
 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Educação 

Departamento de Fundamentos da Educação 

 

 

Tese Para a Classe de Professor Titular 

 

Funcionamento Diferencial do Item (DIF): 
Indicador de Justiça das Avaliações em 

Larga Escala 

 

Candidato: Wagner Bandeira Andriola, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, novembro de 2018. 



 1 

Membros Avaliadores (Titulares) 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. José Gerardo Vasconcelos – UFC 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. PhD. José Anchieta Esmeraldo Barreto – UFC 

 

 

____________________________________________ 

Profa. PhD. Ana Maria Vieira Lage – UFC 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. PhD. Antonio Clécio Fontelles Thomaz - UECE 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Agradecimentos e Reconhecimentos 

Te Deum, pela luz, pelo sal e por minha vida. 

Aos meus pais terrenos, Vicente Cartaxo Andriola (in memoriam) e Maria 
Bandeira Andriola, a quem devo tudo o que vim a ser, a partir da 
transmissão de valores interiores e familiares, de visões de homem, de 

educação, de sociedade, de mundo e de vida. 

À minha alfabetizadora e primeira professora, Marli Pina Barbosa, a 

quem devo a minha formação escolar, bem como os primeiros passos 
acadêmicos, seguros e firmes. 

Aos meus professores da Escola Técnica Federal da Paraíba (UFPb), 

Plácido (Geologia), Demalva e Xavier (Matemática), Levino (Física), por 
me despertarem o gosto apurado, refinado e cuidadoso pelas Ciências 

Naturais e pela Matemática. 

Aos meus mentores acadêmicos, Prof. Dr. Mardônio Rique Dias (UFPb), 
Prof. PhD. Luiz Pasquali (UnB) e Prof. PhD. José Luís Gavíria Soto (UCM 

- España), pela sólida formação científica que me proporcionaram; pela 
preocupação com o rigor teórico e metodológico que me despertaram; 
pelo preparo acadêmico e pelo gosto induzido para com os processos de 

mensuração de fenômenos psicossociais e educacionais. 

Aos meus amigos docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

pela acolhida na minha chegada em Fortaleza e pelos preciosos 
conselhos: Prof. Dr. Nicolino Trompieri Filho, Prof. PhD. José Anchieta 
Esmeraldo Barreto e Prof. PhD. Ícaro de Sousa Moreira (in memoriam). 

Aos meus irmãos mais novos e colegas da UFC, Profa. Dra. Tania 
Vicente Viana, pelo sorriso fácil, pelos preciosos e sábios conselhos; 

Prof. Dr. Alberto Sampaio Lima, do Campus de Quixadá, o meu garoto, 
pela amizade e sinceridade. Minha profunda admiração e gratidão. 

Aos meus amigos servidores técnicos-adminitrativos da UFC, José Lima 

Teixeira (CH), Fernanda Alves de Araújo (POLEDUC), Maria dos Anjos 
Lemos (DFE/FACED) e Francisco Carlos Alves de Lima (DFE/FACED), 

pela amizade, senso de responsabilidade e polidez ante o serviço 
público. Minha profunda admiração e gratidão. 

Aos meus colegas de UFC, pelas relevantes oportunidades que me foram 

dadas: Prof. Dr. René Teixeira Barreira, Profa. Dra. Elza Maria Franco 
Braga, Prof. MSc. Roberto Cláudio da Frota Bezerra, Prof. MSc. Antonio 

Valdinar de Carvalho Custódio (in memoriam) e Prof. PhD. Ernesto da 
Silva Pitombeira. 



 3 

Aos meus amigos espanhois: Prof. Victor Navlet Armenta, por me 
aprofundar o gosto pela Matemática, pela Música, pelas Letras e pela 

arte de desfrutar da vida, assim como quem colhe frutas do pomar do 
vizinho, numa noite de verão; Prof. PhD. Javier Clúa (in memoriam) e 
Dr. Mario Lagos Córdova, por me induzirem a buscar constantemente a 

Deus, através da oração e da leitura silenciosa e plácida das escrituras 
sagradas; Javier Rojas Monroy, pelo sorriso fácil, pelo abraço amigo e 

pela amizade sincera; Profa. Dra. Aurora Fuentes Vicente, pela extrema 
sensibilidade e profundo espírito cristão, demonstrados no momento 
oportuno. 

Aos amigos do UNIGrande: Prof. Paulo Roberto Melo de Castro Nogueira 
(Reitor), pela placidez, sapiência e espírito de corpo, mas, sobretudo, 
pelos gostos em comum, incluso o futebol e a coca-cola; Eng. José 

Liberato Barrozo Filho (Chanceler), pela firmeza e determinação nas 
ações e decisões, pela transparência nos afetos e no trato com terceiros, 

pela motivação para com o trabalho, para com os estudos de mestrado e 
para com a vida, pelo gosto refinado pelas Letras, sobretudo pelos 
artistas de Areia (PB): o poeta Augusto dos Anjos e o pintor Pedro 

Américo. Aprendi a admirá-los. Minha profunda gratidão. 

Aos meus familiares, Tios João (in memoriam) e Paulo Andriola, pelos 

exemplos de perseverança, de êxito pessoal e de interesse pelas vidas 
acadêmica e espiritual; Tios Edmilson e Akim, pelo gosto intenso pela 
vida simples e pelo futebol bem jogado. 

Aos meus irmãos Walder, Walter, Magda, Walker e Juliana, pela 
infância ingênua, terna e liberta, pelos aprendizados, pelas trocas de 

pelas intensas e afetivas interações que tivemos enquanto vivemos sob o 
mesmo teto. Os amo, imensamente.  

À minha enteada Sarah Castro Coelho, pelo convívio cotidiano e afetos 

de infante.  

Aos meus filhos, Vívian Cristine Nóbrega Andriola, Pablo Vicente 
Nóbrega Andriola, Carlos Wagner Nóbrega Andriola, Victor Alexandre 

Nóbrega Andriola e Maria Victória Castro Araújo Bandeira Andriola. Os 
amo, imensa e infinitamente. 

À minha netinha, Christina Andriola, pela doçura, felicidade e amor 
espontaneamente explicitados em cada movimento desengonçado, em 
cada sorriso brindado, em cada balbucio pronunciado e em cada 

lambuzada no rosto do vovô. Te amo, profunda e ternamente. 

À minha esposa, Adriana Castro Araújo Andriola, pelo sorriso lindo 
sempre estampado, pela sensibilidade e firmeza, pela dedicação, pela 

perseverança, pelo espírito de trabalho e de responsabilidade, pela fé 
extrema, pelo afeto que nos une. Te amo. Ad eternum. 



 4 

Sumário 

 

Resumo ............................................................................................ 05 

Abstract ............................................................................................ 06 

Resumen .......................................................................................... 07 

Justificativa e Escopo da Tese ........................................................... 08 

Capítulo 01: Avaliação: Caminho para a Qualidade Educacional ....... 15 

Capítulo 02: Qualidade e Eficácia Educacional ................................. 39 

Capítulo 03: Aprendizagem: Conceito e Avaliação .............................. 57 

Capítulo 04: O Problema do Funcionamento Diferencial do Item (DIF) no 

Contexto da Avaliação Educacional ................................................... 85 

Capítulo 05: Principais Métodos para Detectar o Funcionamento 

Diferencial do Item (DIF) ................................................................. 101 

Capítulo 06: Metodologia Empregada na Pesquisa ........................... 136 

Capítulo 07: Resultados do Teste das Hipóteses da Pesquisa ........... 149 

Referências Bibliográficas ............................................................... 162 

Anexo 1: Prova de Língua Portuguesa ............................................. 181 

Anexo 2: Prova de Matemática ........................................................ 188 

 

 

 



 5 

RESUMO 

 

Atualmente, está se expandindo uma área que tem como objeto de 
estudo os itens de testes de rendimento. Nesse contexto, o trabalho de Tese 
teve o objetivo de destacar o fenômeno do Funcionamento Diferencial do Item 
(DIF), ressaltando que a sua presença em sistemáticas de avaliação do 
aprendizado discente pode supor iniquidade deste processo, sobretudo nas 
avaliações em larga escala que empregam provas de rendimento. Num 
segundo momento, apresentamos posições teóricas, que debateram a 
dificuldade em conceituar o construto qualidade educacional. Como resultado 
observamos que para iniciarmos uma ação de avaliação é fundamental 
contarmos com um modelo teórico sobre qualidade educacional, adotado a 
priori. Apresentamos um dos inúmeros modelos de qualidade educacional 
existentes na ampla literatura, através do qual definimos e caracterizamos a 
eficácia educacional como sendo o grau de consecução dos objetivos 
acadêmicos estabelecidos antes da implementação do processo de ensino-
aprendizagem. Numa terceira fase, apresentamos três concepções teóricas 
acerca da aprendizagem, ao mesmo tempo que escolhemos uma definição 
para referido construto. Discutimos as bases que fundamentam a avaliação da 
aprendizagem e nos centramos num dos procedimentos mais utilizados pelos 
professores: os testes de rendimento. A parte final do trabalho consistiu no 
estudo do DIF empregando-se as respostas de 29.777 alunos egressos do 
Ensino Médio e candidatos aos cursos de graduação da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) em duas Provas de Rendimento: Língua Portuguesa e 
Matemática. Para detectar a presença do DIF empregou-se o método Mantel-
Haenszel. O teste empírico da hipótese H1 indicou que a Prova de Língua 
Portuguesa apresenta indícios de ser um instrumento injusto, introdutor de 
iniquidade no processo de avaliação, posto privilegiar o desempenho de 
indivíduos de subgrupos específicos, componentes do universo de 
respondentes. A hipótese H2 indicou que a Prova de Matemática apresenta 
indícios muito contundentes de ser um instrumento injusto, introdutor de 
iniquidade no processo de avaliação, pois beneficia subgrupos específicos, 
componentes do universo submetido à Prova de Matemática. Como conclusão 
do nosso trabalho, pontuamos a conveniência de adotarem-se estratégias 
estatísticas para detectar o DIF e determinar sua magnitude naqueles itens que 
comporão as provas ou os testes de rendimento, que, por seu turno, serão 
empregados em sistemáticas de avaliação em larga escala. Desse modo, se 
outorgará justiça e equidade aos processos de avaliação em larga escala que 
empregam provas ou testes de rendimento com o fito de mensurar o nível de 
aprendizado de alunos. 
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ABSTRACT 

 

Currently, an area that has as object of study the items of income tests is 
expanding. In this context, thesis work had the objective of highlighting the 
phenomenon of Differential Functioning of the Item (DIF), emphasizing that its 
presence in systematic evaluation of student learning can assume iniquity of 
this process, especially in large scale evaluations that use evidence of yield. In 
a second moment, we presented theoretical positions, which debated the 
difficulty in conceptualizing the quality of education construct. As a result, we 
observed that to initiate an evaluation action, it is fundamental to have an 
educational quality theoretical model, adopted a priori. We presented one of the 
innumerable models of educational quality that exists in the broad literature, 
through which we define and characterize educational effectiveness as the 
degree of achievement of the academic objectives established before the 
discussed implementation of the teaching-learning process. In a third stage, we 
presented three theoretical conceptions about learning, while choosing a 
definition for this construct. We discussed the foundation underlying the 
evaluation of learning and focus on one of the procedures most used by 
teachers: the performance tests. The final part of the study consisted on the DIF 
study using 29,777 graduated students from High School and candidates for 
undergraduate courses at the Federal University of Ceará (UFC) in two 
Proficiency Tests: Portuguese Language and Mathematics. To detect the 
presence of DIF, the Mantel-Haenszel method was used. The empirical test of 
the H1 hypothesis indicated that the Portuguese Language Test shows signs of 
being an unfair instrument, introducing inequity in the evaluation process, since 
it favors the performance of individuals from specific subgroups, components of 
the universe of respondents. The H2 hypothesis indicated that the Mathematics 
Test presents very strong indications of being an unfair instrument, introducing 
iniquity in the evaluation process, since it benefits specific subgroups, 
components of the universe submitted to the Mathematics Test. As a conclusion 
of our work, we pointed out the convenience of adopting statistical strategies to 
detect the DIF and determine its magnitude in those items that will comprise the 
tests or the performance tests, which, in its turn, will be used in large scale 
evaluation systems. In this way, justice and fairness will be given to large-scale 
evaluation processes that using tests or performance tests to measure the level 
of student learning. 
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RESUMEN 
 
 
 
Actualmente, se está expandiendo un área que tiene como objeto de 

estudio los ítems de pruebas de rendimiento. En este contexto, el trabajo de 
tesis tuvo el objetivo de destacar el fenómeno del Funcionamiento Diferencial 
del Ítem (DIF), resaltando que su presencia en sistemáticas de evaluación del 
aprendizaje discente puede suponer iniquidad de este proceso, sobre todo en 
las evaluaciones a gran escala que emplean pruebas de rendimiento. En un 
segundo momento, presentamos posiciones teóricas, que debatieron la 
dificultad en conceptuar el constructo calidad educativa. Como resultado 
observamos que para iniciar una acción de evaluación es fundamental contar 
con un modelo teórico sobre calidad educativa, adoptado a priori. Presentamos 
uno de los innumerables modelos de calidad educativa existentes en la amplia 
literatura, a través del cual definimos y caracterizamos la eficacia educativa 
como el grado de consecución de los objetivos académicos establecidos antes 
de la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En una tercera 
fase, presentamos tres concepciones teóricas acerca del aprendizaje, al mismo 
tiempo que elegimos una definición para dicho constructo. Discutimos las 
bases que fundamentan la evaluación del aprendizaje y nos centramos en uno 
de los procedimientos más utilizados por los profesores: las pruebas de 
rendimiento. La parte final de la obra consistió en el estudio del DIF utilizando 
las respuestas de 29.777 estudiantes egresos de la escuela secundaria y 
candidatos a los cursos de graduación de la Universidad Federal de Ceará 
(UFC) en dos pruebas de rendimiento: Lengua Portuguesa y Matemáticas. 
Para detectar la presencia del DIF se empleó el método Mantel-Haenszel. La 
prueba empírica de la hipótesis H1 indicó que la prueba de Lengua Portuguesa 
presenta evidencia de ser un instrumento introductor de injusticia e iniquidad en 
el proceso de evaluación. La hipótesis H2 indicó que la Prueba de Matemáticas 
presenta indicios muy contundentes de ser un instrumento injusto, introductor 
de iniquidad en el proceso de evaluación, pues beneficia subgrupos 
específicos, componentes del universo sometido a dicha prueba. Como 
conclusión de nuestro trabajo, puntuamos la conveniencia de adoptar 
estrategias estadísticas para detectar el DIF y determinar su magnitud en 
aquellos ítems que compondrán las pruebas o los tests de rendimiento, que a 
su vez se emplearán en sistemáticas de evaluación a gran escala. De este 
modo, se otorgará justicia y equidad a los procesos de evaluación a gran 
escala que emplean pruebas o tests de rendimiento con el fin de medir el nivel 
del aprendizaje de los alumnos. 
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Justificativa e Escopo da Tese 

No Brasil, vivemos momento de visível expansão e consolidação da 

avaliação em todos os níveis e sistemas educacionais. Senão, olhemos ao 

nosso redor. Desde 1975 o sistema de pós-graduação (stricto sensu) é alvo de 

avaliações periódicas, sob a responsabilidade da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desde o final da 

década de 1980, o Ensino Fundamental é submetido a ações avaliativas, sob o 

nome de Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico (SAEB). Em 

meados da década de 1990, implantou-se a avaliação do ensino médio, sob a 

denominação de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como do 

ensino superior, cujo nome oficial era Exame Nacional de Cursos (ENC), mas 

que ficou conhecido popularmente como PROVÃO. Mais recentemente, a partir 

de 2004, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), que regula a avaliação da educação superior, através dos 

procedimentos denominados Avaliação de Instituições de Ensino Superior 

(AVALIES), Avaliação de Cursos de Graduação (ACG) e Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). Cumpre destacar, ainda, a Provinha 

Brasil, que é uma avaliação diagnóstica para averiguar as habilidades 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental 

das escolas públicas brasileiras. Finalmente, há o Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que foi 

realizado pela primeira vez em 2002, e que visa aferir competências, 

habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o Ensino 

Fundamental ou o Ensino Médio na idade adequada. 

