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RESUMO 

 

Os resultados de desempenho acadêmico na disciplina de Matemática na Educação Básica, no 

Brasil, segundo os ciclos de aferição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

apontam para um cenário nada motivador. Os resultados negativos do Ceará, revelados pelo 

SAEB, em conjunto com a tendência nacional e internacional de avaliações em larga escala, 

culminam para que, em 1992, fosse realizado o primeiro ciclo de aferição educacional em 

larga escala do Ceará, com o intuito de dar respostas mais precisas e rápidas sobre a educação 

local e, ainda, monitorar as políticas direcionadas para o avanço da qualidade, da equidade e 

da eficiência do sistema educacional estadual. Contudo, diversos são os fatores que 

contribuem para que a aprendizagem não se consolide conforme o esperado. Nesse sentido, a 

presente proposta de tese traz como objetivo geral a realização de um estudo que aborde duas 

técnicas de análise, sendo uma bilinear e outra trilinear, com o intuito de identificar fatores 

socioeconômicos e de clima institucional escolar, em escolas convencionais e profissionais, 

que estejam associados ao desempenho acadêmico, em especial, na disciplina de Matemática, 

dos alunos do ensino médio, no município de Fortaleza-CE. O paradigma quantitativo é 

utilizado de modo a realizar medidas e estabelecer correlações, procurando identificar 

padrões. Far-se-á uso da Análise Multivariada, em especial a técnica de Análise de 

Componentes Principais (PCA) e da Álgebra Multilinear, por meio da análise tensorial 

focando-se na decomposição em Fatores Paralelos (PARAFAC). Os resultados mostram: i) 

que o teste de Análise de Variância (ANOVA) apontou, para a disciplina de Matemática, 

diferença significativa entre os alunos das escolas convencionais e profissionais; ii) a 

eficiência da álgebra multilinear para tratamento de dados no campo da avaliação 

educacional, uma vez que os achados no PARAFAC se encaminham na direção da PCA, 

ferramenta prontamente validada pela comunidade acadêmica para esse tipo de análise. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Matemática. Análise de Componentes Principais (PCA). 

Decomposição em Fatores Paralelos (PARAFAC). 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The results of academic performance in the discipline of Mathematics in Basic Education in 

Brazil, according to the benchmarking cycles of the Basic Education Assessment System 

(SAEB), point to a scenario that is not motivating. The negative results of Ceará revealed by 

SAEB, together with the national and international trend of large-scale evaluations, 

culminated, in 1992, when the first cycle of large-scale educational assessment of Ceará was 

carried out, with the aim of providing more accurate and timely information on local 

education and to monitor policies aimed at advancing the quality, equity, and efficiency of the 

state education system. However, several factors contribute to the fact that learning does not 

consolidate as expected. In this sense, the present thesis proposal has as general objective the 

accomplishment of a study that addresses two techniques of analysis, one bilinear and another 

trilinear, with the purpose of identifying socioeconomic factors and of institutional school 

climate, in conventional and professional schools, which are associated to the academic 

performance, especially in the Mathematics discipline, of high school students, in the city of 

Fortaleza-CE. The quantitative paradigm is used to measure and establish correlations, trying 

to identify patterns. Multivariate Analysis, in particular the Principal Component Analysis 

(PCA) and Multilinear Algebra technique, will be used through the tensor analysis focusing 

on the Decomposition in Parallel Factors (PARAFAC). The results show that: (i) that the 

Analysis of Variance (ANOVA) test pointed to a significant difference between students in 

conventional and professional schools for mathematics; (ii) the efficiency of multilinear 

algebra for data processing in the field of educational evaluation, since the findings in 

PARAFAC are directed toward the PCA, a tool readily validated by the academic community 

for this type of analysis. 

 

Keywords: Evaluation. Mathematics. Principal Component Analysis (PCA). Decomposition 

in Parallel Factors (PARAFAC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envolvimento com a temática e justificativa 

 

O ano de 2004 trouxe para mim uma conquista: ser aprovada em um concurso 

público estadual para professora de Matemática; afinal, tinha concluído a graduação em 

Matemática na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e poderia, então, exercer essa 

profissão em uma escola da rede pública de ensino, contribuindo, assim, com a educação 

pública do Estado. Além disso, retornaria à sociedade os investimentos que me foram 

oferecidos durante o processo de formação, uma vez que minha educação fora subsidiada 

pelos órgãos públicos educacionais. 

Em 2005, fui lotada como professora na escola que outrora fora aluna. Fui aluna 

do ensino fundamental entre os anos 1992 e 1996, e esse estabelecimento de ensino foi, sem 

dúvida, muito mais que uma escola, foi parte do meu lar. Ali estabeleci muitas relações, 

aprimorei o gosto pela Matemática, fiz diversas travessuras, aprendi a “jogar bola”, fiz parte 

da seleção da escola, apaixonei-me e desiludi-me pela primeira vez. Certamente, passaria 

horas sem fim escrevendo sobre as vivências desse período e da relevância dessa escola em 

minha vida. Não farei isso, mas deixarei como metáfora desse tempo um pedaço do poema 

Saudade, de Fernando Pessoa: “O que deixou alegria / Só porque foi, e voou / E hoje já é 

outro dia”. 

Essa Unidade Escolar adota o lema “Educando para o Exercício da Cidadania”, 

está localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, popularmente conhecido como Grande 

Pirambu, na cidade de Fortaleza-CE, sendo considerada pelas estatísticas estaduais como 

escola de alta vulnerabilidade social. Assim, entrar nessa escola como professora me trazia 

uma vontade enorme de contribuir com os discentes para que, de fato, o lema da escola se 

concretizasse. Confesso que não sei se consegui cumprir minha meta, pois, por mais que 

lutássemos, eu e a comunidade escolar (pais, professores, técnicos administrativos e gestores), 

por condições melhores para aqueles alunos, muitos deles já vivenciavam o mundo do crime, 

mesmo que indiretamente. 

Os relatos de pais, mães, irmãos e familiares presos eram comuns em qualquer 

roda de conversa. A venda de equipamentos eletrônicos roubados na escola também ocorria 

com bastante frequência. Dessa forma, mesmo quem estava fora do mundo da marginalidade, 

por muitas vezes, adentrava na “marginalidade de menor escala” pela aquisição de um bem 

roubado, o que era aceito sem nenhuma restrição pelos alunos. Os demais membros da 
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comunidade escolar, é claro, não compactuavam com essas práticas ilícitas, entretanto, muitas 

não eram identificadas por conta do ativismo de suas funções. Apesar disso, tínhamos uma 

crença em comum, mesmo que velada: libertar aqueles jovens por meio da educação, 

acreditando que o ato de educar possibilitava contemplar o saber, o aprender e, quiçá, 

perpassar aquela condição, haja vista que muitos deles estavam envolvidos com essas 

práticas. Ademais, uma certeza existia: conseguimos lograr êxito em diversas circunstâncias. 

Em 2009, fui trabalhar em outra escola de ensino médio, localizada no Conjunto 

Palmeiras, no bairro Jangurussu. Apesar dos mais de 20 km de distância da escola que tinha 

atuado anteriormente, o contexto econômico, social e cultural era semelhante: alta 

vulnerabilidade social, periferia da cidade, alto índice de roubos, furtos e violência doméstica, 

dentre outros indicadores negativos no tocante à violência. Além disso, as duas escolas tinham 

um resultado semelhante refletido nas avaliações externas do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), em Matemática, no ensino médio: 

estavam localizadas nos padrões “muito crítico” e “crítico” da escala de proficiência, 

conforme disponibilizado no site da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC). 

Sem dúvida, apesar da pouca experiência que tinha, estava claro que propiciar 

aprendizagem em ambientes escolares como esses consistia em outro desafio para o professor. 

Entretanto, apesar de todos saberem dos desafios que o professor encontraria, devido às 

circunstâncias supracitadas, ele era visto como um “salvador” naquelas situações de 

aprendizagem e nele estavam depositadas as esperanças de mudança de cenário. 

Em 2010, fui convidada a participar de uma seleção para compor uma equipe de 

avaliação da SEDUC, pois a Secretaria precisava de um professor de Matemática com um 

perfil semelhante ao meu. Ao final de um mês, depois de algumas entrevistas e diversas 

sabatinas com membros da equipe que futuramente iria integrar, fui selecionada para a 

composição do grupo. Foi quase amor à primeira vista! Na verdade, sentia que naquele lugar 

teria, finalmente, respostas sobre dúvidas que me inquietavam durante minha experiência 

enquanto docente. 

No entanto, apesar das diversas leituras que realizei e de ter tido a possibilidade 

de estar diante, não apenas de uma ou duas escolas, mas de toda a rede de educação pública 

estadual, outras dúvidas surgiram, principalmente sobre os fatores associados às questões 

sociais, econômicas, culturais e da própria instituição escolar que, por ventura, explicassem o 

desempenho acadêmico dos alunos. 

A esse conjunto de fatores externos e internos às escolas, Soares (2004) assevera 

que a explicação do desempenho cognitivo pode ser elencada em três grandes categorias: os 
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associados à estrutura escolar, os associados à família e aqueles relacionados ao próprio 

aluno. O estudo desses fatores, de modo geral, é realizado por pesquisas empíricas. 

Outra inquietação da pesquisa era sobre o efeito escola no desempenho cognitivo 

de seus alunos. Especialmente em virtude de o estado do Ceará, a partir de 2008, ter 

disseminado uma política para a implementação de escolas profissionais, a secretaria da 

educação acena para possíveis efeitos positivos: 

 

As Escolas Estaduais de Educação Profissional são instituídas no Ceará em 2008. 

Essas escolas desenham a possibilidade de um futuro mais justo, mais equânime e 

com mais oportunidades para os jovens cearenses, acenando para a materialidade da 

experiência de um maior exercício de cidadania. […] com funcionamento em tempo 

integral, que organizam e integram o ensino médio à educação profissional, 

configurando cenários de cidadania que articulam o direito à educação e ao trabalho 

(PANORAMA…, 2017, p. 48). 

 

Nessa perspectiva, surge um questionamento: fatores intrínsecos às escolas 

convencionais e profissionais, em especial aqueles que chamaremos de Clima Institucional 

Escolar (CIE), poderão explicar a proficiência em Matemática dos alunos matriculados nesses 

dois tipos diferentes de escola? 

Em um estudo da arte sobre fatores associados, Soares (2004) assevera que, entre 

os anos de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, mostrou-se que fatores 

extraescolares explicam mais as desigualdades observadas no desempenho dos alunos do que 

fatores intraescolares. Isto é equivalente a dizer que tanto o acesso à educação como os 

resultados escolares estão associados de maneira forte e direta às características 

socioeconômicas e culturais dos alunos. O trabalho que se destaca na comunidade norte- 

americana que demonstra a assertiva anterior é conhecido como “Relatório Coleman”. Nesse 

relatório, é evidenciado que a escola em pouco contribui para o desempenho dos alunos, o 

que, de certo modo, gerou certo desconforto nos agentes que fazem a escola, conforme 

salienta (SOARES, 2004, p. 83): 

 

A publicação dessas pesquisas gerou um forte pessimismo pedagógico, pois a sua 

primeira leitura levava à conclusão de que a escola teria pouco impacto no 

desempenho dos alunos. Dito de outra forma, as diferentes maneiras de organizar a 

escola seriam igualmente eficientes. Essa idéia [sic] está sintetizada na seguinte 

frase provocante: “As escolas não fazem diferença”. 

 

Diversas pesquisas, a posteriori, tentaram refutar o que afirmava o “Relatório 

Coleman”, negando o pessimismo que havia sido instaurado. O pioneiro desses trabalhos, 

“Fifteen Thousand Hours”, mostra que a escola pode sim fazer a diferença (RUTTER; 

BARBARA, 1979). No referido estudo, a pergunta central era: uma boa escola ajuda os 

alunos a superarem os efeitos adversos da desvantagem econômica e da adversidade famíliar? 
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Em um estudo de três anos, realizado em escolas secundárias, os autores 

comprovaram que algumas escolas foram melhores do que outras na promoção do sucesso 

escolar e social de seus alunos. Ademais, eles afirmam que, num período de doze anos, as 

crianças passam cerca de 15 000 horas entre estar na escola e fazer atividades da escola, e, 

assim, não se poderia sugerir que essa quantidade enorme de tempo não tem efeito sobre o 

desenvolvimento. Dessa forma, pensar a escola como uma simples instituição de contenção 

para crianças carentes parece ser uma estratégia de desespero (RUTTER; BARBARA, 1979). 

Essas ideias que foram disseminadas ao longo de outros trabalhos darão 

sustentabilidade a essa tese e, motivada pelas minhas experiências e inquietações, oriundas 

dos ambientes escolares citados, explicitarei os objetivos da pesquisa. 

 

1.2 Objetivos 

 

O presente estudo traz como objetivo geral identificar fatores do clima 

institucional escolar (CIE) associados ao desempenho acadêmico de Matemática dos alunos 

do ensino médio, no município de Fortaleza-CE. Para a consolidação deste estudo, os 

objetivos específicos são: 

a) descrever a avaliação educacional, partindo de um estudo da arte que considere 

o cenário internacional e o compare com o panorama nacional e estadual e com 

as relações com o ensino de Matemática no Brasil; 

b) realizar análises socioeconômicas no intuito de verificar a existência de 

diferenças significativas entre alunos das escolas convencionais e das 

profissionais; 

c) efetivar testes de Análise de Variância (ANOVA) para identificar a existência 

de diferenças significativas, no que concerne ao desempenho na disciplina de 

Matemática entre alunos das escolas convencionais e profissionais; 

d) descrever e utilizar as formas de decomposição bidimensionais e 

tridimensionais que sustentarão as análises quantitativas, comparando os 

achados em cada decomposição, a partir dos fatores extraídos por meio da 

Análise de Componentes Principais (PCA), e da decomposição em Fatores 

Paralelos (PARAFAC). 
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1.3 Problemática e relevância da pesquisa 

 

A problemática desta tese surge do seguinte questionamento: que fatores do CIE 

estão associados ao desempenho dos alunos do ensino médio oriundos de escolas públicas 

estaduais de Fortaleza e, nessa perspectiva, o PARAFAC e a PCA se revelaram ferramentas 

úteis para identificação desses fatores? 

É sabido que diversos fatores associados a contexto social, econômico, cultural, 

assim como a postura e engajamento docente, envolvimento da comunidade na escola, entre 

outros, influenciam no desempenho acadêmico dos alunos. Como exemplos de pesquisas que 

sustentam a assertiva anterior, pode-se consultar: 

a) O efeito da escola no desempenho cognitivo de seus alunos (SOARES, 2004);  

b) Fatores contextuais das escolas de educação básica brasileiras: dados, 

métodos e aplicações (ALVES et al.,2016);  

c) Monitoreo y evaluación em América Latina: ?Cómo estamos después de 20 

años? - apresentado na VIII Reunião da Associação Brasileira de Avaliação 

Educacional (ABAVE) por Moritz Bilagher - United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO); 

d) resultados regionais del Third Regional Comparative and Explanatory Study 

(TERCE) - apresentados na VIII Reunião da ABAVE por Adriana Viteri - 

UNESCO;  

e) resultados brasileiros do TERCE - apresentados na VIII Reunião da ABAVE - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

Esses estudos, em geral, são sustentados por análises quantitativas com o emprego 

de tratamento multivariado. Todavia, motivada por estudos da decomposição 

multidimensional para análise de dados nas áreas de química, psicologia, processamento de 

sinais, álgebra linear numérica, análise, mineração de dados e na neurociência, é que se 

pretende fazer uso, também, de uma técnica de decomposição trilinear para análise de dados 

no campo educacional, mais precisamente na área de avaliação educacional. Ressalta-se que 

os dados associados a conjuntos de características poderão ser ordenados 

multidimensionalmente a partir de uma caixa e, com essa organização, pode-se decompor o 

tensor no intuito de se extrair variáveis latentes. 

A decomposição tensorial que será utilizada neste trabalho é a PARAFAC. O 

tratamento dos dados do estudo bilinear (PCA) e trilinear (PARAFAC) será realizado com 
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auxílio dos softwares SPSS e MATLAB®. Assim, a relevância desta pesquisa se concretiza 

uma vez que o PARAFAC se mostre eficiente para a extração de fatores no campo da 

Avaliação educacional. Para tanto, como a PCA já é amplamente aceita como técnica de 

redução de dados nessa área, ela será utilizada no intuito de respaldar os achados na 

decomposição trilinear. 

A iniciativa do uso do modelo PARAFAC, no campo educacional, além das 

motivações apresentadas no parágrafo anterior, no tocante ao uso em diversas áreas, é 

sustentada, também, pelos estudos de alunos e professores do curso de Engenharia de 

Teleinformática em parceria com professores do Departamento de Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Essa referida equipe iniciou pesquisas 

com a finalidade de aplicar a decomposição multidimensional na área do ensino de 

Engenharia de Teleinformática e na Gestão de cursos da Engenharia de Teleinformática. 

O primeiro desses estudos, intitulado “A análise do contexto e dos resultados da 

aprendizagem da avaliação educacional em um curso de graduação em engenharia”, foi objeto 

de tese de doutoramento de Francisco Herbet Lima Vasconcelos (2015). Esse trabalho utilizou 

o instrumento Student’s Evaluation of Educational Quality (SEEQ), da metodologia Student 

Evaluate Teaching Effetivecness (SETE), e os dados foram coletados a partir das informações 

dos resultados de desempenho da aprendizagem dos mesmos discentes. Para a realização do 

processamento da informação dos dados matriciais e tensoriais obtidos, foram utilizadas duas 

ferramentas matemáticas: a decomposição bilinear, por meio da PCA, do inglês Principal 

Component Analysis, e a decomposição multilinear tensorial, por meio da PARAFAC, do 

inglês Parallel Factor Analysis. A segunda tese, intitulada “Métodos matriciais e tensoriais 

como suporte à gestão nos cursos de Engenharia e Sistemas e Mídias Digitais na Universidade 

Federal do Ceará (UFC)”, foi alvo de estudo do professor Albano Oliveira Nunes (2015). 

Salienta-se que, nesses dois estudos, os resultados apontam que o modelo PCA se 

mostrou significativo para extrair informações de dados relacionados com variáveis latentes, 

em contextos educativos. Entretanto, nos estudos de Nunes (2015), o PARAFAC não se 

despontou como uma técnica eficiente. Contudo, esta tese se inova das citadas por: 

a) adentrar o campo da avaliação educacional;  

b) realizar os tratamentos para um conjunto de dados com um quantitativo bem 

maior que os dois casos anteriores.  

A abrangência e estrutura do trabalho serão detalhadas no tópico a seguir. 
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1.4 Abrangência e estrutura do trabalho 

  

Este estudo será realizado junto aos alunos das escolas de ensino médio 

convencionais e profissionais de Fortaleza, na modalidade regular, na rede pública estadual de 

ensino do Estado do Ceará, tomando como referência, no primeiro momento, os resultados de 

desempenho cognitivos (mensurados pelos testes) em Matemática, obtidos por esses alunos 

no ano de 2011, e os dados e as informações coletados a partir dos instrumentos contextuais 

(questionários) utilizados no mesmo ano. 

Inicialmente, será realizada uma caracterização da amostra no anexo deste texto, 

respondido pelos alunos da 3ª série do ensino médio em 2011. No tocante à distribuição dos 

capítulos que compõem a referida tese, tem-se: 1) introdução; 2) marco teórico; 3) método; 4) 

resultados e 5) conclusões. 

O segundo capítulo, composto pelo marco teórico, está subdividido em quatro 

seções e traz considerações acerca de: 

a) avaliação educacional; 

b) avaliação educacional no Brasil e os seus percursos na disciplina de 

Matemática no ensino médio; 

c) o Sistema Permanente de Avaliação do Ceará; 

d) as ferramentas matemáticas para análise de dados, as decomposições bilinear e 

trilinear. 

O terceiro capítulo aborda o método da pesquisa e nele serão detalhados: a escolha 

da amostra, o instrumento ou escala de perguntas sobre aspectos sociais, econômicos e de 

clima escolar utilizado para a pesquisa, a base de dados e o procedimento da pesquisa.  

O quarto capítulo aborda as análises descritivas dos itens que abordam as 

variáveis socioeconômicas por escola convencional e por escola profissional e os fatores 

extraídos em cada um dos dois tipos de decomposição supracitados. 

Finalmente, gostaria de ratificar que este trabalho tem cheiro, cor, sangue e 

esperança. Cheiro das lembranças das escolas, da fumaça que os carros levantavam que 

adentravam nas salas de aula; da tristeza de muitos desses alunos, ao perderem entes queridos, 

ora para a morte, ora para a marginalidade; da alegria visível em seus rostos que desemboca 

em um doce perfume quando aprendem os conteúdos, quando são aprovados, quando 

conseguem a credibilidade de um professor, quando aceitos em seus grupos e quando, a 

despeito de todas as circunstâncias, conseguem um emprego, um estágio, ou quando rompem 

com seus destinos e adentram nos muros da universidade. Cor das diversas raças existentes no 
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nosso país; do colorido das semanas culturais, das gincanas, das festas juninas; do verde das 

árvores e do vermelho, rosa, amarelo e azul das flores dos jardins; e dos seus sorrisos, muitas 

vezes, em diversos tons de branco e amarelo. O sangue é visível, não apenas pelas mortes que 

escorrem frequentemente na frente de muitos de nossos alunos. O sangue que aqui me refiro é 

dos partícipes que se dedicam ao máximo à escola: noites acordadas, famílias que se ampliam, 

agregando alunos e, consequentemente, precisando de mais trabalho para cumprir com os 

custos desse crescimento, das doenças adquiridas por esses sujeitos, tudo isso com o intuito de 

dar mais esperança a esses jovens. Doce ilusão, pois, na verdade, a esperança que os 

integrantes da escola pensam que depositam em muitos alunos é uma esperança com 

responsabilização e, em verdade, uma crença em si mesmo para a mudança desse cenário! Por 

fim, a esperança! Ah! A esperança! Essa é minha: de que, com esse trabalho, eu promova 

achados que propiciem possibilidades de intervenções nesse quadro de tão baixos resultados 

de aprendizagem, com a finalidade de melhorias na qualidade da educação pública do Ceará. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 A avaliação educacional: de uma avaliação atrelada à mensuração a uma avaliação 

para o empoderamento 

 

“Se um homem não anda no mesmo passo que os 

companheiros talvez seja porque ouve um tambor 

diferente” (Henryd Thoreau). 

 

Ouvir tambor diferente! Difícil, quando o debate gira em torno dos problemas 

educacionais. Nesse quadro, é comum que a assembleia ecoe uma só voz, na qual todos os 

partícipes são conhecedores da resolução dos problemas e as pesquisas sustentam quase 

sempre a mesma tese. De senso comum, acredita-se que a educação é axiomática. Isto sim: é 

composta de premissas consideradas necessariamente evidentes e verdadeiras, fundamento de 

uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável (MICHAELIS…, 2015). Mas os passos 

se diversificam e, no descompasso do ritmo, o eco pode não ser ouvido com tanta clareza. É 

diante dessa circunstância que, em 1930, um teórico, na época um professor de Ciências, 

formula hipótese sobre o obsoletismo curricular nos Estados Unidos, o que desembocaria em 

mudanças profundas no campo da avaliação educacional, contrapondo-se aos passos e ecos de 

muitos de seus companheiros. 

O cenário que antecederá as ideias de Ralph Winfred Tyler, nos Estados Unidos e 

na Inglaterra, era de certo descrédito na educação desses países, e esse fato exigiu uma 

prestação de contas das tarefas executadas pelos sistemas educacionais, os quais, até então, 

não respondiam sobre a eficiência do currículo educacional ou mesmo sobre questões 

metodológicas de ensino. Entram em cena os modelos de testes educacionais focados, 

exclusivamente, nos alunos, com o intuito de saber o que realmente estava sendo aprendido 

nos ambientes educacionais e a avaliação é confundida, por vezes, com a ideia de 

mensuração. 

Vianna (2000) relembra que, nesse período, houve a criação por Alfred Binet, na 

França, dos testes de inteligência, a partir dos quais o desempenho dos alunos era comparado 

ao do grupo. Assim, os padrões estavam associados a uma norma e o indivíduo que não 

estivesse dentro desses padrões era considerado como não capaz de aprender. Nesse sentido, 

Hippolyto (2013, p. 21) assevera que: 

 

Avaliar, nessa época, estava diretamente associado à ideia de medir 

comportamentos, o que resultou […] em uma grande aceitação à curva normal de 
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comportamento, em que os estudantes que estivessem em certa faixa da curva eram 

tidos como pessoas sem condições de desenvolver habilidades necessárias para 

aprender. 

 

Tal assertiva irá ao encontro dos escritos de Guba e Lincoln (1989, p. 32): 

 

Os alunos eram vistos como matéria prima a ser processada na fábrica da escola, 

presidida, de maneira suficiente apropriada, pelo superintendente escolar. Os testes 

desempenhavam uma função decisiva para o desdobramento dessa representação; 

eles eram vistos como um meio para determinar se os alunos estavam à altura das 

especificações que a escola havia estabelecido. 

 

Em suma, o aluno era o único responsável pelo seu fracasso escolar. E isso era 

aceito, sem nenhuma contestação, pela comunidade acadêmica. Conquanto, preocupado com 

essas questões, na década de 1930, Tyler inicia um questionamento com o intuito de 

diferenciar a medida da avaliação. Para ele, avaliar estava associado à preocupação de quais 

objetivos educacionais eram alcançados a partir dos objetivos esperados e não ao simples fato 

de mensurar os indivíduos que se encontravam dentro de um mesmo padrão. Assim, a medida 

seria uma etapa da avaliação. Todavia, o ato de avaliar não seria resumido apenas em 

mensurar algo sobre um sujeito ou um objeto em estudo. 

Para validar sua teoria, entre os anos de 1932 e 1940, Tyler desenvolveu um 

estudo de avaliação longitudinal: The Eight – Year Study. Esse trabalho procurava responder 

questionamentos sobre a eficiência da escola tradicional em relação à escola progressista. 

Tyler coletou dado a respeito do nível de aproveitamento dos alunos, de ambos os 

estabelecimentos escolares, em relação aos objetivos previamente definidos. Guba e Lincoln 

(1989) ressaltam que essas informações, paralelamente a uma análise dos pontos fortes e 

fracos que, consequentemente, foram desvelados, serviram de suporte para a condução de 

aprimoramentos e reformas. Esse processo era realizado em todos os cursos até que 

concluíssem um currículo adequado. Foi assim que a avaliação educacional perpassou a 

condição de mensuração e o avaliador assumiu um importante papel no processo avaliativo, o 

qual consistiria em descrever os achados da pesquisa. Surgia, então, uma nova concepção de 

avaliação educacional: 

 

Foi assim que surgiu hoje o que chamamos de avaliação da segunda geração, uma 

abordagem caracterizada pela descrição de padrões de pontos fortes e fracos com 

respeito aos objetivos estabelecidos. O avaliador cumpria a função de descritor, 

embora também mantivessem os aspectos técnicos anteriores dessa função. A 

mensuração deixou de ser tratada como equivalente à avaliação, sendo, porém 

redefinida como um dos vários instrumentos que poderiam ser empregados em seu 

serviço (GUBA; LINCOLN, 1989, p. 35). 

 

No modelo de avaliação proposto por Tyler, haveria uma maior interação entre 

professor e aluno, devendo as “regras” ou os objetivos da avaliação ser claros e previamente 
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definidos, para que os envolvidos pudessem estar cientes de que conhecimento deveriam 

dominar em uma dada etapa de ensino. O foco da responsabilização exclusiva no aluno é 

redirecionado, passando a ser distribuída entre outros atores da escola e, assim, a escola passa 

a ser responsabilizada, também, pela promoção da educação. A avaliação para Ralph Tyler 

não seria responsabilidade somente do aluno, mas de toda a comunidade escolar, conforme 

segue: 

 

[…] a educação é um processo que consiste em modificar os padrões de 

comportamentos das pessoas. Isto é usar a palavra comportamento num sentido lato 

que inclui pensamento e sentimento, além da ação manifesta. Quando a educação é 

considerada desse ponto de vista, torna-se claro que os objetivos educacionais 

representam os tipos de mudança de comportamento que uma instituição 

educacional se esforça por suscitar nos seus alunos (TYLER, 1975, p. 5). 

 

Hippolyto (2013) ratifica que, a partir das pesquisas de Tyler (1975), a avaliação 

muda de enfoque. Avaliar tomaria um novo rumo em relação ao que se acreditava até então e 

ultrapassaria a ideia de medir ou mensurar saberes. Inicia-se uma responsabilização dos atores 

envolvidos no processo de avaliar. Dessa forma, são evidentes as contribuições que Tyler 

forneceu ao campo da avaliação educacional ao ouvir toques diferenciados nos tambores e 

cantarolá-los tempos mais tarde. Sua abordagem avaliativa ganhou projeção com a 

publicação, em 1949, do trabalho intitulado “Princípios básicos de currículo e ensino”, e ele 

ficou conhecido como “o pai da avaliação educacional”. Contudo, apesar do seu modelo ter 

influenciado de forma positiva o desenvolvimento da avaliação, principalmente no que diz 

respeito à distinção entre avaliar e mensurar, ele sofreu diversas críticas, especialmente, em 

duas lacunas propostas no seu modelo, a saber:  

a) a ênfase dada aos objetivos educacionais;  

b) a crença de que o papel do avaliador era puramente descritivo. 

