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RESUMO
A Prova Brasil  busca avaliar os índices de aprendizagem discente nos âmbitos da Leitura,  Matemática e Questões
Sociocultais. Os resultados obtidos na Prova Brasil são frutos do trabalho pedagógico que envolve professores, alunos e
gestores quanto ao compromisso com ato de ensinar, aprender e gerir. Assim, este estudo visou refletir sobre a acerca
da Plataforma da Prova Brasil a partir de depoimentos de dezenove professores e gestores que buscaram informações
sobre os resultados de seus alunos na referida prova. Foram realizadas entrevistas com gestores e professores de
quatro escolas nos municípios de Maringá, Sarandi e Paiçandu no estado do Paraná, constituindo-se em uma amostra
por conveniência. Os dados coletados foram analisados pela Analise de Conteúdo de Lawrence Bardin. Como resultados
tem-se que a plataforma apresenta fragilidades na veiculação dos dados aos professores e gestores, dificultando que os
mesmos possam usar tais resultados no sentido de mehorias na qualidade educativa de suas escolas. Neste senido,
este artigo apresenta sugestões de adequações para melhor visualização dos resultados veiuclados na plataforma da
Prova Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Dados  Governamentais  Abertos,  Avaliação  Externa,  Qualidade  da  Educação.  Políticas
Educacionais.

1 INTRODUÇÃO

A Prova Brasil é uma avaliação externa de larga escala que parametriza e compara dados sobre
o Sistema de Ensino Brasileiro com o objetivo de avaliar a qualidade desse ensino oferecido a partir
de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 

Os examos são aplicados aos estudantes da quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do
ensino  fundamental.  Eles  respondem  questões  de  língua  portuguesa,  com  foco  em  leitura,  e
matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes
fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.

O acesso aos resultados da Prova Brasil se dá por meio da Base de Dados online do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (INEP). Os resultados da Prova Brasil posteriormente são utilizados para o cálculo do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

A primeira aplicação da Prova Brasil foi realizada em 2007, desde então, é aplicada a cada dois
anos pelo Ministério da Educação (MEC). Após a realização da prova, o INEP, órgão responsável
pela sua aplicação, envia um Bletim de Desempenho Individual e outros materiais com informações
adicionais para as escolas participantes, mas estes, raramente chegam às mãos dos educadores.

A  partir  das  informações  do  Saeb  e  da  Prova  Brasil,  o  MEC e  as  Secretarias  Estaduais  e
Municipais de Educação podem definir ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação
no país, mas dificilmente isto acontece no tempo adequado para o aluno que cursa o ano da prova.

  Educação de qualidade é um direito previsto na Constituição Federal comum a todos e dever do
Estado. Este direito previsto torna-se uma problemática amplamente discutida por estudiosos no
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âmbito das políticas educacionais, principalmente quando analisa a defasagem e a “coisificação do
sistema  educacional”  em  face  aos  altos  índices  de  Analfabetos  Funcionais  espalhados  pelas
diversas regiões do Brasil. Ter consciência desse direito também é um direito.

Oliveira (2016) apresenta que todos os estudantes tem direito à eucação de qualidade, conforme
previsto na Constituição Brasileira, “a Carta de 1988 e sua alteração pela emenda determinam que o
direito  à  educação  abrange  não  só  do  acesso  e  da  permanência  no  ensino  fundamental,  mas
também a garantia de padrão de qualidade …”(OLIVEIRA, 2016).

O ensino público brasileiro incorporou como as avaliações externas como forma de avaliar a
qualidade  do  ensino.  O  fornecimento  de  subsídios  para  formulação  de  políticas  públicas  que
decorrem  das  aprendizagens  dos  alunos,  com  a  finalidade  de  identificar  falhas  para  traçar
estratégias capazes de melhorar a qualidade do ensino não é ruim por si só. Isso faz com que se
consolide um tipo de política de “responsabilização” em torno da Avaliação Educacional. Por outro
lado, de acordo com Freitas (2005), está prática avaliativa visa melhorar a qualidade da educação
por meio de um sistema de prestação de contas baseado em bonificação a partir dos resultados
obtidos.

As avaliações externas podem ser  formas de controle  e  prestação de contas,  mas também
podem proporcionar uma quantidade de dados e informações sobre a situação escolar que podem
articular e incrementar o fazer pedagógico no sentido de aprimorar a prática, ou seja, comparar para
superar. Neste sentido, o professor como um dos principais usuários dos resultados das Avaliações
Externas, precisa saber usar tais resultados para refletir e replanejar suas ações pedagógicas na
perspectiva de usar os resultados dos alunos para direcionar trabalhos futuros (TAVARES, 2015).

No entanto, a questão problemática identificada neste estudo recai sobre a dificuldade de acesso
e de visualização dos resultados da Prova Brasil na plataforma online.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Estudo do tipo exploratório, descritivo, transversal, com abordagem qualitativa realizado em 4
escolas públicas da Rede de Ensino de Maringá, Sarandi e Paissandu, por meio de amostra de
conveniência. No total foram entrevistados 19 profissionais do ensino (gestores, coordenadores e
professores). Os dados coletados foram analisados com base na Análise de Conteúdo de Bardin
(2008). Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Unicesumar conforme
Parecer nº 1.705.347.  

