos questionários aplicados aos gestores
educacionais de instituições públicas de ensino básico de Maringá e região. Como fundamentação
foi utilizada a base de dados referente à edição do ano de 2011 da Prova Brasil e concluindo com a
possível solução para saciar os desafios encontrados pelos educadores. Ademais, por intermédio do
protótipo está sendo possível  realizar a validação da reestruturação dos dados da Prova Brasil,
aplicando um outro questionário, enquanto os entrevistados utilizavam a interface prototipada, estão
sendo avaliados os mesmos entrevistados na fase inicial  da pesquisa, objetivando validar se os
problemas expostos foram solucionados, os resultados obtidos serão publicados em um periódico.
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