A demasiada ênfase nos objetivos é comentada no célebre artigo Course 

improvenment through evaluation, de Lee Cronbach (1963), quando o autor afirma o não 

funcionamento da avaliação por objetivos, no período pós Sputnik, dadas as supostas 

deficiências da educação americana que haviam possibilitado à Rússia vantagem na 

exploração do espaço. No tocante ao papel do avaliador, Robert Stake (1967 apud 

WORTHEN; SANDERS, 1973) diz que a função do avaliador não poderia ser eminentemente 

descritiva, uma vez que a escola espera mais desse especialista. E afirma: 

 

[…] a fisionomia da avaliação contemplada pelo educador não é a mesma 

contemplada pelo especialista em avaliação. O especialista se vê como um descritor, 

alguém que descreve aptidões e ambientes e concretizações. Entretanto, o professor 

e o gestor escolar esperam que o avaliador classifique algo ou alguém pelo mérito. 

Tanto a descrição quanto o juízo de valor são essenciais — na verdade ambos são 
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procedimentos básicos da avaliação (STAKE, 1967 apud WORTHEN; SANDERS, 

1973, p. 109). 

 

É assim que surge, conforme enfocam Guba e Lincoln (1989), a terceira geração 

da avaliação educacional — denominada de geração do juízo de valor ou valoração —, em 

que o avaliador assumiria o papel de um juiz, mas manteria as funções técnicas e descritivas 

presentes nas gerações anteriores. Dessa forma, Stake (1967 apud WORTHEN; SANDERS, 

1973) salienta que antecedentes, interações e resultados são elementos que participam da 

descrição e do julgamento de uma avaliação. E, no modelo proposto por ele, o objetivo da 

avaliação não é dizer o que medir ou, ainda, como medir, mas deve-se considerar o fato de 

que aquilo que funciona em um dado ambiente escolar poderá não funcionar em outro, sendo 

fundamental que o avaliador disponha do maior número possível de informações sobre o 

sujeito que será avaliado. 

Contudo, o propósito de creditar ao avaliador a emissão de juízo de valor não era 

aceito por todos os avaliadores da época, pois muitos não se sentiam competentes para essa 

tarefa. Ademais, existia, ainda, na função de juiz, algo que poderia comprometer o avaliador 

ao torná-lo uma figura pública. Ressalta-se que, em meio a essa terceira geração da avaliação, 

após o ano de 1967, surge uma avalanche de modelos de avaliação educacional, os quais, de 

forma mais explícita ou com maiores restrições, sempre destacavam o julgamento como 

função do avaliador. Mateo (1986) destaca que mais de quarenta modelos foram propostos 

nesse período. Muitos teóricos pertencem a essa geração da avaliação e partilham da opinião 

de que avaliar consistiria em emissão de juízo de valor sobre o objeto em avaliação, entre os 

quais podemos citar: Scriven (1967), Stake (1967 apud WORTHEN; SANDERS, 1973), 

Provus (1971), Campbel (1967), Eisner (1979), dentre outros. 

Todavia, segundo Guba e Lincoln (1989, p. 39), as três gerações, enquanto grupo, 

padeceram e continuam padecendo de algumas imperfeições, e citam: “Acreditamos que haja 

pelo menos três imperfeições ou defeitos mais sérios: tendência ao gerencialismo, 

incapacidade de acomodar o pluralismo de valores e comprometimento exagerado com o 

paradigma científico da investigação”. 

É nessa perspectiva que Escudero (1993) destaca a iniciativa de Guba e Lincoln 

(1989), no início dos anos 80, ao oferecerem uma alternativa de avaliação denominada 

responsiva e construtivista. Tal enfoque possibilitaria o surgimento da quarta geração da 

avaliação educacional. O paradigma responsivo iria ao encontro do que Stake propôs em 

1975, enquanto o construtivismo relacionava-se à epistemologia pós-moderna do 

construtivismo de Russell e Willinsky (1997). Ademais, o termo responsivo é usado para 
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designar uma forma diferente de focalizar uma avaliação, estabelecendo limites e parâmetros 

por meio de um processo interativo e negociado que envolve grupos de interesse e gasta 

bastante tempo e recurso disponível. Por sua vez, o termo construtivista complementaria a 

proposta e estaria relacionado ao método empregado para a condução de uma avaliação, e 

suas raízes encontram-se no paradigma da investigação, o que traria uma alternativa ao 

paradigma científico e, assim, a função do avaliador estaria pautada no que Guba e Lincoln 

(1989) denominam de um papel hermenêutico-dialético. 

A avaliação responsiva é centrada no aprofundamento de conhecimento de todos 

os envolvidos. Nesse aspecto, a avaliação não se limitaria a responder questionamentos 

somente sobre os alunos, mas abrangeria todos os que fazem parte do processo educacional, 

bem como as questões necessárias para melhorar um determinado programa, preocupando-se 

com os posicionamentos do sistema. Dessa forma, o relato de uma avaliação responsiva 

deverá estar atrelado às respostas de diferentes públicos participantes do processo, revelando, 

por exemplo, aspectos de impactos do currículo para os estudantes, sem que esses impactos 

estejam, necessariamente, relacionados à apresentação de notas ou escores brutos, podendo 

ser observados a partir de trabalho dos alunos, entrevistas, manifestações de gestores e 

professores. 

Em uma discussão mais contemporânea, há quem profira a existência de uma 

quinta geração da avaliação educacional. O principal teórico da quinta geração é David 

Fetterman e sua máxima consiste em: avaliar para empoderar! Nesse sentido, se pensada a 

avaliação sob essa perspectiva, o sujeito avaliado teria poder sobre a avaliação educacional e 

participaria das decisões que envolvessem a atividade avaliativa. Seria o avaliado, então, um 

sujeito atuante no processo e não um passivo que se apresentaria à cena avaliativa apenas no 

momento da mensuração do seu nível cognitivo. 

As teorias que orientam a avaliação empoderadora são as teorias do uso e da ação. 

Em relação a essa primeira teoria, Fetterman et al. (2005) afirmam afirma que a avaliação 

deve ser utilizada e o envolvimento do sujeito que será alvo do estudo nas diferentes etapas do 

processo contribuiria para a utilização. Por sua vez, a teoria da ação está relacionada à ação do 

sujeito sobre todo o processo. Assim, em todas as fases da avaliação — divergente e 

convergente —, o avaliado seria peça fundamental, não apenas durante a aplicação da 

avaliação propriamente dita. Ressalta-se que essas teorias são complementares e possibilitam, 

de fato, a prática da autoavaliação. Fetterman e Wandersman (2005) destacam princípios da 

avaliação para o empoderamento, os quais constam detalhados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Princípios da avaliação para o empoderamento 

Princípios Descrição 

Melhoria 
A avaliação não é neutra e é projetada para ajudar as 

pessoas ao alcance de metas. 

Propriedade comunitária 
A avaliação é de propriedade da comunidade que será alvo 

do estudo. A comunidade toma decisões. 

Inclusão  
Só é validado o processo se tiver ampla representação dos 

participantes. 

Participação democrática A avaliação é democrática! É transparente! 

Justiça social 
Reconhecem-se as desigualdades e age (ou tenta agir) 

sobre o sistema, dando voz às classes desfavorecidas. 

Conhecimento da comunidade  Valoriza e empodera os conhecimentos da comunidade. 

Estratégias baseadas em 

evidências 

Utiliza a literatura existente, não prevê reinvenção de roda. 

Não que novos achados não possam ser encontrados. 

Construção do conhecimento 

Idealiza que os stakeholders, ao aprenderem os passos 

básicos e as habilidades envolvidas para aprimorar suas 

vidas, assim como as dos que estão envolvidos em seus 

projetos, possam caminhar de forma independente. 

Autoavaliação 
Possibilita a autoavaliação de modo que se melhore desde 

o planejamento à implementação do programa. 

Prestação de contas 
Defende a accountability. Reforça a necessidade de que o 

programa cumpra com seus resultados. 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2015). 

 

Apesar de parecer um tanto quanto utópica, essa geração da avaliação tem 

ganhado muitos adeptos nos tempos atuais, principalmente quando se percebe novamente uma 

avalanche de avaliações no campo educacional e muito pouco ganho em resultado de 

aprendizagem dos países emergentes. Naturalmente, esse boom de avaliações e modelos 

propostos, nos Estados Unidos, ultrapassam as barreiras internacionais e chegam ao Brasil na 

década de 1990. 

As charges a seguir finalizarão a seção com vistas a uma reflexão da maturidade 

dos modelos de avaliação educacional ao longo desses quase 100 anos de história, conforme 

já discutimos. A Figura 1, a seguir, representa a primeira geração da avaliação educacional, 
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realçando a ideia da avaliação como sinônimo de mensuração. Percebe-se, claramente, a 

manutenção das mesmas condições de testagem para os sujeitos avaliados. 

 

Figura 1 – Charge que representa aspectos da 1ª 

geração da avaliação educacional 

 
Fonte: Neves e Cornachini (2014, p. 1). 

 

Conforme a charge, o desafio proposto é tido como justo pelo examinador sentado 

no birô, uma vez que é o mesmo para um grupo de sujeitos que, em uma visão ampla, 

pertenceriam a um mesmo reino: o animal. Salienta-se que, segundo a divisão proposta na 

Biologia, os seres vivos se subdividem em dois reinos, o animal e o vegetal e, portanto, 

considerando as especificidades do reino animal, certamente, os avaliados teriam 

características comuns. Todavia, uma série de características inerentes a outros requisitos para 

o cumprimento do teste, tais como o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, de 

cada um desses animais, é completamente desconsiderada pelo examinador. 

Essa charge assemelha-se ao que era apregoado na primeira geração da avaliação 

educacional, em que os avaliados eram simplesmente alocados e parametrizados tendo como 

referência o desempenho de seu grupo, sem serem consideradas, em nenhuma hipótese, as 

diferenças existentes entre os sujeitos avaliados, entre as habilidades requeridas e as 

habilidades consolidadas e entre os alunos e o teste aplicado. A seguir, a Figura 2, aborda a 

quinta geração da avaliação educacional, na qual a ideia ilustrada é oposta à da charge 

anterior. Nessa figura, alguns princípios da avaliação para o empoderamento são facilmente 

percebidos, a saber: melhoria, inclusão, participação democrática, justiça social e a prestação 

de contas. 
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Figura 2 – Charge que representa aspectos da 5ª geração da 

avaliação educacional 

 
Fonte: Costa (2016, p. 1).  

 

A Figura 2, por sua vez, traz a imagem do avaliador se responsabilizando pelo 

rendimento de cada aluno. A “professora” dialoga e se (co)responsabiliza por cada resultado 

de aluno no processo avaliativo e diz: “a nossa nota é…” Após o questionamento da 

professora, a prestação de contas é executada. Os rostos apreensivos dos alunos, que não são 

conhecedores de suas notas, mostram que a avaliação não é neutra e, portanto, deve ser 

pensada com vistas no alcance de metas, existindo para possibilitar melhorias no processo. O 

atendimento individualizado, o que, de certa maneira, caracteriza o respeito às diferenças, é 

realizado, de modo que o principio de justiça social é explicitado. 

Além disso, a inclusão é destacada quando os alunos aguardam para fazer suas 

exposições, como no exemplo da garota que está em atendimento — ela está desenvolvendo 

uma atividade que tem toda a atenção da professora. A nota, como menciona a docente, é 

coletiva, fato exposto na frase proferida pela professora. Existe uma relação de proximidade 

entre os alunos e a professora. É visível que os alunos têm voz nesse processo e não se 

resumem apenas a meros expectadores, portanto, participam do processo, mesmo que, pela 

limitação da charge, esse fato só possa ser percebido no ato avaliativo. 

A seção a seguir discorre sobre a temática da avaliação educacional no cenário 

nacional. Todavia, tem-se a pretensão de realizar um estudo comparativo entre o estado da 

arte da avaliação no cenário internacional e a avaliação no Brasil, em meio ao ensino de 

Matemática neste País. 
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2.2 A avaliação educacional da Matemática no ensino médio: avanços e retrocessos 

 

“Quantas formas atraentes para manipular, ver, ouvir, 

entender, numa concha, num ritmo musical, num 

remoinho de fumo, numa corrente de água, num monte 

de areia, numa flor, numa lenga-lenga, na espuma, no 

saltitar de uma bola, ou no vôo [sic] de um pássaro!” 

(ALMEIDA, 2007, p. 26). 

 

Este tópico aborda aspectos históricos dos processos de avaliação educacional no 

Brasil, em paralelo com as principais inovações no campo da Educação Matemática. O 

percurso da avaliação educacional é comparado ao cenário internacional. As fontes 

consultadas apontam três grandes marcos na avaliação educacional no Brasil para a 

concretização do ensino médio, a saber: os exames parcelados, os exames seriados e as provas 

parciais. 

Os exames parcelados consistiam em provas escritas e orais realizadas, de modo 

geral, em um tempo inferior à conclusão do ensino secundário. Esse fato provocou maior 

aceitação da sociedade por essa forma de avaliação. Cada faculdade selecionava os “pontos” a 

serem estudados pelos candidatos, dentro do conjunto de disciplinas. Um a um, os exames 

deveriam ser completados. A cada um deles, um certificado. De posse do conjunto de 

certificados, que atestavam a conclusão das disciplinas, o candidato concluía os anos do 

ensino secundário, que antecedia o ensino superior, estando apto a matricular-se na faculdade 

na qual havia pleiteado a vaga. 

Os exames seriados, por sua vez, instaurados com a Reforma Rocha Vaz, em 

1925, que instituía a seriação obrigatória no ensino secundário, eram realizados durante o 

referido ensino e, somente após a conclusão dessa etapa escolar, os alunos teriam acesso ao 

nível superior. A passagem dos exames parcelados para os exames seriados se deu com muita 

resistência, especialmente dos donos de cursos preparatórios, que muito lucravam com os 

cursos de preparação para os exames parcelados. 

Por fim, as avaliações parciais surgem como forma de sanar as deficiências dos 

outros dois métodos avaliativos citados, a exemplo da redução curricular por meio do exame 

de um único ponto entre os dez propostos, bem como diminuir a distância entre o aluno e o 

professor, possibilitando respostas mais eficazes sobre a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Essas mudanças não ocorreram de forma passiva, e longa foi a marcha para 

que a avaliação da aprendizagem dos alunos no ensino médio fosse realizada pelos 

professores da escola. 
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2.2.1 Dos exames parcelados aos exames seriados 

 

Valente (2008) assevera que o ensino de Matemática na escola secundária, desde 

o Império até as primeiras décadas da República, foi realizado por meio da aprovação nos 

exames parcelados, os quais se justificariam para a admissão nos cursos de nível superior. A 

reunião de cursos de Aritmética, Álgebra e Geometria daria formação necessária em 

Matemática para os que pretendiam se tornar advogados, médicos ou engenheiros, enfim, os 

que almejavam se preparar para o ensino superior. Destarte, para ingressar nas faculdades, o 

aluno deveria estudar os pontos dos exames que consistiam de partes essenciais da 

Matemática escolar. Ao professor de Matemática caberia, apenas, o papel de preparar o aluno 

para o exame de admissão, fazendo com que fixasse os pontos. Entretanto, as áreas da 

Matemática eram vistas sem nenhuma relação entre si, e ensinar Geometria, por exemplo, era 

um trabalho completamente dissociado do ensino da Álgebra, e vice-versa. 

A Geometria vista nesse formato contraria os escritos de Almeida (2007), 

expostos na abertura deste capítulo, pois, em uma breve leitura de seu poema, é perceptível a 

relação da Matemática com diversos campos do saber. Machado (2001) acentua que nenhum 

assunto prestasse mais à explicitação da impregnação entre a Matemática e a Língua Materna, 

bem como a uma estruturação compatível da ação docente do que a Geometria. E 

complementa que o ensino de Geometria é um tema singularmente fecundo, com um 

significado epistemológico reconhecido pelas mais variadas concepções filosóficas, como em 

Platão, Descarte e Kant. 

Nesse sentido, como poderia a Geometria ser ensinada de modo tão distante da 

própria Matemática? Pois sim! O processo de avaliação no Brasil, por quase 100 anos, incitou 

essa prática. Prática que seria aceita pela comunidade acadêmica, pelas editoras de livro, 

apostilas, pelos cursos preparatórios e instituições de ensino. Assim, tal prática fora enraizada 

na dinâmica da sala de aula, direcionando a didática dos professores de Matemática até a 

atualidade. Pode-se verificar essa separação nas áreas da Matemática na edição 580 do Jornal 

Diário Nacional, no ano de 1929, nos escritos do Professor Rocha Campos: 

 

O programa da arithmetica, para este anno, publicado no Diário Official da União é 

uma mistura de arithmetica e princípios geométricos. Fossem esses princípios 

apenas morphológicos, estaria bem; muitos delles apresentam cálculos que somente 

poderia ser resolvido à custa do emprego de fórmulas (CAMPOS, 1929, p. 6). 

 

A título de exemplificação de como eram os pontos dos exames parcelados, 

apresenta-se, a seguir, um ponto da Geometria, retirado do texto de Jerônimo Pereira Lima, 
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intitulado Pontos de Geometria para provas escritas nos exames de instrução pública da Corte 

(LIMA, 1869 apud VALENTE, 2008). Perceba a construção desse ponto e como em nada se 

relaciona a outras habilidades da Matemática. 

 

Quadro 2 – Ponto 1 de Geometria para o exame de instrução pública 

 Ponto 1 – Volume, linha, reta, linha quebrada, linha curva, superfície plana, 

superfície curva, circunferência, círculo, raio, diâmetro, setor segmento. Determinar 

a medida comum de dois arcos do mesmo círculo, ou de círculos iguais, e sua 

relação numérica. No mesmo círculo, ou em círculos iguais, os ângulos centrais são 

proporcionais aos arcos que os medem. 

 Consta este ponto de definições de um processo por aplicação prática e de um 

teorema. 

 São as definições: i) Volume é o espaço que ocupa lugar no corpo; ii) Área é a 

proporção de superfície limitada por linhas retas que se encontram duas a duas ou 

limitada por uma curva fechada; iii) linha reta é a linha cuja direção marca o mais 

curto caminho entre dois pontos; iv) linha é a extensão considerada com uma só 

dimensão: o comprimento; v) a linha reta é inextensível e inflexível. 

 Processo por aplicação prática: determinar a medida comum de dois arcos do 

mesmo círculo ou de círculos iguais é achar um terceiro arco que, aplicado nos dois, 

neles se contenha certo número de vezes exatamente. 

 Teorema: no mesmo círculo, ou em círculos iguais, os ângulos centrais são 

proporcionais aos arcos que medem. 

Fonte: Lima (1869 apud VALENTE, 2008). 

 

Dessa forma, o professor deveria ensinar o conteúdo tendo como norte os pontos 

que poderiam ser cobrados nos exames, e, quando o aluno obtivesse aprovação em todos os 

exames parcelados, de todas as disciplinas obrigatórias, teria direito à matrícula no ensino 

superior. Esse foi o sistema de trabalho do professor de Matemática do ensino secundário 

desde a criação dos primeiros cursos jurídicos, em 1827, e perdurou por mais de 100 anos. 

Quanto às avaliações, estas se distanciavam completamente desse professor, que tinha a 

função de preparar os alunos, mas não poderia intervir na elaboração, na correção, nem 

mesmo na fiscalização das avaliações. Eram assim as práticas avaliativas (VALENTE, 2010). 

Avaliar consistia apenas em verificar, por meio de sorteio sobre um dos dez 

pontos que deveriam ter sido estudados, a eficiência do aluno em relação à habilidade 
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sorteada. Adverte-se que, além dos exames parcelados escritos, existia, ainda, uma prova oral 

e, somente depois do êxito nessas duas etapas, o aluno receberia uma certificação em relação 

à área de conhecimento com aproveitamento, faltando, então, as outras áreas. Quando o 

avaliado atingisse aprovação em todas as áreas, ele seria admitido em outra etapa escolar, ou 

mesmo no nível superior. 

As escolas anunciavam seus resultados, suas melhores condições em 

infraestrutura e suas vagas nos jornais e periódicos da época. Como se pode constatar na 

figura retirada do Jornal Diário de Notícias, de em 1870, edição número 107: 

 

Figura 3 – Propaganda de vagas no colégio 

Santo Agostinho 

 
Fonte: Diário de Noticias (1870, p. 4). 

 

Propagandas como essa eram comuns nas edições dos jornais. Existiam colégios 

com mais glamour, como o Santo Agostinho, que ofereciam água e banheiro. Outros não 

tinham tantas regalias, mas as propagandas, tanto no que concerne à qualidade da estrutura 

física do colégio, quanto ao número de aprovados nos exames, ocupavam destaques nas 

páginas dos jornais, conforme se verifica na figura retirada do Jornal Diário de Notícias, de 

1872, edição número 451: 
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Figura 4 – Resultados, em 

Matemática, de uma escola de 

preparação para os exames parcelados 

 
Fonte: Diário de Notícias (1872, p. 2). 

 

Por ser considerada uma matéria difícil, as aprovações em Matemática mereciam 

destaque. A escola acima teve alto índice de aprovação nos exames de Álgebra, Aritmética e 

Geometria e publicou os resultados. Naturalmente, haviam críticas aos exames parcelados, 

especialmente no tocante ao tempo de conclusão e à quantidade de estabelecimentos que 

ofereciam os exames. Os alunos com um pouco de dedicação e sorte tinham aproveitamento 

satisfatório em vários exames, conforme disponibilizado no Relatório do Ministro do Império 

(1839, p. 87), que afirmava: 

 

[…] não fixando os estatutos das nossas Faculdades de Direito, o tempo em que os 

alunos devem frequentar cada uma das aulas preparatórias dos Cursos Jurídicos para 

poderem ser admitidos nos exame, está sendo muito pouco, pois tem-se observado 

que vários candidatos, no período de 2 meses, eliminam mais de três exames 

parcelados. 

 

No mesmo Relatório Ministerial (1839, p. 90), Dunshee de Abranches escreve:  

 

[…] a iniciativa particular conseguia, às vezes, certas vantagens em algumas das 

denominadas aulas avulsas, espalhadas por todos os recantos da cidade do Rio de 

Janeiro, à guisa de mercearias em que se vendiam exames a retalho aos candidatos à 

matrícula nas Faculdades do Império. 

 

Esse cenário, comumente reproduzido por mais quase 100 anos, junto aos altos 

custos para os cofres públicos na composição da banca de examinadores, caminhou para que, 
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no início dos anos de 1925, fosse deliberada a Reforma Rocha Vaz, que estabelecia a 

seriação obrigatória de seis anos nos cursos secundários do País e, assim, os exames 

parcelados seriam utilizados para as aprovações de séries. Foi o início dos exames seriados. 

No tocante à Matemática, pela legislação da Reforma, o ensino secundário se subdividia em 

modelos: 

 

O modelo curricular adotado distribuía a Matemática pelos quatro primeiros anos. 

Assim, a Aritmética era dada no 1° e no 2° ano, e ao final do 1° ano o aluno faria um 

exame de promoção e, no 2° um exame final. Álgebra seria ministrada no 3° ano; a 

Geometria e Trigonometria, no 4° ano. Nesses anos haveria um exame final para 

essas disciplinas (VALENTE, 2008, p. 17). 

 

No entanto, como quase tudo no Brasil, entre os anos de 1925 e 1930, houve 

longo percurso até que os exames parcelados dessem espaço, de fato, aos exames seriados e, 

em meio a essa marcha, a convivência dos exames seriados e parcelados resultaria numa 

enorme aplicação de exames e num trabalho árduo para as instituições de ensino, pois todos 

os exames incluíam provas escritas e orais, por meio da modelagem de sorteio de pontos. A 

falta de definição entre os exames pode ser vista na edição número 419 do Diário Nacional, 

no ano de 1928. 

 

Figura 5 – Chamada para exames 

parcelados ou seriados 

 
Fonte: Diário Nacional (1928, p. 12). 

 

Tal fato era muito dispendioso para os cofres públicos, que iniciaram um debate 

em torno dos custos desse processo e da necessidade de avaliadores externos ao ambiente 

escolar para a realização das avaliações. Mesmo assim, ainda em 1927, dois anos após a 

instauração da Reforma Rocha Vaz, eram comuns as discussões na câmara do governo sobre a 

necessidade da regulamentação da lei da obrigatoriedade da seriação escolar, conforme se vê 

na fala do Senhor Henrique Dodsworts, apresentada na edição número 27 do jornal Diário 

Nacional, em uma coluna denominada “A questão suscitada pelos projetos dos exames 

parcelados”: 

 
Recorda os conceitos que explanou recentemente ao se debater o projeto insistindo 

no curso secundário e exames seriados, conceitos favoráveis a esse regime por estar 

convencido de que se trata de uma organização mais intelligente e mais didactica, e 
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da única compatível com o desenvolvimento e aproveitamento intellectual dos 

estudantes (DIÁRIO NACIONAL, 1927, p. 8). 

  

Figura 6 – Debate em torno dos exames 

parcelados e seriados 

 
Fonte: Diário Nacional (1927, p. 8). 

 

Em 1930, com a Reforma Capanema, que objetivava a criação de um sistema 

educacional e, em meio aos pressupostos da escola nova, os exames parcelados, que 

eliminavam a obrigação da seriação, são substituídos, de fato, pela seriação obrigatória, 

todavia, ainda com muita resistência dos estabelecimentos de ensino, que sobreviviam 

principalmente por conta dos preparativos para os exames parcelados. 

Para realizar um comparativo com o panorama internacional, em período similar 

ao abordado no texto até esse momento, mais precisamente no final do século XIX e início do 

século XX, os Estados Unidos e a Inglaterra assistem verdadeiros bombardeio e adoração aos 

modelos estatísticos para parametrizar o nível de desempenho acadêmico dos seus estudantes. 

A Estatística com aplicação nas Ciências Sociais teve avanços significativos, a exemplo do 

sistema de testagem criado por Horace Mann, o artigo de Charles Spearman, em 1904, 

introduzindo relevantes considerações sobre o conceito de variável latente e os estudos, em 

1930, de Louis Leon Thurstone. França e Portugal, conforme Depresbiteris (1998), também 

preocupados com os testes que eram aplicados aos seus alunos, iniciaram o desenvolvimento 

de uma nova ciência, a docimologia, que quer dizer o estudo sistemático dos exames, em 
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particular do sistema de atribuições de notas e dos comportamentos dos examinados e 

examinadores. Esse período, que antecede os anos de 1930, é o que Guba e Lincoln (1989) 

denominam de primeira geração da avaliação educacional. 

Percebe-se, ao longo da discussão traçada nesse campo teórico que, 

independentemente das barreiras que distanciavam os países citados ao longo desse texto, a 

exemplo da distância propriamente dita e do método utilizado para a mensuração, ora 

sofisticados modelos estatísticos, ora arguições orais e escritas que enfatizavam a 

memorização de pontos as práticas avaliativas, convergem para modelos com pura 

memorização e centrados exclusivamente nos alunos, em que esse sujeito era o único 

responsável pelo seu sucesso ou fracasso escolar. O Brasil estava na mesma direção do 

cenário internacional, todavia não utilizava, ainda, os modelos estatísticos para mensurar o 

desempenho de seus alunos. 

Em meados dos anos 1940, os Estados Unidos, por meio, inicialmente, das ideias 

de Ralph Tyler, revolucionaram a concepção sobre avaliação educacional. A proposta era a 

retirada do foco de aprendizagem como exclusividade do aluno. Assim, Tyler defendia, entre 

outras questões, uma maior aproximação entre o aluno e o professor. É o que Vianna (2000) 

viria chamar de interação aluno e professor. Os testes estandardizados e a adoração aos 

modelos estatísticos deram espaço a outros requisitos imprescindíveis ao ato de avaliar. 

Tinha-se que diferenciar os termos avaliação e mensuração. A medida passava a ser 

considerada como parte da avaliação, mas não representaria a avaliação por inteiro. 

Nesse mesmo período, mais precisamente em 11 de abril de 1942, a mídia 

impressa do Brasil faz menção à Reforma Capanema, que modificava as formas de avaliação 

do Ensino Secundário. As críticas recairiam sobre o processo de avaliação da aprendizagem 

no país e estavam relacionadas aos procedimentos avaliativos que deveriam ser adotados com 

a Reforma. A esse respeito, a matéria afirmava que as provas parciais escritas deveriam ser 

realizadas pelo professor da disciplina, sob sua supervisão, e a prova oral deveria ser 

composta por membros externos aos estabelecimentos de ensino. 