Portanto, conforme se pode verificar, parece ser que alcançamos certa 

maturidade avaliadora, pois verificamos a existência de nova mentalidade 

acerca da avaliação, em todos os níveis da educação brasileira, 

caracterizando, assim, uma incipiente cultura avaliadora. De fato há Unidades 

Federativas, e municípios, que já contam com suas sistemáticas avaliativas 

consolidadas e em pleno uso, promovendo avaliações regulares dos 

respectivos sistemas educacionais. 
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Uma peculiaridade emerge desse contexto, no qual as autoridades 

começam a preocupar-se pela avaliação educacional. Estamos a avaliar 

apenas uma parte do amplo e complexo campo educacional: o aprendizado 

dos alunos, ou seja, o produto educacional. Devido a nossa pouca experiência 

nessa área, em comparação com os Estados Unidos da América (EUA) e com 

os países da Europa Ocidental, por exemplo, talvez seja um bom começo. 

Todavia, temos que enxergar e avaliar outros fatores que incidem sobre a 

qualidade educacional, tais como, os processos educacionais usados pelos 

professores ao ensinar; o clima institucional intraescolar; o clima institucional 

entre a família e instituição educacional; a liderança exercida pelos gestores e 

pelos professores; os insumos disponíveis, utilizados e necessários ao 

adequado aprendizado do alunado, etc. 

Faz-se oportuno ressaltar que há uma característica comum aos vários 

processos avaliativos, anteriormente mencionados (SAEB, ENEM e PROVÃO), 

bem como no caso recente do ENADE: o uso de provas, conhecidas como 

testes de rendimento ou testes referidos a critério. Esses instrumentos de 

medida utilizam, quase exclusivamente, questões ou itens objetivos, que são 

foco de extenuante avaliação qualitativa e quantitativa com o fito de traçar um 

perfil sobre suas qualidades métricas. Para tanto, se faz uso de modelos 

matemáticos, sendo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) o mais comumente 

empregado, nas duas últimas décadas.  

Atualmente, está se expandindo, sobretudo nos Estados Unidos da 

América, uma área que tem como objeto de estudo os itens, que são os 

componentes essenciais de um teste, cujo nome é investigação acerca do 

Funcionamento Diferencial do Item (DIF)1. Nesse contexto, esse trabalho tem 

vários objetivos, dentre os quais destacar o fenômeno do DIF no complexo 

âmbito da avaliação educacional, ressaltando que a sua presença em 

sistemáticas de avaliação do aprendizado discente pode supor iniquidade deste 

processo, sobretudo nas avaliações em larga escala que empregam provas de 

rendimento. 

                                                           
1
 A sigla DIF é originária do termo inglês Differential Item Functioning. 
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Assim, iniciamos tentando provar um suposto fundamental que pode ser 

resumido em uma frase: a avaliação é a melhor e a mais curta via para 

alcançar a tão desejada e ansiada qualidade educacional. Num segundo 

momento, apresentamos várias posições teóricas, que debateram a dificuldade 

em conceituar o construto qualidade educacional. Como resultado dessa 

problematização, observamos que, para iniciarmos um processo de avaliação, 

é fundamental contarmos com um modelo teórico sobre qualidade educacional, 

adotado a priori. Por fim, apresentamos e caracterizamos um dos inúmeros 

modelos de qualidade educacional existentes na ampla literatura mundial. No 

âmbito do modelo escolhido, definimos e caracterizamos a eficácia educacional 

como sendo o grau de consecução dos objetivos acadêmicos estabelecidos 

antes da implementação do processo de ensino-aprendizagem. Apresentamos, 

também, fatores destacados pelos estudiosos da área educacional como 

caracterizadores da eficácia dos centros educacionais. 

Numa terceira fase, apresentamos três concepções teóricas acerca da 

aprendizagem, ao mesmo tempo que escolhemos uma definição para referido 

construto. Discutimos as bases que fundamentam a avaliação da 

aprendizagem e nos centramos num dos procedimentos mais utilizados pelos 

professores: os testes de rendimento. Por conta de nossos objetivos, não 

discutimos os problemas derivados do uso inadequado; demos ênfase ao 

processo de construção de um teste de rendimento. 

A parte final do nosso trabalho consistiu em descrever um dos maiores 

problemas para garantir-se a justiça e a equidade em sistemáticas de avaliação 

voltadas a verificar a qualidade educacional através da estimação do nível de 

aprendizado dos alunos, qual seja, a presença do DIF em itens componentes 

de testes de rendimento. Para tanto, partimos de sua definição; destacamos os 

principais métodos utilizados na sua detecção; apresentamos taxonomias para 

a magnitude do DIF e, por fim, apresentamos as principais limitações desses 

métodos. Como conclusão do nosso trabalho, pontuamos a conveniência de 

adotarem-se estratégias estatísticas para detectar o DIF e determinar sua 

magnitude naqueles itens que comporão as provas ou os testes de rendimento, 
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que, por seu turno, serão empregados em sistemáticas de avaliação em larga 

escala. Desse modo, se outorgará justiça e equidade aos processos de 

avaliação em larga escala que empregam provas ou testes de rendimento com 

o fito de mensurar o nível de aprendizado de alunos, consoante Andriola 

(2008a). Para tal, a presente Tese foi estruturada em oito capítulos, a saber: 

 No Capítulo 01 enfatizamos a avaliação aplicada ao âmbito 

educacional como sendo uma atividade recente, cercada de 

controvérsias filosóficas e conceituais. Apesar disso, trata-se de uma 

atividade relevante, já que enfatizamos a tendência de um grande 

número de países, sobretudo os mais desenvolvidos, de incorpará-la 

como um procedimento científico, que permite à sociedade civil 

exercer certo tipo de controle sobre o Sistema Educacional. 

Possibilita à Educação prestar contas sobre os seus reais êxitos e 

discutir as causas do seu fracasso, ação esta que os estudiosos 

norteamericanos denominaram de accountability. A avaliação 

concebida com atividade científica possui fases hierárquicas e 

peculiaridades, dentre as quais a valoração dos resultados a partir do 

uso de critérios escolhidos, geralmente, a priori. 

 No Capítulo 02 ressaltamos a dificuldade em aceitar uma definição 

consensual de qualidade educacional, sendo necessário, portanto, 

adotarmos de modo explícito um modelo teórico suficientemente 

objetivo, que nos permita definir e caracterizar referido construto. 

Mencionamos que a eficácia escolar é um poderoso indicador da 

qualidade de um centro educacional e que a maneira mais sensata, 

econômica, fácil e rápida de determinr sua magnitude é através do 

emprego de sistemáticas de avaliação do aprendizado dos alunos. 

 No Capítulo 03 apresentamos uma breve revisão histórica das várias 

concepções sobre o construto aprendizagem e propusemos sua 

caracterização e definição, fundamentados numa concepção 

cognitivista. Também enfatizamos a complexidade do processo de 

avaliação da aprendizagem. Apresentamos um poderoso 
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procedimento para avaliação da aprendizagem que, ademais, pode 

ser considerado como o mais utilizado pelos docentes: a prova ou o 

teste de rendimento. Detalhamos algumas nuances que distinguem o 

teste referido à norma do teste referido ao critério e destacamos a 

importância do uso dos testes de rendimento nos Estados Unidos e 

no Brasil. 

 No Capítulo 04 contextualizamos o surgimento dos estudos sobre o 

viés dos instrumentos de medida e diferenciamos as definições de 

viés e de funcionamento diferencial do item (DIF). Enfatizamos a 

noção de grupo como sendo fundamental aos estudos sobre o DIF e 

notificamos que, geralmente, é organizado um grupo de referência 

(GR) que é comparado a um grupo focal (GF). Com base nessa 

organização dos grupos, surgiu a categorização de DIF benigno, 

quando é benéfico ao GR, e DIF adverso, quando é benéfico ao GF. 

Ressaltamos alguns dos problemas ocasionados pela presença do 

DIF em testes de rendimento empregados em processos de 

avaliação educacional em larga escala. Finalmente, descrevemos e 

diferenciamos dois tipos de DIF: DIF uniforme ou consistente, que é 

observado quando as Curvas Características dos Itens (CCI) são 

paralelas entre si; DIF não uniforme ou inconsistente, que se observa 

quando as CCI são diferentes e, ademais, se cruzam em algum 

ponto do contínuo da habilidade, isto é, não são paralelas entre si. 

 No Capítulo 05 apresentamos as fases seguidas na análise DIF e 

algumas classificações, dentre as quais: métodos que adotam 

critérios internos e externos; métodos incondicionais, que se 

fundamentam no suposto de que o grupo de respondentes e os itens 

têm algum tipo de interação; métodos condicionais, que se baseam 

no suposto de que os parâmetros do item são diferentes para os 

sujeitos com a mesma magnitude na variável latente, e que são 

oriundos de distintos grupos demográficos. Nesta última categoria, 

destacam-se os métodos de invariância condicional observada - que 
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consideram a pontuação dos sujeitos no teste - e os de invariância 

condicional não observada - que consideram a estimativa da 

habilidade dos respondentes no construto latente medido pelo teste. 

Descrevemos o suposto central dos métodos condicionais: o 

paradoxo de Simpson, que defende a idéia de condicionar a 

probabilidade de acerto ao item a uma determinada pontuação no 

teste - invariância condicional observada - ou nível de habilidade no 

construto latente - invariância condicional não observada. Essa é a 

premissa central no estudo do DIF. Finalmente, apresentamos alguns 

dos mais utilizados métodos de detecção do DIF: Delta Gráfico, que 

foi proposto por W. Angoff, em 1972; Comparação das áreas entre as 

CCI’s; Comparação das probabilidades; Comparação dos parâmetros 

dos itens; Qui-quadrado de Lord, que foi proposto por F.M. Lord, em 

1980; Qui-quadrado de Pearson ou Total; Qui-quadrado de 

Scheuneman, que foi proposto por J. D. Scheuneman, em 1979; 

Regressão Logística, que foi adaptado ao estudo do DIF em testes 

unidimensionais por H. Swaminathan e H. J. Rogers, em 1990; 

Mantel-Haenszel, que foi adaptado ao estudo do DIF por P. W. 

Holland e D. T. Thayer, em 1988; Método da Padronização; Método 

Logístico (Iterative Logit Method), proposto por F. B. Baker no início 

dos anos 80; o Método da Regressão Logística, que pode ser 

utilizado no tratamento de dados politômicos e, por fim, o 

procedimento SIBTEST, que tem como suposto central a idéia de 

que os itens com DIF são multidimensionais. 

 No Capítulo 06 descrevemos a metodologia empregada no estudo; 

apresentamos o problema de pesquisa decorrente das lacunas 

detectadas após a revisão da literatura acerca do tema da Tese; as 

duas hipóteses submetidas ao teste empírico, que foram derivadas 

das várias pesquisas descritas na presente Tese; o método 

empregado para detectar o DIF no presente estudo; os dados 

empregados no presente estudo, decorrentes do uso de dois 
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instrumentos de medida do aprendizado de alunos egressos do 

Ensino Médio e candidatos às vagas ofertadas pelos cursos de 

graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC); as principais 

carcaterísticas demográficas da amostra dos alunos submetidos aos 

dois instrumentos referidos. 

 No Capítulo 07 apresentamos os principais resultados decorrentes 

do teste empírico das duas hipóteses de estudo, a partir do uso do 

método escolhido para detectar o DIF nos itens componentes dos 

dois instrumentos de medida do aprendizado dos alunos, quais 

sejam, uma Prova de Língua Portguesa e uma Prova de Matemática. 

 No Capítulo 08 detalhamos as conclusões do estudo sistemático das 

duas hipóteses submetidas ao teste empírico e os desdobramentos 

decorrentes, que impactam nas sistemáticas de avaliação em larga 

escala. Aconselhamos, assim, a que sejam adotadas estratégias com 

o fito de determinar a presença de DIF entre os itens que comporão 

as provas ou os testes de rendimento a serem empregados em 

avaliações de larga escala, de modo a que sejam evitadas injustiças 

e iniquidades. 

Para concluir este tópico, desejamos citar palavras muito lúcidas, 

sensatas, profundas e sábias, acerca da atividade científica, proferidas pelo 

Prêmio Nobel de Física de 1933, o austríaco Erwin Rudolf Josef Alexander 

Schrödinger, que destacou: 

 
“[...] la Ciencia nunca impone nada, la Ciencia establece. La 
Ciencia sólo pretende hacer afirmaciones verdaderas y 
adecuadas a su objeto. El científico sí, ese debe imponer 
dos cosas: verdad y sinceridad; y lo hace por encima de sí 
mismo y de otros científicos”. (SCHRÖDINGER,1983, p. 
39).

1
 

 

 

 

                                                           
1
 SCHRÖDINGER, E. Mente y materia. Barcelona: Tusquets Editores, 1983. 
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Capítulo 1 

 

Avaliação: Caminho para a Qualidade 
Educacional 

 

Nullum est jam dictum, quod non dictum sit prius.
2
 

(Terêncio). 

 

 

 

1.1. Considerações acerca da Avaliação Educacional  

Consoante Andriola (1999a), a avaliação é parte integrante de nossas 

atividades cotidianas, pois se observarmos ao nosso redor, detectaremos 

infinitude de situações em que a empregamos. Por exemplo: o dono do bar faz 

o balancete diário, com o objetivo de determinar seu lucro ou prejuízo. O 

proprietário do carro observa o consumo diário - em termos de litros de 

gasolina - para ir ao trabalho e, assim, determinar a quantia de dinheiro que 

gasta, diariamente.  

                                                           
2
 Nada é dito agora, que não tenha sido dito antes. 
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Em ambos os casos, as informações coletadas permitem, tanto ao dono 

do bar quanto ao do veículo, valorar as atividades executadas. No primeiro 

caso, o proprietário do bar poderá se perguntar se a política comercial utilizada 

é a mais adequada - trato com os clientes, qualidade das mercadorias 

oferecidas, preços estabelecidos, formas de pagamento aceitas, etc. No 

segundo, o motorista do veículo poderá se perguntar sobre a adequação do 

percurso - mais curto, melhores condições de tráfego, possibilidade de menos 

engarrafamento, etc. - e de funcionamento do veículo - rotação do motor, 

injeção eletrônica, calibragem dos pneus, etc. 

Apesar do uso generalizado da avaliação em nosso cotidiano, seu 

emprego é característico do setor empresarial, onde surgiu como procedimento 

sistemático para assegurar a qualidade daquilo que era produzido. Como nos 

recorda Hubbard (1997), a indústria garantia a qualidade dos seus produtos 

situando a alguns supervisores ou inspetores ao final da linha de montagem. A 

avaliação, em ditas condições, consistia em criar categorias, para que os 

produtos finais pudessem ser classificados, conforme critérios de valoração. 

Porém, em um sistema desse tipo, podem surgir vários problemas. 

Primeiro, é muito caro devido a quantidade de supervisores ou inspetores 

minimamente necessária. Segundo, o custo de fabricar produtos defeituosos 

supõe perdas de tempo e matéria prima; de credibilidade, porque supõe um 

incremento das reclamações sobre os produtos; de perda de clientes, etc. 

Terceiro, os inspetores podem dar a entender aos trabalhadores que não se 

confia em que façam um bom produto na primera vez, diminuindo assim suas 

expectativas e aspirações. Como sucede com frequência, as expectativas se 

transformam em profecias que se cumprem a si mesmas. Finalmente, a 

presença de inspectores aumenta as diferenças entre a direção e a mão de 

obra. Sob tais circunstâncias, os trabalhadores tendem a auto proteger-se, 

desenvolvendo normas de trabalho próprias e outras estratégias pouco 

convenientes (HUBBARD, 1997; VIANNA, 1989). 

