


 
Avaliação externa e gestão escolar: 

Reflexão sobre o usos dos dados 
educacionais 

 
 
 



Pontos para conversarmos 

1. O que pensamos sobre as avaliações externas? 
2. Conceitos rápidos e importantes para se analisar os resultados do Saeb e Ideb: 

TRI e padronização da Escala Saeb 
3. Pontos de atenção em relação ao Ideb 
4.  Erros comuns de análise: 
- Comparar escalas de Língua Portuguesa e Matemática 
- Análises de variação percentual 
- Rankings sem contexto 
5.  Itens do Pisa 



Conceitos importantes 



Teoria de Resposta ao Item 



Hab: (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em 

contextos socioculturais. 

Descritor: (245) Converter unidades de medida de tempo de horas e minutos para minutos em contexto 

extramatemático. 

Proficiência = 250  

 

A curva de um 
item 



Hab: (EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas 

diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 

Descritor: (26) Explicar a modificação do perímetro de um quadrado dado em malha quadriculada, após 

sofrer uma redução em contexto matemático. 

Proficiência = 275 

 

A curva de um 
item 



Iede Pedagógico 



Iede Pedagógico 



Sobre Escala única para diferentes idades e/ou séries 



Resultados dos alunos da rede pública no Saeb 2005 

Pontuações 

consideradas como 

de aprendizado 

adequado na escala 

Saeb: 

 

5º ano: 200 

9° ano: 275 

3° ano do EM: 300 

 

Entendendo o que significa uma Escala Saeb única para o 
5º, 9º e 3º ano do Ensino Médio 



Primeira edição do Saeb de Ciências foi em 2019 



2019 também foi o ano da primeira edição da avaliação do 
2º ano 



Ilustração do que 
aconteceu no 2º ano em 
Língua Portuguesa 

O que é um avanço grande e o que é um avanço pequeno no Saeb? 
Análise 1: variação em desvios-padrão 

 Uma variação de 
10 pontos é algo 
bem significativo 



O que é um avanço grande e o que é um avanço pequeno no Saeb? 
Análise 2: impacto em anos de estudo 

Pontuações consideradas como 

de aprendizado adequado* em 

Matemática na escala Saeb: 

 

5º ano: 225 

9° ano: 300 

3° ano do EM: 350 

 
* Critério do Todos Pela Educação 

 

75 / 4 = 18,75 66,4 / 4 = 16,6 



Pontos de atenção 



⮚ 5º ano do EF é o mais difícil de analisar só com as médias do Ideb 

Pontos de atenção na análise e interpretação dos resultados do Ideb 2021 

Pontuações consideradas 

como de aprendizado 

adequado na escala Saeb: 

 

5º ano: 200 

9° ano: 275 

3° ano do EM: 300 

 

Em 2015 (e mais ainda em 2019), 

há um número importante de 

alunos do 5º ano com 

aprendizado em LP considerado 

adequado ao 9º ano e até mesmo 

ao 3º ano do EM, o que é 

improvável na prática. 

 

Distribuição estranha, com muitos 

alunos com resultados extremos 
 

Mesma coisa que ter mais gente de 2m de 

altura do que de 1,90m numa população.  



⮚ O impacto de altas taxas de aprovação “infladas”, em decorrência da pandemia, pode 

ser brutal 

Fonte: QEdu 

Insira uma imagem no  
lugar desta (não dentro). 
Esta imagem é apenas  

um placeholder. 

Pontos de atenção na análise e interpretação dos resultados do Ideb 2021 



Taxas de rendimento 
por etapa escolar 

⮚ Aumento de 18,2 pontos 

percentuais entre 2019 e 

2021 na taxa de aprovação 

nos anos finais (irreal, fruto 

da diretriz necessário do 

continuum curricular) 

Fonte: QEdu 



O Ideb é o produto de 

uma multiplicação dos 

seus dois componentes: 

aprendizado em Língua 

Portuguesa e Matemática 

e índices de aprovação 

escolar 

A fórmula do Ideb 

Fonte: QEdu 

Insira uma imagem no  
lugar desta (não dentro). 
Esta imagem é apenas  

um placeholder. 

O que compõe o Ideb  



Mas não é tão simples quanto 

parece... Entender o Ideb passa 

pela compreensão do cenário 

educacional de 1997 e entender o 

que representam desvios-padrão 

Como interpreter cada um dos 

componentes  



Comparações indevidas 



Comparações indevidas 



Comparações indevidas 



Itens do Pisa 



Pisa 



Pisa 



Sobre o Iede 

O Iede é um instituto de pesquisas em Educação que tem sua 
atuação sustentada por três pilares:  
 

a) Combate à assimetria de informações na área: 
b) Combate às desigualdades educacionais; 
c) Atuação para que avaliações e indicadores orientem a 
tomada de redes e escolas. 

 
Nossa visão é de um sistema educacional de referência no 
Brasil, que utilize evidências de pesquisa nas tomadas de 
decisão e que ofereça um ensino de qualidade com igualdade 
de oportunidades para todos os alunos. Desde 2020, o Iede é o 
gestor do portal QEdu.  
 
Saiba mais em: portaliede.com.br 
Siga-nos nas redes: Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. 

http://www.portaliede.com.br/
https://twitter.com/portaliede?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.instagram.com/portaliede/
https://www.facebook.com/portaliede/
https://www.facebook.com/portaliede/
https://www.linkedin.com/company/11352405/admin/


www.portaliede.com.br 
contato@portaliede.com.br 
facebook.com/portaliede 
twitter.com/portaliede 
linkedin.com/company/portaliede 
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