Ressalta-se que a maior crítica da mídia ao novo modelo de avaliação educacional 

no Brasil se referia aos riscos de o avaliador ser professor do estabelecimento de ensino, ter 

construído o instrumento avaliativo e corrigir o material. Acreditava-se que propiciar a esse 

sujeito — o professor — tal regalia poderia trazer riscos à imparcialidade, ao rigor e à justiça 

do processo. Ademais, a proposta de Capanema para o ensino secundário era em demasia 

humanística, o que contrariava a metodologia de ensino proposta na época, como segue: 
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A principal marca da reforma do ensino secundário foi a ênfase posta no ensino 

humanístico de tipo clássico, em detrimento da formação mais técnica. Na 

conferência de 1937 feita no Colégio Pedro II, o ministro chamava a atenção para a 

necessidade de “acentuar o caráter cultural do ensino secundário de modo que ele se 

torne verdadeiramente o ensino preparador da elite intelectual do país. Para isso, 

força é excluir toda a preocupação de enciclopedismo, que é de natureza estéril, para 

que tomem o primeiro lugar, no programa secundário, sólidos estudos das clássicas 

humanidades” (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 3). 

 

As discussões sob o risco da imparcialidade do professor, ao fazer parte do 

processo de avaliação, cedem à pressão e, enquanto o cenário internacional era de crítica à 

aplicação dos testes de rendimento com vistas à parametrização dos alunos baseados no 

desempenho do grupo, o Brasil discutia a possibilidade de aplicação desses testes para, por 

exemplo, classificar as diferentes turmas das escolas, em virtude da garantia da isonomia e 

idoneidade do processo, bem como da manutenção dos modelos avaliativos que se 

contrapunham, de certo modo, à proposta humanística da Reforma. Nesse contexto, 

encontramos como título da manchete do Jornal A Noite a seguinte frase: “Uma novidade no 

Colégio Pedro II – Foi hoje inaugurada, no Externato, a homogeneização dos alunos, ou 

classificação segundo critérios de capacidades” (VALENTE, 2008, p. 27). 

Os testes padronizados passam a ser aceitos como forma de avaliação no Brasil, 

adentrando, aos poucos, os ambientes escolares e, logo em seguida, os sistemas escolares. 

Salienta-se que surgem críticas isoladas aos testes como as seguintes: 

 

Somos importadores de novidades que já passaram de moda nos países de origem: é 

o nosso fado. O mal não é grande, quando deles são apenas vítimas os espertalhões. 

Outras vezes, porém, a velha novidade vem agir sobre coisas mais sérias, sobre 

métodos de ensino, sobre o futuro da mocidade brasileira. Importada a tolice, logo 

nos julgamos a frente do progresso. Ela vem tudo transformar. As trombetas 

espalham pelo Brasil suas belezas, o seu alcance, as maravilhas que realiza. Surgem 

técnicos, especialistas no assunto: deitam regras, reformam tudo; só deles se fala, e a 

tolice cria raízes. Em matéria de ensino estamos agora sob o domínio dos tests. Não 

há mais exames à moda antiga. Só há tests! É o progressom […] (JORNAL 

COMMÉRCIO, 1939 apud VALENTE, 2008, p. 18). 

 

Nos anos de 1950, no Brasil, ocorre uma expansão da educação básica. O ensino 

secundário passa a ter um maior quantitativo de alunos e, consequentemente, a dinâmica de 

aplicação dos exames muda, mesmo os seriados deveriam ser realizados por bancas externas, 

para a garantia da imparcialidade, o que os tornava inviáveis. Ademais, os custos monetários 

para os exames eram escassos e, com o quantitativo de alunos avaliados, não se sustentavam 

mais como outrora. É aí que se concretiza o nascedouro das provas parciais. 
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2.2.2 Dos exames seriados às provas parciais 

 

Conforme destaca Valente (1999), o contexto revolucionário dos anos 1930 e a 

pioneira organização nacional do ensino, dada pelo que ficou conhecido como Reforma 

Francisco Campos, sinalizaram para mudanças no processo de avaliação escolar. Mais e 

mais as provas parciais, formuladas e aplicadas pelos professores em suas classes, ganharam 

status avaliativo. 

Contudo, elas não estavam livres dos “zelos” que deveriam ter a avaliação. 

Diversas eram as circulares, que apelavam, com bastante frequência, para a manutenção da 

justiça e imparcialidade do processo. Muitos tópicos tratavam a temática e constavam nessas 

diretrizes: o aluno não poderá saber sua nota, pois existe o risco dele, sabendo de sua 

aprovação antecipada, relaxar sob os estudos; os alunos em situações mais carentes de notas 

poderão ser avisados, para que eles saibam que terão que recuperar as notas; os alunos não 

deverão ser conhecedores dos pontos que estarão presentes nas provas parciais; é 

aconselhável que os alunos de uma mesma sala façam provas sob pontos diferentes. 

Esses e outros consensos e dissensos nessas diretrizes serviriam de base para que 

a prova parcial conservasse o caráter eminentemente técnico que era realizado nos exames. 

Valente (2008) ressalta, ainda, que as avaliações passavam por um crivo dos órgãos federais e 

que a relação professor e aluno era marcada pela nota. Nesse sentido, Depresbiteris (1998, p. 

163) assevera que: “A associação que limita o ato de avaliar ao atribuir uma nota leva ao 

desvio bastante comum: reduzir a avaliação à mera atividade de elaborar e aplicar 

instrumentos de medida”. 

A fiscalização dos estabelecimentos de ensino por um corpo de inspetores era 

rigorosa e não deixava espaço para os professores, até mesmo as notas eram alvo de inspeção 

de diversos relatórios, com mapas das notas das provas parciais entregues pelos professores 

aos órgãos de controle e fiscalização de educação. Existia, ainda, a intenção de romper com a 

cultura dos exames, conforme Valente (2003, p. 4): 

 

De outro lado, esse controle parece ter como intenção romper com os processos 

tradicionais que estavam arraigados no cotidiano escolar, quais sejam, o dos exames 

com sorteio de pontos que eram decorados pelos alunos. Outra determinação que vai 

no sentido de ruptura com a tradição do sistema de exames, é a da proibição de que 

sejam interrompidas as aulas para a realização das provas parciais. 

 

Enquanto entre os anos de 1940 e 1950 nos Estados Unidos os estudos 

preocupavam-se em distinguir avaliação e mensuração, abordavam a necessidade da 

proximidade entre o aluno e o professor, responsabilizavam todos os envolvidos no processo 
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educacional pela promoção da educação e instauravam uma política de prestação de contas 

dos gastos com a educação, no Brasil, a limitação da avaliação a nota era cada vez mais 

presente na relação entre o professor e o aluno. 

Percebemos discordâncias entre a preocupação com a avaliação em boa parte do 

mundo e o que era aplicado aqui no Brasil, mesmo com os avanços oriundos da aceitação 

pelas avaliações parciais. No tocante ao ensino de Matemática, tanto o cenário internacional 

quanto o nacional clamavam por uma reforma, e as propostas se alinhavam ao que propunha o 

panorama da avaliação nos outros países. A ideia central consistia em desmistificar que o 

saber matemático pertenceria apenas a sujeitos iluminados, como outrora se pensava. 

As ideias que sustentavam esse pilar dariam origem, conforme destacam 

Fiorentini e Lorenzato (2007), a um campo de pesquisa conhecido, nos dias atuais, como 

Educação Matemática. Para ele, a Educação Matemática consiste em um campo de pesquisa 

diretamente relacionado à Filosofia, Psicologia, Sociologia, Pedagogia e, claro, a Matemática 

é uma área que contempla diversos saberes, na qual a simples experiência no magistério e/ou 

mesmo o domínio total dos conteúdos matemáticos pelos professores não são suficientes para 

garantir a competência necessária para que o profissional se intitule como um educador 

matemático. Essas ideias, fortemente influenciadas pelo movimento escolanovista, 

ultrapassam as barreiras internacionais e chegam ao Brasil entre os anos de 1950 e 1960. 

Durante esse período, iniciam questionamentos acerca de como os alunos estavam 

aprendendo matemática. Surgem trabalhos isolados, geralmente em forma de livros, que não 

traziam em sua estruturação fundamental apenas aspectos conteudistas, a exemplo das obras 

de Júlio Cesar de Melo (Malba Tahan). Essa fase foi marcada por uma quantidade de estudos 

sobre Educação Matemática muito pouco relevante, mas existia um (re) pensar sobre essa 

educação que, é claro, recairia em questionamentos e críticas sob a dinâmica dos processos de 

avaliação que eram adotados e que justificavam o ensino da Matemática, arraigado à 

memorização e com uma proposta metodológica que não atendia as demandas sociais da 

época, nem mesmo facilitavam uma abordagem mais densa do conteúdo a ser ensinado. 

Essa e outras pressões de educadores de todo o país, que se movimentaram não 

apenas na disciplina de Matemática, fazem entrar em vigor, na década seguinte, a Lei nº 

5.692/1971, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que apresenta em seu 

Art. 14: “A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a cargo dos 

estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da 

assiduidade” (BRASIL, 1971, p. 4). E dispõe que:  
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§ 1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, 

preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos 

durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja exigida;  

§ 2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante 

estudos de recuperação proporcionados, obrigatoriamente, pelo estabelecimento;  

§ 3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade […] (BRASIL, 1971, p. 4). 

 

É notório o espaço que os estabelecimentos de ensino adquiriram, amparados pela 

Lei, para a realização da prática de avaliação educacional, o que desembocou em maior 

autonomia dos professores no processo de elaboração, revisão e correção dos instrumentos 

avaliativos. Apesar do avanço, Valente (2008, p. 36) assevera que: “a avaliação será moldada 

no tecnicismo escolar, representado pelos objetivos instrucionais”. Ao professor caberia 

estabelecer os objetivos para dar sentido ao processo de avaliação de aprendizagem. 

Mais uma vez, trazendo o contexto internacional à tona, a avaliação por objetivos 

estava sendo contestada por diversos teóricos, na década de 1970, a exemplo de Scriven, 

Stake, Parlet, Hamilton, Mac Donalds, Eisner, entre outros teóricos, que propunham que a 

avaliação não se limitasse a objetivos previamente definidos. Parece haver, novamente, um 

retrocesso de pensamento se comparado o modelo avaliativo no Brasil às propostas que 

ecoavam nas vozes pelo mundo afora; a importação de modelos que saíram da moda em 

outros países parece ser realmente o fado brasileiro. Todavia, a despeito do comparativo entre 

o Brasil e outros países, com a LDB de 1971, percebe-se uma mudança de postura dos exames 

seriados para as provas parciais, que em muito se assemelham aos adotados na atualidade. 

Ressalta-se que, com o advento da LDB de 1971, que dava liberdade para os 

professores definirem o currículo a ser estudado a partir das necessidades de seus alunos, 

alguns campos da Matemática sofreram com o planejamento proposto pelos profissionais de 

ensino da Matemática, a exemplo da geometria que quase deixou de existir. Na verdade, ela 

foi transportada apenas para as séries finais do 2° grau, quando não eliminada. Ademais, os 

alunos passaram a apresentar maiores dificuldades em lidar com as figuras geométricas e suas 

representações, porque o desenho geométrico foi substituído por Educação artística. E, além 

disso, os conteúdos de Geometria, explicitados sempre nos finais dos livros de Matemática 

adotados, em muitos casos, não eram ministrados e o professor alegava a falta de tempo para 

o cumprimento do programa. Lembrando que os livros didáticos, sobretudo em Matemática, 

eram e continuam sendo os principais guias escolares. 

Essas dificuldades iriam transparecer, anos depois, nas avaliações de sistemas 

escolares, principalmente, no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Sabia-se 

que a qualidade da educação estava comprometida, mas, ao certo, não se tinha muita ideia sob 
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quais aspectos precisavam ser revistos. Em 1990, o SAEB foi criado com o intuito de 

verificar a qualidade educacional do país, com vistas ao fomento de políticas públicas que 

viabilizassem melhorias nas redes de ensino. Nesse período, torna-se aceita, no Brasil, a teoria 

dos campos conceituais de Vergnaud (1991), na qual um conceito não pode ser associado 

simplesmente a sua definição, pelo menos quando se interessa pela aprendizagem de sujeitos. 

Esse fato direcionou novas linhas de pesquisa na atualidade, a saber:  

a) informática e o ensino da Matemática; 

b) ensino da álgebra e o pensamento algébrico; 

c) ensino de geometria e o pensamento geométrico; 

d) didática e epistemologia da Matemática; 

e) saberes docentes e o ensino da Matemática; 

f) ensino de Matemática, por meio de situações problemas; 

g) etnomatemática. 

As avaliações de sistemas, por uma série de limitações de sua própria natureza, 

bem como as avaliações parciais, não conseguiriam levantar informações consistentes para as 

pesquisas em Educação Matemática nessas diversas áreas. Na realidade, as avaliações do 

SAEB, em Matemática, eram compostas por itens sobre tópicos distintos da Matemática, mas 

apenas do que era possível de se avaliar, a partir de uma matriz de referência, que trazia os 

objetivos instrucionais a serem atingidos. O discurso dos educadores matemáticos, que 

afirmavam que outras questões deveriam ser estudadas, era, de certa forma, desconsiderado 

pelas avaliações externas. 

Como forma de diminuir o foco exclusivo no desempenho acadêmico, como 

aconteceu em tempos anteriores e consta detalhado no presente capítulo, as avaliações 

externas passam a fazer uso de questionários socioeconômicos com os alunos, os professores 

e os gestores escolares, o que, de certa maneira, facilitaria estudos sobre fatores associados ao 

desempenho acadêmico das disciplinas avaliadas. Desse modo, poder-se-ia responder um 

pouco mais sobre a qualidade do sistema de ensino, não se restringindo apenas ao 

desempenho dos alunos. Conquanto, com o advento do SAEB e a referência na LDB de 1996 

(BRASIL, 1996) sobre a necessidade e a importância da avaliação dos sistemas escolares, os 

Estados, no intuito de aferirem como estava a qualidade da educação em seus contextos 

locais, iniciam uma corrida para montarem os sistemas próprios de avaliação estadual. Nesse 

sentido, ao passo que a LDB de 1971 descentralizava o processo avaliativo, a LDB de 1996 

retoma a normatização desse controle, como se pode verificar: “Art. 9º A União incumbir-se-á 

de: […] VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
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fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino […]” (BRASIL, 1996, p. 4). 

Outra vez o retrocesso é perceptível! A partir desse marco e utilizando-se da 

mesma metodologia do SAEB, mas adaptando o teste a suas realidades educacionais, os 

Estados criam seus sistemas avaliativos estaduais, conforme acena Valente (2003, p. 7), “[…] 

e essa disposição legal darão origem aos exames elaborados, controlados, aplicados e 

corrigidos pelo Estado e acabará, de certo modo, mesmo que com outros objetivos, 

desqualificando os professores para o processo da avaliação escolar”. 

Todavia, as avaliações externas sinalizam avanços ao permitirem o vislumbre do 

panorama real da situação acadêmica dos alunos, considerando as habilidades adquiridas e as 

que ainda não estão consolidadas, permitindo ao sistema de ensino um importante 

instrumento para a promoção da qualidade do ensino, haja vista que a avaliação possibilita ao 

usuário verificar os pontos fortes e fracos do processo, de modo ao redirecionamento de 

políticas públicas para os ajustes necessários. Pois, como afirma Andriola (1999), é 

importante dar-nos conta da existência de uma diversidade de funções da avaliação para, 

desse modo, determinar aquelas que desejamos ainda nos primeiros momentos da planificação 

da atividade avaliativa, uma vez que o objetivo mais ambicioso de um processo de avaliação 

educacional consiste, primordialmente, em alcançar a qualidade, isto é, buscar a melhora ou o 

aperfeiçoamento do objeto de estudo. 

É nesse cenário que o estado do Ceará cria, em 1992, o protótipo do que 

futuramente seria o seu sistema próprio de avaliação estadual. Hippolyto (2013, p. 27) faz 

menção ao sistema: 

 

Acompanhando a tendência nacional e internacional, os estados também instituíram 

seus sistemas de avaliação, seguindo os preâmbulos do SAEB. Destaque-se que o 

estado do Ceará foi pioneiro em relação à criação dos sistemas avaliativos no país e, 

em 1992, foi instituído o programa de avaliação do rendimento escolar dos alunos de 

4ª e 8ª séries, o qual, a partir de 2000, consagrou-se como Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). 

 

Os dados levantados pelo SPAECE subsidiarão essa pesquisa. Ressalta-se que não 

se pretende descrever apenas o que o aluno aprendeu em Matemática e o seu domínio em uma 

ou outra habilidade. Pretende-se realizar um estudo quantitativo para identificar como os 

fatores socioeconômicos explicam (estão associados) as notas de desempenho dos alunos, ao 

longo de quatro anos, na disciplina de Matemática. Estudos dessa natureza permitem que a 

avaliação não seja vista apenas como uma nota final, que situa os alunos em uma escala de 

proficiência. Faz-se necessário que a avaliação educacional em nosso país rompa com as 
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análises puramente descritivas, que foram achados importantíssimos em outros países até os 

anos de 1960, mas que não são suficientes diante das demandas da atualidade. Nesse sentido, 

os estudos precisam ser ancorados no campo da análise fundamentada, para que possamos, de 

fato, adentrar em outros graves problemas educacionais, com vistas a saná-los ou, quiçá, 

iniciar um tratamento com “remédios” eficazes. Contribuiu para esse fato a compreensão de 

que: 

 

[…] o desempenho em educação é o resultado de uma combinação complexa de 

fatores que exercem influência sobre os alunos. […] as diferenças de resultados 

devem-se em parte, a fatores externos à escola, como são as áreas contextuais, por 

exemplo, o nível sociocultural; e, em parte, a fatores internos à escola, como, por 

exemplo, o estilo de gestão dos diretores (CASASSUS, 2002, p. 135-136). 

 

Em suma, enquanto na década de 1940 o mundo se questionava sobre a adoração 

aos modelos estatísticos, o Brasil passa a adotá-los. Em 1970, quando o modelo tyleriano 

passa a ser questionado por sua ênfase nos objetivos, a educação tecnicista vigente no Brasil 

reforça a prática avaliativa pautada nos objetivos instrucionais. Em uma perspectiva mais 

atual, enquanto o boom da avaliação, dos modelos avaliativos e das aplicações de testes nos 

países desenvolvidos acontece nos anos de 1970 e é rediscutido logo em seguida, o Brasil 

vivencia essa realidade desde os anos 2000 até os dias atuais. 

A despeito do fado brasileiro de estar quase sempre em atraso no que tange às 

práticas de avaliação educacionais, por ser de interesse maior para esse estudo, a próxima 

seção discorre sobre o SPAECE. São abordados aspectos inerentes desse sistema avaliativo, 

desde sua primeira aferição até atualidade, com o intuito de desvelar o objeto de estudo e 

legitimar a escolha dos dados desse sistema para subsidiar a proposta desta tese. 

 

2.3 O Sistema Permanente de Avaliação do Ceará: o que mudou em mais de duas 

décadas de aferição 

 

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz, 

apenas, até onde os outros foram” (BELL, 2011, p. 1). 

 

Uma discussão sobre a avaliação educacional no Estado do Ceará não deve ficar 

restrita apenas à implantação do SPAECE, em 1992. A compreensão macro da avaliação, sua 

evolução e o estágio atual só podem ser descritos se o que antecede esse processo for 

considerado. É necessário, portanto, debruçar-se em diversos projetos de pesquisas avaliativas 

que foram realizados antes da criação do sistema avaliativo propriamente dito. Diante do 

exposto, os parágrafos a seguir se sustentam. 
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Entre os anos de 1960 e 1970, a educação era concebida como peça chave do 

modelo econômico e do modelo de sociedade que se pretendia implantar. Como citado em 

seção anterior, nesse período, houve uma expansão do ensino médio garantida pela política 

educacional voltada para a “segurança e o desenvolvimento”. O desenvolvimento, ora 

descrito, era sustentado pelo processo de importação de tecnologia em nome de uma 

modernização e competitividade que dariam sustentação, anos mais tarde, às políticas de 

acesso ao ensino e à importância dos indicadores educacionais relacionados, sobretudo, à 

cobertura de matrícula e produtividade do sistema (PEQUENO; COELHO, 2003). 

As atividades de pesquisa educacional no Ceará se originaram na década de 1960 

e foram institucionalizadas em 1961, a partir da Diretoria de Pesquisas e Planejamento 

Educacional no interior da SEDUC (HIPPOLYTO, 2013). Com a criação da diretoria de 

pesquisa, iniciou-se um mapeamento sobre indicadores educacionais, a exemplo de taxa de 

matrícula, reprovação, desistência, entre outros. Salienta-se, ainda, que a política perversa de 

concentração de renda expulsava cada vez mais o homem do campo, que vinha para a cidade 

com sua família em busca de sobrevivência. Tal fato gerou um montante de programas sociais 

com o objetivo de manter o homem no campo e que contemplasse a tríade educação, 

produção e saúde. 

No que diz respeito à educação, a política era voltada para a elaboração de 

materiais que valorizassem a cultura local e o regionalismo. Esses investimentos originaram 

pesquisas e estudos avaliativos desenvolvidos pela equipe de pesquisa da SEDUC em parceria 

com a UFC, entre as quais se pode citar: avaliação do ensino agrícola (1978); caracterização 

socioeconômica das famílias residentes nas áreas selecionadas para atuação do Programa de 

Reforma Urbana (PRODAS)/URBANO (1980); estudos avaliativos de programas 

educacionais em desenvolvimento no meio rural do POLONORDESTE – Sertões do 

Quixeramobim e Médio Jaguaribe (1981). 

Ressalta-se que o estudo do POLONORDESTE foi subsidiado pelo modelo 

avaliativo proposto por Daniel Stufflebeam, denominado de modelo CIPP, em que: C – 

Contexto; I – Insumos; P – Processos; P – Produto. Para Andriola (2010), a avaliação de 

contexto daria subsídios às fases que antecedem o processo de avaliação propriamente dito. 

Assim, essa avaliação inicial serviria de âncora para fundamentar a escolha dos objetivos e 

metas a serem alcançados. Por sua vez, a avaliação de insumos seria necessária para 

reconhecer as principais características dos recursos humanos e materiais, visando alcançar as 

metas preestabelecidas. Ainda com o intuito de decifrar o anagrama, Andriola (2010) afirma 

que a avaliação de processo possui como principal característica a possibilidade de 
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redimensionar as políticas de avaliação, por favorecer as correções necessárias durante o 

processo e por criar condições, se necessárias, de realizar um feedback em um intervalo de 

tempo razoável, visando melhorar os processos que estão sendo executados em tempo real. 

No entanto, a avaliação de produtos visa comparar as diferenças entre o que foi pretendido e 

o que foi encontrado, a partir dos resultados das avaliações. 

Contudo, ainda na década de 1980, surge a Avaliação da Educação Básica do 

Nordeste Brasileiro (EDURURAL), 1981, 1983, 1985. Essa pesquisa foi desenvolvida pela 

Fundação Carlos Chagas (FCC) e Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) em 

parceria com as secretarias de educação estaduais do Nordeste. Essa avaliação tinha como 

finalidade principal verificar o impacto do programa de expansão e melhoria da educação do 

meio rural em três estados do nordeste brasileiro: Piauí, Ceará e Pernambuco. Ademais, 

pretendia-se, também, que as secretarias de educação desses três estados, ao participarem 

desse procedimento avaliativo, fossem treinadas para desenvolverem metodologias de 

avaliação capazes de serem utilizadas em outros programas (PEQUENO; COELHO, 2003). 

O projeto EDURURAL teve financiamento do Banco Mundial. Houve aplicação 

de testes de Língua Portuguesa e Matemática em crianças da 2ª e 4ª séries do ensino 

fundamental. Todavia, o projeto estava para além da avaliação de rendimento e outras 

vertentes foram contempladas, a exemplo do perfil socioeconômico dos estudantes avaliados. 

Foram realizados seis estudos etnográficos subdivididos nos três estados do Nordeste, com o 

intuito de desvelar os achados da pesquisa que apontavam a baixa qualidade da educação 

desses estados, que culminavam com uma aprendizagem dos conceitos básicos visivelmente 

prejudicada (GATTI, 1993). 

Depresbiteris e Tavares (2009) salientam que o EDURURAL foi, de fato, a 

primeira avaliação em larga escala com foco no rendimento escolar desenvolvida no Brasil. 

Destaque-se, ainda, que, no caso do Ceará, a parceria SEDUC, FCC e UFC (representada pelo 

Professor Dr. Raimundo Hélio Leite) foi de muita relevância para que o estudo tenha 

adquirido um acentuado destaque perante o que se havia realizado até então no país. O fato é 

que, ao longo de três décadas, de forma autônoma ou em parceria com a UFC, a FCC e o 

INEP/Ministério da Educação (MEC), a SEDUC, por meio da Célula de pesquisas, realizou 

um conjunto de investigações destinadas a conhecer a realidade educacional do Ceará e a 

subsidiar os planos de intervenção voltados à resolução dos desafios e problemas encontrados 

(CEARÁ, 2009b). 

Contudo, a partir da década de 1990, a avaliação é concebida como um 

instrumento de controle social atrelada às políticas públicas no sentido de fornecer subsídios à 
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promoção da qualidade e da equidade do sistema educativo. Reforça-se a ideia de que a força 

de trabalho qualificada é essencial para enfrentar a competição econômica, elevando a 

produtividade e aumentando a capacidade de adaptação às rápidas mudanças produzidas pela 

complexa sociedade moderna. 

Nesse sentido, as avaliações em larga escala assumem papel crucial em fornecer 

subsídios para melhorar essa qualidade e são justificadas pela política do accountability. 

Horta Neto (2007, p. 5) destaca que, nos anos 90, no auge da globalização, surge a 

necessidade de comparação de índices educacionais obtidos através da aplicação do mesmo 

tipo de avaliação em diversos países do mundo. Os indicadores são os seguintes: Programme 

for International Student Assessment (PISA), coordenado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do qual participam mais de 60 países; 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), que envolve mais de 50 

países, e Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), esses conduzidos pela 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), com sede na 

Bélgica; o Laboratório Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), uma rede de discussões virtuais sobre avaliação, da qual fazem parte 18 países 

latino-americanos, com a coordenação dos trabalhos a cargo da UNESCO. Além desses, 

outros estudos procuram desenvolver indicadores educacionais aplicáveis internacionalmente, 

como o World Education Indicators (WEI), coordenado pelo UNESCO Institute for Statistics, 

e o Education at a Glance, coordenado pela OCDE (HORTA NETO, 2007, p. 5). 

Diante desse clamor avaliativo que rodeava o país, o Sistema de Avaliação da 

Educação Pública (SAEP), que, historicamente, vinha sendo desenvolvido desde meados dos 

anos 1980, passa a ser chamado de Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com o 

intuito de aferir como estava a qualidade da educação no País. Os resultados da avaliação do 

SAEB para o Ceará em 1990 revelaram que: 

 

A taxa de cobertura de matrícula do Ceará em relação à população escolarizável de 7 

a 14 anos estava aquém da taxa nacional (80%) e bem abaixo dos padrões aceitáveis 

internacionalmente (95%). Mostrou também que, no Ceará, de cada 100 alunos que 

ingressavam no 1° grau, apenas 12 o concluíam em 8 anos. Reconhecia-se, portanto, 

que o Estado do Ceará em relação aos indicadores educacionais ainda tinha três 

graves problemas a enfrentar: o acesso e a universalização do ensino básico, a 

produtividade do sistema e a quantidade do rendimento escolar (PEQUENO; 

COELHO, 2005, p. 70). 

 

Os resultados negativos do Ceará revelados pelo SAEB, em conjunto com a 

tendência nacional e internacional de avaliações em larga escala, culminam para que, em 

1992, seguindo os preâmbulos do SAEB, fosse realizado o primeiro ciclo de aferição 
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educacional em larga escala do Ceará, com o intuito de dar respostas mais precisas e rápidas 

sobre a educação local e, ainda, monitorar as políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade, da equidade e da eficiência do sistema educacional estadual. Destaque-se que o 

estado do Ceará foi pioneiro em relação à criação dos sistemas avaliativos estaduais no país 

(HIPPOLYTO, 2013). 

Nesse ciclo, foram avaliados de forma censitária os alunos de todas as escolas da 

rede estadual do município de Fortaleza, com testes padronizados de Português e Matemática 

para a 4ª e a 8ª série do 1º grau. Os testes foram elaborados e estruturados pelo INEP a partir 

dos conteúdos mínimos do currículo escolar, seguindo o modelo de avaliação em larga escala 

implementado em parceria com o Parque de Desenvolvimento Tecnológico - Centro de 

Treinamento e Desenvolvimento (CETREDE), da UFC. Essa avaliação seguiu a mesma 

estrutura do SAEB, o que viria a permitir algum tipo de comparabilidade entre os resultados 

de um e de outro (CEARÁ, 2009c). Os ciclos de aferição passam a ser intercalados ao ciclo 

do SAEB até os anos 2000. Assim, as avaliações estaduais eram realizadas nos anos pares. 

Em fevereiro de 2000, o sistema de avaliação do Ceará foi institucionalizado por 

meio da Portaria nº 101/2000, passando a se chamar SPAECE. Após essa portaria, o SPAECE 

foi estendido a todos os alunos da então 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Em seguida, são 

incorporadas ao sistema as seguintes inovações: 

a) inclusão da 3ª série do ensino médio na avaliação; 

b) envolvimento dos 184 municípios cearenses no teste; 

c) incorporação de medições mais criteriosas para aferir os resultados do teste;  

d) passou a ser constituído por duas vertentes: a avaliação de rendimento escolar e 

a avaliação institucional. 