Por outro lado, na área educacional, a avaliação ainda sofre restrições, 

sendo objeto de muitos debates, que pretenden clarificar quais são, de fato, 
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suas funções. Todavia, é necessário reconhecer que nos últimos anos se está 

promovendo, ainda que de forma lenta, uma nova visão em todos os níveis 

educacionais com respeito à avaliação (BARRETO; ANDRIOLA, 2000). A 

promoção lenta resulta das mudanças de atitudes e crenças pesoais, que 

possibilitam transformações da mentalidade global dos componentes dos 

centros educacionais e do conjunto da sociedade (ANDRIOLA, 2003). 

Nesse âmbito, observamos que, de modo geral, a avaliação ocupa uma 

destacada posição nas atividades humanas dotadas de planejamento 

sistemático mínimo (RUIZ RUIZ, 1996). A causa é facilmente compreensível. 

Num plano modesto ou de grande dimensão, no curto ou longo prazo, sempre 

são visadas metas e objetivos. Para toda ação planejada alcançar com êxito 

suas metas é importante, por um lado, avaliar se está sendo executada 

conforme o previsto e, por outro, se os resultados obtidos são de fato os 

pretendidos (LEMOS, 1993). Esse tipo de avaliação é comumente conhecida 

como processual, já que enfatiza a necessidade de verificar, ao longo do 

trajeto, se estão ocorrendo erros ou desvios que impeçam a obtenção do 

produto desejado. A avaliação ao longo do percurso possibilita introduzir 

correções que conduzam o projeto ao caminho idealizado (RIBEIRO, 1993). 

No campo Educacional, a avaliação pode adotar diversas formas e 

dimensões, de acordo com os seus objetivos, conforme Andriola e Barreto 

(1997). O Quadro 1 apresenta algumas dessas formas, conforme Hadji (1994). 

Quadro 1. Formas e dimensões de avaliação educacional. 

Formas Exemplos de Dimensões 

Avaliação de instituições Secretarias de Educação 
Insituições Educacionais 

Avaliação de projetos e programas Projeto de reforma educacional 
Currículo de um nível de ensino 

Avaliação dos serviços prestados por 
um Centro Educacional 

Serviços administrativos e pedagógicos 
Atividades de ensino 

Avaliação dos agentes do processo de 
ensino e aprendizagem 

Gestores 
Profesores e alunos 

Avaliação de processos e produtos Métodos de ensino ou treinamento 
Repercussões ou impactos sociais 

Aprendizado do alunado 

Fonte: Adaptado de Hadji (1994). 
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Partindo do suposto de que os centros educacionais têm funções sociais 

e objetivos educacionais distintos, de acordo com a sua natureza (pública ou 

privada; primária ou secundária), é necessário avaliar quais deles estão sendo 

realmente alcançados (TYLER, 1949; ARAÚJO; ANDRIOLA; COELHO, 2018). 

A percepção, e inclusive a certeza de que os centros educacionais não estão 

cumprindo os seus propósitos, são motivos para estudos e investigações na 

maioria dos países desenvolvidos. Como afirma Orden Hoz (1992): 

"[...] parecería que nos hallamos en la era de la evaluación. 
Como un ejemplo, altamente significativo, en las sociedades 
de nuestro entorno las auditorias constituyen una práctica 
generalizada en el ámbito económico; y en la política 
educacional destacan el énfasis puesto en la evaluación de 
programas y de sistemas, y los síntomas de avances 
importantes hacia la generalización de la evaluación de 
centros educacionais y de los profesionales de la 
educación" (p. 531). 

Como exemplo dessa tendência na Europa citamos, a seguir, um 

pequeno extrato do jornal espanhol El País, com data de 22 de novembro de 

1998, cujo título era ¿Se acerca a Europa la universidad española? 

"[...] La extraordinaria expansión cuantitativa de la 
universidad española en los últimos años (de 700.000 a 1,5 
millones de estudiantes desde 1982 hasta 1998) y el 
desbocado ritmo de creación de universidades, tanto 
públicas como privadas, ha colocado a España ante el 
complicado desafío de hacer frente a dicha expansión en 
condiciones de calidad equiparable a los países de cabeza 
en la Unión Europea." (El País, 1998, p. 15). 

Nesse contexto, a preocupação pela avaliação dos centros ou dos 

próprios sistemas educacionais pode ser facilmente compreendida. Segundo o 

renomado Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE, 1998): 

"Los sistemas educacionais representan en la actualidad, 
junto a los sistemas de salud, las mayores empresas de 
intervención social. Su actividad y sus resultados afectan 
directa o indirectamente a todos los miembros de la 
comunidad. La idoneidad de su funcionamiento es, pues, un 
asunto de capital importancia y de interés general" (p. 17). 

Essa opinião quiçá explique o alto grau de concordância acerca da 

necessidade de diagnósticos sistemáticos e permanentes dos sistemas e 

centros educacionais. É que as avaliações sistemáticas e permanentes podem 
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proporcionar a identificação dos fatores caracterizadores ou responsáveis pela 

qualidade educacional (ANDRIOLA, 1999a; ANDRIOLA; Mc DONALD, 2004). 

Para Rodríguez (1997), a avaliação de centros educacionais proporciona 

informações úteis sobre sua realidade, que permitem valorações e reflexões 

sobre a adequação aos objetivos previamente planejados. Assim, em caso de 

que seja detectado algum problema em um ou mais dos componentes do 

centro educacional (administrativo, diretivo, docente, etc.), será possível corrigi-

lo. Igualmente, os pontos fortes detectados através da avaliação devem ser 

reforçados ou, inclusive, generalizados a outros centros de mesmas 

características. Nesse sentido, a avaliação passa a ser o fundamento para 

qualquer mudança educacional que se queira empreender com mínimas 

garantias de êxito (DE MIGUEL et al. 1994).  

Um dos critérios iniciais que deve ser enfatizado, quando se fala de 

avaliação de instituções, é a negociação. De acordo com Requena (1995), a 

negociação é caracterizada pelos diálogos e acordos que estão subjacentes ao 

processo, cujos sujeitos implicados são os avaliadores e os participantes da 

instituição avaliada. As negociações deverão ser estabelecidas durante todo o 

processo de avaliação, com o objetivo de evitar rejeições, reticências, prejuízos 

e falsas expectativas dos distintos coletivos do centro educacional.  

Também é importante destacar a necessidade de implantar e extender a 

cultura da avaliação aos centros educacionais, para que os integrantes da 

complexa dinâmica interna compreendam sua extremada importância, isto é, 

sintam necessidade de participar de planos de melhoria contínua do seu 

ambiente de trabalho (ANDRIOLA, 2005b). Nessa tarefa, os objetivos mais 

importantes são: 

 Evitar associar a avaliação com sanção, aclarando que ninguém se 

pode sentir ameaçado ou agredido em sua independência e 

autonomia; 



 20 

 Aprimorar, o mais equitativamente possível, a qualidade de todos os 

componentes do centro educacional. 

Em síntese, implantar a cultura de avaliação num centro educacional 

significa modificar a mentalidade dos sujeitos que fazem parte de seus vários 

âmbitos ou componentes (ROMÁN PERÉZ; DÍEZ LÓPEZ, 1994). 

Reconheçamos que a tarefa é difícil, mas não impossível. É necessário que os 

sujeitos implicados no processo de avaliação tenham conhecimento de uma 

série de informações, tais como: 

 Objetivos da avaliação do centro educacional específico; 

 Componentes que serão avaliados; 

 Natureza das informações que serão coletadas; 

 Utilização dos resultados da avaliação; 

 Possibilidade de retroalimentação e meta-avaliação. 

Se esses aspectos forem adequadamente esclarecidos aos implicados 

na avaliação, estes estarão, muito provavelmente, mais propensos para 

contribuir com esta atividade. E o mais importante: estarão conscientes da 

relevância da avaliação como um processo necessário à existência dos 

próprios centros educacionais. Como destaca Orden Hoz (1992): 

 “[...] la necesidad de la evaluación de los centros 
educacionales parece obvia. La educación es una actividad 
propositiva, intencional y, en consecuencia, la determinación 
de si se logran las metas, y en qué grado, es un elemento 
constitutivo de la propia acción” (p. 531). 

 

1.2. Fases e Características da Atividade de Avaliação 

O processo avaliador, seja qual for o enfoque ou os agentes implicados 

(internos ou externos), possui fases hierárquicas. Ruiz Ruiz (1996) apresenta 

três, que são detalhadas a seguir. 
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 I. Planificação ou Planejamento: constitui a primeira etapa do 

processo avaliador, e seu produto se materializa no Plano de 

Avaliação. Este permite articular todos os fatores que intervêm em 

referido processo com a finalidade de garantir a veracidade e rigor 

dos dados, assim como a validez e eficácia das conclusões. O Plano 

de Avaliação deve contemplar os seguintes pontos: 

a) Descrição clara do problema ou fator desencadeante da avaliação; 

b) Definição do âmbito e finalidade da avaliação; 

c) Adoção do enfoque metodológico; 

d) Especificação dos indicadores de qualidade e preparação dos 

instrumentos de coleta de dados; 

e) Delegação de responsabilidades aos participantes; 

f) Temporalização das diferentes fases e atuações; 

g) Detalhamento do orçamento; 

h) Previsão do modelo que terá o relatório final da avaliação; 

i) Previsão da meta-avaliação - valoração do próprio processo de 

avaliação. A meta-avaliação é necessária para apreciar se os 

métodos e as técnicas empregadas foram adequadas, se os 

objetivos alcançados respondem, de fato, às metas e finalidades 

planejadas, e, por último, se o processo respeitou as pautas éticas 

com respeito aos sujeitos avaliados. Sem dúvida, esta última é uma 

fase muito importante, dado que o delineamento da avaliação e os 

processos utilizados também podem e devem ser avaliados. 

De fato, segundo opinião de Castro e Azcutia (1996), a avaliação de 

centros ou sistemas educacionais não finaliza até que não se efetue uma 

valoração do delineamento e da prática da própria avaliação: a chamada meta-
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avaliação. De acordo com os referidos autores, uma avaliação mal planejada e 

executada pode deteriorar um programa e ocasionar prejuízos a toda uma 

classe social. Assim, se justifica plenamente a meta-avaliação. 

Nevo (1997) apresenta quatro grandes grupos de normas ou critérios, 

que podem indicar o grau de qualidade de um processo de avaliação, ou seja, 

que permitem uma valoração do processo de avaliação executado (meta-

avaliação). O primeiro deles recebe a denominação de critérios de utilidade, e 

pode ser utilizado para julgar se as informações satisfazem às necessidades 

práticas da avaliação. O segundo grupo recebe o nome de critérios de 

viabilidade, e pode ser utilizado para verificar se a avaliação é realista e 

prudente. O terceiro é denominado critérios de propriedade, que pode ser 

utilizado para verificar o grau de legalidade e ética do processo de avaliação. 

Finalmente, temos os critérios de precisão, que podem ser utilizados para 

verificar se a avaliação revela e transmite informações tecnicamente 

adequadas (ANDRIOLA; OLIVEIRA, 2006). 

Referidos critérios foram desenvolvidos pelo Comitê Conjunto de 

Critérios de Avaliação em Educação, órgão conjunto dos Estados Unidos da 

América (EUA) e do Canadá, e publicados posteriormente, em 1981. Porém, 

não foi determinada uma hierarquia de importância dos mesmos, e nunca se 

admitiu que a ordem de apresentação refletisse sua relativa relevância (NEVO, 

1997). Assim mesmo, acreditamos que tais critérios proporcionam um marco 

útil para a valoração de processos de avaliação. Com base no nosso ponto de 

vista, a avaliação deverá esforçar-se por satisfazer os critérios de utilidade, 

precisão, viabilidade e propriedade, sendo o primeiro o mais importante. 

 II. Execução: seu objetivo principal é coletar a informação necessária 

para fundamentar os juizos de valor conseguintes. É o eixo essencial 

de todo o processo de avaliação. O maior ou menor rigor com que se 

execute dita fase dependerá da precisão, veracidade e relevância da 

informação coletada. Como destacam Díaz e Galán (1997), a 

qualidade da avaliação não está vinculada à quantidade de 

informações coletadas sobre o objeto estudado, senão em selecionar 



 23 

as informações que tenham algum fundamento teórico, isto é, que 

estejam baseadas em modelos teóricos previamente adotados. 

 III. Elaboração do Relatório da Avaliação: é a fase em que tem lugar 

a formulação do juízo ou juízos de valor sobre o objeto avaliado. A 

natureza e extensão das conclusões, que constituem o conteúdo do 

relatório final da avaliação, variará em função do alcance e finalidade 

do estudo, assim como das audiências ao qual se destina. 

De acordo com Popham (1977), a avaliação tem algumas características 

que devem ser perseguidas, dentre as quais destacamos: 

 Cotidianidade: deve fazer parte intrínseca do conjunto de processos 

internos ao centro educacional; 

 Integralidade: deve abarcar todos os componentes do centro 

educacional, na medida do possível; 

 Sistematicidade: deve contar com ciclo regular de execução; 

 Progressividade: deve considerar os resultados das avaliações 

anteriores; 

 Cientificidade: deve ter rigor e validez; deve buscar analisar, através 

do emprego do método científico, todos os elementos do centro 

educacional, com o fim de determinar qual é o papel de cada um 

deles para a qualidade educacional da instituição em foco. 

 

1.3. Conceito de Avaliação Educacional 

A avaliação educacional adquiriu uma diversidade de significados, 

alguns dos quais são utilizados há quase meio século (CASANOVA, 1992). Os 

dicionários consideram, geralmente, que avaliar é taxar, estimar, apreciar o 

valor das coisas, atribuir certo valor a uma coisa (GARCÍA HOZ; PERÉZ 
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JUSTE, 1989). Também, está associado a outros termos, tais como: medida, 

exame, quantificação, etc. (RUIZ RUIZ, 1996). 

Ralph W. Tyler concebe a avaliação como um processo de determinar 

até que ponto estão sendo alcançados, realmente, os objetivos educacionais 

(TYLER, 1949). Para Lee J. Cronbach e Daniel L. Stufflebeam, avaliar é 

proporcionar informação relevante à tomada de decisões (ANDRIOLA, 2002a). 

Numa coletânea e análise de várias definições de avaliação, Silva (1992) 

apresenta alguns pontos comuns entre as mesmas: 

a) O termo avaliação difere semanticamente de medida, porém a inclui 

como condição indispensável à sua objetividade e precisão; 

b) A avaliação se realiza em função de objetivos claramente definidos; 

c) A avaliação é um processo amplo, influenciado por diferentes 

aspectos do contexto educacional; 

d) A avaliação possibilita informações úteis à tomada de decisões; 

e) A avaliação dever ser uma atividade contínua, sistemática e 

científica. 

A todas essas características pode-se adicionar uma que, sem dúvida, 

constitue o coroamento das ações avaliadoras, muito bem expressa na 

definição de Popham (1977): a avaliação é um juízo de valor. Esta opinião é 

comungada por García Hoz e Peréz Juste (1989), que afirmam ser a valoração 

da realidade observada o elemento chave da avaliação. 

Todavia, segundo tais autores, o ato de valorar é algo extremadamente 

complexo. De fato, qualquer ato de valoração supõe, por parte daquele que 

valora, a posse de um padrão, norma ou critério que permita atribuir um dos 

muitos ou poucos valores possíveis a essa realidade (ANDRIOLA; ANDRIOLA, 

2012). 
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Referidos padrões podem estar claramente delimitados ou fixar-se em 

função de valores absolutamente pessoais. Sem dúvida alguma, no caso da 

avaliação educacional, esses padrões, normas ou critérios devem estar, a 

priori, clara e objetivamente estabelecidos. Logicamente é preciso dispor de 

algum tipo de informação que permita a valoração, através da aplicação  

desses padrões ou normas. Neste contexto, a informação coletada permite-nos 

emitir um juízo, uma valoração sobre a realidade estudada. Para determinados 

fins, pode ser suficiente dita valoração. Porém, normalmente, o juízo emitido é 

utilizado para desencadear alguma ação sobre o objeto avaliado. Por exemplo, 

a tomada de decisões a respeito do objeto ou realidade avaliada. 