Logo após a autorização do Comitê de Ética iniciou-se o processo de coleta de dados. Nesta
etapa,  foi  realizado  contato  com cada  estabelecimento,  agendado  visita  para  as  entrevistas.  A
coletada de dados foi realizada “in locu” com a participação de pesquisadores de Iniciação Cientifica
que compõe o grupo de Pesquisa. Foram selecionadas por amostra de conveniência, 4 escolas: 2
em Maringá, 1 Sarandi e 1 Paiçandu. No total foram aplicados 19 questionários.

Com os dados tabulados, os alunos de Pedagogia realizaram uma análise qualitativa do material 
e levantaram-se os problemas encontrados pelos professores quanto à aplicabilidade dos resultados
da Prova Brasil.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1: Problemas, Informações e Sugestões que professores e gestores gostariam de encontrar na 
Plataforma do INEP sobre a Prova Brasil

Problemas encontrados Informações que
gostaria de
encontrar 

Sugestões quanto à
aplicabilidade dos

resultados da Prova Brasil
Precisamos de uma base de dados, onde a informação
dos alunos seja detalhada.  
Os descritores avaliados precisam ser melhor definidos
para melhor desempenho pedagógico.

Gostaria  de  ter  os
níveis dos alunos por
disciplina avaliada

Uma  forma  de  facilitação  na
visualização  dos  dados
apresentados,  clareza,
objetividade.

Nós  professores  não  compreendemos  as  planilhas  de
dados,  percentual,  códigos  disponibilizados  na
Plataforma Brasil.

As  respostas
individuais  dos
alunos; é interessante
ter um nível de escala
de  desempenho para
cada questão.

Formas de acesso mais fácil aos
dados,  eles  deveriam  estar
disponibilizados de maneira mais
acessível,  le-vando  em
consideração que os professores
que  não  conhecem  os
mecanismos  de  acesso  à  base
de dados

É possível fazer uma avaliação global, porém, não fica
claro uma avaliação individualizada dos resultados.

A  partir  do  dado
organizado  é  possí
vel melhorar as ações
de ensino 

Sistema de pesquisa para facilitar
a busca de dados de forma mais
rápida e uso de gráficos. 

Pelos dados apresentados,  não se consegue chegar a
um denominador comum, pois não temos embasamentos
que apresentem melhorias.

A partir dos níveis da
escala  de
desempenho  de
Matemática  e  Lingua
Portuguesa
planejamos  e  ações
para  a  melhoria  do
ensino.

Consulta  do  nível  de  escala  de
desempenho  por  questão  ou
descritor.

Eu  não  encontrei,  mas  seria  muito  útil  aferir  o
aprendizado  dos  meus  alunos  individualmente  para
conseguir  atenuar  ou  intensificar  aonde  fossem
detectadas as dificuldades dos alunos.

Os  níveis
apresentados  são
gerais  e  não
possibilitam ao gestor
tomar  decisões  para
as  intervenções
pedag

Divulgação  atualizada  da  Prova
Brasil  no  ano  que  foi  realizada
para  todos  os  professores
trabalharem  mais  conscientes
dos  problemas  apresentados
pelos alunos.

Considero  importante  este  instrumento  avaliativo,  mas
me  preocupo  por  ser  um  processo  que  nem  sempre
condiz  com  o  contexto  social  de  cada  escola  e  ate
mesmo regiões tão diferentes, mesmo tendo um currículo
"único".

O  pedagogo  precisa
analisar  não  só  a
média geral da escola
ou da turma. 

Consultas mais acessíveis para a
busca  dos  dados  por  qualquer
pessoa.  Quanto  mais  claros  os
detalhes da base de dados mais
acessível se torna.

A contribuição da Prova Brasil é no sentido de analisar,
redefinir  e  mudar  se  necessário,  estratégias  e
planejamento.

Dados  mais  detalhados.
Viabilização  mais  prática  e  fácil
de se obter as informações.

Não considero suficiente os dados pois precisamos levar
em consideração  todo  o  contexto  e  não  apenas  uma
avaliação.   Os  resultados  permitem,  em  partes,  a
elaboração de estratégias para a melhoria da qualidade.
A avaliação serve para subsidiar a reflexão no espaço
escolar,  definindo  meios  para  transformação  do
planejamento.

O acesso e a consulta a Base de
Dados  deve  ser  aprimorada  e
melhorada.

As informações disponíveis são gerais, são necessãrias
informações mais específicas quanto ao desempenho de

Divulgação  do  sistema,  que
muitos profissionais da educação
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cada escola. Dificuldades para acessar os resultados da
pp. escola. 
O professor não tem acesso aos dados e não conhece o
material, porque não tem acesso.

desconhecem

Os participantes descreveram que a plataforma se apresenta confusa, sem objetividade nas
informações veiculadas e que a mesma poderia conter um sistema de pesquisaque facilitasse a
busca das informações de cada escola e aluno.

A  demora  na  apresentação  dos  resultados  referentes  aos  anos  de  aplicação  da  prova  não
promovem que planos de ação imediatos sobre a prática pedagógica frente a dificuldade dos alunos
na avaliação possam ser  ser  recuperados no ano em que os mesmos realização a prova.  Isto
impede que uma melhoria efetiva na qualidade do ensino ocorra de imediato.

4 CONCLUSÃO

Para  compreender  as  avaliações  externas  em  sua  dimensão  qualitativa,  ou  seja,  como
fornecedora de indicadores reais, faz-se necessário uma adequação ontológica que promova uma
nova  apresentação  para  organizar  e  disponibilizar  os  dados  abertos  governamentais  que
apresentam os resultados da Prova Brasil de forma que os mesmos possam efetivamente contribuir
para a melhoria da qualidade da educação. 
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