A avaliação de rendimento seguia uma abordagem mais quantitativa; a avaliação 

institucional era mais qualitativa e, sobretudo, uma avaliação do processo, que tinha 

características de autoavaliação das escolas públicas. Faz-se necessário destacar que as duas 

vertentes não são excludentes. Muito pelo contrário, complementam-se, uma vez que uma 

supera as limitações da outra. Assim, a avaliação de rendimento mostra pistas e tendências 

que merecem ser aprofundadas pela vertente da avaliação institucional, que, por sua vez, é 

realçada pelo olhar externo e pelos resultados quantitativos para consolidação dos resultados. 

No tocante à avaliação de rendimento do SPAECE, a proposta era que seguisse os mesmos 

princípios que foram consagrados no Comitê Internacional de Avaliação (Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation) em 1981, a saber: utilidade, viabilidade, exatidão e 

ética. 
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A utilidade refere-se ao fato de que o processo avaliativo, em sua totalidade, deve 

ser útil a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, de modo que o resultado forneça 

informações que possam verificar os sucessos e as deficiências do programa, bem como 

aperfeiçoar os processos, visando à melhoria da ação educativa. No tocante à viabilidade, 

deve ser considerado que uma avaliação em larga escala requer um enorme aparato logístico, 

decorrente da vontade política dos gestores, da qual surgem os recursos financeiros, técnicos e 

administrativos necessários para a concretização e operacionalização de uma avaliação desse 

porte. A exatidão orienta que a avaliação deve ser corretamente conduzida, com 

procedimentos bem planejados e instrumentos adequados e sintonizados com o que se propõe 

avaliar. Por fim, segundo o principio da ética, há que se considerar que a avaliação não deve 

ser instrumento de punição, nem pode ferir valores. 

Entre os anos de 2001 e 2003, o SPAECE tem a ousadia de realizar uma avaliação 

que fazia uso da metodologia Computer Aided Testing (CAT), denominada SPAECENET. 

Nesse período, todo o processo avaliativo foi realizado pela internet, desde o pré-teste até a 

aplicação dos instrumentais. Apesar de muito discutida no país e de, mais uma vez, o Ceará 

ser pioneiro, fazendo uso de uma metodologia diferenciada, a avaliação computadorizada não 

teve continuidade nos ciclos seguintes de aferição no estado. Acredita-se que a não 

continuidade desse método se deu por conta de a implementação dessa estrutura requerer 

softwares mais modernos, melhoria na linguagem pedagógica e uma rede de banda larga com 

melhor qualidade do que a da época. Os ciclos seguintes voltam a fazer a utilização de 

aplicação de testes psicométricos em papel e permanecem até os dias atuais. 

Em 2006, o estado do Ceará promoveu uma oficina para a atualização e validação 

das matrizes de referência de Língua Portuguesa e Matemática. Uma parcela de professores 

da rede estadual de ensino, especialistas nessas duas áreas, validou as matrizes dessas 

disciplinas. Nesse encontro, os professores discutiram, dentro das habilidades propostas na 

matriz curricular, quais deveriam ser prioritárias, mediante contexto do estado. Esse foi um 

momento decisivo para a obtenção de resultados fiéis da avaliação no Ceará, haja vista que os 

professores, tão próximos das realidades dos alunos, estiveram presentes para decidir as 

habilidades que deveriam ser avaliadas. 

Entre os anos de 2008 e 2011, o SPAECE é reestruturado. O sistema de avaliação, 

em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), passa a avaliar 2°, 5° e 9° anos do ensino 

fundamental e as três séries do ensino médio. A seguir, está detalhada a estruturação do 

SPAECE ao longo desses quatro anos. 
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2.3.1 Estruturação do SPAECE entre os anos de 2008 e 2011 

 

O SPAECE esteve estruturado em três vertentes, conforme os níveis de 

escolaridade: 

 

a) Avaliação da Alfabetização – SPAECE-Alfa (2º ano): é uma avaliação externa, 

censitária, com caráter de anualidade e tem por objetivo avaliar o nível de 

proficiência em leitura dos alunos do 2º ano do ensino fundamental das escolas 

da rede pública de ensino do Ceará; 

b) Avaliação do Ensino Fundamental (5º e 9º anos): avaliação externa, censitária, 

realizada ao final de cada etapa do ensino fundamental (5º e 9º anos). Tem por 

objetivo fazer diagnóstico relativo ao estágio de competências e habilidades 

dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; 

c) Avaliação do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries): avaliação externa e censitária, 

que avalia as três séries do ensino médio da rede pública do estado. Tem como 

objetivo fazer um diagnóstico do desempenho dos alunos nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. Outra finalidade importante é acompanhar o 

progresso de aprendizagem dos alunos por se tratar de uma avaliação com 

características longitudinais
1
. 

 

2.3.2 Estruturação do SPAECE entre os anos de 2012 e 2015 

 

A estruturação do SPAECE nos anos de 2012 a 2015 é semelhante ao quadriênio 

anterior. Contudo, com uma maior aceitabilidade, a partir de 2011, do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) pela sociedade civil e pelas universidades, o Estado do Ceará tem 

realizado uma força tarefa para que os alunos do ensino médio se inscrevam no Exame e os 

resultados sirvam, também, como norteadores da qualidade de educação nesse nível de 

ensino. Desse modo, a partir de 2012, o SPAECE na 2ª e na a 3ª série do ensino médio deixou 

de ser censitário, de modo que os resultados do Enem passaram a ser importante indicador de 

desempenho. Tal feito teve como justificativa a possibilidade de redução de custos do 

SPAECE e a possibilidade de realizar um comparativo de desempenho entre os dois testes, no 

tocante às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

                         
1
 Estudos longitudinais dizem respeito à possibilidade de comparação dos resultados de um mesmo aluno em 

vários anos. 
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2.3.3 Instrumental do processo 

 

Nas avaliações em larga escala, como o SPAECE, é condição precípua definir 

metodologias que possam nortear a elaboração dos testes e a análise dos resultados. Dentro 

desse perfil, necessário se faz estabelecer uma padronização, sendo, para isso, fundamental 

definir pontos que alicercem o processo de avaliação. Portanto, é importante a definição das 

habilidades e competências em cada área do conhecimento (HIPPOLYTO, 2013). É sabido 

que nem todas as habilidades curriculares são capazes de serem medidas em uma avaliação 

em larga escala, e essa é uma das razões para que sejam definidas as habilidades essenciais e 

passíveis de serem avaliadas nesse tipo de avaliação. 

No caso do Ceará, houve um encontro com representatividade de professores de 

vários municípios para definir quais habilidades poderiam ser avaliadas e quais seriam as mais 

importantes. Esse conjunto de habilidades que fazem parte da avaliação é o que chamamos de 

matriz de referência. É importante observar que essa matriz é um recorte da matriz curricular, 

de modo que ela não contempla todas as habilidades que o aluno deve desenvolver em cada 

etapa de ensino. Sendo assim, a matriz de referência não deverá substituir a matriz curricular. 

 

2.3.4 Matriz de referência 

 

A matriz de referência da disciplina a ser avaliada referenda a elaboração dos itens 

que irão compor os testes. Essas matrizes são elaboradas por especialistas, que levam em 

consideração os conteúdos que deveriam ser aprendidos dentro do contexto idade/série. Elas 

são compostas por um conjunto de descritores
2
, os quais contemplam dois pontos básicos do 

que se pretende avaliar: o conteúdo programático de cada período de escolarização e o nível 

de operação mental necessário para a habilidade avaliada. Tais descritores são selecionados 

para compor a matriz, considerando-se o que pode ser avaliado por meio de itens de múltipla 

escolha (CEARÁ, 2009c). 

Uma matriz de referência para avaliação é uma amostra representativa das 

matrizes curriculares, mas contempla apenas aquelas habilidades consideradas fundamentais e 

possíveis de serem avaliadas em testes de múltipla escolha (CEARÁ, 2008a). Por indicar 

apenas habilidades essenciais para cada período de escolarização avaliado, a matriz de 

referência não contempla todo o currículo escolar, de forma que não deverá ser utilizada para 

                         
2
 Descritores são formados pela habilidade e a operação mental que o aluno precisa desenvolver para responder a 

um item. Utiliza-se, no caso do SPAECE e SAEB, o símbolo D, de modo que se tem D1, D2, D3, Dn.
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substituir os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, consequentemente, o currículo 

escolar (CEARÁ, 2009a). 

A matriz de referência da disciplina de Matemática da 3ª série do ensino médio do 

SPAECE está dividida em quatro eixos temáticos: 

a) números e funções;  

b) geometria;  

c) medidas; 

d) tratamento da informação.  

Cada um desses eixos contempla vários descritores, perfazendo um total de vinte 

e quatro. Esses eixos temáticos da matriz de Matemática do Ceará são os mesmos da matriz 

de referência do SAEB. 

Para melhor entendimento da matriz de referência, seus temas e descritores, segue 

o Quadro 3 contendo a matriz de referência da disciplina de Matemática da 3ª série do ensino 

médio, que contempla descritores e habilidades responsáveis por nortear os profissionais na 

elaboração dos itens utilizados na construção dos testes do SPAECE. 

 

Quadro 3 – Matriz de referência da disciplina de Matemática da 3ª série do ensino médio - 

SPAECE 

TEMA I: Interagindo com os números e funções 

D16 
Estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números 

racionais. 

D19 Resolver problema envolvendo juros simples. 

D20 Resolver problema envolvendo juros compostos. 

D24 Fatorar e simplificar expressões algébricas. 

D28 Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial de 1º grau. 

D40 Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau. 

D42 Resolver situação-problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento. 

TEMA II: Convivendo com a geometria 

D49 Resolver problema envolvendo semelhança de figuras planas. 

D50 
Resolver situação-problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações 

métricas no triângulo retângulo. 

D51 
Resolver problemas utilizando as propriedades dos polígonos (soma dos ângulos 

internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares). 

D52 Identificar planificações de alguns poliedros e/ou corpos redondos. 
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D53 
Resolver situação-problema envolvendo as razões trigonométricas no triângulo 

retângulo (seno, cosseno, tangente). 

D54 Calcular a área de um triângulo pelas coordenadas de seus vértices. 

D55 
Determinar uma equação da reta a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua 

inclinação. 

D56 
Reconhecer, dentre as equações do 2° grau com duas incógnitas, as que representam 

circunferências. 

D57 Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. 

D58 Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. 

TEMA III: Vivenciando as medidas 

D64 
Resolver problema utilizando as relações entre diferentes unidades de medidas de 

capacidade e de volume. 

D65 Calcular o perímetro de figuras planas numa situação-problema. 

D67 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D71 Calcular a área da superfície total de prismas, pirâmides, cones, cilindros e esfera. 

D72 Calcular o volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situação-problema. 

TEMA IV: Tratamento da informação 

D76 
Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas aos gráficos que as 

representam, e vice-versa. 

D78 
Resolver problemas envolvendo medidas de tendência central: média, moda ou 

mediana. 

Fonte: Ceará (2013). 

 

2.3.5 Os testes de proficiência 

 

O SPAECE utiliza várias metodologias de coleta e análise dos dados, 

sistematizadas e instrumentalizadas por meio da utilização de matrizes de referência:  

a) na elaboração de testes psicométricos;  

b) na estruturação de cadernos de testes, utilizando a técnica denominada Blocos 

Incompletos Balanceados (BIB); 

c) na aplicação de testes padronizados para descrever o que os estudantes sabem e 

são capazes de fazer nas disciplinas de Língua Portuguesa (com foco em 

leitura) e Matemática, em momentos conclusivos do seu percurso escolar; 
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d) na coleta de informações sobre diversos fatores escolares e de contexto que 

possam interferir na qualidade e efetividade do ensino ministrado, utilizando a 

aplicação de questionários a alunos, professores e diretores; 

e) no uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo matemático e estatístico 

que permite comparar o desempenho dos alunos em diferentes períodos; 

f) na seleção de uma amostra probabilística dentro da população que se quer 

investigar e na utilização de escalas de proficiência para interpretação e 

descrição do desempenho dos alunos (ARAÚJO; LUZIO, 2005). 

Para a montagem dos testes de proficiência, o SPAECE utilizou a técnica BIB. 

Nesse modelo, os itens são organizados em blocos que compõem cadernos diferentes de 

forma a contemplar todas as habilidades que se deseja avaliar. Essa técnica de amostragem de 

itens é defendida por Cronbach (1963), segundo o qual a amostragem de itens soluciona uma 

série de problemas que o avaliador teria se resolvesse aplicar o mesmo instrumento a todos os 

sujeitos. No que concerne à composição, os testes aplicados aos alunos são constituídos por 

itens de múltipla escolha, elaborados por profissionais das áreas, com base nos descritores 

contemplados na matriz de referência da respectiva disciplina. 

 

2.3.6 Análise dos dados 

 

Para Araújo e Luzio (2005), as análises estatísticas permitem estimar o poder de 

discriminação do item, ou seja, sua capacidade de diferenciar os alunos que conhecem o 

conteúdo e desenvolveram as competências requeridas dos demais, a partir do índice de 

dificuldade de cada questão. Ao equilibrar as provas com questões de diferentes graus de 

dificuldade, a probabilidade de acerto ao acaso diminui, minimizando a chance de acerto do 

item pelos estudantes que não possuem o conhecimento e a habilidade requerida. Desse modo, 

a fim de que os resultados do instrumento avaliativo sejam eficazes, o SPAECE adota duas 

teorias: a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os 

resultados gerais são descritos pela TCT, que consiste em quantificar o acerto do aluno no 

teste ou escore bruto, e os mais específicos seguem com a contribuição da TRI. 

A TRI possui duas características essenciais: a primeira é a possibilidade de 

comparação de resultados; com efeito, pode-se comparar resultados de anos diferentes e, até 

mesmo, de estados ou países distintos; a segunda é o fato de poder colocar em uma mesma 

escala o item e a habilidade do aluno.  
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Nessa perspectiva, a utilização da TRI produz informações sobre as características 

dos itens dos testes, tal como seu grau de dificuldade, a capacidade que os itens têm de 

discriminar diferentes grupos de estudantes que acertaram ou não aquele item e a 

possibilidade de acerto ao acaso. Nesse sentido, o resultado apresentado pela TRI é uma 

medida de proficiência que leva em conta esses três parâmetros, capazes de posicionar o 

desempenho do aluno em uma escala (CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 2008, p. 49). 

Nessa linha, e de acordo com as características declinadas anteriormente, 

definem-se os seguintes parâmetros:  

a) discriminação;  

b) dificuldade; 

c) probabilidade de acerto ao acaso. 

Ressalte-se que o modelo utilizado pela TRI nos testes do SPAECE é um modelo 

logístico unidimensional de três parâmetros, dado por: 

 

Figura 7 – Modelo de três parâmetros 

P(Uij = 1|θj) = ci + (1 – ci) 
1 

1 + e
–Dai(θj–bi)

 

Fonte: Andrade, Tavares e Valle (2000, p. 9). 

 

Com i = 1, 2, 3…, I, e j = 1, 2,…, n, onde: 

Uij é uma variável dicotômica que assume os valores 1, quando o individuo j responde 

corretamente ao item i, ou 0 quando o individuo j não responde corretamente ao item i; 

θj representa a habilidade (traço latente) do j–ésimo indivíduo; 

P(Uij = 1|θj) é a probabilidade de um individuo j com habilidade θj responder corretamente ao 

item i e é chamada de Função de Resposta do Item (FRI); 

bi é o parâmetro de dificuldade, medido na mesma escala da habilidade; 

ai é o parâmetro de discriminação (ou de inclinação) do item i, com o valor proporcional à 

inclinação da Curva Característica do Item (CCI) no ponto bi; 

ci é o parâmetro do item que apresenta a probabilidade do acerto casual de um item. Esta 

variável refere-se à possibilidade de alunos com baixa habilidade responderem ao item 

corretamente; 

D é um fator de escala constante e igual a 1. Utiliza-se o valor 1,7 quando se deseja que a 

função logística forneça resultado semelhante ao da função ogiva normal. 
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Figura 8 – Exemplo de curva característica de um item 

 
Fonte: Bussab, Miazaki e Andrade (1990). 

 

O eixo vertical ou a ordenada corresponde à probabilidade de resposta correta; e o 

eixo horizontal (abscissa), à habilidade. 

 

2.3.7 Análise dos resultados 

 

De acordo com Araújo e Luzio (2005), os resultados são analisados à luz da TRI, 

que permite a comparação e a colocação desses resultados em uma escala única de 

desempenho. Com isso, é possível avaliar o nível médio de desempenho dos alunos nas áreas 

selecionadas, ainda que estes tenham respondido diferentes conjuntos de itens. Tem-se, 

portanto, uma mensuração do conjunto de habilidades e competências desenvolvidas durante 

toda a educação básica, culminando com o aprendizado do aluno. 

 

2.3.8 A escala de proficiência 

 

A escala de proficiência estipula um intervalo contínuo de valores que 

representam a proficiência. A interpretação dessa escala permite relacionar medidas de 

proficiência com diagnósticos qualitativos do desempenho escolar. Na escala de proficiência, 

os resultados da avaliação são apresentados em níveis, revelando o desempenho dos alunos do 

nível mais baixo ao mais alto. A escala de proficiência varia de 0 a 500 pontos, de modo a 

conter, em uma mesma “régua”, a distribuição dos resultados do desempenho dos alunos no 

período de escolaridade avaliado. A média de proficiência obtida por uma escola deverá ser 
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alocada, na régua da escala de proficiência, no ponto correspondente. Isso permitirá a 

realização de um diagnóstico pedagógico bastante útil (CEARÁ, 2008b). 

Na escala de proficiência a seguir, pode-se identificar os quatro eixos temáticos da 

Matemática: espaço e forma; grandezas e medidas; números, operação e álgebra; tratamento 

da informação. Cada um desses eixos é agrupado em competências e habilidades previamente 

definidas na matriz de referência e relacionados com os descritores da referida matriz. A 

gradação de cores em cada linha da escala indica diferentes níveis de complexidade de uma 

mesma competência. Assim, quanto mais escuro for o tom de cor na escala de proficiência, 

maior é o nível daquela habilidade atingida por aquele aluno. 

 

Figura 9 – Escala de proficiência de Matemática 

 
Fonte: Ceará (2010). 

 

É importante ressaltar que, na escala de proficiência, existem intervalos que vão 

de 0 a 500 pontos. Esses intervalos são os níveis de proficiência. Como o desempenho é 

apresentado em ordem crescente e cumulativa, os alunos posicionados em um nível mais alto 

da escala revelam ter desenvolvido não só as habilidades do nível em que se encontram, mas 

também aquelas dos níveis anteriores. 
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2.3.9 Os perfis 

 

Os perfis, ou seja, graus I, II, III, IV e V, apresentados na escala de proficiência, 

foram definidos a partir de alguns pontos importantes dessa escala. Eles descrevem, de forma 

sintética, características comuns a alunos que se encontram num mesmo nível de proficiência 

e, portanto, tomam como referência o desempenho desses alunos nos testes, ou seja, as 

habilidades que os alunos demonstram ter desenvolvido. 

O Quadro 4 apresenta a descrição de forma sintética dos perfis que se encaixam 

dentro da correlação intervalo/grau, no que diz respeito à disciplina de Matemática. 

 

Quadro 4 – Descrição do perfil 

Intervalo Perfil Descrição sintética 

125 até 175 Grau I 

Os alunos identificam figuras geométricas planas simples; 

resolvem problemas de cálculo de área com contagem das 

unidades de uma malha quadriculada; resolvem problemas de 

adição e subtração; utilizam o sistema de numeração decimal; leem 

informações em tabelas de coluna única. 

175 até 225 Grau II 

Os alunos localizam objetos numa representação gráfica ou em um 

referencial quadriculado; identificam figuras geométricas planas a 

partir de alguns atributos; leem horas e minutos em relógio digital; 

resolvem problemas relacionando diferentes unidades de uma 

mesma medida; utilizam algoritmos para efetuar adições com 

reserva, subtrações com até quatro algarismos, multiplicações com 

números de dois algarismos e divisões exatas por número de um 

algarismo; leem e interpretam informações em tabelas de dupla 

entrada e em gráficos de colunas. 

225 até 275 Grau III 

Os alunos identificam características relacionadas aos sólidos 

geométricos e suas planificações; diferenciam poliedros de corpos 

redondos; resolvem problemas envolvendo as quatro operações; 

representam números racionais na forma fracionária com apoio de 

representação gráfica; calculam porcentagens simples; representam 

números inteiros e decimais na reta numérica; relacionam gráficos 

entre si e com dados apresentados na forma textual e/ou em 
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Intervalo Perfil Descrição sintética 

tabelas; identificam gráficos de colunas correspondentes a um 

gráfico de setores; localizam dados em tabelas de múltiplas 

entradas. 

275 até 325 Grau IV 

Os alunos utilizam outros atributos para identificar quadriláteros; 

relacionam sólidos geométricos, incluindo poliedros e corpos 

redondos, às suas planificações; percebem os atributos variantes ou 

invariantes numa ampliação e redução; resolvem problemas mais 

complexos, usando conversões de unidades de medidas; calculam a 

medida da área com base em propriedades da figura plana; 

calculam a medida do volume de sólidos geométricos; identificam 

frações próprias, impróprias e suas representações decimais; 

identificam frações equivalentes; comparam e ordenam números 

inteiros; calculam o valor de expressões algébricas; identificam a 

equação do primeiro grau adequada à solução de um problema; 

associam informações contidas num gráfico de colunas a uma 

tabela que o representa, utilizando estimativas; reconhecem gráfico 

de linhas correspondente a uma sequência de valores, ao longo do 

tempo, positivos ou negativos. 

Acima de 

325 
Grau V 

Resolvem problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras, a Lei 

Angular de Tales e aqueles que utilizam a razão de semelhança 

entre polígonos; estabelecem relações utilizando elementos 

geométricos, como raio, diâmetro e cordas; diferenciam figuras 

bidimensionais de tridimensionais, identificando propriedades 

comuns, além de identificar a planificação de diferentes tipos de 

sólidos geométricos e diferentes planificações do cubo; 

representam e localizam pontos, retas e circunferências no plano 

cartesiano; resolvem problemas envolvendo relações métricas em 

um triângulo retângulo; resolvem problemas envolvendo as 

grandezas volume e capacidade, estabelecendo a relação entre suas 

medidas; calculam o perímetro de polígonos sem o apoio de 

malhas quadriculadas; áreas de semicírculo e trapézio retângulo e 

volume de paralelepípedo, cilindro e cone, dada a fórmula; 
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Intervalo Perfil Descrição sintética 

resolvem problemas de porcentagens, noções de juros simples e 

lucro; resolvem problemas envolvendo equações do primeiro e 

segundo graus e exponenciais, bem como sistemas de equações; 

resolvem problemas envolvendo as progressões aritméticas e 

geométricas; reconhecem e manipulam funções lineares, afins, 

quadráticas, exponenciais e trigonométricas; leem, utilizam, 

interpretam e analisam informações vinculadas aos gráficos de 

linha do plano cartesiano e gráficos de colunas, representando 

diversas variáveis; calculam a média aritmética de um conjunto de 

valores e a probabilidade de ocorrência de um evento simples e de 

dois eventos sucessivos; resolvem problemas de contagem, 

utilizando o princípio multiplicativo sem e com repetição de 

elementos, podendo utilizar fórmulas da análise combinatória. 

Fonte: Ceará (2008a). 

 

Alguns pontos podem ser observados sobre essa distribuição dos perfis, a saber: 

a) não determinam pontos que, porventura, possam evoluir ao longo do processo 

de escolarização; 

b) explicitam habilidades referentes ao conhecimento matemático que os 

estudantes aprenderam; 

c) permitem uma percepção a respeito dos conhecimentos ainda não 

consolidados, mas que podem ser observados em níveis de proficiência 

posterior. 

As características apresentadas nos perfis não esgotam tudo aquilo que os alunos 

são capazes de fazer, haja vista que as habilidades avaliadas são apenas aquelas consideradas 

mais importantes em cada etapa da escolarização e passíveis de serem avaliadas num teste de 

múltipla escolha. Cabe aos docentes, através dos instrumentos de observação e registro que 

utilizam em sua prática cotidiana, identificar outras características apresentadas por seus 

alunos e que não são contempladas nos perfis. Isso porque, embora existam traços comuns a 

alunos que se encontram num mesmo nível de proficiência, existem, também, diferenças 

individuais que precisam ser consideradas para a reorientação da prática pedagógica, com 

vistas à melhoria da qualidade da educação (CEARÁ, 2008a). 
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2.3.10 Níveis de proficiência por categorias de desempenho  

 

Levando-se em consideração os resultados de proficiências obtidos através da 

TRI, foram definidas categorias associadas aos níveis de proficiência estipulados na escala de 

proficiência. Essas categorias por níveis de proficiência estão agrupadas no Quadro 5 e dizem 

respeito apenas aos alunos do 3ª série do ensino médio. 

 

Quadro 5 – Níveis de proficiência compreendidos pelo padrão de desempenho do ensino 

médio 

Fonte: Ceará (2014). 

 

O quadro a seguir faz uma correlação entre a categoria de desempenho e o nível 

de proficiência, o que possibilita uma interpretação imparcial do desempenho dos alunos, 

dando margem para que os gestores e professores possam identificar problemas na 

aprendizagem desses alunos e promover ações para elevar o nível de aprendizagem 

desenvolvida pelos agentes nos processos de ensino e aprendizagem. Como dito 

anteriormente, essas faixas de padrão de desempenho encontram-se limitadas às habilidades 

avaliadas. 

 

Quadro 6 – Interpretação dos padrões de desempenho e nível de proficiência 

Padrão de 

desempenho 
Interpretação 

Nível de 

proficiência 

Muito crítico 

Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho 

revelam ter desenvolvido competências e habilidades que se 

encontram muito aquém do que seria esperado para o 

período de escolarização em que se encontram. Portanto, 

necessitam de uma intervenção focalizada de modo a 

progredir com sucesso em seu processo de escolarização. 

Esses alunos são capazes, ao final do 3º ano do ensino 

Abaixo de 

250 

Disciplina 
Padrão de Desempenho - 3ª série do ensino médio 

Muito crítico Crítico Intermediário Adequado 

Língua 

Portuguesa abaixo de 225 225 ⱶ 275 
275 ⱶ 325 

325 e acima 

Matemática abaixo de 250 250 ⱶ 300  300 ⱶ 350  350 e acima 
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Padrão de 

desempenho 
Interpretação 

Nível de 

proficiência 

médio, apenas, de identificar forma ampliada de uma figura 

simples em malha quadriculada; resolver problemas de 

subtração de números racionais escritos na forma decimal 

com o mesmo número de casas decimais, localizar 

informações em gráficos de colunas duplas, resolver 

problemas envolvendo conversão de kg para g ou 

relacionando diferentes unidades de medidas de tempo 

(mês/trimestre/ano); resolver problemas que envolvam 

subtração de números decimais com o mesmo número de 

casas; localizar dados em tabelas de múltipla entrada. 

Crítico 

Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho 

demonstram ter começado um processo de sistematização e 

domínio das habilidades consideradas essenciais ao período 

de escolarização em que se encontram. Contudo, também 

para esse grupo de alunos, é importante o investimento de 

esforços para que se possam desenvolver habilidades que 

envolvam resoluções de problemas com um grau de 

complexidade um pouco maior. Além das habilidades 

apresentadas no padrão de desempenho anterior, esses 

alunos revelam, ao final do 3º ano do ensino médio, ser 

capazes de localizar números inteiros e números racionais, 

positivos e negativos, na forma decimal, na reta numérica, 

reconhecer e aplicar em situações simples o conceito de 

porcentagem, utilizar o conceito de progressão aritmética 

(PA); calcular probabilidades simples; identificar a fração 

como parte de um todo sem apoio da figura; calcular o valor 

numérico de uma expressão algébrica, incluindo 

potenciação. 

250 - 300 

Intermediário 

Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho 

demonstram ter ampliado o leque de habilidades tanto no 

que diz respeito à quantidade quanto no que se refere à 

300 - 350 
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Padrão de 

desempenho 
Interpretação 

Nível de 

proficiência 

complexidade dessas habilidades, as quais exigem um maior 

refinamento do processo cognitivo nelas envolvido. Além 

das habilidades apresentadas no padrão de desempenho 

anterior, esses alunos, ao final do 3º ano do ensino médio, 

são capazes de, por exemplo, calcular o volume dos sólidos a 

partir da medida de suas arestas; solucionar problemas 

envolvendo propriedades dos polígonos regulares inscritos 

(hexágono), para calcular seu perímetro; reconhecer o 

significado da palavra perímetro; identificar crescimento e 

decrescimento em um gráfico de função, calcular o resultado 

de uma divisão em partes proporcionais e identificar o tempo 

seguinte em uma sequência dada, progressão geométrica 

(PG); calcular expressões numéricas com números inteiros e 

decimais positivos e negativos; ler informações fornecidas 

em gráficos envolvendo regiões do plano cartesiano. 