Como enfatiza Nevo (1997), a maior parte dos expertos parece estar de 

acordo em que os critérios utilizados na avaliação de um objeto devem ser 

determinados considerando o contexto específico desse mesmo objeto e, a 

função outorgada à avaliação. Ainda que, em muitos casos, o avaliador não 

tenha autoridade para escolher entre os diversos critérios alternativos, é 

responsabilidade sua certificar-se de que é possível proporcionar uma 

justificativa bem fundamentada da eleição de uns critérios ao invés de outros. 

De acordo com García Hoz e Peréz Juste (1989), ao menos no caso da 

avaliação educacional, existe um momento prévio que é o da precisão ou 

delimitação daquilo que se deseja avaliar. Pode estar muito claro e, desse 

modo, facilitar a tarefa de coleta de informação; ou muito difuso ou pouco 

definido, com o que tanto esta quanto a valoração e a decisão entram em um 

processo confuso, turbulento e que, com frequência, acaba em fracasso. 

Com as precisões ou delimitações do objeto que se deseja avaliar, o 

trabalho de busca de informação estará orientado em direção a algo planejado 

a priori. Evita-se, dessa maneira, a perda de tempo, a valoração se torna mais 

ajustada, rápida e precisa, as decisões fluem com facilidade. Neste contexto, 

poderíamos dizer que avaliar é o ato de valorar uma realidade, que forma parte 

de um processo, cujos momentos prévios são a delimitação das características 

da realidade a valorar e coleta de informações sobre tal realidade. As etapas 
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posteriores são a informação dos resultados e a tomada de decisões em 

função do juízo de valor emitido, consoante García Hoz e Peréz Juste (1989). 

Como síntese do que foi apresentado e discutido nessa seção da Tese, 

é interessante mencionarmos as sábias palavras de Orden Hoz (1992): 

“[...] en cuanto proceso sistemático de recogida, análisis e 
interpretación de información, la evaluación se identifica con 
una actividad científica, con un proceso de búsqueda 
disciplinada de conocimiento. El juicio de valor en que 
consiste toda evaluación supone la comparación de la 
información con una instancia referencial de la misma 
naturaleza, el criterio. Y la toma de decisiones implica que la 
evaluación es un instrumento, esencial, pero instrumento y, 
en consecuencia, no puede convertirse en un fin en si 
mismo” (p. 532). 

Das idéias expostas, podemos extrair algumas conclusões acerca do 

processo de avaliação: 

 É uma atividade que deve ser sistemática, isto é, executada em 

períodos regulares. O dono do bar e do carro faziam suas 

observações diariamente; 

 Supõe a coleta de informações válidas sobre a atividade avaliada. O 

dono do bar e do carro coletavam suas informações, em termos de 

lucro ou prejuízo, no primeiro caso, e gastos diários, no segundo 

caso; 

 Pode supor o uso de algum tipo de quantificação. Em ambos os 

casos era realizada uma contagem monetária lucro e gastos, 

respectivamente; 

 Possibilita a emissão de uma valoração sobre a adequação da 

atividade avaliada. O dono do bar poderá saber se a sua política 

comercial é adequada; o motorista poderá saber se o trajeto é o mais 

econômico ou se, por outro lado, o carro necessita algum tipo de 

revisão; 
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 Permite a tomada de decisões. Tanto o dono do bar como o 

motorista estão, agora, em condições de tomar algum tipo de decisão 

sobre as suas atividades. 

Nesse âmbito, conforme asseveraram Andriola e Mac Donald (2004), 

podemos dizer que a avaliação é o processo sistemático para coletar 

informações válidas, quantificadas ou não, acerca de uma determinada 

realidade ou atividade, permitindo, assim, valorá-la e, por conta disso, planejar 

ações corretivas com vistas à tomada de decisões que permitam o 

aprimoramento da referida realidade ou atividade. 

 

1.4. Funções da Avaliação Educacional 

Segundo Nevo (1997), a avaliação educacional tem duas principais 

funções: formativa e somativa. Na função formativa, a avaliação educacional é 

utilizada para a melhoria e o progresso de uma atividade que está sendo 

executada. Em sua função somativa, a avaliação pode ser utilizada para render 

contas, para certificar ou para selecionar. Ainda que muitos avaliadores 

expressem uma clara preferência pela função formativa de avaliação 

educacional, a opinião mais frequente é a de que não existe uma superioridade 

de uma sobre a outra, já que a sua utilização dependerá sempre dos objetivos 

que estão sendo perseguidos. 

Foi Ralph Winfred Tyler, em 1949, em sua obra Basic Principles of 

Curriculum and Teaching, quem gestou as primeiras ideias relacionadas a essa 

função da avaliação, chamando-a de avaliação contínua. Para o autor, quando 

se pretende a melhoria contínua de um programa, ou de uma intervenção, 

deve-se realizar avaliações contínuas, a fim de se identificar inadequações, 

sugerir melhorias para replanejamneto e redesenvolvimento de ações, 

tornando os programas mais eficientes. A avaliação contínua, consoante Tyler 

(1949), serve ainda de base para a identificação de especificidades 

relacionadas às necessidades de determinados grupos de indivíduos. 
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Não obstante, foi Michal Scriven, em um capítulo de livro rotulado “The 

methodology of evaluation”, escrito em 1967, que empregou de modo pioneiro 

o termo avaliação formativa, referindo-se à avaliação de programas e não à 

avaliação de alunos. Atualmente, este termo é aplicado ao processo de ensino 

e aprendizagem, caracterizando a intenção do professorado obter diagnósticos 

dos alunos e de fornecer-lhes feedback de forma rápida e adequada, enquanto 

estes estão sendo submetidos aos processos de formação educacional 

(ANDRIOLA, 1999b; ANDRIOLA; LEITE; MAIA, 2013).  

A indagação que uma autêntica avaliação formativa tenta responder é: 

Por que não avaliar os alunos para informá-los a tempo sobre os seus erros, 

sobre como se deve estudar e sobre o que se deve estudar, sem esperar a 

conclusão de uma fase ou etapa da educação formal? Assim, o princípio 

basilar de uma autêntica avaliação formativa reside na ideia de que os efeitos 

positivos da avaliação do aprendizado devem ser usados em tempo hábil, de 

modo que os alunos recebam feedback rápido acerca do seu desempenho, 

permitindo-lhes realizar autorreflexão acerca do seu aprendizado, dos seus 

erros, bem como das suas formas e dos seus hábitos de estudo.  

Portanto, a preocupação da avaliação formativa está em (i) fornecer 

feedback rápido e eficaz aos alunos, (ii) possibilitar efeitos positivos desta ação 

sobre o aprendizado dos alunos e (iii) permitir a introdução de outras 

estratégias de ensino direcionadas aos alunos que não estão aprendendo no 

nível dos demais colegas (LIMA; ANDRIOLA; TAVARES, 2015).  

Esta última ação reveste-se na principal ação decorrente da avaliação 

formativa: a intervenção pedagógica imediata, direcionada aos alunos que não 

estão a progredir conforme idealizado pelo professor, e que estão distanciando-

se de alcançar os objetivos educacionais planejados, evitando o fracasso 

escolar ao final da etapa de formação (LIMA; ANDRIOLA, 2013). 

Para finalizar, cumpre destacar, por oportuno, que a avaliação formativa 

deve ser uma estratégia incorporada à práxis do professorado, porquanto é 

uma ação de relevo para o progresso dos alunos e para o combate sistemático 

ao fracasso escolar (NUNES et al., 2015b; ANDRIOLA, 2015). 
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No que tange ao termo avaliação somativa, foi também empregado 

originalmente por Michael Scriven, em 1967. Hodiernamente, o termo é 

aplicado ao processo de verificar a qualidade do aprendizado do alunado ao 

término de uma etapa de formação. Portanto, a avaliação somativa apresenta 

uma característica informativa e verificadora das capacidades, competências e 

habilidades do aluno, da sua turma, da sua escola e do seu sistema 

educacional, resultantes de aprendizados qualificados, obtidos ao final de uma 

etapa de ensino formal (ANDRIOLA, 2011).  

Como temos acentuado no decorrer do texto, toda avaliação é 

diagnóstica e gera informações para processos interventivos (FONTANIVE, 

2013). O diferencial da avaliação somativa, por ocorrer no final do processo, é 

que ela gera informações sobre a qualidade do processo de ensino, pois revela 

o grau no qual foram alcançados os objetivos educacionais, a partir do “olhar” 

sobre a qualidade e a intensidade do aprendizado dos alunos.  

Portanto, embora a avaliação somativa seja relevante para informar 

sobre o nível de aprendizado do alunado e a qualidade do processo de ensino, 

ela se torna limitada, pois a intervenção que se poderia fazer para elevar o 

nível de aprendizado desse alunado está impossibilitada, dada a conclusão da 

etapa de formação. Assim sendo, a avaliação somativa reveste-se em uma 

ação de relevo para os gestores escolares e os responsáveis pelos sistemas 

educacionais, pois proporciona diagnósticos importantes acerca do progresso 

do alunado; das turmas aos quais estes alunos pertencem; das escolas nas 

quais estas turmas estão inseridas; dos sistemas educacionais nos quais estão 

imersas as escolas (TYLER, 1949; ANDRIOLA; ARAÚJO, 2016).  

Cumpre destacar que a avaliação somativa deve ser uma estratégia 

incorporada à práxis da gestão das escolas e dos sistemas educacionais, 

porquanto é uma ação de relevo para monitorar a eficácia de ensino dos 

professores e a função social da escola, bem como averiguar o alcance dos 

objetivos da escola e do sistema educacional (MACHADO, 2013). 
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Todavia, existem autores que apresentam outras funções. Por exemplo, 

Stufflebean e Shinkfield (1987) sugerem duas novas. A proativa, que serve à 

tomada de decisões, e a retroativa, que serve para delimitar responsabilidades. 

Johnson e Glasman (1983), mencionam a função administrativa, isto é, em 

organizações formais é privilégio do superior, avaliar aos seus subordinados e, 

desse modo, a pessoa que está no posto de mando pode exercer sua 

autoridade para demonstrar seu poder. 

Um processo de avaliação pode, deliberadamente, dar conta de mais de 

uma função. Portanto, é importante dar-nos conta da existência das diversas 

funções e determinar aquelas que desejamos nos primeiros momentos da 

planificação da avaliação. Como afirma Ruiz Ruiz (1996), um dos aspectos 

fundamentais do processo de avaliação educacional é: 

“[...] conocer el papel que desempeña, la función que 
cumple, saber quién se beneficia de ella y, en definitiva, al 
servicio de quién se pone “ (p. 17). 

Sem nenhuma dúvida, podemos sintetizar as distintas opiniões 

apresentadas, afirmando que o objetivo mais ambicioso de um processo de 

avaliação educacional  consiste em buscar a qualidade, isto é, buscar a 

melhoria ou o aperfeiçoamento do objeto de estudo (ANDRIOLA, 1999a). 

Como comentou Santaolalla (1996): 

"[...] en general, a la evaluación se le asignan dos funciones 
básicas: el perfeccionamiento y mejora del propio objeto o 
realidad evaluados... y la verificación y constatación del 
mérito o calidad del objeto o realidad evaluados." (p. 98). 

Não obstante, no atual contexto brasileiro da educação superior há outra 

função da avaliação educacional que vem ganhando importância. Trata-se do 

fomento da participação e do engajamento dos agentes das Institucioções de 

Ensino Superior (IES), quais sejam: docentes, discentes, técnicos-

administrativos e egressos. Por trás desta função está um suposto básico: a 

avaliação proporciona o aumento da consciência política dos agentes 

institucionais e o exercício pleno da cidadania através da emissão de opiniões, 

como asseveraram Andriola (2005), Sousa, Andriola e Lima (2916). 
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1.5. Natureza das Atividades Desenvolvidas por uma IES 

A Figura 1, apresentada a seguir, reveste-se em tentativa de abstrair e 

de representar graficamente as atividades desenvolvidas no âmbito interno de 

uma IES, destacando suas interações e repercussões sobre o contexto social.  

Figura 1. Atividades desenvolvidas no seio de uma IES e suas repercussões na sociedade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andriola (2004b). 

 

A Figura 1 baseia-se na idéia de que uma IES (representada pela elipse) 

é um sistema semiaberto, conforme destacado por Andriola e Oliveira (2015), 

por Cavalieri, Macedo-Soares e Thiollent (2004). Esse Sistema Educacional 

está em sistemática e dinâmica interação com o contexto social no qual está 

imerso (o retângulo), isto é, suas atividades e seus produtos têm relevantes 

repercussões sobre a sociedade na qual está inserida, ao mesmo tempo em 

que também sofre a influência da mesma (representada pela seta de duplo 

sentido que interliga a IES com a sociedade). 

Sendo assim, nada mais relevante do que investigar as repercussões 

sociais das atividades institucionais, através, por exemplo, do 

acompanhamento sistemático dos seus egressos; mapeando opiniões, atitudes 
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setores da sociedade civil organizada, acerca da adequação e da pertinência 

da formação profissional e cidadã dos recursos humanos formados (DIAS 

SOBRINHO; RISTOFF, 2003). Esses aspectos são considerados, 

parcialmente, pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), já que no Roteiro de Auto-Avaliação Institucional consta a dimensão 

Acompanhamento de discentes e de egressos (ANDRIOLA; CAMPOS, 2008; 

ANDRIOLA, 2014). 

Não obstante, voltemos a discutir a Figura 1, pois há ênfase sobre dois 

conjuntos relevantes de atividades institucionais, distintas entre si, porém 

complementárias. O primeiro grupo pode ser chamado de atividades fim, pois 

elas conformam o célebre e conhecido tripé de toda e qualquer IES com porte 

de Universidade: o ensino (de graduação e de pós-graduação – stricto e lato 

sensu), a investigação científica (no âmbito da graduação e da pós-graduação) 

e a extensão (atividades de características artísticas e culturais, de saúde 

pública, de formação para o exercício da cidadania etc). 

Tal tripé de atividades finalísticas de toda e qualquer universidade está 

em constante interação. Em suma: o ensino exerce influência sobre a 

investigação e sobre a extensão, ao mesmo tempo em que também sofre seus 

efeitos (na Figura 1 a interação é representada por setas de duplo sentido que 

interligam essas três dimensões institucionais). Conforme destacaram Gell-

Mann (2003), Popper (1972), Puente Viedma (1993), Serres (1998) e Wilson 

(1999): toda e qualquer atividade científica tem como principal objetivo buscar 

identificar relações válidas entre variáveis, não descartando as interações 

válidas e significativas que podem ser estabelecidas entre as mesmas. Sendo 

assim, um dos mais relevantes objetivos da avaliação de IES é tentar identificar 

a qualidade e a natureza das interações entre ensino, investigação científica e 

extensão (HORTA NETO, 2010; CAVALCANTE; ANDRIOLA, 2012). 

Para que as atividades finalísticas (o ensino, a investigação científica e a 

extensão) sejam executadas a contento, haverá que existir outro conjunto de 

processos potencializador do alcance das primeiras. Esse segundo conjunto é 

formado pelas atividades meio, que pode ser exemplificado através da 
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adequação (i) da gestão administrativa e de pessoal; (ii) do planejamento 

estratégico institucional; (iii) da sustentabilidade financeira; (iv) das políticas 

internas voltadas a combater a evasão discente; (v) da adequação das 

bibliotecas, dos laboratórios e das salas de aula, dentre ampla diversidade de 

outros aspectos institucionais (ANDRIOLA, 2009c). 

Conforme destaca a Figura 1, ainda há interação entre as atividades fins 

e as meio, isto é, uma influencia a outra ao mesmo tempo em que sofre sua 

ação. Por exemplo: as atividades de ensino, de investigação científica e de 

extensão serão influenciadas pela qualidade física das salas de aula, da 

adequação da iluminação e da ventilação, e mesmo da segurança; também 

sofrerão com a qualidade do acervo disponibilizado pelas bibliotecas. Esses 

dois aspectos destacados dependerão, por seu turno, da sustentabilidade 

financeira da IES. Com essa ilustração demonstramos a estreita relação que há 

entre as finalidades da IES e as atividades que lhes dão suporte (meio). 

Portanto, uma vincula-se a outra e tal vínculo deve ser objeto da avaliação 

institucional. Para finalizarmos, descreveremos, a seguir, as dimensões 

institucionais previstas para serem avaliadas, no âmbito do SINAES. 