Adequado 

Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho 

revelam ser capazes de realizar tarefas que exigem um 

raciocínio algébrico e geométrico mais avançado para 

resoluções de problemas, além de desenvolverem 

habilidades que superam aquelas esperadas para o período de 

escolaridade em que se encontram. Além das habilidades 

apresentadas no padrão de desempenho anterior, esses 

alunos revelam ser capazes, ao final do 3º ano do ensino 

médio, de calcular o volume de um paralelepípedo; efetuar 

cálculos de divisão com números racionais (forma 

fracionária e decimal, simultaneamente); resolver problemas 

usando sistemas de equação do primeiro grau ou que recaem 

em equação do segundo grau; resolver problemas de 

contagem envolvendo permutação; calcular a probabilidade 

de um evento, usando princípio multiplicativo para eventos 

independentes; resolver equações exponenciais simples; 

Acima de 

350 
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Padrão de 

desempenho 
Interpretação 

Nível de 

proficiência 

resolver problemas envolvendo relações métricas no 

triângulo retângulo; resolver problemas simples envolvendo 

funções exponenciais; utilizar a definição de PA e PG para 

resolver um problema e calcular a área total de uma pirâmide 

regular. 

Fonte: Ceará (2009a). 

 

2.3.11 Diagnóstico pedagógico 

 

Entende-se por diagnóstico o processo que engloba a forma de olhar, de 

selecionar variáveis, de discernir e, finalmente, de formar juízos sobre os fatos e pessoas 

observados. Através do diagnóstico, obtêm-se resultados capazes de proporcionar ações que 

busquem estabelecer algum nível de ajuste em relação à situação diagnosticada. É importante 

ressaltar que o diagnóstico tem como recurso operatório a avaliação, recheada de 

procedimentos que devem ser guiados por padrões previamente estabelecidos pelo proponente 

do diagnóstico, podendo ser o governo, a escola, uma empresa privada ou estatal, uma pessoa 

física ou outra. 

 

2.3.12 Considerações sobre as duas décadas do SPAECE  

 

O SPAECE é o veículo avaliativo passível de proporcionar o diagnóstico de 

desempenho dos alunos do estado do Ceará. Portanto, o objetivo final do processo de 

avaliação externa e censitária ora em voga é estabelecer o diagnóstico do nível de 

aprendizagem dos alunos por escola nas disciplinas avaliadas. Após as ações de 

instrumentalização, aplicação, análise de dados, relacionamento de dados com categorias, 

identificação de informações na escala de proficiência e interpretação de dados, é possível 

construir o diagnóstico da escola. De posse dessas informações, é possível identificar, e até 

mesmo nomear, os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e que podem ter a sua 

permanência na escola ameaçada pelos fantasmas da evasão, reprovação e exclusão (CEARÁ, 

2008b). 

É a partir da construção e análise minuciosa desses instrumentais que os 

resultados da avaliação são disseminados para os envolvidos no processo educacional do 
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Ceará. Destaque-se, no entanto, que, apesar de ter havido muitos avanços no SPAECE ao 

longo desses anos, muito ainda precisa ser discutido e realizado para aperfeiçoar esse sistema 

de avaliação do Ceará. Sugere-se, para tanto, que as reflexões acerca desses desafios levem 

em consideração os seguintes aspectos: 

a) o uso de outro modelo de avaliação que complemente a avaliação somativa, 

pois, como o próprio Scriven (1967) sugere, esse modelo é deficiente para 

estimar determinados parâmetros de uma avaliação; 

b) a promoção da integração entre os que detêm as informações psicométricas e 

estatísticas e as outras áreas de conhecimentos, facilitando a interpretação das 

informações produzidas; 

c) a possibilidade de propiciar, como salienta Stake (1994), relatórios 

diferenciados para públicos diferenciados que tenham interesses nos resultados 

das avaliações estaduais, de modo que os resultados possam ser não somente 

amplamente divulgados, mas entendidos por todos os envolvidos no processo; 

d) o estudo de análises contextuais e a avaliação de contexto, seguindo as 

orientações propostas no modelo CIPP, da autoria de Stufflebeam e Shinkfield 

(1995), relacionando os resultados encontrados às análises contextuais; 

e) a promoção de interação entre a avaliação e as propostas de formação 

continuada dos professores, já que os resultados da avaliação estão ligados à 

prática pedagógica do professor, redirecionando os cursos de formação a partir 

desses resultados; 

f) a observância da matriz curricular, a fim de que ela não perca espaço para a 

matriz de referência;  

g) a agilidade na entrega dos resultados da avaliação, pois, quanto menor for o 

tempo de entrega para os interessados, maiores são as possibilidades de 

redimensionamento de rumos nos processos de ensino e aprendizagem; 

h) o entendimento de que a avaliação pode ser um processo de empoderamento 

dos envolvidos, em que todos os sujeitos possam ser atores ativos do processo, 

assumindo o poder sobre ações e atitudes que envolvam seus interesses. 

 

A seção a seguir aborda as ferramentas matemáticas que irão subsidiar a análise 

de dados dessa pesquisa, cujo intuito consiste em identificar fatores sociais econômicos e 

culturais que, por ventura, tenham relação com o desempenho em Matemática. 
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2.4 Ferramentas matemáticas para tratamento das informações nas Ciências Sociais: 

análise multivariada e álgebra multilinear 

 

 “Se consegui ver mais longe é porque estava aos 

ombros de gigantes” (NEWTON, 1676, p. 1). 

 

Essa célebre frase foi proferida e escrita por um grande físico inglês chamado 

Isaac Newton. Os gigantes a que Newton se referia eram o italiano Galileu Galilei e o alemão 

Johannes Kepler, que foram contemporâneos um do outro e que antecederam à geração de 

Newton. Já Galileu e Kepler também se ancoraram nos ombros de outro gigante: Nicolau 

Copérnico, que desafiou a longa tradição geocêntrica, afirmando que a terra se movimentava 

em torno do sol e não o contrário. O fato é que Galileu e Kepler, contrariando o que estava 

posto, defenderam o sistema de Copérnico. Newton, aos ombros desses gigantes, como o 

mesmo afirmaria, formularia teses que revolucionariam a dinâmica dos movimentos. 

Provavelmente, Newton não chegaria a resultados tão relevantes sem o auxilio de teorias que 

antecederam as suas. Assim se move a Ciência! 

No uso de ferramentas matemáticas para a análise da mente humana, o destaque 

inicial é creditado a Charles Edward Spearman; parafraseando Newton, ele é um dos gigantes 

que incitou diversas pesquisas nessa área. Psicólogo, nascido na Inglaterra e conhecido pelo 

seu trabalho na área da estatística, é pioneiro na análise fatorial e o criador do coeficiente de 

correlação de postos de Spearman. Em 1904, publicou o notório artigo sobre a análise fatorial 

da inteligência, introduzindo relevantes considerações sobre o conceito de variável latente 

(MARÔCO, 2014). 

Posteriormente, na década de 1930, a análise fatorial sofre significativos avanços 

com a teoria de Louis Leon Thurstone, que concentrou suas investigações sobre a inteligência 

humana, distanciando-se um pouco das concepções de Spearman. Thurstone recusava a 

existência de uma inteligência geral, considerando antes que existiriam múltiplas aptidões. 

Então, ao aplicar testes de aptidão, os dados foram submetidos à análise fatorial e revelaram 

sete aptidões primárias: aptidões espaciais e visuais, rapidez perceptual, aptidão numérica, 

compreensão verbal, memória, fluidez verbal e raciocínio. Após esse estudo, ele concluiu que 

uma pessoa pode ter uma aptidão maior para determinada situação e menor para outra 

(ANDRIOLA, 1997). 

Com o advento computacional e o desenvolvimento de softwares, os cálculos das 

matrizes dos autovalores e autovetores tornaram-se possíveis. Como na maior parte das 

descobertas no ramo das ciências, o seu desenvolvimento foi conduzido a partir da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_fatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_postos_de_Spearman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_postos_de_Spearman
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necessidade de se analisar um conjunto de dados com muitas variáveis correlacionadas. Nas 

últimas três décadas, as técnicas analíticas multivariadas têm sido fortemente utilizadas em 

estudos de diversificados campos do saber com o intuito de estudar o comportamento de duas 

ou mais variáveis simultaneamente. Dessa forma, dada a importância das técnicas da análise 

multivariada para essa pesquisa, o presente trabalho destaca a PCA como uma potencial 

ferramenta na redução de dimensionalidade de dados multivariados em um número menor de 

dimensões independentes de um conjunto de dados analisados, e, ainda, estende essa 

investigação para uma análise multilinear, com destaque para o método tensorial de 

decomposição tensorial PARAFAC. 

 

2.4.1 Análise multivariada 

 

Como supracitado, a tecnologia computacional possibilitou que muitas 

informações fossem armazenadas e, por conseguinte, tratadas. Na posse de uma grande 

quantidade de informações, surge um questionamento: como interpretá-las e, obedecendo à 

natureza multivariada, como extrair informações que sejam relevantes? 

A análise multivariada consiste em um conjunto de métodos que permite a análise 

simultânea de medidas múltiplas para cada indivíduo ou objeto em análise, ou seja, qualquer 

método que permita a análise simultânea de duas ou mais variáveis pode ser considerado 

como multivariado. Entretanto, faz-se necessário salientar que as análises univariadas deverão 

ser complementares às multivariadas, principalmente quando existir constatações de 

diferenças significativas em uma análise multivariada, devendo, esta, portanto, ser precedida 

de testes univariados. 

Hair et al. (2005, p. 26) afirmam que “não é fácil definir análise multivariada, 

pois, de um modo geral, ela refere-se a todos os métodos estatísticos que simultaneamente 

analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto de investigação”. E assim 

salientam: “muitas técnicas multivariadas são extensões de técnicas da análise univariada e da 

análise bivariada. Outras técnicas, contudo, são unicamente projetadas para lidar com 

questões multivariadas” (HAIR et al., 2005, p. 26). 

Entretanto, será considerado, no presente estudo, que a análise multivariada 

incluirá tanto as técnicas de múltiplas variáveis quanto as técnicas multivariadas, uma vez que 

se acredita que o trato com a as técnicas de múltiplas variáveis é fundamental para a 

compreensão, de fato, das técnicas estatísticas multivariadas. 
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Os métodos multivariados são escolhidos de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Nesse sentido, Vicini (2005) afirma que a estatística multivariada, com os seus diferentes 

métodos, difere de uma prateleira de supermercado abarrotada de produtos com a mesma 

função, pois cada método tem sua fundamentação teórica e sua aplicabilidade. O Quadro 7 

apresenta algumas técnicas multivariadas e uma breve aplicação sobre cada técnica. 

 

Quadro 7 – Técnicas multivariadas e aplicações 

Técnicas Aplicações/Uso 

Análise fatorial (AF) 

Interessa investigar se as covariâncias ou correlações de um 

conjunto de variáveis observadas podem ser explicadas em 

termos de um número menor de construtos não observados, 

denominados variáveis latentes (VIEIRA; RIBAS, 2011, p. 29). 

Análise de 

Componentes 

Principais (PCA) 

Transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num 

conjunto menor de variáveis independentes, combinações 

lineares das variáveis originais, designadas por componentes 

principais (MARÔCO, 2014, p. 441). 

Regressão múltipla e 

correlação múltipla 

Utilizada para prever e explicar variáveis métricas, todavia não 

se aplica quando as variáveis não são métricas, adequando-se 

melhor à análise de discriminante ou regressão logística (HAIR 

et al. 2005, p. 205). 

Análise discriminante 

múltipla e regressão 

logística (logit) 

Empregada quando a variável dependente é categórica (nominal 

e não métrica) e as variáveis independentes são métricas (HAIR 

et al. 2005, p. 209). 

Análise Multivariada de 

Variância e Covariância 

(MANOVA) 

Mede as diferenças para duas ou mais variáveis dependentes 

métricas, com base em um conjunto de variáveis categóricas 

(não métricas) que atuam como variáveis independentes (HAIR 

et al. 2005, p. 271). 

Análise conjunta 

Usada especificamente para entender como os respondentes 

desenvolvem preferências por produtos ou serviços (HAIR et al. 

2005, p. 323). 

Correlação canônica 

Facilita o estudo das inter-relações entre conjuntos de múltiplas 

variáveis dependentes e múltiplas variáveis independentes 

(HAIR et al. 2005, p. 364). 
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Análise de 

agrupamentos (clusters) 

Permite agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos 

relativamente a uma ou mais características comuns (MARÔCO, 

2014, p. 531). 

Escalonamento 

multidimensional 

(MDS) 

Permite representar, de forma parcimoniosa, num sistema 

dimensional reduzido, as proximidades (semelhanças/ 

dessemelhanças) entre sujeitos e objetos, a partir de um conjunto 

de atributos multivariados medidos (MARÔCO, 2014, p. 567). 

Análise de 

Correspondência (AC) 

ou Análise Fatorial 

Categórica 

Adequada para dados categóricos, que permitem analisar 

graficamente as relações existentes através da redução de 

dimensionalidade do conjunto de dados. Tem como base a 

decomposição do valor singular de uma matriz e é utilizada para 

representar graficamente as linhas e as colunas dessa tabela 

como pontos em espaços vetoriais de pequena dimensão 

(GREENACRE, 1984, 2007; BENZÉCRI, 1992). 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2015). 

 

Apesar desse montante de técnicas, nesta pesquisa, as análises de dados serão 

subsidiadas pela PCA e, desse modo, ela será tratada na seção seguinte com maior ênfase. 

 

2.4.1.1 A análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A PCA foi proposta por Ralph Pearson em 1901. Para ele, o objetivo inicial da 

PCA consistia em encontrar linhas e planos que melhor se ajustassem a um conjunto de 

pontos em um espaço p-dimensional. Por sua vez, um trabalho posterior sobre o desempenho 

de um conjunto de estudantes foi avaliado por uma sequência de testes escolares, em que a 

maioria das variáveis estava correlacionada. No final dos anos de 1920 e início de 1930, a 

PCA foi mais bem desenvolvida por Hotelling (1933). Por conta de o desenvolvimento do 

método ter se dado com mais ênfase por esse teórico, a PCA também é conhecida como a 

transformada de Hotelling (1933). 

A PCA tem por finalidade analisar os dados de modo a reduzi-los, possibilitando 

escolhas mais representativas a partir de combinações lineares das variáveis originais. Assim, 

quando os dados estão inter-relacionados, a partir da aplicação do método PCA, poderão ser 

reduzidos e analisados sob outra ótica. Para Regazzi (2001), procura-se redistribuir as 

variações das variáveis de modo a obter o conjunto ortogonal de eixos não correlacionados. 
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Então: “[…] essa redução se dá quando transforma-se um conjunto de variáveis originais em 

um novo conjunto de variáveis que mantém, ao máximo a variabilidade do conjunto. Isto é, 

com menor perda possível de informação” (VICINI, 2005, p. 11). 

É importante salientar que, de modo prático, o algoritmo se baseia na matriz de 

variância - covariância ou, ainda, na matriz de correlação, em que serão extraídos os 

autovalores e autovetores. Nessa perspectiva, tem-se que: “A análise de fator interessa 

investigar se as covariâncias, correlações de um conjunto de variáveis observadas, podem ser 

explicadas em termos de números menor de construtos não observados denominados variáveis 

latente ou comum” (VIEIRA; RIBAS, 2011, p. 29). 

Matematicamente, a técnica da PCA é definida como uma transformação 

linear ortogonal em que os dados são transformados para um novo sistema de coordenadas, de 

modo que a maior variância, por qualquer projeção dos dados, seja alocada ao longo da 

primeira coordenada; a segunda maior variância se aloque ao longo da segunda coordenada, e 

assim sucessivamente. Silva et al. (2013) acrescentam que esse método procura identificar as 

relações das características extraídas de uma matriz de dados, reduzindo o seu posto, que 

consiste no número de linhas não-nulas quando a mesma está escrita na forma reduzida 

escalonada por linhas ou, equivalentemente, o número de linhas ou colunas linearmente 

independentes. Dessa forma, eliminando a redundância de informações com peso desprezível 

por meio de uma decomposição em base linear ortogonal, as variáveis serão destacadas. 

Os componentes principais             são definidos por combinações 

lineares
3
, não correlacionadas, das variáveis observadas originais            . Ressalta-se 

que, em ordem decrescente, os componentes principais explicam proporções máximas da 

variação dos dados originais. Ou seja:    

 
explica o máximo da variância de todas as combinações lineares de            ;    

explica o máximo da variância residual não explicada e ao mesmo tempo não correlacionada, 

isto é, ortogonal a   ,
 
e assim por diante. 

Portanto, algebricamente, serão calculados os componentes principais com base 

em combinações lineares das variáveis originais. Como segue: 

  

                         
3
 Uma combinação linear de um conjunto S de vetores de um espaço vetorial V sobre um corpo K é uma soma 

finita , em que e  e . 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_linear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_linear
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthogonal_transformation&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vector
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_vectorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_(matem%C3%A1tica)
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A soma dos quadrados dos coeficientes é 1, isto é, utiliza-se a variância total das 

variáveis observadas, retendo todas as informações das variáveis originais, sendo derivados os 

componentes ortogonais. Entretanto, dos p componentes principais calculados pelo método 

multivariado, pode-se reter os n componentes principais que explicam, aproximadamente, a 

variabilidade total das p variáveis, com n < p. 

A figura a seguir traz a representação pictórica da PCA. Destaca-se que a 

representação pictórica é concebida como uma linguagem de comunicação baseada em 

desenhos, gráficos, tabelas e todas as formas de representação visual. 

 

Figura 10 – Representação pictórica da PCA 

 
Fonte: Silva et al. (2013). 

 

Analogamente, de forma algébrica, a PCA pode ser escrita como uma entrada 

arbitrária de     

 

Assim, a matriz é decomposta em uma adição de produtos externos associados a 

um autovalor. Salienta-se que os autovalores indicarão a importância dos vetores associados à 

PCA, de acordo com os dados da base original. 

Tem-se, então, que o primeiro componente principal é o primeiro autovetor e o 

montante total da variância que é explicada pelo autovetor se denomina autovalor. Se o 



73 

 

autovetor tiver, por exemplo, um autovalor igual a quatro, o componente explicará montante 

total de variância equivalente a quatro variáveis originais (VIEIRA; RIBAS, 2011). Todos os 

autovetores são independentes, inexistindo correlação entre eles, o que significa dizer que são 

geometricamente perpendiculares entre si. 

Nesse sentido, as cargas fatoriais do primeiro componente representam a 

correlação de cada variável observada da matriz de correlação com o primeiro componente. É, 

assim, uma função linear das variáveis originais. Por sua vez, o segundo componente é 

extraído de modo semelhante ao primeiro, contudo, em vez de ser extraído com base na 

matriz de correlação original, é obtido da matriz residual, isto é, da matriz após a extração do 

primeiro componente. Assim, conforme o próximo componente é extraído, ele não se 

correlaciona com os anteriores, sendo ortogonal ao anterior. 

Vale, ainda, um destaque a respeito da diferença entre a PCA e a AF, a saber: 

a) para Hair et al. (2005), na maioria dos casos, tanto a PCA quanto a AF chegam 

aos mesmos resultados se o número de variáveis superar 30 ou se as 

comunalidades excederem 0,60 para a maior parte das variáveis; 

b) Vieira e Ribas (2011) afirmam que o método Principal axis factor analysis é 

matematicamente similar ao método de componentes principais. A diferença 

principal entre eles é que, no procedimento Principal axis factor analysis, a 

diagonal principal da matriz de correlação é modificada, uma vez que se 

substitui a correlação de cada variável consigo mesma pela correspondente 

comunalidade, que mensura a relação da variável com todas as demais; na 

PCA, os elementos da diagonal principal da matriz de correlação são as 

variâncias das respectivas variáveis, sendo iguais a 1; 

c) Tabachnick e Fidell (2007) argumentam que, para uma solução teórica não 

contaminada por variabilidade de erro, a análise fatorial deve ser escolhida. 

Todavia, se o intuito da pesquisa consiste em um resumo empírico do conjunto 

de dados, a PCA é uma escolha melhor; 

d) para Garson (2009), a PCA, assim como a análise fatorial, é utilizada para fins 

de redução de dados, mas a análise fatorial é, em geral, mais aceita quando o 

objetivo da pesquisa é detectar a estrutura dos dados ou a modelagem causal. 

É sobre os “ombros” da técnica da PCA que se amparam os estudos dessa gama 

de teóricos citados ao longo deste estudo, e que esta proposta de tese propõe a identificação 

dos fatores associados ao desempenho dos alunos da rede pública do ensino médio do Estado 

do Ceará. Além disso, como um dos objetivos do trabalho é verificar, por meio da análise 
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multidimensional, utilizando-se da decomposição tensorial, como se manifesta o 

comportamento dessas mesmas variáveis, a abordagem da análise multilinear também será 

explanada adiante, em particular com uma descrição da decomposição PARAFAC. 

 

2.4.2 A álgebra multilinear 

 

Para Nunes (2015), a análise multidimensional é uma área que empreende 

conjuntos de dados chamados de tensores, cuja organização não está, necessariamente, restrita 

ao plano unidimensional ou bidimensional, podendo compreender n-dimensões. Na álgebra 

multilinear, o conceito de decomposição tensorial foi introduzido por Frank Lauren 

Hitchcock, em 1927, conforme acentuam Vasconcelos et al. (2011). Em 1944, as noções 

dessa decomposição foram aprofundadas por Cattelin, que introduziu o conceito de perfis 

paralelos proporcionais em relação à rotação de soluções da análise fatorial, conforme 

acentuam Tomasi e Bro (2007). Já Ledyard Tucker propôs um modo para calcular os 

parâmetros de um modelo que se tornou uma forte ferramenta para análise de três vias (e de 

maior dimensão) de matrizes de dados. A generalidade do modelo Tucker3 e o fato de que ele 

cobre o modelo PARAFAC, como um caso especial, tornou-o um modelo frequentemente 

utilizado para a decomposição, compressão e interpretação em muitas aplicações. Entretanto, 

faz-se importante destacar que os objetivos do PARAFAC e do modelo Tucker permanecem 

distintos. Tomasi e Bro (2006) asseveram que com o modelo PARAFAC existe uma busca de 

uma melhor aproximação de baixa patente de um conjunto de dados, enquanto que, utilizando 

modelos Tucker, procura-se o melhor subespaço que abrange a variação dos diferentes 

modelos. 

Todavia, o interesse pelos modelos de decomposição tensorial se intensificou na 

década de 1970, quando Jonathan Douglas Carrol e Cristopher J. Chang desenvolveram a 

decomposição Canônica, denominada CANDECOMP, que consistia em uma decomposição 

tridimensional em que cada componente do tensor poderia ser representado por uma 

composição de três vetores. Harshman, no mesmo período, mas de forma independente ao 

trabalho de Carrol e Chang (1970), desenvolve o modelo PARAFAC (caso particular do 

modelo Tucker3), similar ao CANDECOMP, que ordena os dados e decompõe na soma de 

produtos triplos. Ele apresentou uma alternância de procedimentos dos mínimos quadrados 

(ALS). O CANDECOMP e o PARAFAC são modelos de decomposição tensorial, mas, 

afinal, o que é um tensor? 
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Kolda e Bader (2009) definem um tensor como um ordenamento de dados 

multidimensionais que varia de acordo com a ordem. Assim, um tensor de primeira ordem é 

um vetor; de segunda ordem, é uma matriz; e tensores de ordem n ≥ 3 são chamados de 

tensores de ordem superior. A estrutura tensorial é uma organização natural da informação 

para o caso em que a informação possui características multidimensionais. Nesse sentido, o 

tensor é uma forma de representar um conjunto de dados com características multivariáveis. 

Contudo, assim como em outras formas de decomposição, por vezes, uma reorganização do 

conjunto de dados é necessária. É comum a utilização de uma organização matricial das 

variáveis (atributos) presentes em um tensor. Essa reorganização é em forma de um 

desdobramento matricial, uma vez que os arranjos matriciais são facilmente tratados nos 

programas computacionais. A seguir, a Figura 11 apresenta uma estrutura tensorial de ordem 

3. 

 

Figura 11 – Estrutura tensorial de ordem 3 

 
Fonte: Lacerda Neto (2005, p. 7). 

 

Em que I = 1, 2,…, I; J = 1, 2,…, J e K = 1, 2,…, K. As representações matriciais, 

também conhecidas com slices ou fatias, têm três conjuntos, a saber: conjunto das matrizes na 

horizontal, matrizes laterais e matrizes frontais. A Figura 12 se reporta a essa visualização. E 

a determinação de tais variáveis dará origem aos dados de três vias, ou seja, os dados podem 

ser organizados de um cubo, em vez de uma matriz, como em conjunto padrão de dados 

multivariados. 
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Figura 12 – Tensores de ordem três 

 
Fonte: Lacerda Neto (2005, p. 8). 

 

Ressalta-se que, conforme acena Lacerda Neto (2005), a análise tensorial oferece 

soluções que possuem manipulações matemáticas simples e de fácil interpretação. E sua 

estrutura oferece vantagens em relação às decomposições matriciais: 

 
Algumas estruturas tensoriais são únicas, implicando na não necessidade de 

imposições de constantes e/ou restrições ao modelo. […] Considerando o fato de 

que o modelo é apropriado para a organização dos dados, o uso da estrutura tensorial 

implica em uma organização parcimoniosa. Essa organização apresenta uma riqueza 

de informação com relação aos efeitos multivariáveis, facilitando o tratamento e a 

interpretação dos dados, além de fornecer maiores possibilidades de explorá-los. 

(LACERDA NETO, 2005, p. 6). 

   

Salienta-se que algumas operações básicas tensoriais são importantes para a 

implementação dos algoritmos que analisam uma estrutura multidimensional de dados e, 

portanto, serão vistas a seguir. 

 

2.4.2.1 Operações tensoriais elementares 

 

O desenvolvimento e a descrição de modelos multidimensionais exigem 

operações que vão além do produto usual de matrizes. Outros produtos relacionados às 

matrizes serão introduzidos. A esses produtos daremos o nome de produtos tensoriais. 

 

2.4.2.2 Produtos tensoriais  

 

Sejam U e V dois espaços vetoriais de dimensões m e n, respectivamente. 

Chamamos produto tensorial de U por V a todo par (Z, φ) que satisfaça aos seguintes 

axiomas: 

1.  Z é um espaço vetorial e φ: UxV       Z é uma aplicação bilinear do par U, V em Z; 

2. dim Z = dimU dim V; 



77 

 

3.  φ (U x V) gera Z, isto é, todo elemento de Z pode ser escrito como combinação linear (e, 

portanto, como soma) de elementos de φ (U x V); 

4. Desses axiomas segue o teorema da unicidade, isto é: dados dois espaços vetoriais U e V, 

existe um par (Z, φ) satisfazendo aos axiomas acima, tal par é único. 

Três são os produtos tensoriais introduzidos, a saber:  

a) produto de Kronecker (⊗);  

b) Hadamard ( );  

c) Khatri – Rao ( ).  

Ressalta-se que, dos três produtos tensoriais apresentados, o produto de Kronecker 

é bastante utilizado para a decomposição Tucker3. 

Por ser um método eficaz para o tratamento de dados com o intuito de realização 

de análises exploratórias, identificação de componentes e calibrações e por ser de interesse 

para essa pesquisa, um breve estudo sobre o PARAFAC consta descrito na próxima seção. 

 

2.4.2.3 Decomposição em Fatores Paralelos (PARAFAC) 

 

O PARAFAC consiste em um método de decomposição de dados multilinear 

(multidimensional ou multi-way). Como descrito, os princípios do modelo PARAFAC foram 

descritos por James McKeen Cattell, em 1944. A ideia de J. M. Cattell consistia em mostrar 

que os fatores matemáticos responderiam aos reais apenas se eles estivessem presentes, em 

diferentes proporções, em mais de um conjunto de dados e que, nesse caso, o problema da 

rotação dos fatores, por ser proporcional, teria solução única (TOMASI; BRO, 2006). Em 

1970, Richard Allan Harshman eleva essa noção aplicando para três vias de matrizes. Esse 

método foi utilizado inicialmente na psicometria, conforme disponível nos trabalhos de 

Carroll e Chang (1970), os quais, de forma independente, desenvolveram um modelo de modo 

análogo ao PARAFAC, denominado CANDECOMP. Todavia, com a terminologia de 

PARAFAC, seus primeiros registros de uso, conforme destacam Kolda e Bader (2009), 

aparecem nos estudos de Appellof e Davidson, que, inspirados na obra de Carroll e Chang 

(1970), realizaram estudos na área de Química sobre excitação-emissão de fluorescência. Vê-

se novamente, conforme ilustrado no início desta seção, a coerência dos dizeres de Newton. 

A Psicologia e a Química foram as primeiras áreas a realizarem estudos usando 

esses modelos de decomposição trilinear. Mas, com o desenvolvimento científico, ao longo 

dos anos, os modelos foram reestruturados para atingirem outras áreas de conhecimento. 

Nessa perspectiva, R. A. Harshman, em 1972, introduz o modelo PARAFAC 2, para o 
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tratamento de estudos longitudinais, o que facilitaria a aplicação de método trilinear, por 

exemplo, na Cromatografia. Dessa forma, apesar das aplicações iniciais terem sido no campo 

da Psicologia e Química, outras áreas do conhecimento têm realizado estudos e publicado 

trabalho com o uso dessa decomposição, por exemplo: Economia, Processamento de Sinais, 

Computação Visual e, em um panorama muito atual no Brasil, Avaliação Educacional. 

Segue uma lista de trabalhos que utilizaram decomposição trilinear e subsidiaram 

os estudos desta pesquisa: Enzymatic browning of Vegetables. Calibration and analysis of 

variance by multiway methods (BRO; HEIMDAL, 1996); TRICAP:Three-Way Methods in 

Chemistry and Pyschology (CHELAN, 1997); Exploratory sudy of sugar production using 

fluorescence spectroscopy and multi-way analysis (BRO, 1999); Exploring the phenotypic 

expression of a regulatory protecome- altering gene by spectroscopy an chemometrics – 

(MUNK et al., 2001); A multi- Way analysis of starch cassava properties (REIS; FERREIRA; 

SARMENTO, 2002); Decomposing EEG data space-time-frequency components using 

Parallel Factor Analysis (MIWAKEICHI et al., 2004); Analysis of lipoproteins using 2D 

diffusion-edited NMR spectroscopy and multi-way chemometrics (DYRBY et al., 2005); 

Multilinear algebra for analyzing data with multiple linkages (DUNLAVY; KOLDA; 

KEGELMEYER, 2006); Real-time monitoring chemical profiling of a cultivation process 

(BRO; MORTENSEN, 2006); New exploratory clustering tool (ACAR; BRO; SCHMIDT, 

2007); Resolving the Sign Ambiguity in the Singular Value Decomposition (BRO; ACAR; 

KOLDA, 2007); Application of the Tucker3 model to the study of diesel biodegradation (REIS 

et al., 2010); Comprehensive analysis of chromatographic data by using PARAFAC2 and 

principal components analysis (AMIGO et al., 2010). 

Percebe-se a aplicação dos métodos multilineares em diversas áreas de 

conhecimento. Ademais, se tomado como referência o quesito temporal, é notório que os 

estudos são bastante recentes se considerado o rigor e o desenvolvimento científico. No 

campo da avaliação educacional, a aplicação do PARAFAC é ainda mais recente, datando de 

artigos publicados inicialmente em 2011, propostos por um grupo de pesquisadores 

brasileiros
4
 e que também fundamentaram essa pesquisa, a saber: Análise do desempenho 

discente em um ambiente virtual de aprendizagem através de decomposição tensoriais 

                         
4
 Em busca realizada no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), foram encontradas no campo da Avaliação Educacional três teses que utilizam o 

PARAFAC para extração de fatores, a saber: Métodos matriciais e tensoriais como suporte à gestão nos cursos 

de Engenharia e Sistemas e Mídias Digitais na Universidade Federal do Ceará (UFC) (NUNES, 2015); 

Análise do contexto e dos resultados da aprendizagem da avaliação educacional em um curso de graduação 

em engenharia (VASCONCELOS, 2015); Educometrics: from theory to application (SILVA, 2017). 
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multilineares (VASCONCELOS et al., 2011) e Ferramentas de processamento e análise de 

informação aplicadas ao ensino de Engenharia (SILVA et al., 2013). 

Ressalta-se que os brasileiros que utilizaram pela primeira vez a decomposição 

PARAFAC no campo educacional são os gigantes em que a pesquisa se ampara para ir mais 

longe. A seguir, consta explicitada a estrutura da decomposição PARAFAC, bem como o 

algoritmo utilizado para a convergência do modelo. 

 

2.4.2.3.1 Estrutura do modelo PARAFAC 

 

Na decomposição PARAFAC de ordem três, a informação contida no tensor é 

decomposta em componentes trilineares da forma  e, dessa decomposição, surgirão três 

matrizes, as quais denominarão de A, B e C com os respectivos elementos    

(tensor) que possuir dimensões I x J x K 

 

Vasconcelos et al. (2011) afirmam que um modelo trilinear deve ser adotado para 

minimizar a soma dos quadrados dos resíduos  (ruído), utilizando o algoritmo de mínimo 

quadrados alternados (ALS). A seguir, na Figura 13, uma representação pictórica do modelo 

PARAFAC que traz a sua representação gráfica: 

 

Figura 13 – Decomposição de um arranjo tridimensional em r 

tríades de vetores peso 

 
Fonte: Sena, Trevisan e Poppi (2005, p. 913). 

 

Note que a decomposição fatoriza um tensor em uma soma de componentes rank-

one tensores e, ainda, a semelhança do pictograma apresentado na PCA e no PARAFAC. Tal 
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semelhança é devido ao fato do PARAFAC caracterizar-se como uma extensão da PCA em N 

dimensões. Entretanto, Tomasi e Bro (2006) asseveram que associar a decomposição 

PARAFAC a uma simples extensão da PCA e da AF pode restringir essa decomposição, de 

modo a não ser considerada uma série de propriedades matemáticas adicionais que surgem na 

análise multilinear. A seguir, uma explanação sobre o algoritmo ALS. 

 

2.4.2.4 Algoritmo ALS 

 

Em geral, o modelo PARAFAC é tratado utilizando-se o critério de mínimos 

quadrados ou um critério ALS, em que A é uma matriz diagonal semidefinida positiva 

(TOMASI; BRO, 2006). O algoritmo ALS trata a linearidade condicional e tem uma taxa de 

convergência linear, podendo exigir quantidades significativas de iterações para convergir, 

dependendo dos dados. Ressalta-se que diversas linhas de pesquisas têm sido realizadas por 

autores com o intuito de reduzir o número de iterações e, enquanto a diminuição do valor da 

função perda é suficientemente grande, a busca por uma solução é interrompida. A respeito 

do ALS, Lacerda Neto (2005, p. 38) ratifica 

 

Esse algoritmo é baseado no algoritmo LS (do ingles, Least Squares) publicado por 

Legendre (1805) e por Gauss (1809). Ele estima as matrizes de decomposição do 

método PARAFAC. A base comum consiste em agrupar uma quantidade de 

informação em subconjuntos, o ALS consiste em uma estimação iterativa e alternada 

dos diversos subconjuntos de informação no sentido de minimizar a distância 

quadrática da informação estimada até alcançar a convergência, i.e. quando os 

parâmetros estimados não variarem com o aumento do número de iterações. 

 

Bro e Kiers (2003) acentuam que a ótima convergência poderá não ser garantida, 

o que depende das informações que estão nos elementos do tensor, do método e das condições 

iniciais do algoritmo. Uma das vantagens do uso do ALS é o tratamento dos valores faltosos, 

ou ainda quando os desvios padrão estão disponíveis apenas para os elementos. Ademais, sua 

relativa simplicidade de manuseio tem auxiliado na escolha de muitos pesquisadores por esse 

algoritmo. 

A seguir, estão apresentados os procedimentos metodológicos e neles, novamente, 

a PCA e o PARAFAC serão tratados com os detalhes necessários para o entendimento dos 

resultados da pesquisa. 

 

  



81 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar fatores associados ao 

desempenho acadêmico em dois tipos de escola, considerando as análises socioeconômicas, o 

uso de testes de ANOVA, a partir das notas em Matemática, e um questionário que foi 

nomeado de Escala de CIE. Ademais, é alvo da investigação desta tese validar o uso do 

PARAFAC para a área de avaliação educacional. No primeiro passo da análise, buscou-se 

encontrar possíveis diferenças socioeconômicas entre as escolas convencionais e 

profissionais. A seguir, foram realizados testes de ANOVA com vistas a identificar diferenças 

significativas entre as médias de proficiência dos dois tipos de escolas, não deixando de 

verificar possíveis resultados significativos interescolares. Por fim, para a escala CIE, 

aplicaram-se as decomposições bilinear e trilinear no intuito de identificar e comparar as 

componentes extraídas em cada análise. 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, uma vez que, conforme acentua 

Stake (1967), busca identificar variáveis ou propriedades e concentra-se nas variáveis que 

mostram grande variação; realiza medidas e estabelece correlações, procurando identificar 

padrões de covariação; explica genericamente os fenômenos, a partir da ideia que tem respeito 

à população; seleciona uma amostra para estudo; compara medidas; faz análises estatísticas, 

procurando explicar a variação e a covariação; prepara tabelas e quadros para explicar essa 

variação e covariação; generaliza, formalmente, sobre a relação entre as variáveis estudadas. 

O produto é uma explicação que destaca as características das variáveis para a população na 

qual a generalização se assemelha a leis. Todavia, durante o percurso deste texto, as análises 

qualitativas não são desconsideradas. 

 

3.2 Amostra 

 

Independente de qual seja o estudo, de modo geral, é quase impossível examinar 

todos os elementos de uma população de interesse. Assim, é comum em boa parte dos 

estudos, especialmente aqueles que lidam com grande quantidade de sujeitos, se eleger uma 

parcela da população para o tratamento desses dados. Uma parte da população que seja 

representativa é denominada amostra. No entanto, um problema que poderá surgir está 
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relacionado à representatividade desse “pedaço” da população; isto é, até que ponto o estudo 

da amostra realmente representa o todo, de modo a se fazer inferências. Destaca-se que o 

processo de inferência estatística, para Marôco (2014, p. 8), só é “válido quando as amostras 

estruturadas são representativas da população que se deseja estudar”. 

Além disso, é errôneo pensar que, em caso de acesso a todos os dados, tenha-se 

maior precisão. Deve-se considerar, também, que os erros de coleta e manuseio de um grande 

número de dados são maiores que as imprecisões quando se generaliza, via inferência, as 

conclusões de uma amostra bem selecionada (CORREA, 2006). 

Neste trabalho, estudou-se uma amostra de 2400 alunos da 3ª série do ensino 

médio que pertencem a dois tipos de escolas públicas estaduais do município de Fortaleza-

CE, a saber: as escolas convencionais e as profissionais. Esses sujeitos responderam ao teste 

de rendimento de Matemática e ao questionário socioeconômico no ano de 2011. Desse 

montante de investigados, 1200 pertenciam à escola convencional; e 1200, à escola 

profissionalizante. O número 1200 por escola foi escolhido em virtude de esse quantitativo ser 

a população de alunos matriculados na 3ª série do ensino médio das escolas profissionais em 

2011 no município de Fortaleza. Em decorrência dessa limitação e por necessitar que na 

decomposição trilinear os conjuntos em estudo tenham o mesmo número de sujeitos, a 

amostra de alunos das escolas convencionais foi definida na mesma quantidade. As seções 

seguintes apresentam, de forma detalhada, a amostra de estudantes em cada tipo de escola. 

 

3.2.1 A amostra de alunos das escolas convencionais 

 

Conforme mencionado, formam a amostra das escolas convencionais 1200 

sujeitos que responderam completamente ao questionário socioeconômico e ao teste de 

Matemática na 3ª série do ensino médio no ano de 2011. Todavia, a população de alunos 

avaliados na 3ª série do estado do Ceará, retiradas as inconsistências e missings, totalizou 

69172 alunos, dos quais 13 898 eram do município de Fortaleza. Ressalta-se que o município 

de Fortaleza se subdivide em seis regiões e a amostra contemplou 200 avaliados de cada 

região, respeitando-se, ainda, uma média de alunos por escola e uma subdivisão de modo a 

contemplar todos os turnos. Os critérios de escolha estão detalhados na tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Distribuição do quantitativo de alunos selecionados na 

amostra por regional e escola 

Regional Número de escolas Média de alunos por escola 

R1 17 11,7 

R2 20 10 

R3 18 11,1 

R4 17 11,7 

R5 31 6,4 

R6 27 7,4 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Contudo, quando a média de alunos por escola era um resultado não pertencente 

ao conjunto dos números naturais, os valores eram arredondados, de forma que a divisão de 

alunos por escola fosse possível e que o número de 200 avaliados por regional fosse 

respeitado. Por fim, o número posto era subdividido pelo número de turnos com alunos 

avaliados. Assim, por exemplo: em uma escola da qual fossem participar da amostra 12 

alunos e, caso esta possuísse avaliados de interesse para esta pesquisa nos três turnos, foram 

retirados 4 sujeitos de cada turno. A seguir, os detalhamentos da amostra das escolas 

profissionais serão destacados. 

 

3.2.2 A amostra de alunos das escolas profissionais 

 

A população de alunos avaliados na 3ª série do estado do Ceará que pertencia às 

escolas profissionais, retiradas as inconsistências e missings, totalizou 6149 alunos, o que 

demonstra que esse quantitativo equivale a menos de 10% dos alunos da escola convencional 

com as mesmas características. Desse montante, apenas 1430 alunos foram avaliados no 

município de Fortaleza, por uma amostra aleatória e probabilística que dá exatidão e eficácia à 

amostragem, pois todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de 

pertencerem à amostra. Destes, 1200 foram retirados para a composição da base de dados das 

escolas profissionalizantes. 

Compuseram essa base alunos de 11 escolas profissionais do município de 

Fortaleza. Ressalta-se que essas 11 escolas estavam, assim como na amostra das escolas 

convencionais, localizadas nas seis regiões de Fortaleza e que não houve alunos do turno 

noturno, uma vez nesse turno essas escolas não possuem atividades. 
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3.3 O instrumento 

  

Para a realização da presente pesquisa, foram utilizados os microdados dos alunos 

do ensino médio do município de Fortaleza. Foram alvo de estudo as proficiências em 

Matemática desses alunos e suas respostas ao questionário socioeconômico. O instrumento, 

apesar de ser denominado pela SEDUC como questionário socioeconômico, possui itens que 

tratam aspectos socioeconômicos, clima escolar, relação aluno/professor e avaliação dos 

insumos relacionados à gestão das atividades escolares. 

As questões do instrumento de 1 a 3 discorrem sobre o gênero, a idade e a 

qualificação do aluno segundo a raça/cor. Os itens 4 a 23 questionam sobre aspectos 

socioeconômicos; e os itens de 24 a 63 trazem questionamentos sobre o CIE. Os itens 

utilizados na parte do questionário que aborda aspectos de CIE variam numa escala do tipo 

Likert de 4 níveis: 1 (  ) concordo muito; 2 (  ) concordo pouco 3; (  ) discordo pouco; 4 (  ) 

discordo muito. 

Adverte-se que a escala Likert é uma escala psicométrica, das mais conhecidas e 

utilizadas em pesquisa quantitativa, e nela pretende-se registrar o nível de concordância ou 

discordância com uma declaração dada. O instrumento encontra-se presente no Anexo A deste 

documento. 

 

3.4 A base de dados 

 

Os dados foram fornecidos pela SEDUC e, em seguida, foram unificados em uma 

base com os ajustes necessários para a seleção da amostra, bem como para eliminação de 

possíveis ruídos. É sabido que a informação de qualidade alicerça a excelência dos resultados 

da pesquisa científica (VIEIRA; RIBAS, 2011). 

Nesse sentido, os ajustes realizados na base de dados consistiram, basicamente, na 

identificação e no tratamento de dados atípicos (outliers) e de dados perdidos (missings data). 

A rigor, os valores excessivamente reduzidos ou elevados, que podem ser considerados os 

outliers, podem distorcer os resultados. Todavia, convém notar que amostras grandes poderão 

trazer dados que, aparentemente, são atípicos, porém podem ser parte de uma realidade 

diferenciada. No caso desta tese, às vezes, os respondentes marcavam mais de uma opção nos 

itens da escala e, quando esse fato ocorria, esse sujeito era desconsiderado da amostra. Os 

dados perdidos foram tratados via reposição por meio da imputação por regressão, em que o 
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valor perdido de uma variável foi estimado por intermédio da regressão dessa variável em 

relação às outras. 

A base completa é composta de informações sobre 2400 avaliados em 2011, 

pertencentes aos dois tipos de escola, sendo 1200 alocados em cada tipo de escola que a 

pesquisa pretende analisar. As informações que serão de importância para a descrição dos 

sujeitos consistiam em: respostas ao questionário socioeconômico, proficiência do avaliado 

em Matemática e tipo de escola do avaliado. 

 

3.5 Procedimento e desenho da pesquisa 

 

A questão inicial dessa pesquisa foi formulada a partir da inquietação em se 

utilizar uma ferramenta matemática inovadora no campo de avaliação educacional para 

extração e mineração de dados. A pergunta que se projetava girava em torno da viabilidade do 

uso do PARAFAC para a extração de fatores no campo da avaliação educacional, utilizando-

se, para tanto, os dados do SPAECE 2011. Ademais, comparou-se, partindo do fato de que o 

PARAFAC é uma extensão da PCA, os achados nesses dois métodos. 

Nesse sentido, faz-se necessário destacar que, apesar desse estudo identificar 

fatores associados ao desempenho acadêmico nas escolas convencionais e profissionais, 

descrever resultados de desempenho na disciplina de Matemática, separar as condições 

socioeconômicas em que se encontram os alunos de Fortaleza, a questão central da tese se 

desdobra em comparar os achados nas decomposições bilinear e trilinear, verificando, assim, 

a viabilidade da decomposição trilinear para mineração e extração de dados no campo da 

educação e, mais precisamente, no campo da avaliação educacional. 

Conforme supracitado, estudos semelhantes foram propostos por um grupo de 

pesquisa da UFC, que renderam duas teses e dois artigos publicados em periódicos. Contudo, 

esses estudos utilizaram amostras menores e um algoritmo próprio implementado pelo grupo 

para que se concretizassem as análises.  

Na análise desta pesquisa, utilizou-se o algoritmo N -way Toolbox para 

MATLAB®. Essa é a ferramenta mais avançada para os modelos multilineares, é gratuita e 

fornece meios para a montagem PARAFAC, Tucker, N- PLS, GRAM e TLD. Ademais, 

existem diversos estudos nas áreas de quimiometria que se utilizam desse algoritmo para 

realizar a extração de fatores utilizando-se do PARAFAC. 

Assim, as fases da pesquisa seguiram estes passos: 
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a)  definição da amostra, que totaliza 2400 estudantes da 3ª série do ensino médio 

de escolas públicas, sendo 1200 sujeitos das escolas convencionais; e 1200, das 

escolas profissionais; 

b) realização das análises de estatísticas descritivas para individualizar os sujeitos 

da pesquisa, tanto das escolas convencionais como das escolas 

profissionalizantes; 

c) aplicação da PCA de acordo com as respostas dos alunos aos itens que 

abordam aspectos relacionados ao CIE, mais precisamente os itens de 24 a 63; 

d) realização da análise tensorial via PARAFAC. A montagem do tensor será 

dada conforme a Figura 14. 

 

Figura 14 – Estrutura tensorial proposta 

 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na pesquisa direta (2015). 

 

e) comparar os achados tanto no que concerne aos tipos de escolas, quanto nas 

formas de decomposição bilinear e trilinear, utilizando-se das técnicas de 

análise multivariada e multilinear. 

 

3.6 O software utilizado nas análises 

 

Para as análises, foram utilizados o Excel, o Matrix Laboratory (MATLAB®) e o 

Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS). 

Para consumação das estatísticas descritivas da amostra, utilizou-se o Excel, um 

editor de planilhas produzido pela Microsoft. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e 

capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos.  

 

 

Escolas 

Alunos 

Assertivas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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O software utilizado para as análises multilineares é o MATLAB®, que 

possibilita a análise e projeção de sistemas e produtos, com o intuito de identificação de 

padrões para explicar fenômenos rotineiros. É uma poderosa ferramenta matemática aplicada 

em diversas áreas da engenharia. A estruturação do MATLAB® está subdividida em duas 

grandes plataformas, sendo elas: o ambiente de programação propriamente dito e o ambiente 

de simulação chamado de Simulink. Assim, enquanto no ambiente de programação são 

realizados os códigos e sub-funções, no Simulink, as funções são experimentadas a partir de 

diagramas de blocos. Esse software é aplicado comumente nas engenharias, sendo 

amplamente usado para o aprendizado de máquina, processamento de sinais, processamento 

de imagem, visão computacional, comunicações, finanças computacionais, design controle, 

robótica e muito mais. Uma vasta biblioteca de caixas de ferramentas pré-construídos permite 

começar imediatamente com algoritmos essenciais para o seu domínio. Contudo, o uso dessa 

ferramenta para mineração de dados no campo educacional é raro. 

O SPSS, por sua vez, é um software aplicativo (programa de computador) do tipo 

científico e amplamente utilizado no campo das ciências sociais e humanas, sendo, nesta tese, 

o software que subsidia as análises da PCA. Originalmente, o nome era acrônimo de 

Statistical Package for the Social Sciences. Esse pacote de apoio à tomada de decisão inclui: 

aplicação analítica, Data Mining, Text Mining e estatística, que transformam os dados em 

informações importantes, proporcionando a redução de custos e aumentando a lucratividade. 

Um dos usos importantes desse software é para realizar pesquisa de mercado. 

O capítulo que segue aborda as análises dos dados desta pesquisa. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Data_Mining
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Text_Mining&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

“Um homem sensato utiliza Estatística não para ter 

conhecimento, mas sim para evitar que a ignorância o 

atinja” (CARLYLE, [18--] apud SKOPOS…, 2008, p. 

1). 

 

Conforme exposto ao longo do texto, esta pesquisa pretende investigar a 

aplicabilidade do método PARAFAC para extração e mineração de dados no campo 

educacional. Mais precisamente, partindo-se da premissa de que o PARAFAC é uma extensão 

da PCA e de como essa ferramenta já é amplamente utilizada para mineração de dados na 

referida área, pretende-se verificar essa aplicabilidade a partir de uma comparação entre os 

achados em cada uma das decomposições. 

Contudo, os dados disponibilizados e selecionados na amostra têm muito a dizer 

sobre o perfil desses estudantes, de modo a expor um retrato da educação estadual em 

Fortaleza, especialmente no que diz respeito à aprendizagem em Matemática dos sujeitos que 

foram submetidos ao teste e responderam ao questionário socioeconômico no ano de 2011. 

Assim, não poderia este trabalho desconsiderar o fato e minimizar a importância dessas 

análises, que serão discutidas a seguir. 

 

 4.1 Descrição dos aspectos socioeconômicos da amostra de alunos das escolas 

convencionais  

 

Como informado no capítulo que aborda o método desse texto, os 23 primeiros 

itens respondidos pelos alunos serão tratados de forma descritiva e não serão utilizados para 

as decomposições propostas. As três primeiras perguntas abordavam o gênero, a idade e a 

raça/cor na qual os alunos se classificavam e serão discutidas nos próximos parágrafos. 

Da amostra de alunos da escola convencional, 56% (n= 677) dos sujeitos são do 

gênero feminino. A moda das idades dos respondentes era, em 2011, de 18 anos. Na 

qualificação sobre como os alunos se intitulavam quanto ao critério raça/cor, a distribuição 

das respostas encontradas segue no Gráfico 1. 
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Gráfico 1– Caracterização da raça/cor dos alunos das escolas convencionais  

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Diante do exposto, constata-se que a maioria dos alunos se intitula como parda, de 

modo que 63% dos pesquisados concordam com essa assertiva. Logo em seguida, a categoria 

de maior escolha foi “branco”, correspondendo a 19%, seguida de “preto”, selecionada por 

10% dos respondentes, restando para as categorias amarelo e indígena apenas 8% da amostra. 

No tocante à média de proficiência em Matemática desses alunos, no referido ano, 

o valor encontrado foi de 260,3. Do Quadro 5, é sabido que o intervalo 250 ⱶ 300 corresponde 

ao nível crítico da escala de proficiência. Os alunos que apresentam esse padrão de 

desempenho demonstram ter começado um processo de sistematização e domínio das 

habilidades consideradas essenciais ao período de escolarização em que se encontram. 

Contudo, para esse grupo de alunos, é importante o investimento de esforços para que se 

possam desenvolver habilidades que envolvam resoluções de problemas com um grau de 

complexidade um pouco maior. As habilidades que esses sujeitos revelam ter adquirido ao 

final da 3ª série do ensino médio, conforme supracitado na fundamentação teórica, consistem 

em: identificar forma ampliada de uma figura simples em malha quadriculada; resolver 

problemas de subtração de números racionais escritos na forma decimal com o mesmo 

número de casas decimais, localizar informações em gráficos de colunas duplas, resolver 

problemas envolvendo conversão de kg para g ou relacionando diferentes unidades de 

medidas de tempo (mês/trimestre/ano); resolver problemas que envolvam subtração de 

números decimais com o mesmo número de casas; localizar dados em tabelas de múltipla 
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entrada; localizar números inteiros e números racionais, positivos e negativos, na forma 

decimal, na reta numérica; reconhecer e aplicar em situações simples o conceito de 

porcentagem; utilizar o conceito de PA; calcular probabilidades simples; identificar a fração 

como parte de um todo, sem apoio da figura; calcular o valor numérico de uma expressão 

algébrica, incluindo potenciação (CEARÁ, 2011). 

Ao subdividir os resultados de proficiência em Matemática por gênero, a média 

encontrada para o masculino foi de 271,9, enquanto que a média do feminino foi de 251,5. 

Ressalta-se que, apesar da média masculina ser maior que a média feminina em 

aproximadamente 20 pontos, ambos os resultados indicam que esses sujeitos estão no nível 

crítico da escala de proficiência e, portanto, dominam em maior ou menor grau as habilidades 

descritas no parágrafo anterior. 

Se essa subdivisão considerar a raça/cor, os resultados de média de proficiência 

em Matemática encontrados são os seguintes: brancos = 262,3; pardos = 260,1; preto = 262,2; 

amarelo = 260,5; índios = 244,14. A distribuição desses dados graficamente está representada 

a seguir. 

 

Gráfico 2 – Distribuição da média de proficiência por raça/cor dos alunos das escolas 

convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Do gráfico constata-se que a média de proficiência da raça/cor indígena é inferior 

às demais em, aproximadamente, 17 pontos. Tal fato é muito significativo, em especial, se 

considerarmos que essa média, obtida pelos que se caracterizaram como indígenas, analisada 

separada, faria com que esse grupo saísse do nível crítico da escala de proficiência para o 

nível muito crítico. Essa assertiva ganha destaque uma vez que eles não adquiriram as 

habilidades de: localizar números inteiros e números racionais, positivos e negativos, na 

forma decimal, na reta numérica; reconhecer e aplicar em situações simples o conceito de 

porcentagem; utilizar o conceito de PA; calcular probabilidades simples; identificar a fração 

como parte de um todo, sem apoio da figura; calcular o valor numérico de uma expressão 

algébrica, incluindo potenciação. Apesar disso, em uma análise menos aprofundada, o nível 

de proficiência médio é atribuído a todos os integrantes do grupo pesquisado. 

Os itens do número 4 até 23 serão tratados a seguir. Ressalta-se que esses itens 

abordam aspectos socioeconômicos e estarão divididos em cinco categorias de análise, que 

foram separadas considerando a escala de respostas e a especificação de cada item. 

O Gráfico 3 apresenta as respostas dos alunos aos itens 4 e 5 do questionário. 

Esses itens tratam sobre a escolaridade dos pais desses alunos. A escala variou desde nunca 

estudou, passando pelo nível superior e finalizando com a alternativa não sei responder. 

 

Gráfico 3 – Escolaridade dos pais dos alunos das escolas convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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O gráfico atenta que, tanto para os pais quanto para as mães desses alunos, a 

maior parte deles concluiu o que se denomina atualmente de ensino fundamental, seguindo 

dos pais e mães que concluíram o ensino médio. Uma parcela de apenas 4,3% e 3,8%, 

respectivamente, dos pais e mães desses alunos concluíram o nível superior. O percentual de 

alunos que não sabem responder sobre a escolaridade do pai é em torno de 17%. O número de 

mães que nunca estudaram, em número absoluto, é superior ao número de pais na mesma 

categoria. Para Biondi e Felício (2007, p. 13), 

 

em relação ao grau de instrução das mães (ou responsáveis) dos alunos, os 

resultados demonstram que quanto maior a proporção na escola de alunos com mães 

que possuem pelo menos o ensino fundamental completo, melhor o desempenho 

relativamente aos alunos com mães que possuem ensino fundamental incompleto. Já 

a proporção de alunos que não responderam à questão sobre o grau de instrução da 

mãe impacta negativamente o desempenho médio da escola, sinalizando que o perfil 

desses alunos, assim como de suas famílias, se enquadra em uma classe social mais 

baixa. 

  

O próximo gráfico apresenta as respostas dos alunos às questões 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

do questionário. Esses itens abordavam aspectos econômicos desses alunos. Os itens eram 

dicotômicos, em que o sujeito afirmava ou negava as assertivas da escala. 

 

Gráfico 4 – Aspectos econômicos dos alunos das escolas convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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calçamento em suas ruas, 29% dos alunos afirmam inexistência. Em torno de 52% asseveram 

que alguém em sua família recebe Bolsa Família. Salienta-se que o Bolsa Família é um 

programa do Governo Federal de transferência direta de renda para famílias com renda per 

capita de até R$ 140,00 (CASTRO; MODESTO, 2010). Todavia, o programa exige que a 

família cumpra certas condicionalidades, vistas como um compromisso pela mesma, feito 

com a saúde, a educação e a assistência social. Tais compromissos solicitam que as crianças e 

os adolescentes de 06 a 17 anos estejam regularmente matriculados nas escolas e com 

frequência mínima de 85%. Além disso, as de 0 a 07 anos de idade devem estar com o cartão 

de vacina em dia e devem ser levadas para pesar e medir com frequência na Unidade de 

Saúde; as famílias que não cumprirem essas condições estão sujeitas a terem o benefício 

cancelado. Nesse sentido, pode-se inferir que mais da metade dos alunos partícipes da 

pesquisa são oriundos de famílias que possuem uma renda per capta inferior a R$ 140,00 por 

mês. Por fim, apenas 6% dos alunos afirmam possuir empregada doméstica. 