 

1.6. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

criado pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 e, posteriormente, 

regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2.051 de 9 de julho de 2004, tem 

como principal objetivo valorar as Instituições de Educação Superior (IES), 

sejam de natureza pública ou particular, para, desse modo, inferir acerca do 

mérito e da excelência do próprio Sistema de Educação Superior brasileiro. 

Com essa sistemática busca-se aliar avaliação e regulação, pois, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394 de 

20/12/1996), verificou-se exacerbado crescimento do mencionado sistema de 

educação, sem, no entanto, haver garantia acerca da excelência das novas 
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instituições educacionais criadas. Portanto, verificar o mérito e a excelência 

dessas IES é tarefa da avaliação, enquanto a regulação tem como função a 

proposição de critérios que denotem a excelência e o mérito acadêmicos 

idealizados para as referidas instituições educacionais brasileiras. 

Nesse âmbito, consoante Dias Sobrinho (2004), o SINAES adota três 

macroprocedimentos visando a valorar o mérito e a excelência das IES que 

conformam o Sistema de Educação Superior brasileiro, a saber: 

I. Avaliação Institucional (AVALIES): tem como objetivo primordial 

identificar o perfil e o significado da atuação da IES, através das suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais. Para alcançar o objetivo suprarreferido a Avaliação 

Institucional será composta por dois momentos distintos, porém 

complementares. O primeiro deles denominado autoavaliação institucional ou 

avaliação interna, na qual os principais agentes responsáveis pela sua 

consecução são pertencentes à própria comunidade interna da IES 

(ANDRIOLA; LIMA, 2013). O segundo momento, rotulado de avaliação externa, 

será conduzido por agentes externos à IES. As duas sistemáticas visam a 

complementar-se e a produzir novos conhecimentos acerca de uma mesma 

realidade institucional. 

II. Avaliação das Condições dos Cursos de Graduação (ACG): 

possui como objetivo principal identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes universitários, em especial às relativas ao perfil do corpo docente, 

às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. 

III. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): tem 

como objetivo central aferir o desempenho dos estudantes universitários em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às 

exigências decorrentes da evolução do conhecimento, bem como suas 

competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico da 

profissão que estejam ligados à realidade brasileira e mundial. 
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Como o foco do nosso texto é pormenorizar o SINAES, é conveniente 

descrever as dimensões das IES que serão, obrigatoriamente, alvo da 

sistemática avaliativa, seja interna ou externa. 

 

1.7. Dimensões Institucionais a serem avaliadas 

Conforme mencionado anteriormente, a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004 que criou o SINAES, estabeleceu dez aspectos mínimos, aos quais lhes 

rotulou de dimensões institucionais, que deverão ser alvo da autoavaliação 

(ANDRIOLA, 2008b). São elas: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional: deverá 

proporcionar informações acerca (i) das finalidades, objetivos e compromissos 

da IES, (ii) das práticas pedagógicas e administrativas, (iii) do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), sobretudo no que concerne às atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional, consoante Lavor, Andriola 

e Lima (2015). 

II. A política institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à 

pesquisa e à extensão: deverá permitir analisar (i) a concepção de currículo e 

a organização didático-pedagógica de acordo com os fins da instituição, as 

diretrizes curriculares e a inovação da área; (ii) as práticas pedagógicas, 

considerando a relação entre a transmissão de informações e utilização de 

processos participativos de construção do conhecimento; (iii) a pertinência dos 

currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as 

demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as necessidades 

individuais; (iv) as práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a 

formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações 

didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino, conforme 

acentuado por Andriola e Gomes (2017); identificar a relevância social e 

científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais; identificar as 
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práticas institucionais voltadas à formação de pesquisadores; identificar a 

articulação da pesquisa científica com as demais atividades acadêmicas; 

identificar os principais indicadores quantitativos relacionados à publicação 

científica; detectar a concepção de extensão universitária e de intervenção 

social, bem como a articulação de ambas com as atividades de ensino e da 

pesquisa; identificar o grau de participação dos estudantes nas ações de 

extensão e de intervenção social; valorar o impacto da extensão na formação 

dos discentes partícipes dessas atividades; apresentar dados e indicadores 

quantitativos das atividades e dos projetos de extensão. 

III. A responsabilidade social da instituição: deverá possibilitar verificar 

a contribuição regional da UFC no que tange à inclusão social; ao 

desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente; ao incentivo 

da memória cultural e da produção artística; à defesa do patrimônio histórico e 

cultural, consoante Araújo et al. (2016) e Andriola e Suliano (2015). 

IV. A comunicação com a sociedade: deverá permitir identificar (i) as 

estratégias, os recursos e a qualidade da comunicação interna e externa da 

IES, (ii) a imagem pública da IES nos meios de comunicação social. 

V. A política institucional de gestão de pessoal: deverá potenciar 

analisar aspectos relacionados às políticas internas destinadas aos recursos 

humanos; apresentar dados referentes aos recursos humanos da UFC; 

identificar ações institucionais que visem a aperfeiçoar os recursos humanos 

(RODRIGUES; ANDRIOLA, 2005). 

VI. A organização e a gestão da instituição: deverá permitir analisar a 

gestão da UFC, especialmente no que tange ao funcionamento e 

representatividade dos colegiados, bem como à participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios; identificar os 

procedimentos de gestão de informações institucionais, conforme Nunes et al. 

(2015). 
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VII. A adequação da infraestrutura física à missão da instituição: 

deverá possibilitar verificar as condições da infraestrutura física da UFC e dos 

equipamentos das bibliotecas, especialmente no que tange ao seu uso como 

apoio às atividades de ensino e de investigação científica; identificar o mérito 

das ações institucionais de combate ao desperdício; valorar a atuação de 

alguns dos principais órgãos de apoio à gestão. 

VIII. O planejamento e a avaliação institucional: deverá tornar possível 

identificar a adequação e a efetividade (i) do planejamento geral da IES e sua 

relação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), (ii) dos procedimentos de 

avaliação e de acompanhamento do planejamento institucional. 

IX. A política interna de atendimento aos estudantes universitários: 

deverá permitir analisar aspectos relacionados ao atendimento aos discentes e 

aos egressos dos cursos de graduação da UFC; identificar as ações internas 

propostas para atendimento aos dois segmentos citados; apresentar dados da 

evasão discente na graduação; mapear ações internas de combate à evasão 

discente; apresentar dados relevantes da participação estudantil em atividades 

acadêmicas; apresentar o perfil dos candidatos aos cursos de graduação 

(ANDRIOLA, 2004b). 

X. A sustentabilidade financeira institucional: deverá potenciar 

analisar a sustentabilidade financeira da UFC, especialmente no que tange ao 

uso dos recursos em programas de ensino, investigação científica e extensão. 

Conforme se pode perceber, as dez dimensões intitucionais previstas 

para serem abordadas nas sistemáticas de avaliação supõem a existência de 

dinâmicas de interação entre o ensino (de graduação e de pós-graduação), a 

pesquisa científica (na graduação e na pós-graduação) e a extensão, enquanto 

atividades finalísticas das IES, aspectos extremamente relevantes para o 

desenvolvimento educacional (ANDRIOLA, 2004a; ANDRIOLA; ANDRIOLA; 

MOURA, 2006; ANDRIOLA, 2006b; ANDRIOLA, 2008b; MINHOTO, 2016). 



 38 

Na capítulo posterior abordaremos os conceitos de qualidade e de 

eficácia educacionais sob a ótica de um modelo teórico, explicitando as 

características mais marcantes dos centros educacionais eficazes.  
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Capítulo 2 

 

Qualidade e Eficácia Educacional 

 

Non faciunt meliorem equum aurei freni.
4
 

(Autor anônimo). 

 

 

 

2.1. Definição de Qualidade Educacional 

Não há nada estranho no fato dos especialistas em temas educacionais 

se mostrarem interessados pelo assunto da qualidade. De acordo com Doherty 

(1997), desde a elaboração do livro Education and Training for the Twenty-First 

Century, despertou-se um tremendo interesse pelo que alguns céticos chamam 

o “assunto da qualidade”. Segundo De Miguel et al. (1994), essa é uma das 

palavras mais utilizadas ultimamente. Fala-se de qualidade de vida, qualidade 

laboral, qualidade educacional, etc. Não obstante, na maioria das vezes, sem 

precisar o quê se entende por qualidade ou sob qual enfoque teórico se utiliza 

referido termo. 

                                                           
4
 Rédeas de ouro não tornam o cavalo melhor. 
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Orden Hoz (1992) nos lembra que a referência à qualidade é usada, 

indiscriminadamente, para justificar qualquer decisão referente à 

implementação de reforma e inovação educacional; execução de projetos de 

investigação; organização de conferências e congressos científicos, etc. 

Segundo o mesmo: 

“[...] Todas estas actividades y otras muchas se colocan 
bajo el gran paraguas de la calidad “ (Orden Hoz, 1992, p. 
533). 

Não obstante, a idéia de qualidade da educação, que se está abrindo 

passo nos países europeus e americanos, é uma exigência da atual sociedade, 

cujas características mais visíveis são a diversidade cultural e a 

conscientização cada vez maior dos direitos cidadãos (ANDRIOLA, 2000c). 

Atualmente, há cada vez mais países que aderem a essa tendência avaliadora, 

plenamente justificada. Tal fato ocasionou, pelo menos na Inglaterra, certa 

exasperação dentro do mundo acadêmico, já que, segundo Doherty (1997): 

“[...] el vocabulario referente a la calidad es el que debe 
aprender cualquier aspirante académico que desee escapar 
de la ardua tarea de tener que enseñar un número cada vez 
mayor de alumnos [...]” (p. 22). 

Parece ser óbvio que essa tendência afeta a todas as classes de 

instituções educacionals, desde escolas primárias até as escolas superiores, 

assim como aos agentes que as conformam (MURPHY, 1992). Todavia, é 

necessário reconhecer a existência de uma imensidão de proposições teóricas 

sobre a “qualidade educacional”. Este fenômeno  resulta dos interesses e das 

perspectivas que estão presentes em cada caso particular, o que ocasiona uma 

evidente falta de consenso sobre a sua definição (DE MIGUEL et al., 1994). 

Por exemplo, para Malkova (1989) a qualidade é: 

"[...] un sistema de índices, socialmente condicionados, del 
nivel de los conocimientos, competencias, hábitos y 
relaciones significativas con el mundo que deberá poseer el 
alumno al finalizar sus estudios escolares" (p. 39). 

Já para Harvey e Green (1993), a qualidade educacional deve possuir 

cinco propriedades: 
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 Exceção: isto é, distinção positiva do centro educacional frente a 

outros centros ou aos critérios de qualidade estabelecidos em uma 

sociedade ou sistema educacional; 

 Perfeição, consistência, mérito: características dos centros 

educacionais que respondem bem aos requisitos exigidos; que 

promovem a “cultura da qualidade” para que seus resultados sejam 

cada vez melhores, de acordo com os critérios de qualidade vigentes; 

 Adequação a propósitos: característica dos centros educacionais 

onde existe adequação entre os resultados e os fins ou objetivos 

propostos; onde os programas e serviços respondem às necesidades 

dos alumnos, clientes ou usuários; 

 Produto econômico (relação custo-valor): característica dos centros 

eficientes ao relacionarem custos com a qualidade dos seus 

resultados educacionais; 

 Transformação: característica dos centros preocupados por melhoriar 

o rendimento dos alunos e incrementar o valor adicionado; centros 

orientados em direção ao desenvolvimento qualitativo da organização 

(progresso organizacional). 

Nesse âmbito, Rodríguez (1997) defende a idéia de que a qualidade 

pretendida pode e deve adotar múltiplas concepções. Cada instituição deve 

marcar seus próprios objetivos de qualidade e os indicadores que lhe sirvam de 

guia para conhecer o grau consecução das suas metas educacionais, 

considerando, sempre, o seu contexto sócio-político-econômico (SAMMONS; 

HILLMAN; MORTIMORE, 1998). Sabemos que existem aqueles que 

reconhecem que essa é uma tarefa árdua e difícil. Como nos lembra Doherty 

(1997): 

“[...] el tema de la calidad se puede discutir eternamente, 
pues no hay una visión consensuada [...] la calidad se sabe 
lo que es, y al mismo tiempo se ignora [...] si nadie sabe lo 
que es, entonces no existe a efectos prácticos. Pero a 
afectos prácticos sí existe” (p. 22). 



 42 

Esse é um exemplo do típico argumento “não podes defini-la mas podes 

reconhecê-la”; é uma das citações favoritas por parte daqueles que escrevem 

sobre a qualidade.  Doherty (1997) sustenta que a qualidade em si mesma é 

um termo um tanto ambíguo, já que tem conotações tanto de resultados como 

de excelência. 

A perspectiva de qualidade como melhoria dos resultados se aproxima 

do movimento de investigações sobre a eficácia escolar. Neste caso, a 

qualidade educacional estaria caracterizada como a máxima aproximação 

possível entre os objetivos educacionais planejados a priori e os resultados 

educacionais obtidos a posteriori. Tal corrente não faz nenhum tipo de menção 

aos processos empregados na consecução dos objetivos educacionais. 

Por outro lado, na perspectiva de qualidade como excelência, o foco 

reside nos processos educacionais empregados na atividade de ensino-

aprendizagem. Em outras palavras, nesta segunda concepção, importa a 

natureza dos processos educacionais que são utilizados para a consecução 

dos objetivos educacionais (ANDRIOLA, 2012; VIANNA, 1982). 

Tentamos demonstrar ao leitor a existência de uma grande variabilidade 

conceitual de "qualidade", pois como afirma Izaguirre (1996): 

 

"[...] calidad significa cosas diferentes según los enfoques y 
los grupos de interés, según se habla de los resultados o de 
los procesos, según para quién y para qué sea esa calidad. 
Está muy relacionada con los fines que se propongan a la 
escuela, con las políticas educacionals de cada país y, en 
último extremo, con la idea de hombre y de sociedad y con 
los valores subyacentes a cada sistema educativo." (p. 55). 

 

Apesar dessa diversidade de conceitos, há uma característica comum 

aos mesmos: a "qualidade educacional", seja lá o que signifique tal construto, é 

resultado da implementação de processos avaliativos, que posibilitam a tomada 

de decisões e permitem ao ente avaliado aproximar-se de um ideal educacional 

(ANDRIOLA, 1999a). 
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Para finalizar, devemos deixar claro que a escolha de uma concepção 

ou modelo de qualidade não é uma tarefa fácil, visto que supõe adotar uma 

série de decisões metodológicas, nas quais intervêm muito fatores, tais como: 

nossas concepções ideológicas e filosóficas do mundo, nossa peculiar forma 

de captar e interpretar os fenômenos e eventos sociais,  nossa formação 

epistemológica, etc. Apesar dessas peculiaridades, devemos escolher um 

modelo teórico que proporcione uma definição de qualidade, pois como afirma 

Wilson (1999) “[...] nada en ciencia tiene sentido sin teoría” (pág. 79). A seguir 

detalharemos o Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional, proposto por 

Orden Hoz (1992), que é adotado no âmbito do presente estudo. 

 

2.2. Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional 

Como vimos nos tópicos anteriores, não há sentido, tampouco lógica, 

abordarmos a temática da qualidade educacional sem contarmos com um 

modelo teórico explicitado, que fundamente o conceito de tal construto. O 

Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional, de Orden Hoz (1992), baseia-se 

nas relações entre elementos constituintes da Educação, que fazem parte de 

um sistema integrado, conforme ilustrado na Figura 2, apresentada a seguir. 

Caso a dinâmica entre os vários elementos constituintes da Educação 

revele elevado grau de coerência entre estes, haverá o surgimento de 

qualidades denotativas de eficiência, de eficácia e de funcionalidade do 

Sistema Educacional, conforme previsto pelo Modelo Sistêmico de Qualidade 

Educacional, de Orden Hoz (1992).  
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Figura 2. Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional proposto por Orden Hoz. 
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Fonte: Orden Hoz (1992). 