A próxima categoria discorre, ainda, sobre aspectos econômicos dos alunos. Nela, 

estão os itens 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do questionário. O Gráfico 5 apresenta os resultados 

encontrados. 

 

Gráfico 5 – Aspectos econômicos dos alunos das escolas convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Para essa análise, foi realizada uma modificação na escala, na qual os itens 

questionavam sobre a existência do bem e, caso ocorresse a confirmação, os respondentes 

teriam que replicar sobre o quantitativo desse bem. Por exemplo: o item 18 questionava sobre 

o sujeito possuir carro e, se sim, ele teria que indicar se possuía 1, 2, 3 ou mais carros. Por 

considerar esse aspecto quantitativo desnecessário, a escala foi remodelada para possuir ou 

não possuir o bem. Dessa forma, as análises consideraram esses itens como dicotômicos, em 

que a negativa indicava que o sujeito não possuía o bem, e o sim indicava que ele o possuía. 

Do exposto, conclui-se que, quando os itens são banheiro, rádio, geladeira, 

televisão em cores e aparelho de DVD, a maioria dos alunos afirma ter tais bens. Contudo, 

apenas, 39% dos alunos afirmam possuir máquina de lavar e 31% possuir automóvel. Um 

número que, na primeira impressão, parece insignificante, mas chama atenção o de que 23 

alunos (2%) afirmam não possuir banheiro em suas residências. Se consideramos que a 

pesquisa foi realizada com alunos da capital do estado, cuja economia da cidade de Fortaleza 

segue entre as 180 maiores do mundo, segundo dados da Rádio Verdes Mares (2015), essa 

constatação mostra uma desigualdade social que clama por mais investigações.  

Os próximos questionamentos tratam sobre a possível existência de jornais, 

revistas e dicionários em suas casas, referindo-se aos itens de número 19, 20 e 21 da escala. A 

exposição dos resultados está no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Acesso frequente a meio de comunicação impresso dos alunos das escolas 

convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Do exposto, constata-se que 88% dos respondentes não têm acesso a jornal de 

notícias diariamente em suas casas. Esse mesmo fato é identificado quando questionado se 

eles têm acesso a revistas de informação e 84% também afirmam que não. O item dicionário é 

inverso aos demais, 82% dos alunos afirmam que possuem dicionário. Salienta-se que existe, 

desde a década de 2000, um programa de livro didático pelo qual os alunos recebem 

dicionário das escolas. 

Os próximos itens apresentam os resultados sobre o quantitativo de livros e o fato 

de os alunos possuírem computador em suas residências. Ressalta-se que, num estudo 

realizado por Soares (2005), foi identificado o indicador denominado bens educacionais da 

casa, que contém as variáveis: lugar calmo para estudar, jornal diário, revista, enciclopédia, 

atlas, dicionário, calculadora e acesso à internet. 

O resultado desse estudo aponta que o aluno possuir esses “bens educacionais da 

casa” se correlaciona de forma positiva ao desempenho acadêmico. Os Gráficos 7 e 8 expõem 

esses resultados na amostra de alunos da escola convencional. 

 

Gráfico 7 – Quantitativo de livros na casa dos alunos das escolas convencionais  

 
Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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longo de sua vida escolar. Além desses resultados, que por si só já não são positivos, 18% 

desses alunos não possuem nenhum livro em suas residências, se desconsiderados os livros 

didáticos e as revistas. 

De modo não apenas coincidente, os alunos pesquisados encontram-se, conforme 

mencionado, no nível crítico da escala de proficiência na disciplina de Matemática, o que 

indica um desempenho muito abaixo do que se espera para esses alunos na série em que estão. 

Ademais, se respeitado o fato de que eles estão concluindo a etapa de escolarização básica e 

uma parcela significativa não se lançará no nível superior, essas habilidades não adquiridas 

estão propensas a permanecerem, no máximo, nesse status. 

O próximo gráfico disponibiliza informações sobre o acesso a computador e à 

internet nas residências desses alunos. 

 

Gráfico 8 – Acesso a computador e à internet dos alunos das escolas convencionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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4.2 Descrição dos aspectos socioeconômicos da amostra de alunos das escolas 

profissionais 

 

Da amostra de alunos da escola profissional, 57% (n= 683) sujeitos são do gênero 

feminino. A moda das idades dos respondentes era, em 2011, de 17 anos. Na qualificação 

sobre como os alunos se intitulavam quanto ao critério raça/cor, a distribuição das respostas 

encontradas segue no gráfico. 

 

Gráfico 9 – Caracterização da raça/cor dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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No tocante à média de proficiência em Matemática desses alunos, em 2011, o 

valor encontrado foi de 296,5. Como dito, o intervalo 250 ⱶ 300 corresponde ao nível crítico 

da escala de proficiência. Contudo, a média desse grupo está muito próxima para alocá-los no 

nível intermediário da escala. As habilidades que esses sujeitos revelam ter adquirido ao final 

da 3ª série do ensino médio foram discutidas no tópico anterior. Contudo, pode-se inferenciar 

que esse grupo de alunos pertencente à escola profissional domina as habilidades do nível 

crítico com um maior grau de dificuldade e, ainda, está muito próximo de dominar as 

habilidades do nível seguinte. Faz-se importante destacar que existem autores que trazem esse 

risco de classificação da escala quando a média se torna muito próxima dessa fronteira 

(OLIVEIRA, 2008). 

Ao subdividir os resultados de proficiência em Matemática, por gênero, a média 

encontrada para o masculino foi de 309,5, enquanto a média do feminino foi de 286,7. 

Ressalta-se que essa diferença entre a média masculina e a feminina, que resulta em, 

aproximadamente, 23 pontos, é o suficiente para mudar o nível de proficiência do gênero 

masculino. Dessa forma, os meninos dominariam todas as habilidades características dos 

níveis muito crítico e crítico da escala de proficiência e, ainda, seriam capazes de: calcular o 

volume dos sólidos a partir da medida de suas arestas; solucionar problemas envolvendo 

propriedades dos polígonos regulares inscritos (hexágono), para calcular seu perímetro; 

reconhecer o significado da palavra perímetro; identificar crescimento e decrescimento em um 

gráfico de função, calcular o resultado de uma divisão em partes proporcionais e identificar o 

tempo seguinte em uma sequência dada (PG); calcular expressões numéricas com números 

inteiros e decimais positivos e negativos; ler informações fornecidas em gráficos envolvendo 

regiões do plano cartesiano. 

Considerando a subdivisão de proficiências por raça/cor, os resultados de 

Matemática encontrados são os seguintes: branco = 295,1; pardo = 296,4; preto = 303,3; 

amarelo = 297,7; índios = 284,5. A distribuição gráfica desses dados está disposta a seguir. 
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Gráfico 10 – Distribuição da média de proficiência por raça/cor dos alunos das escolas 

profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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O Gráfico 11 se refere à escolaridade dos pais da amostra de alunos das escolas 

profissionais. 

 

Gráfico 11 – Escolaridade dos pais dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Um fato que merece destaque é o percentual de 13% de alunos que não sabem 

responder sobre a escolaridade do pai. O número de mães que nunca estudaram, em número 

absoluto, é inferior ao número de pais na mesma categoria. Não saber a escolaridade dos pais 

se correlaciona de forma negativa ao desempenho acadêmico, segundo os estudos de Menezes 

Filho (2007). 

O próximo gráfico apresenta as respostas dos alunos aos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

do questionário. Essas questões tratam sobre aspectos econômicos desses alunos. Os itens são 

dicotômicos, com as assertivas da escala afirmativas ou negativas. 

 

Gráfico 12 – Aspectos econômicos dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Gráfico 13 – Aspectos econômicos dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Pelos mesmos motivos explicitados na análise dos dados da escola convencional, 

para essa análise, houve modificação na escala. Dessa forma, as análises foram realizadas 

considerando esses itens como dicotômicos, em que a negativa indicava que o sujeito não 

possuía o bem e a afirmação indicava que ele o possuía. 

Do exposto, conclui-se que, quando os itens são banheiro, rádio, geladeira, 

televisão em cores e aparelho de DVD, a maioria dos alunos afirma ter esses bens. Contudo, 

apenas 43% dos alunos afirmam possuir máquina de lavar e 37% possuir automóvel. Percebe-

se que esses dois valores são um pouco acima dos valores encontrados para os alunos das 

escolas convencionais, porém não se considera significativa essa variação. 

Os próximos questionamentos abordam a possível existência de jornais, revistas e 

dicionários em suas casas. Refere-se aos itens de número 19, 20 e 21 da escala. A exposição 

dos resultados está no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Acesso frequente a meio de comunicação impresso dos alunos das escolas 

profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Do exposto, constata-se que 92% dos respondentes não têm acesso a jornal de 

notícias diariamente em suas casas, esse mesmo fato é identificado quando questionado se 

eles têm acesso a revistas de informação e 87% afirmam que não. O item dicionário é 

inversamente proporcional aos demais, 90% dos alunos afirmam que possuem dicionário. 

Quando comparados os resultados encontrados nessa categoria de ambos os tipos de escolas, 

o item “possuir dicionário” tem uma variação maior em 8% para os alunos das escolas 

convencionais. 

Os Gráficos 15 e 16 trazem, para a escola profissional, os resultados que Soares 

(2005) denomina de bens educacionais de casa. 
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Gráfico 15 – Quantitativo de livros na casa dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

O gráfico mostra que a maioria absoluta dos alunos possui em suas casas um 

quantitativo de livros suficiente para encher uma única prateleira (até 20 livros). Esse valor 

encontrado é semelhante ao da escola convencional e 13 % dos alunos não possuem nenhum 

livro em suas residências, se desconsiderados os livros didáticos e as revistas. 

O próximo gráfico disponibiliza informações sobre o acesso a computador e à 

internet nas residências desses alunos. 

 

Gráfico 16 – Acesso a computador e à internet dos alunos das escolas profissionais 

 

Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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Observa-se que a maior parte dos alunos possui computadores em casa, todavia, 

43% dos sujeitos afirmam não possuir o bem. Além disso, a maior parte dos sujeitos que 

possuem computador em casa também possui acesso à internet. 

Por fim, das análises socioeconômicas dos dois diferentes tipos de escola, conclui-

se que as principais diferenças estão no campo da escolaridade dos pais, no fato de possuir 

computadores e no acesso à internet. Em suma, os alunos das escolas profissionais, em sua 

maioria, possuem um número maior de mães que estão no ensino médio do que o número de 

mães que fizeram a etapa do ensino médio dos alunos das escolas convencionais. Ainda sobre 

os alunos das escolas profissionais, em sua maioria, possuem computadores em casa, 

enquanto que a maioria dos alunos das escolas convencionais não possui esse bem. Conforme 

aponta Soares (2004), o desempenho cognitivo pode ser explicado a partir de três categorias: 

estrutura escolar, família e aspectos relacionados ao próprio aluno. De certo modo, pode-se 

atribuir a escolaridade das mães ao fator família; e o acesso a computadores e à internet, à 

estrutura escolar. A seguir, analisa-se como se dão essas diferenças em médias de proficiência 

na disciplina de Matemática. 

 

4.3 Variação de proficiência nas escolas convencionais e profissionais 

 

A abordagem desse tópico refere-se às médias de proficiência encontradas em 

cada um dos grupos de escola. De todo o explicitado neste capítulo, é sabido que a escola 

profissional possuía, no ano de 2011, um resultado de 36 pontos acima da média de 

proficiência da escola convencional em números absolutos. Esse resultado aproxima as 

escolas profissionais da amostra ao nível intermediário da escala. Diante disso, surgiram 

alguns questionamentos: 

a) pode-se inferir que o efeito escola possibilita explicar essa diferença de 

proficiência? 

b) existem diferenças na entrada dos alunos da escola convencional e da 

profissional? 

c) existem diferenças na saída dos alunos da escola convencional e da 

profissional? 

Neste estudo, apenas o questionamento sobre a diferença de entrada e saída, 

considerando as médias de proficiências das escolas, será testado e apresentado. 

O Gráfico 17 disponibiliza as informações sobre as médias de entrada e saída dos 

alunos pesquisados nas escolas convencionais. 
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Gráfico 17 – Variação da proficiência em Matemática dos 

alunos das escolas convencionais 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

A média de proficiências desses alunos no ano de 2009, quando estavam 

matriculados na 1ª série do ensino médio, foi de 249,3, alcançando um valor de 260,3 na 

saída, na 3ª série do ensino médio. Em valor absoluto, o crescimento é de 11 pontos. Contudo, 

se considerado que esses alunos mudam do nível muito crítico para o crítico, de acordo com 

os intervalos da escala, constata-se uma diferença qualitativa considerável. 

O Gráfico 18 apresenta o comportamento da variação das médias de proficiência 

dos alunos das escolas profissionais. 

 

Gráfico 18 – Variação da proficiência em Matemática dos 

alunos das escolas profissionais 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 
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saída, na 3ª série do ensino médio. Em valor absoluto, o crescimento é de 15 pontos. Contudo, 

eles permanecem no nível crítico da escala. 

De modo a se averiguar a significância quanto à diferença entre as médias de 

proficiência de entrada dos alunos das escolas profissionais e convencionais, efetivou-se o 

Teste de Análise de Variância (ANOVA). 

Conforme a Tabela 2, o valor empírico de F, que resultou em 146,262, foi 

significativo a um nível inferior a 1% (p 0,001), portanto, a diferença de 32,3 pontos entre as 

médias de proficiências de entrada de alunos de escolas profissionais                    

       e convencionais                          revelou-se contundente, isto é, os alunos 

das escolas profissionais demonstram ter melhor desempenho em Matemática que os alunos 

das escolas profissionais no início do processo de formação no ensino médio. 

 

Tabela 2 – Resultado da ANOVA para verificar diferenças entre as médias de proficiência dos 

alunos das escolas profissionais e convencionais na entrada do processo formativo 

Testes 
Soma dos 

quadrados 
gl 

Quadrados 

médios 
F Sig (p) 

Entre os grupos 351508,049 1 351508,049 146,262 0.000 

Dentro dos grupos 3280475,646 1365 2403,279   

Total 3631983,695 1366 351508,049   

Fonte: elaborada pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Por fim, com o intuito de averiguar a significância quanto à diferença entre as 

médias de proficiência de saída dos alunos das escolas profissionais e convencionais, 

efetivou-se, também, o teste ANOVA. Conforme a Tabela 3, o valor empírico de F, que 

resultou em 286,504, foi significativo a um nível inferior a 1% (p 0,001), portanto, a diferença 

de 36,3 pontos entre as médias de proficiências de saída de alunos de escolas profissionais (X 

=296,5; dp = 54,53) e convencionais (X =260,3 ; dp = 50,10) revelou-se contundente, isto é, 

os alunos das escolas profissionais demonstram ter melhor desempenho em Matemática que 

os alunos das escolas profissionais também no final do processo de formação no ensino 

médio. 
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Tabela 3 – Resultado da ANOVA para verificar diferenças entre as médias de proficiência dos 

alunos das escolas profissionais e convencionais na saída do processo formativo 

Testes 
Soma dos 

quadrados 
gl 

Quadrados 

médios 
F Sig (p) 

Entre os grupos 785657,911 1 785657,911 286,504 ,000 

Dentro dos grupos 6575844,843 2398 2742,221   

Total 7361502,753 2399    

Fonte: elaborada pela autora, baseada na pesquisa direta (2016). 

 

Sobre a diferença nas notas de entrada dos alunos das escolas convencionais e 

profissionais, há que se considerar a existência de um processo seletivo para o acesso à escola 

profissional. De maneira simplificada, os alunos que tiverem interesse em ingressar na escola 

profissional para cursar o ensino médio são submetidos a uma análise dos seus rendimentos 

no ensino fundamental. Dessa forma, ao serem avaliados ao final da 1ª série do ensino médio, 

é justificável esse resultado. Ademais, a diferença se mantém na saída quando comparados os 

dois grupos de escolas. Acredita-se que a diferença continua sendo justificável, uma vez que a 

carga horária é ampliada, a estrutura física é padronizada, seguindo um padrão de excelência 

definido pelo MEC, e o currículo é integrado. 

No tocante à carga horária e à estrutura das escolas profissionais, elas funcionam 

em tempo integral, das 7 às 17 horas. Os alunos recebem gratuitamente fardamento, material 

didático, transporte (em parceria com os municípios) e três refeições diárias — um almoço e 

dois lanches. No último ano do curso, que tem duração de três anos, os estudantes são 

contemplados também com a concessão de uma bolsa estágio para cumprirem a carga horária 

da disciplina de estágio curricular (CEARÁ, c2018). Sobre a estrutura física, a partir de 2010, 

todas as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) inauguradas no Ceará foram 

construídas segundo os padrões arquitetônicos definidos pelo MEC. 

 

São unidades com 5,5 mil metros quadrados de estrutura, 12 salas de aulas, 

auditório, bloco administrativo, refeitório e laboratórios de Línguas, Informática, 

Química, Física, Biologia e Matemática. Os laboratórios técnicos são equipados de 

acordo com a especificidade de cada curso. A capacidade máxima dessas escolas é 

de 540 alunos. As instalações também possuem bibliotecas, que permitem a 

integração e ampliação dos conteúdos aprendidos em sala de aula, além de ginásio 

esportivo e teatro de arena, para estimular os estudantes a praticarem esporte e 

desenvolverem atividades culturais (CEARÁ, c2018, p. 1). 

 

Existe, ainda, nas escolas profissionais, um processo seletivo para docentes e para 

gestores diferenciado do processo de entrada desses atores nas escolas convencionais. Assim, 

a escolha dos profissionais das EEEP: 
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[…] é feita mediante processo seletivo. O objetivo é possibilitar a estruturação de 

um corpo docente apto a integrar os conteúdos desenvolvidos na formação geral e na 

formação técnica e acompanhar os alunos em seu desenvolvimento social e 

educacional. Os professores da formação geral fazem parte do quadro de servidores 

do Estado, que se constituem de profissionais efetivos ou com contrato temporário. 

As etapas do processo seletivo são as seguintes: 1) participação de seminário para 

conhecer o modelo de gestão das escolas de educação profissional; 2) análise de 

currículo e 3) entrevista (CEARÁ, c2018, p. 1). 

 

As escolas convencionais, por sua vez, funcionam para os alunos em um turno, 

que pode ser manhã, tarde ou noite. Não possuem uma padronização na estrutura física de 

seus prédios, tampouco é registrada a existência de outro processo seletivo para os docentes e 

gestores das escolas. 

Assim, não é injustificável essa diferença ampliada encontrada, em especial no 

momento em que esses alunos estão para sair da escola. Contudo, há que se considerar que 

essas diferenças poderiam ser até maiores do que os valores achados nesta tese.  

Esta pesquisa trabalha com dados do ano de 2011. Na verdade, esses foram os 

primeiros alunos que saíram das primeiras turmas das escolas profissionais, uma vez que essa 

modalidade só se iniciou em 2008. O recorte temporal desta pesquisa é um limitador para, de 

fato, validar essa premissa. 

Os próximos tópicos apresentam as decomposições bilinear e trilinear, mais 

precisamente a PCA e o PARAFAC. O intuito é identificar componentes associados ao 

desempenho acadêmico desses sujeitos. 

 

4.4 Análises de Componentes Principais (PCA) referentes às respostas dos alunos 

relativas ao clima institucional escolar 

 

Inicialmente, destaca-se que o número de discentes que responderam a pesquisa 

respeita o rácio de 10 : 1 (nº de sujeitos por cada item do questionário). Esse valor é 

recomendado para a realização de uma análise fatorial do tipo exploratória (HAIR et al., 

2005; HILL; HILL, 2000; KAHN, 2006; WORTHINTGTON; WHITTAKER, 2006), isto é, 

com um instrumento de 40 itens, seriam necessários, no mínimo, 400 respondentes. Esse 

número foi superado, pois participaram do processo 1200 sujeitos das escolas convencionais e 

1200 sujeitos das escolas profissionais do município de Fortaleza. 

Nesse sentido, para a validação desse instrumento, utilizamos a PCA para cada 

um dos grupos de escola. A finalidade da análise consistiu em determinar o número de fatores 

a reter na solução inicial, o número de itens que lhes estão associados e a consistência interna 

dos mesmos. 
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Em termos práticos, a PCA possibilita que uma grande quantidade de variáveis 

seja reduzida a fatores (MOREIRA, 2004; PESTANA; GAJEIRO, 2005). Assim, ao explorar 

as correlações entre as variáveis observáveis (itens do questionário), estas serão agrupadas em 

dimensões, estimando o número de fatores que são necessários para explicar os dados, bem 

como as relações estruturais que os ligam às variáveis observáveis (MARÔCO, 2014). 

As componentes estimadas a partir de uma amostra, onde os vetores           , 

representam n escolhas independentes de uma população p-dimensional de vetor de médias µ 

e ∑ desconhecidos, designam-se por componentes principais amostrais (MARÔCO, 2014). 

Nesse sentido, as p componentes principais populacionais podem ser estimadas pontualmente 

pelas p componentes principais amostrais: 
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Para atingir tal objetivo, utilizou-se o SPSS, versão 21.0, que gerou várias tabelas 

resultantes para os dois casos de escolas. Não houve diferença significativa entre os resultados 

da análise exploratória, dos parâmetros de validação dos testes e dos fatores extraídos. Os 

itens 43, 45, 49 e 51 foram retirados nas análises das duas escolas. A justificativa da retirada 

se deu em virtude de o peso fatorial desses itens ser menor que 0.4 (factor loadings ≥ 0.40). 

Os primeiros resultados encontrados são expostos na matriz de correlação, cujo 

objetivo é mostrar a magnitude da associação de uma determinada variável em detrimento de 

outra variável observada. Altas correlações estão associadas ao fato de que as variáveis 

envolvidas estão sob influência de um mesmo fator. 

É sabido, ainda, que o determinante dessas matrizes necessita ser maior que zero, 

uma vez que, se não for, não haverá solução analítica, pois ele define se dada matriz quadrada 
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terá inversa. Ressalta-se que a matriz não invertível é denominada de matriz singular
5
 e a sua 

ocorrência indica um sistema de matrizes instável. 

Se o determinante da matriz for nulo, então existe pelo menos uma dependência 

linear na matriz. Esse fato acontece quando as respostas de determinado respondente do 

questionário estruturado constituem réplica exata ou combinação linear das respostas de um 

segundo respondente. Quando isso ocorre, a matriz deixa de ser quadrada. O resultado 

encontrado no presente estudo foi: determinante da matriz cuja base era a escola convencional 

= 1,21E007 e determinante da matriz cuja base era a escola profissional = 5,58E007. Ambos 

os valores validam o uso da PCA para esse caso. 

Em seguida, calculou-se o KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. O teste 

Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) avalia a existência de um número suficiente de correlações 

significativas entre os itens para que seja realizado o uso da análise fatorial, constituindo uma 

medida global que indica a força da relação entre itens, por meio de correlações parciais, que 

representam as correlações entre cada par de itens, após o efeito linear de todos os outros 

itens. A medida de adequação da amostra do KMO deve ser superior a 0,70, sendo 

considerada inadequada uma amostra com KMO inferior a 0,60. 

O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula de que a matriz de 

correlação seja uma matriz identidade, ou seja, que inexista relação entre variáveis 

observadas. Quanto maiores os valores do teste de Bartlett, maior a probabilidade de que a 

matriz de correlação não seja matriz identidade, conduzindo a rejeição da hipótese nula. Para 

tal, como mencionado, é recomendado que o valor do teste de KMO fosse superior a 0.6, o 

que nessas análises foi cumprido (KMO escolas convencionais = 0.940; KMO escolas 

profissionais = 0.949; teste de Bartlett p escolas convencionais = 0.000; teste de Bartlett p 

escolas profissionais = 0.000). Esses resultados encontram-se dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Teste de Bartlett e KMO 

Testes 
Escola 

convencional 

Escola 

profissional 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.940 0.949 

Approx. Chi-Square 32410,498 17079,042 

Bartlett’s Test of Sphericity Df 666 630 

sig 0.000 0.000 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

                         
5
 Uma matriz é singular se e somente se seu determinante é nulo. Uma matriz é singular se e somente se existir 

um vetor x não nulo tal que:       

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_%28matem%C3%A1tica%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Se_e_somente_se
https://pt.wikipedia.org/wiki/Determinante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vetor_%28espacial%29
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Ademais, a PCA é amplamente utilizada como técnica de redução de 

dimensionalidade de dados multivariados num número menor de dimensões independentes 

(VIEIRA; RIBAS, 2011). Nesse sentido, para Vianna (1998), a primeira tarefa é verificar se 

as escalas que definem as variáveis possuem fidedignidade ou reprodutibilidade, de modo que 

as variáveis possam ser reproduzidas em futuros estudos. Nesta etapa, utilizou-se o Alfa de 

Cronbach para calcular a fidedignidade e foi verificado alto grau de confiabilidade das 

escalas, de tal ordem que ele não pode ser melhorado, como se vê na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Estatística de confiabilidade da escala 

Testes 

Cronbach’s Alpha Número de itens 

0.863 36 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo 

Método da PCA (2017). 

 

Em seguida, a estrutura fatorial da adaptação do questionário foi examinada por 

meio da PCA, utilizando o método de extração das componentes principais (principal 

components), seguido da rotação dos fatores para que se possa obter uma solução fatorial 

sobre o que fora proposto no instrumento. Ressalta-se que, neste trabalho, o procedimento de 

rotação escolhido foi o Varimax, por distribuir as cargas das variáveis por componentes, 

eliminando as cargas intermediárias, de modo que se perceba claramente qual o componente 

em que a carga da variável é mais elevada. 

Seguindo as orientações dos autores (BLUNCH, 2008; BROWN, 2001; HAIR et 

al., 2006; HENSON; ROBERTS, 2006; KAHN, 2006; BAUER; PREACHER; GIL, 2006), os 

critérios de determinação dos fatores utilizados foram: 

a) fatores com auto valor igual ou superior a 1 (eigenvalue ≥ 1.0);  

b) peso fatorial dos itens igual ou superior a 0.4 (factor loadings ≥ 0.40); 

 c) a porcentagem da variância explicada pelos fatores retidos deve ser de no 

mínimo 40%;  

d) a consistência interna do fator deve ser igual ou superior a 0.70 (alfa de 

Cronbach ≥ .70);  

e) a consistência interna do fator não deve aumentar se o item for eliminando;  

f) cada fator deve ter pelo menos três itens. 
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Destaca-se que os procedimentos metodológicos aqui discutidos, os quais 

englobam a maioria dos critérios mencionados, têm sido utilizados por diversos autores no 

processo de validação de instrumentos de avaliação. 

As informações seguintes referem-se à comunalidade. Destaca-se que a 

comunalidade é a proporção da variância de uma variável observada pelos fatores extraídos. 

As suas estimativas variam de 0 a 1. Um valor elevado, nesse intervalo, indica que os fatores 

extraídos explicam proporções elevadas da variância de determinada variável observada. 

Comunalidade zero implica que nenhuma porção da variância é explicada pelos fatores 

extraídos. 

 

Tabela 6 – Comunalidades 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

Itens 

Escolas 

convenciona

is 

Escolas 

profissiona

is 

Itens 

Escolas 

convenciona

is 

Escolas 

profissiona

is 

RQ_000_024 ,273 ,383 RQ_000_042 ,439 ,444 

RQ_000_025 ,445 ,476 RQ_000_044 ,305 ,246 

RQ_000_026 ,486 ,457 RQ_000_046 ,321 ,349 

RQ_000_027 ,378 ,403 RQ_000_047 ,361 ,248 

RQ_000_028 ,376 ,381 RQ_000_048 ,180 ,266 

RQ_000_029 ,370 ,343 RQ_000_050 ,306 ,189 

RQ_000_030 ,310 ,282 RQ_000_052 ,370 ,378 

RQ_000_031 ,180 ,162 RQ_000_053 ,450 ,372 

RQ_000_032 ,381 ,410 RQ_000_054 ,364 ,386 

RQ_000_033 ,402 ,356 RQ_000_055 ,430 ,413 

RQ_000_034 ,651 ,654 RQ_000_056 ,393 ,405 

RQ_000_035 ,603 ,623 RQ_000_057 ,551 ,549 

RQ_000_036 ,661 ,661 RQ_000_058 ,417 ,375 

RQ_000_037 ,592 ,618 RQ_000_059 ,271 ,384 

RQ_000_038 ,588 ,627 RQ_000_060 ,510 ,518 

RQ_000_039 ,418 ,527 RQ_000_061 ,538 ,522 

RQ_000_040 ,410 ,429 RQ_000_062 ,410 ,339 

RQ_000_041 ,393 ,462 RQ_000_063 ,415 ,459 
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As Tabelas 7 e 8 disponibilizam a variância explicada para as escolas convencionais e profissionais, respectivamente, que é composta 

pelos autovalores (eigenvalues), refere-se à variância explicada por cada fator. São exibidos os percentuais de variância explicados por cada 

componente, antes e após o procedimento da rotação. Depois da rotação, só são exibidos os autovalores superiores a 1, uma vez que o 

componente cujo autovalor é inferior a 1 explica menos do que seria explicado por uma variável observada. 