 

No âmbito do Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional, de Orden 

Hoz (1992), a qualidade se vincula às relações de coerência entre os 

componentes do sistema estudado (p.ex. um Centro Educacional, um Sistema 

Educacional – Municipal, Estadual ou Federal, etc.) e não às características de 

cada um dos elementos constituintes. Partimos da premissa de que todo 

sistema está imerso ou rodeado de um ambiente do qual depende para suas 

entradas (recursos econômicos disponíveis) ou saídas (produtos educacionais). 
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A Educação faz parte do sistema sócio-político-econômico, que nutre e é 

nutrido pelo mesmo. Nesse sentido, a qualidade educacional estará sempre 

atrelada aos recursos econômicos destinados ao sistema educacional e, por 

outro lado, ao nível de eficiência na utilização de referidos recursos. 

A escola só existe por conta da sociedade, que lhe demanda para 

satisfazer determinadas necessidades, aspirações e expectativas (Componente 

A), pelas quais a educação deve responder. Também é necessário reconhecer 

que a educação tem fins, metas e objetivos, que são elementos internos ao 

sistema (Componente B), diferentes das necessidades sociais, que são 

externas ao mesmo. 

Outro componente do modelo de Orden Hoz (1992) é o produto 

educacional, os resultados, as aprendizagens (Componente C), que pode 

entender-se como o equipamento intelectual, atitudinal ou valorativo. Esse 

equipamento proporciona, por exemplo, o incremento dos conhecimentos 

científicos. Todavia, para que haja produtos se necessitam processos 

educacionais (Componente D), tais como, organização administrativa e 

curricular, objetivos de ensino estabelecidos, processos instrutivos planejados, 

processos de investigação, etc. Para que o processo educacional seja utilizado, 

o ambiente deve proporcionar elementos ou entradas do sistema (Componente 

E), que são os alunos, professores e recursos de todo tipo (científicos, 

didáticos, econômicos, etc.). 

Na definição dos fatores mais importantes que, teoricamente, podem 

integrar o conceito de qualidade educacional, devem ser destacadas as 

relações centradas em três componentes: expectativas e necessidades sociais 

(Componente A), metas e objetivos da educação (Componente B) e produto da 

educação (Componente C). 

Em primeiro lugar, a coerência entre, por um lado, entradas 

(Componente E), processos (Componente D), produtos (Componente C) e 

metas (Componente B) e, por outro, expectativas e necessidades sociais 

(Componente A) caracteriza a funcionalidade educacional. Em segundo 
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lugar, a coerência dos produtos (Componente C) com as metas e objetivos 

(Componente B) caracteriza a eficácia educacional. Em terceiro lugar, a 

coerência entre, por um lado, entradas (Componente E) e processos 

(Componente D) e, por outro, produtos (Componente C), caracteriza a 

eficiência educacional. 

Em síntese, no Modelo Sistêmico de Qualidade Educacional proposto 

por Orden Hoz (1992), o que genericamente é denominado qualidade 

educacional se identifica como um complexo construto explicativo de 

valorações, apoiado na existência de três dimensões interrelacionadas: 

funcionalidade, eficácia e eficiência. Segundo o citado autor, necessita de 

sentido, por exemplo: 

“[...] hablar de eficiencia, en ausencia de eficacia, y es 
dudoso considerar como eficaz una institución universitaria 
que logra unos objetivos poco relevantes para los 
estudiantes y para la sociedad, es decir, con un bajo nivel 
de funcionalidad” (p. 536). 

Nesse âmbito, o conceito de qualidade educacional aparece como um 

contínuo escalar, cujos pontos representam combinações de funcionalidade, 

eficácia e eficiência, mutuamente implicados. Seu grau máximo, a excelência, 

supõe um ótimo nível de coerência entre todos os componentes representados 

no aludido modelo. Portanto, a avaliação da qualidade educacional trataria de 

identificar as relações entre os componentes de contexto, entrada, processo e 

produto do sistema considerado, e valorá-las em função de um conjunto de 

regras ou critérios bem establecidos e escolhidos a priori, conforme idelaizou 

Orden Hoz (1992). 

 

2.3. Eficácia Escolar e Qualidade Educacional 

Vimos que no modelo proposto por Orden Hoz (1992) a eficácia escolar 

é concebida como sendo a relação de coerência entre os objetivos 

educacionais, estabelecidos a priori, e os resultados educacionais, obtidos a 

posteriori. Nesse contexto, poderíamos afirmar que a eficácia é, sem dúvida 
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alguma, um importante indicador da qualidade educacional. A premissa básica 

afirma que quanto maior for o grau de coerência entre os objetivos e os 

resultados (eficácia escolar), seja de um sistema ou de uma institucição 

educacional, maior garantia existirá sobre a sua qualidade (ANDRIOLA, 2000c; 

MESQUITA, 2012). 

De posse da definição do que supomos ser a eficácia educacional, há 

que se conhecer, agora, as principais características dos centros educacionais 

eficazes. Iniciemos, afirmando que as investigações para identificar os fatores 

caracterizadores da eficácia educacional possibilitam a melhoria da qualidade 

das instituições educacionais, com base na atuação ou controle sobre referidos 

fatores (IZAGUIRRE, 1996). Sem dúvida, é necessário considerar sua 

relatividade, já que esses fatores podem ter papéis distintos, dependendo do 

contexto educacional no qual está imerso a instituição educacional (HARVEY; 

GREEN, 1993). 

Investigadores como Creemers (1996), Mortimore (1996) e Murphy 

(1992) têm demonstrado que as instituições educacionais com elevada eficácia 

e, portanto, com indícios de elevada qualidade educacional têm algumas 

peculiaridades. Sammons, Hillman e Mortimore (1995) destacam onze fatores 

caracterizadores de centros educacionais eficazes. Mencionam que tais 

aspectos não são independentes nem representam uma lista exaustiva, ainda 

que proporcionem um resumo das investigações executadas sobre a eficácia 

escolar. Nos tópicos subsequentes cada um desses fatores é descrito e 

caracterizado. 

 

2.4. Características dos Centros Educacionais Eficazes 

2.4.1. Possuir Diretores com Capacidade de Liderança 

A importância da liderança do diretor ou diretores, mais que a de outros 

membros do corpo acadêmico, pode ser sensível ao contexto, em particular 
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aos padrões de organização escolar, conforme menciona Zigarelli (1996). 

Resulta fundamental o papel dos líderes, seu estilo gerencial, visão 

educacional, valores, metas e, particularmente, sua maneira de abordar as 

mudanças ou inovações (BONAMINO; SOUSA, 2012). Os diversos estudos 

concluem que três características estão associadas ao líder exitoso: 

 Ter força nos propósitos: considerar prioritário o recrutamento dos 

futuros professores, o consenso e a unidade de propósitos entre a 

equipe de funcionários de maior hierarquia e antiguidade dentro do 

centro educacional. Também é destacada a habilidade de mediar os 

agentes que podem causar mudanças indesejadas ou negativas; o 

êxito para obter recursos adicionais e a capacidade de iniciar e 

manter processos de melhoria da escola; 

 Enfatizar a participação: é importante compartir as responsabilidades 

de liderança com outros membros da equipe de funcionários de alta 

hierarquia e, ademais, envolver de maneira mais geral os profesores 

na tomada de decisões; 

 Ser um profissional destacado: implica em que o diretor deve adotar 

certos tipos de ações tais como movimentar-se frequentemente pela 

escola, visitar as classes de aulas e manter conversações informais 

com os professores, funcionários ou mesmo alunos. 

Em síntese, as ações que caracterizam a liderança do gestor resultam 

de seu poder de decisão, das decisões consensuadas, do acompanhamento do 

progresso dos alunos e das funções exercidas com o fito de adequar à gestão 

escolar aos objetivos educacionais. Assim, um gestor eficaz não é 

simplesmente o administrador ou diretor de maior antiguidade senão que, em 

certo sentido, é um profissional destacado e, ademais, reconhecido como tal 

pela comunidade escolar: pares e subordinados (RODRIGUES; ANDRIOLA, 

2010; ANDRIOLA; SOUSA, 2010). 
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2.4.2. Possuir Visão e Objetivos Comuns 

Os componentes do centro educacional devem ter consenso a respeito 

dos objetivos e dos valores subjacentes ao mesmo, colocando-os em prática, 

mediante o trabalho e a tomada de decisões conjunta. Elementos comuns, tais 

como, trabalho cooperativo, comunicação efetiva e metas compartilhadas são 

cruciais à eficácia dos centros educacionais (SILVA; ANDRIOLA, 2012). 

Este fator ressalta as seguintes características de um centro educacional 

eficaz: 

 Ter unidade de propósito: é importante que todos os sujeitos 

componentes do centro educacional tenham uma mesma visão a 

respeito das metas, aspirações e propósitos do mesmo; 

 Ter consistência na prática: está relacionada com a idéia de 

consenso, entre o corpo acadêmico, quanto às normas de disciplina, 

avaliação, política, premiação e aplicação de sanções; 

 Existir colaboração e trabalho colegiado: é caracterizado pela 

participação efetiva dos professores na elaboração de pautas 

escolares, na tomada de decisões e na apresentação de opiniões 

sobre o funcionamento do centro educacional. 

O presente fator de eficácia escolar, denominado “visão e objetivos 

compartidos”, revela a necessidade do centro educacional funcionar 

plenamente como um todo coerente com suas metas e objetivos, a partir do 

planejamento participativo (ANDRIOLA, 2010). 

 

2.4.3. Ter Ambiente Adequado à Aprendizagem 

Este fator é um dos mais relevantes à compreensão da eficácia dos 

centros educacionais, isto é, o ambiente meio físico responsável pela 

aprendizagem dos alunos deve ter algumas características tais como: 
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 Possuir atmosfera ordenada: ser um lugar tranquilo, ter o clima 

ordenado e orientado ao trabalho produtivo; 

 Ter ambiente atrativo de trabalho: ter boas condições de trabalho, 

estimulantes para a aprendizagem e atividades acadêmicas. 

O fator "ambiente de aprendizagem" reconhece a importância das 

condições de trabalho atrativas, ordenadas, tranquilas e estimulantes, que 

tendem a melhoriar o ânimo dos alunos para a aprendizagem e, sobretudo, dos 

professores para o ensino (ANDRIOLA, 2009a). 

 

2.4.4. Destacar o Processo Ensino-Aprendizagem 

É a principal atividade de qualquer centro educativo (ANDRIOLA; 

OLIVEIRA, 2007). Segundo Sammons, Hillman e Mortimore (1998): 

"[...] diversos estudios han demostrado correlaciones entre 

el enfoque en la enseñanza y el aprendizaje y en la 

efectividad del profesor y la escuela" (p. 36). 

Assim, é possível afirmar que é fundamental para as instituições 

educacionais e os professores centrar a atenção, tanto na qualidade como na 

quantidade das horas destinadas ao ensino. Este fator ressalta três 

características chaves associadas à eficácia: 

 Otimização do tempo de aprendizagem: o tempo destinado à 

aprendizagem e ao empregado na realização de atividades 

acadêmicas, seguem sendo fatores importantes para prognosticar o 

rendimento escolar. Não obstante, como nos recorda Carrol (1989), 

não é o tempo como tal o que conta, senão o que ocorre durante 

esse tempo; 

 Ênfase acadêmica: os professores devem ter conhecimentos 

elevados e atualizados sobre a sua disciplina, bem como a possível 
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relação que se estabelece com outras áreas do saber humano; 

oferecer tarefas para serem executadas fora da sala de aula; 

retroalimentar adequadamente seus alunos; 

 Ênfase no aproveitamento: enfatiza a importância da obtenção de 

habilidades básicas por parte dos alunos e sua relação com o 

desempenho acadêmico medido, por exemplo, através do emprego 

de provas objetivas. 

Portanto, este fator ressalta a necessidade de destinar a maior 

quantidade de tempo possível à execução de atividades que proporcionem 

aprendizagens de qualidade, planejadas, orientadas e retroalimentadas pelos 

professores (ANDRIOLA, 2001c). 

 

2.4.5. Ter Preocupação pela Qualidade do Ensino 

A qualidade do ensino é o elemento central e mais importante de um 

centro educacional eficaz, no qual os professores têm papel fundamental 

(MACHADO; ALAVARSE, 2014). Suas principais características são: 

 Organização docente: os professores devem ser organizados e 

claros com respeito aos objetivos educacionais; 

 Claridade de propósitos: os alunos devem ter claro os propósitos dos 

conteúdos das disciplinas e/ou atividades pedagógicas; 

 Atividades estruturadas: é importante que o ensino seja estruturado, 

com o claro propósito de promover o progresso dos estudantes; 

 Prática adaptada: é caracterizada pelo uso de estratégias adequadas 

às diferenças no estilo de aprendizagem dos alunos. 

Esse último aspecto está fundamentado no fato de que a atividade 

instrutiva ou educacional está imersa em uma grande diversidade de 
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características pessoais dos professores e alunos, cuja interação resulta em 

graus distintos de eficiência do ensino e, desse modo, da aprendizagem 

(CORNO; SNOW, 1986). Dada a diversidade das características dos alunos, 

deveremos adaptar ou adequar os processos instrutivos às suas principais 

características para, desse modo, obter uma maior qualidade educacional 

(RIDING; SADLER-SMITH, 1992). O suposto central é que os alunos 

aprendem de modo diferente e em distintos graus, sendo, assim, 

responsabilidade do profesor, assegurar a consecução dos objetivos 

educacionais ao maior número possível de alunos, mediante a adaptação, 

ajuste ou adequação dos processos de ensino às principais características dos 

seus aprendizes. Consoante García García (1997), dessas idéias simples que 

na maioria das vezes são desconsideradas pelos docente, surge uma linha de 

investigação pedagógica denominada Aptidão-Tratamento-Interação (ATI). 

 

2.4.6. Existir Expectativa Positiva Acerca dos Alunos 

Os sujeitos envolvidos no processo de ensino devem acreditar que todo 

e qualquer aluno possui plena capacidade para aprender, ou seja, devem ter 

expectativas elevadas sobre as possibilidades de progresso de cada aluno 

(MARCHESI; MARTIN, 1998). As principais características deste fator são: 

 Expectativas globais elevadas: todos aqueles implicados no processo 

de ensino devem ter expectativas de que os alunos são capazes de 

obter êxitos acadêmicos, isto é, podem obter aprendizados com 

graus de complexidade cada vez maiores; 

 Comunicação de expectativas: as expectativas de cada professor 

devem ser comunicadas aos alunos por meio do reconhecimento dos 

êxitos individuais (referentes a cada aluno) e coletivos (referente à 

instituição educacional); 

 Desafio intelectual: os professores devem apresentar aos alunos 

tarefas acadêmicas que caracterizem certo grau de desafio 
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intelectual. É importante estimular os alunos no uso de sua 

imaginação, criatividade e capacidade para resolver problemas. 

Em síntese, o fator enfatiza a importância dos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem terem expectativas positivas sobre os aprendizes. 

Finalmente, os processos educacionais devem estar compostos por tarefas que 

tenham características de desafios intelectuais, adaptadas às características 

individuais dos alunos (SNOW; LOHMAN, 1984). 

 

2.4.7. Usar Reforços Explícitos 

O emprego de reforçadores positivos, em termos de adoção de regras 

de disciplina e retroalimentação, é um elemento importante para os centros 

educacionais eficazes. Supõe as seguintes características: 

 Disciplina clara e justa: implica manter boa ordem, impor regras 

justas, claras e bem entendidas; 

 Retroalimentação dos alunos: algumas investigações têm 

demonstrado que o reconhecimento público do êxito acadêmico 

individual e de outros comportamentos positivos contribuem para a 

eficácia educacional. 

O que é tratado aqui como reforço positivo é, na realidade, o conjunto de 

regras que permite manter certo grau de disciplina e ordem no espaço 

educacional. Implica, também, em uma atuação do professor como 

responsável pela retroalimentação em nível micro (sala de aula) e macro 

(departamento e centro educacional), seja com respeito aos progressos obtidos 

no planejamento das disiciplinas e na delimitação do contéudo, seja com 

respeito à aprendizagem dos alunos. 
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2.4.8. Acompanhar Regularmente o Progresso dos Alunos 

A avaliação do funcionamento do centro educacional e do progresso dos 

alunos, assim como o uso de programas de aperfeiçoamento que 

proporcionem inovações pedagógicas, são algumas das principais 

características deste fator de eficácia (AMARO, 2013).  

O acompanhamento do rendimento dos aluno é caracterizado pela 

adoção de procedimentos para acompanhar, de modo frequente e sistemático, 

os avanços dos alunos no âmbito da sala de aula e do centro educacional. 

Trata-se, portanto, de determinar o grau de alcance das metas do ensino, a 

partir do progresso dos alunos (ANDRIOLA et al., 2012). Por outro lado, tal 

procedimento permite, ademais do feedback dos discentes, a retroalimentação 

dos professores com respeito à eficácia de sua atuação docente (MARCHESI; 

MARTIN, 1998). 

 

2.4.9. Explicitar Direitos e Deveres dos Alunos 

Não é necessário ressaltar a óbvia importância da participação dos 

alunos em algumas das inúmeras atividades do centro educacional. Os alunos 

devem ter um papel ativo na vida do centro educacional e ser responsáveis, em 

grande parte, pela sua própria aprendizagem. Neste fator são destacadas: 

 Assumir responsabilidades: os alunos deverão ser conscientes de 

suas responsabilidades em sua própria aprendizagem e em algumas 

atividades do centro educacional - p. ex. na manutenção da disciplina 

e ordem; na participação em competições esportivas e pedagógicas; 

na participação em processos de avaliação de componentes do 

centro educacional, etc; 

 Ter controle do seu trabalho: os alunos devem ter certa 

independência na execução de suas atividades acadêmicas, isto é, 
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ter controle sobre seu própio trabalho. Não obstante, devem ser 

informados, sistematicamente, sobre os seus progressos individuais. 

2.4.10. Existir Colaboração Lar-Centro Educacional 

É conveniente ressaltar a importância ou efeito positivo de uma relação 

de apoio e cooperação entre o ambiente doméstico e a escola, sobretudo nos 

níveis mais básicos do ensino, já que essa relação tende a ser mais distante a 

medida em que a idade dos alunos avança. Provavelmente, existirão marcadas 

diferenças qualitativas, na participação dos pais nos vários níveis de ensino 

(ZIGARELLI, 1996). Os centros educacionais que fomentam as boas relações 

entre o ambiente familiar e a escola e que, ademais, promovem a participação 

dos pais no processo de aprendizagem, têm características de elevada eficácia 

(ANDRIOLA, 2001a). Tal participação pode ser caracterizada pela presença em 

atividades tais como reuniões com professores e diretores, atos cívicos e 

outras atividades menos formais. 

 

2.4.11. Ter Preocupação pela Qualificação Profissional 

Este fator está caracterizado pela aprendizagem contínua de todos os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino (professores e diretores do centro 

educacional) e, ademais, pela busca constante de atualização desses mesmos 

sujeitos e dos conteúdos das disciplinas. É interessante dizer que a atualização 

deve ser uma atividade incorporada às diversas outras atividades do próprio 

centro educacional, isto é, deve ser algo cotidiano, estar incorporada ao centro 

como uma atividade sistemática. O treinamento ou requalificação do pessoal 

deveria ser fomentado pelo próprio centro educacional, através de programas 

de instrução contínuos, progressivos e totalmente incorporados às diversas 

outras atividades (ANDRIOLA, 2001a). 

Na capítulo posterior apresentaremos a ideia de que o aprendizado do 

alunado é um poderoso indicador da eficácia dos centros educacionais e 
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detalharemos um conceito para o referido construto. Abordaremos as 

estratégias atualmente mais disseminadas para avaliá-lo, situando os limites e 

as potencialidades das mesmas. 
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Capítulo 3 

 

Aprendizagem: Conceito e Avaliação 

 

Non scholae, sed vitae discimus.
5
 

(Autor anônimo). 

 

 

 

3.1. Conceito de Aprendizagem 

Comecemos afirmando que a aprendizagem é um construto latente, isto 

é, uma variável que não pode ser observada diretamente. Trata-se de um 

aspecto multidimensional, formada por dimensões qualitativas de naturezas 

diversas, porém que funcionam de modo interligado (PUENTES FERRERAS, 

1998). Tais dimensões são: a cognição, a afetividade e a motricidade, que 

interagem entre si (uma vez mais aparece a idéia e a relevância de 

compreender-se a natureza da interação entre variáveis) e exercem influência 

sobre a qualidade do aprendizado. Nos tópicos seguintes abordaremos mais 

detalhadamente as dimensões componentes da aprendizagem. 

                                                           
5
 Não estudamos para a escola, mas para a vida. 
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3.1.1. Dimensão Cognitiva 

As concepções de aprendizagem têm sofrido muitas e radicais 

modificações, durante o curto período de existência da Ciência Psicológica. 

Puentes Ferreras (1998) realiza uma excelente síntese da evolução do 

conceito de aprendizagem, considerando o progresso teórico das posições 

condutista e cognitivista, passando pela neo-cognitivista. Segundo ele, é 

possível organizar essa evolução de concepções em três grupos distintos: 

 Aprendizagem como aquisição de respostas: expressa a concepção da 

ampla maioria dos autores da corrente behaviorista. Está presente 

desde o condicionamento clássico de Ivan P. Pavlov, passando pelo 

instrumental de Edward L. Thorndike, até o condicionamento operante 

de Burrhus F. Skinner, que recebe influências das anteriores, e advoga  

por um caráter determinista do comportamento, condicionado pelas 

consequências derivadas do mesmo. Trata-se de uma idéia  de 

aprendizagem associacionista, mecânica e determinada. Nesta 

perspectiva, o aluno é um sujeito passivo que reage aos estímulos 

ambientais, enquanto o professor é um conhecedor de estímulos 

(eliciadores, reforçadores, discriminativos, primários, secundários, 

generalizados, contínuos e intermitentes) e de reforços (positivos, 

negativos e aversivos) que devem ser utilizados para a consecução de 

uma resposta de tipo instrumental (observável publicamente), através de 

recompensa, castigo, esquiva, evitação, etc. O processo de ensino-

aprendizagem fica reduzido a uma concepção que defende (i) uma 

aprendizagem composta de conexões entre estímulos e respostas; (ii) 

uma concepção instrumental, na medida em que o aluno aprende um 

comportamento que é um instrumento para alcançar uma recompensa; 

(iii) uma concepção ambientalista, na qual a conduta ou comportamento 

é observável e controlável, através de um programa de estímulos e 

reforços. Nos três casos se elimina, portanto, o efeito da interação 

professor-conteúdo-aluno, próprio de uma situação de ensino-

aprendizagem;  
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 Aprendizagem como aquisição de conhecimentos: tem como marco 

inicial as investigações sobre a aprendizagem animal, próprias da 

corrente behaviorista, desembocando nas investigações sobre mapas 

cognitivos com sujeitos humanos. Centra-se no estudo dos processos 

mentais, isto é, nos mecanismos internos que estão subjacentes ao 

comportamento humano, dando pouca importância aos elementos 

externos ao organismo. Nesse período, surge a clássica metáfora 

“mente-computador” e o interesse por estudar a chamada “caixa-negra”, 

que durante tanto tempo havia sido deixada de lado pelos behavioristas 

em seus estudos do comportamento, frente à relevância dada aos inputs 

e outputs - elementos externos ao organismo. Desde essa perspectiva, a 

aprendizagem e o comportamento surgem de uma interação com o 

ambiente, não como resultado ou resposta a simples estímulos, senão 

como conexões entre estruturas mentais chamadas esquemas. A 

realidade cognitiva do organismo é posta em evidência, isto é, o sujeito 

adquire conhecimentos, armazena e processa informação, todavia não 

tem controle sobre o seu processo de aprendizagem. O professor é um 

transmissor de conhecimentos. Em definitivo, o processo de ensino-

aprendizagem se centra no processamento de informação. 

 Aprendizagem como construção de significados: coincide com o período 

de maturidade da psicologia cognitiva, cujos frutos são coletados 

atualmente. Entre as suas diversas sub-áreas encontram-se algumas 

muito conhecidas, tais como: o construtivismo, a significação e a 

modificação cognitiva. Os investigadores dessas novas áreas supõem o 

aprendiz como um sujeito ativo, autônomo, que pouco a pouco pode 

conhecer os seus próprios processos cognitivos - estilos de 

aprendizagem. O aluno já não se limita a adquirir conhecimentos, senão 

que o constrói usando a experiência para compreender e modelar o 

novo. O professor não apresenta conhecimentos, senão procedimentos 

chave para que o próprio sujeito possa construir sua aprendizagem. A 

palavra mágica dessa última concepção é aprender a aprender. 
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A evolução das concepções de aprendizagem possibilitou a formulação 

de uma definição bastante conhecida pelos psicólogos da aprendizagem, que é 

apresentada por Howe (1999). Trata-se de uma definição eminentemente 

cognitivista: 

“Es útil considerar el aprendizaje como un témino amplio, 
que se refiere no sólo a una única de actividad, sino a toda 
una familia de procesos y de hechos mentales que, de una 
u otra manera, permiten incrementar el conocimiento o 
aumentar las habilidades y capacidades.” (p. 22). 

Segundo o mencionado autor, existem três princípios que fundamentam 

a aprendizagem: 

 Processamento mental ativo: afirma que o aprendiz deve ter um 

papel relevante no processo de ensino-aprendizagem, deve ser um 

sujeito ativo, já que a eficácia do processo pode ser muito maior se 

os aprendizes estão envolvidos com as tarefas ou atividades 

pedagógicas, isto é, se estão motivados a aprender; 

 Estabelecimento de relações significativas: é caracterizada pelo 

estabelecimento de vínculos entre os elementos aprendidos 

recentemente; pelo estabelecimento de relações entre o material 

aprendido recentemente e as informações que o aprendiz já conhecia 

de antemão, ou ambas. Outra vez, tais características supõem a 

adoção de um papel ativo por parte do aprendiz, isto é, o sujeito é o 

principal responsável pela associação entre os conteúdos 

aprendidos, através da execução de inúmeros procedimentos (novas 

leituras, consultas bibliográficas, análise e síntese, revisão 

sistemática do conteúdo, etc.); 

 Repetição sistemática: destacamos a revisão de conteúdos, cujos 

componentes são majoritariamente cognitivos (p. ex. aprendizagem 

da matemática) e a repetição de uma prática, cujos componentes são 

majoritariamente físicos (p. ex. aprendizagem da natação e da 

música). Sabemos que em muitas ocasiões haverá uma mistura de 

ambos os tipos (p. ex. a aprendizagem do xadrez e da escrita). 
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Esses princípios podem ser perfeitamente potencializados no ambiente 

escolar e talvez seja esse o principal desafio dos profesores: tentar organizar o 

conteúdo didático de modo que os seus alunos incrementem esses três 

aspectos (ANDERSON, 1995; HOWE, 1985). 

Todavia, é necessário aclarar mais alguns aspectos subjacentes à 

aprendizagem. Por exemplo, está claro que a aprendizagem constitui um 

processo pelo qual o comportamento de um organismo sofre mudanças, 

embora nem toda mudança resulte da aprendizagem. É preciso distinguir muito 

cuidadosamente entre as mudanças que são consequência da aprendizagem e 

aquelas que não têm nenhuma relação com a mesma. Por exemplo, a fadiga 

pode alterar o comportamento, mas as mudanças resultantes não se devem à 

aprendizagem. De forma parecida, as mudanças produzidas pela maturação 

não devem ser classificadas como aprendidas ou adquiridas. Uma criança 

cresce até que, finalmente, alcança o interruptor da lâmpada e consegue 

acendê-la. A maturação física (aumento de estatura) está em grande medida 

implicada nesta mudança de comportamento, ainda que possa intervir na 

aprendizagem. 

Para a avaliação da dimensão cognitiva da aprendizagem, poder-se-á 

empregar as seguintes estratégias ou procedimentos: 

 Análise da produção do aluno (tarefas de casa, redações, desenhos, 

relatórios de atividades); 

 Conversas sobre os conteúdos trabalhados em classe (debates em 

pequenos grupos de até quatro alunos); 

 Registro sistemático das atividades realizadas em sala de aula (deve 

avaliar o quão adequado foi o rendimento do aprendiz na realização 

das tarefas propostas); 

 Observações regulares do rendimento aluno, pautadas em critérios 

definidos a priori; 
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 Uso de testes ou provas de rendimento, para averiguar a qualidade 

do aprendizado do alunado, bem como as competêcias 

desenvolvidas a partir do ensino formal. 

 

3.1.2. Dimensão Afetiva 

A dimensão afetiva da aprendizagem está relacionada ao envolvimento 

dos alunos nas atividades escolares, ao sentir-se bem e ao gostar dos colegas, 

dos docentes e da própria escola. O gosto pelo estudo será traduzido em maior 

motivação para a aprendizagem. Nesse contexto é que podemos observar a 

importância de trabalharmos o aspecto afetivo do discente. 

Cabe à escola (professores, funcionários e administradores, gerentes ou 

diretores) criar condições para fortalecer o envolvimento ou vínculo dos alunos 

com a instituição educativa. Uma das atividades que pode proporcionar-lhes o 

gosto por estudar será, primeiramente, contar com uma alimentação mínima 

que lhes possibilite transformar energia física em energia psíquica e afetiva. A 

segunda ação deverá priorizar o envolvimento dos pais com a realidade 

educacional, através de atividades que lhes façam ver, claramente, o 

progresso dos filhos e a importância da escola nesse avanço pessoal. Aqui 

caberá à equipe diretora lançar mão de toda a sua criatividade para planejar 

essas atividades, de forma muito sistemática, quiçá a cada dois meses, 

agregando-as ao calendário anual. 

O terceiro aspecto, quiçá o mais importante deles, refere-se aos 

sentimentos positivos dos alunos ante o professor. Os alunos devem ver na 

figura do professor, o fiel amigo, o guia, o conselheiro e o exemplo de bom 

profissional. A relação entre docente e discente deve ser a mais próxima 

possível. O professor deve ser aquela referência respeitada, desejada e 

buscada, porém, não temida. Para isso, deverá estar sempre atento às 

dificuldades de seus pupilos, desse modo, agir rapidamente através do 

planejamento de estratégias adequadas que impeçam o fracasso escolar 
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(ANDRIOLA, 2009d). Como afirma um antigo adágio: todo mal pode ser 

facilmente derrotado no começo. 

Para a avaliação da dimensão afetiva da aprendizagem, poder-se-á 

empregar as seguintes estratégias ou procedimentos: 

 Auto-avaliação (o que o aluno pensa sobre o seu envolvimento e 

avanço individual na escola); 

 Conversas individualizadas sobre a escola, a família, os colegas, as 

disciplinas; 

 Questionários individuais sobre o gosto pelo estudo, pelo professor, 

pelos livros, pela escola, expectativas com a série escolar e com as 

aprendizagens; 

 Registro das atividades realizadas em sala de aula (deve avaliar o 

envolvimento, a motivação e afinco na realização das mesmas); 

 Observações sistemáticas do rendimento aluno, pautadas em 

critérios definidos a priori; 

 Questionário com os pais dos alunos, sondando-os sobre a escola, 

os professores, a aprendizagem dos filhos, as atividades escolares e 

extra-escolares. 

 

3.1.3. Dimensão Psicomotora 

A motricidade revestir-se-á de maior importância nos níveis mais 

elementares de ensino, isto é, na educação infantil e nos primeiros anos do 

ensino fundamental. Nesse estágio, caberá ao professor ter noção clara e 

profunda da importância do conhecimento do próprio corpo, da noção de 

lateralidade e da orientação espacial, para a aprendizagem das crianças. A 

prática esportiva revestir-se-á em importante atividade, na qual, ademais de 
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proporcionar a aquisição desses conceitos, deverá ser trabalhada o espírito 

cooperativo, o respeito às normas e aos opositores, aspectos relevantes, 

porém pouco abordados nos currículos escolares. 