 

Tabela 7 – Variância explicada com 3 componentes - Escolas convencionais 

Testes 

Componente 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% de 

Variância 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulado 

1 10,163 28,231 28,231 10,163 28,231 28,231 7,407 20,574 20,574 

2 2,534 7,038 35,269 2,534 7,038 35,269 4,765 13,236 33,810 

3 2,254 6,261 41,530 2,254 6,261 41,530 2,779 7,719 41,530 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

Tabela 8 – Variância explicada com 3 componentes - Escolas profissionais 

Testes 

Componente 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% de 

Variância 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulado 

1 11,002 30,562 30,562 11,002 30,562 30,562 7,416 20,600 20,600 

2 2,138 5,940 36,502 2,138 5,940 36,502 4,600 12,778 33,378 

3 1,955 5,430 41,932 1,955 5,430 41,932 3,079 8,553 41,932 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 
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Um gráfico Scree exibe os autovalores associados a um componente ou fator em 

ordem decrescente versus o número do componente ou fator. Gráficos Scree podem ser 

usados em PCA e análise de fatores para avaliar visualmente quais componentes ou fatores 

explicam a maior parte da variabilidade dos dados. A seguir, os Gráficos 19 e 20 mostram os 

componentes extraídos para cada um dos tipos de escola analisados. 

 

Gráfico 19 – Componentes extraídos - Escolas convencionais 

 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

Gráfico 20 – Componentes extraídos - Escolas profissionais 

 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 
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Do exposto, constata-se que, nos dois tipos de escola, sete componentes teriam 

autovalores maiores do que 1. Contudo, a partir do quarto componente extraído, a variância 

explicada era pouco ampliada. Nesse sentido, optou-se pela extração de três componentes 

principais. As Tabelas 9 e 10 apresentam a matriz rotacionada que exibe as variáveis 

agrupadas por cargas elevadas entre as componentes. 

 

Tabela 9 – Componentes da matriz rotacionada - Escolas convencionais 

(continua) 

Itens Componente 1 Componente 2 Componente 3 

RQ_000_024 0.47509070618518456     

RQ_000_025 0.622903333436559     

RQ_000_026 0.6139694679592016 0.3098029064408474   

RQ_000_027 0.5850337343345172     

RQ_000_028 0.5845146330157432     

RQ_000_029 0.5968372105585038     

RQ_000_030 0.548602644949667     

RQ_000_031 0.3922069514001406     

RQ_000_032 0.5921380360275578     

RQ_000_033 0.5970358643937335     

RQ_000_034 0.7691546087215148     

RQ_000_035 0.7319733778677517     

RQ_000_036 0.785408798700705     

RQ_000_037 0.7367001593464536     

RQ_000_038 0.7202955622597006     

RQ_000_039 0.5487896163785826 0.34218404137182007   

RQ_000_040 0.5759800989959784     

RQ_000_041     0.6152137082631259 

RQ_000_042     0.6445271788675109 

RQ_000_044     0.5486019465073287 

RQ_000_046     0.5505640146564961 

RQ_000_047     0.5970485074890218 

RQ_000_048     0.4078259859934241 

RQ_000_050     0.5378703203910663 

RQ_000_052   0.5728695503602864   



117 

 

Tabela 9 – Componentes da matriz rotacionada - Escolas convencionais 

(conclusão) 

Itens Componente 1 Componente 2 Componente 3 

RQ_000_053   0.6360028519630674   

RQ_000_054     0.5430027527986383 

RQ_000_055   0.5889412417377463   

RQ_000_056   0.6006246401585945   

RQ_000_057   0.7171752632698738   

RQ_000_058   0.611311518042453   

RQ_000_059   0.45258303878230993   

RQ_000_060   0.666966163898796   

RQ_000_061 0.4438101295107118 0.5843525718460837   

RQ_000_062   0.5638844044325686   

RQ_000_063 0.3515925623953414 0.5300553478803731   

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

Tabela 10 – Componentes da matriz rotacionada - Escolas profissionais 

(continua) 

Itens Componente 1 Componente 2 Componente 3 

RQ_000_024 0.5620015070947355     

RQ_000_025 0.677628735779997     

RQ_000_026 0.6018124485317136     

RQ_000_027 0.6137654100082232     

RQ_000_028 0.5344991307020964     

RQ_000_029 0.5207279470900232     

RQ_000_030 0.495969806758741     

RQ_000_031 0.3857812792267626     

RQ_000_032 0.5847986052530764     

RQ_000_033 0.4946454523362015     

RQ_000_034 0.7219968035618122     

RQ_000_035 0.702431468052825     

RQ_000_036 0.7688839941466579     

RQ_000_037 0.7417785179687809     

RQ_000_038 0.739599382795158     

RQ_000_039 0.6593303374061165     
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Tabela 10 – Componentes da matriz rotacionada - Escolas profissionais 

(conclusão) 

Itens Componente 1 Componente 2 Componente 3 

RQ_000_040 0.5768609891588838     

RQ_000_041     0.6512623193674993 

RQ_000_042     0.6213622133651667 

RQ_000_044     0.4769553836626121 

RQ_000_046     0.542553317024451 

RQ_000_047     0.4768673168569991 

RQ_000_048     0.4686717135222495 

RQ_000_050     0.41042463702506804 

RQ_000_052   0.4910283701861037 -0.3046306899328078 

RQ_000_053   0.5479985141192947   

RQ_000_054     0.5666378263764642 

RQ_000_055   0.6034759788967805   

RQ_000_056   0.5806827036481298   

RQ_000_057   0.6773848761666805   

RQ_000_058   0.5627264191262281   

RQ_000_059   0.5323473227734756   

RQ_000_060   0.6602007492750368   

RQ_000_061 0.4299781879227903 0.5676539082955867   

RQ_000_062   0.518611120255098   

RQ_000_063 0.3380753179682927 0.5838235337102634   

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

As informações possibilitam a interpretação da análise dos componentes. As 

cargas fatoriais observadas são distribuídas pelos componentes, muito embora exista um 

componente no qual se observa carga mais elevada. As cargas significam o peso de cada 

variável na escala, isto é, o que mais fortemente influencia determinada variável. Na 

realidade, cada fator influencia um conjunto de variáveis, permitindo que seja escolhido um 

título que melhor reflita seu significado. O procedimento de rotação escolhido foi o Varimax, 

por possibilitar encontrar a maior variabilidade possível. O valor 0,30 constitui, na prática, 

boa fronteira entre cargas reduzidas e elevadas e, por isso, foi utilizado para eliminar as cargas 

fatoriais abaixo desse valor. As categorizações, bem como as variáveis pertencentes a cada 
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um dos fatores extraídos, estão apresentadas na Tabela 11. Note que as estruturas de extração 

dos itens se mantêm, independentemente do tipo de escola que está sendo estudado. Assim, 

apresentou-se uma única tabela, a qual valerá para as escolas convencionais e para as escolas 

profissionais. 

 

Tabela 11 – Identificação das Componentes extraídas - Escola convencional e escola 

profissional 

Componente Identificação Itens 

1 Ambiência escolar 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 

2 Atuação docente 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 

3 Gestão das atividades escolares 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50 e 54 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da PCA (2017). 

 

De acordo com os resultados encontrados, os três componentes, para os dois tipos 

de escolas, justificam no seu conjunto em torno de 42% da variância total dos resultados. De 

acordo com Hair et al. (2006), esse valor é considerado satisfatório para os estudos na área 

das Ciências Sociais. Em relação aos pesos fatoriais, todos apresentam valores acima de 0.40. 

Ressalta-se que vários autores (HAIR et al., 2006; KAHN, 2006) indicam 0.30 como valor 

mínimo para que um item seja retido, de modo que o pesquisador decidirá em manter ou não a 

variável. O peso de cada variável, portanto, significa a importância dela no fator. Note, ainda, 

que os itens 43, 45, 49 e 51 foram retirados da amostra. A justificativa da retirada foi em 

virtude do peso fatorial desses itens ser menor que 0.4 (factor loadings ≥ 0.40). 

Por fim, seguem os resultados da Tabela 9, em que verificamos que o alfa de 

Cronbach apresenta bons valores de consistência interna nos 3 fatores. Destaca-se que, apesar 

de na generalidade dos casos se estabelecer o valor .70 como critério para uma razoável 

consistência interna, podemos aceitar valores até .60, em especial se estamos a realizar uma  

análise exploratória (HAIR et al., 2006). 

 

Tabela 12 – Consistência interna de cada componente 

Componente Consistência interna do componente 

1 α = 0.92 

2 α = 0.86 

3 α =0.70 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração pelo Método da 

PCA (2017). 
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Em suma, se analisarmos os resultados apresentados, da análise exploratória ou da 

consistência interna, à luz dos critérios de determinação dos fatores estabelecidos, podemos 

afirmar que a escala de CIE possui boas qualidades psicométricas iniciais. E, assim, a sua 

estrutura com 36 itens deve ser mantida. 

As próximas seções apresentam discussões sobre a identificação dos fatores 

extraídos e a decomposição PARAFAC. 

 

4.5 Análise da decomposição em fatores paralelos (PARAFAC) referente às respostas 

dos alunos relativas ao clima institucional escolar 

 

No processo inicial de tratamento dos dados, houve a preocupação da retirada de 

sujeitos que não responderam o questionário por completo e, ainda, de verificar a existência 

de possíveis combinações lineares nas respostas da escala. Essa inquietação deve-se ao fato de 

que, nos modelos bilineares, a exemplo da PCA, existe o conhecido problema de liberdades 

rotacionais. Assim, as cargas em uma decomposição bilinear refletem os valores analíticos 

puros mensurados, não sendo possível, sem informações externas, avaliar esses valores sem a 

rotação. Todavia, na maioria dos casos, o modelo PARAFAC é exclusivamente identificado 

por meio das permutações das componentes. Na prática, só não ocorre a unicidade de solução 

no modelo PARAFAC caso se tenham vetores de cargas exatamente iguais, isto é, a 

decomposição PARAFAC não é única se dois vetores de carregamento em qualquer um dos 

três modos forem proporcionais ou, ainda, se o produto de todas as matrizes de carregamento 

não tiver como posto a coluna completa. Conforme já descrito, foram analisados 2400 sujeitos 

pertencentes a dois tipos de escola, que responderam a 40 itens de uma escala denominada 

Escala de CIE. 

Os dados de todos os 2400 sujeitos podem ser decompostos em uma matriz de 

dimensões IxJxK de três vias de tamanho específico 2400 x 40 x 2. O primeiro modo refere-se 

aos sujeitos respondentes da pesquisa. Os 2400 alunos são oriundos de escolas públicas, 

sendo 1200 pertencentes às escolas convencionais e 1200 pertencentes às escolas 

profissionais. O segundo modo trata dos 40 itens da escala que esses alunos responderam. Por 

fim, o terceiro modo trata os tipos de escola analisados. 

Assim, no momento inicial, os dados foram organizados em um tensor e, em outro 

momento, foram matriciados pela correspondência entre os alunos respondentes e as 40 

assertivas. As Figuras 15(a) e 15(b) idealizam um pictograma dessa afirmação. 
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Figura 15 – Representação pictórica da estrutura tensorial 

 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na pesquisa direta (2015). 

 

A adaptação de um modelo PARAFAC visa encontrar a melhor aproximação de 

baixa patente de uma matriz de dados. Salienta-se a possibilidade de não se encontrar uma 

solução, caso algumas restrições não sejam impostas, a exemplo da não negatividade. 

(TOMASI; BRO, 2006). Ademais, conforme dito na seção que aborda o PARAFAC, uma das 

principais vantagens em sua aplicabilidade é a unicidade. O modelo é parcimonioso. Nesse 

sentido, ele apresenta a melhor solução, sem necessidade imediata de retirada de informações. 

Para que o algoritmo comece a operar, dependendo do conhecimento prévio das 

estruturas das matrizes inicializadas, ele tentará entrar em ação até alcançar sua convergência, 

na qual serão determinadas as três matrizes de decomposição. A seguir, nas Figuras 16, 17, e 

18, as três matrizes de decomposição e suas respectivas variâncias. 
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Figura 16 – Alunos respondentes e variância 

 
Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração MATLAB® (2017). 

 

Figura 17 – Itens da escala e variância 

 
Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração MATLAB® (2017). 

 

Figura 18 – Tipos de escola e a variância 

 
Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração MATLAB® (2017). 
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Em estatística, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão 

que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central (médio). A Figura 

16 aborda a análise dos sujeitos e como ocorre esse comportamento na matriz de dados A. Por 

sua vez, a Figura 17 traz a Matriz B, que trata do comportamento dos itens da escala e que 

será alvo de estudo mais aprofundado nos tópicos seguintes. A Figura 18 apresenta a 

decomposição por tipo de escola analisado. 

O critério de convergência é definido pela determinação de um erro mínimo de 

estimação de (10
-6

) a partir da análise da diferença das matrizes. A decomposição PARAFAC 

se mostrou eficaz para a aplicação na base de dados coletada. Dessa forma, os achados desta 

tese na análise utilizando-se da decomposição PARAFAC são apresentados a seguir. A Figura 

19 traz a consistência interna do núcleo. 

 

Figura 19 – Consistência interna do núcleo e componentes extraídos  

 
Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração MATLAB® (2017). 

 

A figura salienta que os dados podem ser estudados no plano bidimensional e, 

como o interesse desta pesquisa está relacionado à identificação dos padrões obtidos das 

assertivas, apenas os resultados do modo 2 (Matriz B) serão analisados. 

Vale a pena destacar que, de forma equivalente à análise sobre a importância das 

contribuições dos dados na composição dos autovalores selecionados no método PCA, o 

método tensorial PARAFAC também reflete a mesma importância dos dados na composição 

dos valores singulares (e, consequentemente, autovalores) selecionados nas componentes 

principais (sob o critério de maiores valores da variância explicada) para os 3 modos de 
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desdobramento. Mais do que isso, os 2 conjuntos de dados associados às escolas profissionais 

e convencionais estão, satisfatoriamente, refletidos e associados pelas componentes referentes 

ao modo 2 (Matriz B) da decomposição, associados às assertivas, cujos 2 valores singulares 

desse modo refletem nas contribuições de todos os dados de cada conjunto em análise. 

A Figura 20 retrata a decomposição de interesse para essa pesquisa: o modo 2, 

que trata sobre a identificação do padrão das assertivas. 

 

Figura 20 – Decomposição Modo 2 

 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração MATLAB® (2017).  

 

A figura representa a matriz B, que exibe os 40 itens aplicados nos dois tipos de 

escola. Percebem-se três agrupamentos: o primeiro deles é composto pelos itens 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 43; o segundo contempla os itens 45, 49, 

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63; o terceiro grupo, por sua vez, agrega os itens 

41, 42, 44, 46, 47, 48, 50 e 54. 

Dos agrupamentos estão evidentes as semelhanças com as componentes 1, 2 e 3 

encontrados na PCA. Note, ainda, que nessa análise, cuja decomposição é o PARAFAC, os 

itens destacados em negrito no parágrafo anterior referem-se aos itens que na PCA haviam 

sido retirados, em virtude de possuírem cargas fatorais menores que 0.3. Contudo, a despeito 

da implicação da PCA pela retirada, optou-se por manter os itens nessa análise, uma vez que 

há grande coerência técnica e pedagógica entre os itens e o agrupamento nos quais 

permaneceram. 



125 

 

De fato, as componentes extraídas na PCA mantêm os mesmos itens e 

acrescentam, para o PARAFAC, os itens que haviam sido retirados, mantendo, porém, uma 

estrutura sintático-semântica, conforme se pode observar ao comparar os achados. 

Nesse sentido, as nomenclaturas das componentes permaneceram e, portanto, para 

este estudo, defende-se que o cluster 1 está diretamente associado à ambiência escolar; o 

cluster 2, à atuação docente; e o cluster 3, à gestão das atividades escolares. Por fim, segue a 

análise de consistência interna para a organização desses três clusters. 

 

Tabela 13 – Consistência interna de cada clusters 

Cluster Consistência interna dos itens 

1 α = 0.91 

2 α = 0.85 

3 α =0.70 

Fonte: elaborada pela autora, baseada na extração SPSS (2018). 

 

As análises das consistências internas de cada organização se mostraram 

eficientes. Ademais, quando comparada a consistência interna das componentes extraídas na 

PCA e a consistência interna dos clusters no PARAFAC, há muita similaridade entre os 

achados. Afirma-se, a partir das análises discutidas ao longo desta tese, em especial, no 

capítulo 4, que a decomposição PARAFAC se mostrou competente para esse tipo de análise. 

A seguir, estão apresentadas as conclusões, reafirmando os principais resultados 

desta tese, bem como as perspectivas de contribuição deste trabalho. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

 

Por fim, seguem as conclusões desta tese, que tinha como um dos objetivos 

comparar os achados em dois tipos de decomposição. Além disso, também são apresentadas 

as perspectivas desta pesquisa, uma vez que não existe um trabalho acabado e que não 

direcione outras pesquisas. 

 

5.1 Conclusões 

 

Ao longo deste texto, procurou-se demonstrar a viabilidade da aplicação de 

ferramentas matemáticas de análise matricial e tensorial para a área de avaliação educacional. 

Para tanto, houve a preocupação em descrever o cenário sobre avaliação, partindo do 

panorama do contexto internacional, comparando-o com os avanços nacionais e locais e as 

relações com o ensino de Matemática no Brasil. A conclusão da apreciação sobre os avanços 

dos estudos avaliativos no Brasil e, em consequência, a avaliação em Matemática, convergem 

para uma direção: apesar de uma evolução significativa nesse campo, em especial nas três 

últimas décadas, o Brasil importa modelos que estão, pelo menos, em duas décadas 

ultrapassados nos países com maior desempenho de aprendizagem, a exemplo dos Estados 

Unidos e da França. Ainda há muito que melhorar nesses quesitos. Falta, por exemplo, a 

percepção e aplicação de avaliações que se preocupem em empoderar os sujeitos avaliados. 

Existiu avanço nas análises estatísticas e nas modelagens matemáticas para os testes em larga 

escala, conforme se constatou nas discussões que apresentaram o SAEB e o SPAECE. 

Entretanto, precisa-se entender que o ponto forte da avaliação consiste em seu uso e, portanto, 

deve-se seguir na orientação de procedimentos avaliativos que, de fato, possibilitem aos 

atores envolvidos nos processos educacionais utilizarem tais resultados com eficácia. Há, 

ainda, que avançar nas emissões dos relatórios pedagógicos, que devem atender a diferentes 

públicos. Outra ineficiência dos sistemas está associada às análises contextuais, alvo central 

do estudo desta tese. Apesar da aplicabilidade e da riqueza desses instrumentos, eles pouco ou 

nada contribuem para o entendimento das proficiências dos alunos, se não forem realizados 

estudos de mineração e extração de dados, com a finalidade de explicar as relações entre essas 

notas de proficiência e as análises de contexto. O que se tem atestado nessas avaliações em 

larga escala é a classificação de estados, municípios, redes de escolas, escolas e alunos, 

realizada por meio de índices que analisam a proficiência, o fluxo e a participação dos alunos, 

contudo, desconsideram os aspectos contextuais. 
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Nesse sentido, buscou-se verificar se dois diferentes tipos de escola exerciam 

influência sobre os resultados da avaliação de Matemática dos alunos. As escolas eram todas 

da rede pública estadual, mas dividiam-se em dois grupos, o grupo de alunos pertencentes às 

escolas convencionais e o grupo que detinha os alunos das escolas profissionais. Em um teste 

de ANOVA, os resultados apontaram que há de fato uma implicação da escola, o dito efeito 

escola, para esses grupos e, portanto, as médias dos alunos das escolas profissionais foram 

superiores às médias dos alunos nas escolas convencionais para a disciplina de Matemática. 

Todavia, há de se considerar que o teste de ANOVA mostrou que os alunos das escolas 

profissionais possuem médias de proficiência de entrada na escola superiores às médias de 

proficiência dos alunos que adentram na 1ª série do ensino médio nas escolas convencionais. 

Isto é, os alunos das escolas profissionais possuem médias de proficiência maiores quando 

adentram o ensino médio. 

Uma apreciação interessante é que, em uma análise descritiva, separando esses 

dois tipos de escola, as diferenças das análises socioeconômicas que mais se mostraram 

significativas estão associadas à escolaridade dos pais e ao acesso à internet. Nessas duas 

premissas, a escola profissional se revela com resultados mais positivos do que a escola 

convencional, uma vez que os seus pais têm maiores níveis de escolarização e os alunos 

possuem maior acesso à internet. No entanto, para as outras análises, não houve diferenças 

para os alunos dos dois tipos de escolas. 

O questionário contextual aplicado aos alunos foi dividido, nesta pesquisa, em 

duas partes. Das questões 1 até a 23 ponderou-se que estavam relacionadas a aspectos 

socioeconômicos, enquanto as assertivas de 24 até a 63 eram, na visão desta pesquisa, 

conexas ao que se chamou de Escala de CIE. A proposta consistiu em identificar as 

componentes extraídas na escala CIE. Para realizar a extração e mineração dos dados da CIE, 

utilizou-se a Análise Multivariada, com a decomposição bilinear, por meio da PCA e a 

Álgebra Multilinear, com a decomposição trilinear, por meio do PARAFAC. 

A proposta de tese concentrava-se em verificar a aplicabilidade do PARAFAC 

para dados na área da avaliação educacional. Os achados desta tese sinalizaram na direção 

positiva do uso do PARAFAC para a mineração, extração e identificação de componentes na 

escala CIE. Os resultados da análise por meio do PARAFAC se assemelham aos achados da 

PCA, ferramenta bastante utilizada no campo da avaliação como técnica de mineração de 

dados. Salienta-se, contudo, que o PARAFAC possui benefícios em relação à PCA, a 

exemplo da unicidade, pois diferente do caso matricial (tensor de ordem dois), no qual o 
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modelo sofre com problemas de ambiguidade de rotação, o tensor de ordem três ou de ordem 

superior pode possuir uma decomposição única. 

Tanto a PCA como o PARAFAC apresentaram três componentes a partir da 

mineração dos dados do CIE, as quais foram nomeadas neste estudo referindo-se à: ambiência 

escolar, atuação docente e gestão das atividades escolares. Cada uma dessas componentes 

compunha um conjunto de itens da escala, os quais foram bem semelhantes nos resultados das 

duas decomposições. 

Diante do exposto, é evidenciado o fato de que os métodos de análise 

apresentados (Matriciais: PCA e Tensoriais: PARAFAC) podem contribuir como suporte para 

avaliar o CIE, permitindo a extração de informações significativas para intervenções voltadas 

à melhoria da qualidade da educação no estado. Por fim, constata-se que os objetivos iniciais 

da pesquisa foram alcançados. 

A seguir, apresentam-se perspectivas futuras que poderão ser alvos de estudos a 

partir desta tese. 

 

5.2 Perspectivas 

 

Muito ainda há que ser realizado nesse campo teórico. Por exemplo, quando se 

trata da aplicação no campo da avaliação em larga escala, tem-se que analisar que o número 

de sujeitos é bem superior ao quantitativo utilizado nesta tese. Contudo, as apreciações 

realizadas tanto na PCA, quanto no PARAFAC revelaram que o quantitativo de sujeitos 

analisados se mostrou consistente. Ademais, esta tese possui um quantitativo de dados 

superior às outras teses que utilizaram os modelos tensoriais para o campo da educação. 

Os resultados da pesquisa podem ser verificados, ou até mesmo ampliados, por 

meio da aplicação em outros tipos de escolas, a exemplo das escolas da iniciativa privada. 

Dessa forma, seria interessante buscar uma possível relação entre o CIE nos mais diversos 

contextos de escola. Outro direcionamento possível a partir deste estudo, em especial, quando 

se percebe um afinamento nos resultados da PCA e do PARAFAC, consiste em aclarar como 

essas componentes poderão explicar as proficiências médias, e não apenas na disciplina de 

Matemática, mas em Língua Portuguesa, por exemplo. Além disso, outros métodos tensoriais 

podem ser alvo de estudos futuros no campo da avaliação educacional, a exemplo do modelo 

Tucker3. 

Outro apontamento desta pesquisa relaciona-se às análises socioeconômicas 

efetivadas nos dois tipos de escolas, que deixam espaço para se realizar um estudo mais 



129 

 

aprofundado sobre a influência da escolaridade dos pais, sobre a existência do computador na 

casa dos alunos e o acesso dos alunos à internet. 

Por fim, os resultados assinalam que há muito que melhorar na aprendizagem em 

Matemática na educação básica do município de Fortaleza. Mesmo quando considerados dois 

tipos diferentes de escola, a média de proficiência em Matemática dos alunos analisados não 

atinge o perfil adequado. Na verdade, conforme supracitado, os alunos de ambas as escolas 

estão no padrão crítico para essa disciplina. Se abrirmos essa discussão para o cenário 

nacional, os resultados do Pisa também não são nada motivadores. Todavia, em uma 

reportagem divulgada pelo site Folha de S. Paulo, no dia 25 de janeiro de 2018, foi anunciado 

que o Brasil, no que concerne à educação superior, fora promovido para o grupo de elite da 

Matemática Mundial, o chamado Grupo 5, que reúne as nações mais desenvolvidas na 

pesquisa da área. E a notícia salienta: se houvesse um campeonato mundial da Matemática, é 

como se tivéssemos subido para a primeira divisão, fazendo companhia para Alemanha, 

Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia 

(MORAES; LEITE, 2018). 

Esse fato abre possibilidade de se investigar o hiato entre a educação básica e a 

educação superior nessa área de conhecimento. 
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ANEXO A – QUESTÕES RESPONDIDAS PELOS ALUNOS 

 

1. Qual seu sexo? 

2. Como você se considera quanto à sua raça/cor? 

3. Qual sua idade? 

4. Até que série sua mãe ou a responsável por você estudou? 

5. Até que série seu pai ou o responsável por você estudou? 

6. Há calçamento na sua rua? 

7. Há energia elétrica? 

8. Há água na torneira? 

9. Há coleta de lixo na sua rua? 

10. Há algum familiar que recebe Bolsa Família na sua casa? 

11. Há empregada doméstica ou faxineira? 

12. Há banheiro? 

13. Há rádio? 

14. Há geladeira? 

15. Há TV em cores? 

16. Há máquina de lavar roupa? 

17. Há aparelho de DVD? 

18. Há automóvel (carro/moto) ? 

19. Há jornal de notícias diariamente? 

20. Há revistas de informação geral (VEJA, Isto É, etc.)? 

21. Há dicionário? 

22. Sem considerar livros escolares, jornais e revistas, quantos livros há em sua casa? 

23. Você tem computador em casa? 

24. Tenho participado de coisas interessantes na escola. 

25. Acho que vale a pena estudar nesta escola. 

26. Estou sempre aprendendo coisas novas nesta escola. 

27. Sinto-me em segurança nesta escola. 

28. Acho a escola limpa e bem cuidada. 

29. O prédio da escola é muito bom. 

30. Eu me dou bem com todos nesta escola. 

31. Eu gosto de estar com meus colegas. 

32. Na escola, todos se tratam com respeito. 
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33. A escola promove festas e eventos em que todos participam. 

34. Sinto-me bem cuidado nesta escola. 

35. Sinto que sou valorizado nesta escola. 

36. Tenho orgulho de ser aluno desta escola. 

37. Gosto de estudar nesta escola. 

38. Eu me sinto cheio(a) de energia e animado(a) na escola. 

39. Gosto de ir para a escola. 

40. Os alunos colaboram para que a escola funcione bem. 

41. A escola é uma bagunça. Ficam muitos alunos do lado de fora da sala fazendo barulho. 

42. Quando alguém me ameaça ou agride, não adianta reclamar na direção. Tudo continua 

do mesmo jeito. 

43. Todos sabem o que pode e o que não pode ser feito na escola. 

44. A turma demora a fazer silêncio, depois que o(a) professor(a) entra em sala. 

45. Quando o(a) professor(a) está falando, a turma toda presta atenção. 

46. Durante as aulas há muito barulho e bagunça, o que atrapalha quem quer estudar. 

47. Por qualquer motivo, os alunos são colocados para fora da sala pelo professor. 

48. A escola precisa ouvir mais os alunos. 

49. Os professores da escola tratam meninos e meninas igualmente. 

50. Perdemos muitas aulas porque o(a) professor(a) falta com frequência. 

51. A merenda é boa e todos ficam satisfeitos. 

52. Nas aulas o(a) professor(a) ouve a opinião dos alunos. 

53. O(A) professor(a) sempre esclarece minhas dúvidas. 

54. O professor ajuda mais uns alunos do que outros. 

55. Aprendo a matéria que o(a) professor(a) ensina. 

56. O(A) professor(a) sempre corrige o dever de casa. 

57. O(A) professor(a) explica até que todos entendam a matéria. 

58. Para o(a) professor(a) a turma toda pode aprender. 

59. Eu capricho na hora de fazer os meus trabalhos. 

60. O(A) professor(a) é claro ao explicar a matéria. 

61. Acho as aulas interessantes e animadas. 

62. O(A) professor(a) sempre usa livro didático para ensinar. 

63. Gosto de fazer as tarefas passadas pelo(a) professor(a). 