Para a avaliação dessa dimensão da aprendizagem, poder-se-á 

empregar as seguintes estratégias ou procedimentos: 

 Observações sistemáticas do rendimento aluno (deve avaliar a 

adequação no uso da motricidade); 

 Avaliação de atividades manuais ou práticas (atividades esportivas, 

por exemplo). 

Nos níveis mais elevados do ensino formal a psicomotricidade reveste-

se em importante aspecto quando se deseja desenvolver competências tais 

como a escrita acadêmica, na qual, a produção textual poderá incorrer, muitas 

vezes, em trabalhos manuscritos, tais como as redações exigidas pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo. Em outras ocasiões haverá a 

necessidade de se submeter a provas escritas, por exemplo em situações de 

seleção para a função docente, para ingressar em cursos de pós-graduação 

(stricto e lato sensu) ou para ingressar no serviço público. 

Não obstante, um problema teórico e metodológico com o qual se 

depararam os primeiros investigadores dessa área, residiu em responder uma 

indagação que, em um primeiro momento, foi considerada relevante para 

muitos: é possível medir a aprendizagem? Esta temática será abordada agora. 

 

3.2. Avaliação da Aprendizagem: o que prevê a LDB/1996 

Para destacar a relevância da atividade de avaliação da aprendizagem, 

citaremos o Artigo 24º, Seção I (Disposições Gerais), Capítulo II (Da Educação 

Básica), Título V (Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino), da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que prevê o seguinte: 
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V - A verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos. 

 

Como podemos observar, na alínea a, há ênfase sobre a avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Parece óbvio a necessidade 

de contarmos com informações válidas sobre o progresso dos aprendizes. 

Sendo assim, devemos avaliá-los sistematicamente. Não obstante, devemos 

mencionar a existência de várias estratégias ou procedimentos, que poderão 

ser utilizadas no processo avaliativo: observações em sala de aula (como o 

aluno interage, como comporta-se, sua frequência diária, seu compromisso 

com as tarefas de casa, etc), questionários (o que pensa das aulas, dos 

conteúdos, do professor, da escola, dos amigos, etc), seminários (como o 

aprendiz usa a capacidade de expressão verbal, de cooperação, de 

organização coletiva, etc), provas de rendimento (como o estudante usa as 

capacidades cognitivas que compõem a aprendizagem), atividades extra-

curriculares (pesquisas em bibliotecas, jornais, livros, etc). Essa lista não tem a 

pretensão de ser exaustiva, ilustra, tão somente, a amplitude de possibilidades 

que o docente possui para avaliar a aprendizagem dos seus pupilos. 

Com respeito ao segundo aspecto, que se refere à possibilidade de 

aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, merece alguma 

reflexão. Estamos ressaltando que a avaliação da aprendizagem implica, 
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necessariamente, observar o grau de consecução dos objetivos curriculares. 

Acelerar alunos com atraso escolar significa proporcionar o acesso, a um nível 

de ensino mais complexo, de um aprendiz que não alcançou os objetivos 

curriculares propostos para o seu nível e que, portanto, não possui, ainda, as 

capacidades cognitivas que lhe serão exigidas nesse novo âmbito. Portanto, 

usando uma terminologia popular, esse tipo de procedimento implica em tapar 

o sol com a peneira. Opino que é um engodo, uma estratégia para mascarar o 

fracasso de algumas políticas educacionais. 

Na alínea c, ressalta-se que haverá avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado. Esse é um aspecto bastante claro: só 

poderá seguir adiante aquele aprendiz que demonstrar haver alcançado os 

objetivos curriculares propostos para o seu nível cognitivo. Como ressaltamos 

anteriormente, há inúmeros procedimentos para avaliar a aprendizagem do 

aluno, cabendo ao docente conhecê-los e aplicá-los, de modo adequado. 

Finalmente, a alínea e dispõe sobre a obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar. Essa idéia vai de encontro, afortunadamente, ao 

estabelecido no item b, que trata da aceleração dos estudos. Cabe ao docente, 

tendo observado que seu aprendiz não acompanha o progresso dos demais 

companheiros, adotar outros procedimentos, paralelos aos de sala de aula, 

com o nobre objetivo de proporcionar-lhe condições de alcançar os objetivos 

curriculares propostos ao início do curso. Essa é uma estratégia sensata, que 

não tenta mascarar a realidade educacional, muitas vezes dura, mas, isso sim, 

propõe estratégias alternativas com o claro intuito de minimizar o fracasso ou o 

insucesso escolar. 

 

3.2.1. Avaliação da Aprendizagem: aspectos teóricos 

Já que os fins educacionais consistem, essencialmente, em determinar 

as mudanças que sofrem os aprendizes, isto é, as transformações nas formas 
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de comportamento dos estudantes, em termos de aquisição de novas 

aprendizagens, a avaliação da aprendizagem é o processo de determinar em 

que medida ou grau se conseguem tais mudanças possibilitando, assim, um 

juízo de valor sobre a qualidade dessas supostas mudanças (TYLER, 1949). 

Nesta definição existem duas idéias básicas: 

 O objeto da avaliação é o comportamento, que é entendido como 

sendo determinado por atributos intrapsíquicos ou organísmicas 

(tais como a motivação, compreensão, raciocínio, memorização, 

entre outros, que são a base da aprendizagem), pelo qual a tarefa 

avaliadora consiste na busca das manifestações externas que 

sirvam de indicadores dos aspectos internos, não avaliados 

diretamente. As relações entre os atributos internos e as 

manifestações externas (p. ex. as respostas aos itens de um 

teste) têm por base o modelo correlacional. O objetivo pretendido 

é a descrição e posterior predição do comportamento a partir dos 

resultados obtidos em um ou mais testes (PASQUALI, 2009); 

 A avaliação deve ser um processo sistemático de coleta e análise 

de informações, que deve proporcionar pelo menos duas 

medidas: uma no início do processo de ensino e outra no final, 

posto que sua finalidade última é a emissão de um juízo de valor 

sobre as mudanças de comportamento decorrentes do 

aprendizado. É interessante realçar que todo testemunho 

(conversas informais, debates em sala de aula, participação dos 

alunos, etc.) é válido para avaliar a aprendizagem. Os testes de 

rendimento são uma dessas inumeráveis formas de dar 

testemunhos que permitem a obtenção de informações úteis, 

válidas e fidedignas sobre a aprendizagem de estudantes 

(SCRIVEN, 1967). Não obstante, em qualquer testemunho, 

existem algumas etapas que devem ser seguidas, tais como: 
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a) seleção de comportamentos ou ações que sejam 

indicadores dos objetivos curriculares que se deseja 

avaliar (tipo de objetivo educacional a ser avaliado); 

b) apresentação de tarefas pedagógicas que 

possibilitem aos alunos expressar o que sabem 

sobre um determinado conteúdo (tipo de tarefa 

pedagógica a ser utilizada). 

Nesse contexto, é possível dizer que o uso dos testes de rendimento é 

uma forma de dar testemunho, ademais, caracteriza um procedimento científico 

de obter observações sistemáticas, em situações estruturadas ou tipificadas, 

com a finalidade de descrever o comportamento do aprendiz (TYLER, 1981). 

Devemos destacar que durante a aplicação dos testes de rendimento, o 

processo de padronização das condições é fundamental, isto é, instruções, 

tempo de aplicação, ou qualquer outra condição devem ser similares (VIANNA, 

1982). A possibilidade de comparar o mesmo sujeito em diferentes testes ou 

diferentes alunos no mesmo teste se baseia, precisamente, em manter as 

mesmas condições de aplicação (ANASTASI, 1988). 

 

3.3. Classificação dos Testes de Rendimento 

Diversos autores têm proposto classificações para os testes de 

rendimento (MARTÍNEZ ARÍAS, 1997; PERÉZ JUSTE; GARCÍA RAMOS, 

1989; (PASQUALI, 2009). Em nosso caso, utilizaremos uma classificação 

proposta por Verdugo Alonso et al. (1994), que consideram dois aspectos: o 

critério adotado na avaliação dos alunos e a relação dos conteúdos do teste 

com o currículo. 
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3.3.1. Critério Usado na Avaliação dos Alunos 

Nesse grupo, destacamos dois tipos de testes de rendimento: referido a 

uma norma e referido a um critério. 

 Teste referido à norma: quando avaliamos um aluno podemos 

situar o seu desempenho com respeito a uma norma, que vem 

determinada pelo rendimento dos alunos de sua classe, por 

exemplo. Os dados da avaliação com referência à norma se 

apresentam, geralmente, em termos de percentis. Quando não 

nos interesa a comparação entre o rendimento de um aluno 

particular com os demais, isto é, quando o que pretendemos é 

somente avaliar seu rendimento com relação a uns objetivos 

propostos a priori, então seremos nós mesmos os que 

estabeleceremos o critério mínimo de execução e, assim, 

compararemos o rendimento do aluno com respeito a esse 

critério. 

Seu problema fundamental reside no conteúdo do teste. Se o conteúdo 

desse não corresponde ao previsto pelo currículo que está sendo ensinado, o 

teste é inútil para avaliar o que o aluno aprendeu durante o período escolar. 

Quando o conteúdo do teste não tem nenhuma associação com a instrução 

educacional, as pontuações dos alunos nos testes refletirão, provavelmente, 

sua habilidade intelectual e não a aprendizagem obtida no período escolar. 

 Teste referido a um critério: diferentemente dos testes 

referidos à norma, que comparam a pontuação de um aluno 

com a média da pontuação de outros alunos de mesmas 

características, os testes referidos a um critério comparam a 

pontuação do aluno com um critério especificado. Esse critério 

se fundamenta, geralmente, em um conjunto hierarquizado de 

objetivos educacionais em que cada um é medido por uma ou 

várias tarefas pedagógicas questões ou itens. Desse modo, 

é fixado um critério mínimo de respostas que devem ser 
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acertadas pelos respondentes. Todavia, não é conveniente 

esquecermos que é importante estabelecer o critério de 

acordo com os objetivos educacionais pretendidos. 

O Quadro 2 sintetiza as principais diferenças entre os testes referidos à 

norma e os testes referidos a um critério, adaptado de Martínez Arías (1997). 

Quadro 2. Características dos Testes Referidos à Norma e Referidos a um Critério. 

Aspecto Teste referido à norma Teste referido a um critério 

Finalidade da 
Avaliação 

Estimar as diferenças entre 
indivíduos no traço latente que 

mede o teste. 

Estimar o rendimento do sujeito 
nos objetivos educacionais que 
estão sendo medidos pelo teste. 

Construção do teste e 
especificação do 

conteúdo dos itens 

Os conteúdos se derivam de 
alguma teoria de traços ou 

construtos latentes. 

Os conteúdos refletem os domínios 
e objetivos educacionais 
desejados. 

Seleção dos itens Com o fito de distinguir as 
diferenças individuais. 

Em função dos objetivos e usos 
pretendidos para o teste. 

Significado das 
pontuações (escores) 

A pontuação se considera um 
indicador da puntuação 

verdadeira em um traço latente. 

A pontuação representa o 
estimador amostral do rendimento 
do sujeito nos conteúdos. 

Interpretação das 
pontuações 

Tem significado unicamente com 
relação aos resultados do grupo 

normativo. 

Tem significado em termos 
absolutos. 

Fonte: Martínez Arias (1997). 

 

3.3.2. Relação dos Conteúdos com o Currículo 

São mencionados dois tipos de teste de rendimento: os que utilizam 

conteúdos educacionais diretamente relacionados ao currículo e os que não 

utilizam conteúdos previstos pelo currículo. 

 Testes relacionados diretamente com o currículo: neste caso, 

existe uma coincidência total entre aquilo que é ensinado e o 

que está sendo avaliado através dos itens do teste. Uma 

grande vantagem desse tipo de teste de rendimento é que se 

obtêm uma inquestionável validez de conteúdo. Não existe 

nenhuma dúvida de que o instrumento mede aquilo que 

queremos medir. Todavia, devemos ter em conta que as 

estratégias de ensino e o aprofundamento ou detalhamento de 
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um mesmo aspecto do currículo podem ser muito distintos, de 

um centro educacional a outro.  

 Avaliação relacionada indiretamente com o currículo: a 

aparição no mercado de múltiplos curricula, a proliferação de 

diversos tipos de instrumentos de avaliação baseados 

diretamente no currículo e, ultimamente, a organização de 

bancos de itens, gerou a necessidade de dispor-se de 

instrumentos que pudessem ser utilizados pela maioria dos 

programas e que, ademais, não estivessem sujeitos às 

valorações e peculiaridades de cada currículo. Os 

instrumentos de avaliação relacionados indiretamente com o 

currículo devem conter aspectos relevantes para o progresso 

educacional e social e que, assim mesmo, sejam elementos 

válidos para todos os curricula. O suposto central é que 

existem aspectos que embora não previstos em boa parte dos 

curricula oficiais, são tidos como muito importantes por 

professores, investigadores e especialistas em currículo 

(LOPES; LÓPEZ, 2010). Como exemplo de utilização de 

avaliação relacionada, indiretamente, com o currículo, nesse 

caso no âmbito do ensino médio, citamos um estudo realizado 

em 1997 por uma comissão de especialistas do Instituto 

Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Tal avaliação não 

partiu dos conteúdos estabelecidos pelos curricula oficiais nas 

matérias ou disciplinas avaliadas, senão “... de lo que se 

supone un deseable y correcto dominio en las materias objeto 

de la evaluación ...” (INCE, 1998, p. 17). 

De modo geral, os resultados obtidos, a partir do uso de testes de 

rendimento, têm uma grande variedade de funções. Por exemplo, permitem: 

 Comparar o progresso da aprendizagem dos alunos, em distintos 

períodos, com o objetivo de estimar a magnitude das mudanças; 
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 Identificar as debilidades e fortalezas do currículo educacional; 

 Identificar as debilidades e fortalezas da prática docente; 

 Propor explicações ou hipóteses sobre acertos e erros mais 

frequentemente cometidos entre os respondentes. 

Em síntese, o uso dos testes de rendimento pode ter grande utilidade 

para os estudos sobre a eficácia educacional, bem como para a avaliação da 

qualidade dos produtos educacionais, considerando-se a atuação docente e as 

características dos currículos (BAUER; ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015). 

 

3.3.2. Fases da Construção de um Teste de Rendimento 

Podemos afirmar que um instrumento para medida da aprendizagem 

(prova ou teste de rendimento) é algo de extrema relevância num processo que 

objetiva a comparação dos alunos quanto ao grau de aprendizagem (PERÉZ 

JUSTE; GARCÍA RAMOS, 1989). Um prova ou teste quando bem concebido é 

um instrumento de coleta e medida de informações, que nos permitem inferir a 

eficácia docente. De seu uso, surge um número que expressa uma relação 

quantitativa entre o que queremos medir e a escala utilizada em sua medida. O 

professor necessita dessa informação numérica para: 

 Obter uma visão global do progresso dos alunos quanto aos objetivos 

gerais e específicos, propostos no início de cada período letivo; 

 Avaliar a ação docente em função da qualidade das respostas dos 

alunos (ANDRIOLA; ANDRIOLA, 2009); 

 Estabelecer comparações entre as competências individuais dos 

alunos (ANDRIOLA, 2009b). 

Um teste de rendimento é um instrumento de medida da aprendizagem 

que tem o objetivo de “perguntar” ao aluno o que sabe e o quanto sabe sobre 
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determinado conteúdo. “O que” se refere ao conteúdo avaliado e “O quanto” ao 

grau de conhecimento obtido (VIANNA, 1982).  

Durante o processo de construção dos itens que farão parte do teste de 

rendimento, o elaborador deverá ter muito claro alguns aspectos. Por exemplo, 

Andriola (1999b) cita três: 

 Qual será o processo cognitivo avaliado? Para responder de modo 

válido a esta indagação, o elaborador deverá ter adotado alguma 

taxonomia dos aspectos cognitivos da aprendizagem (p. ex. a 

taxonomia de Benjamin Bloom); 

 Qual é o nível de complexidade desejado? Um elaborador experiente 

deve saber que a dificuldade ou complexidade de um item é um fator 

resultante da interação entre o processo cognitivo e o conteúdo 

educacional, presentes e avaliados em um mesmo item. O seu 

julgamento a priori é um bom indicador da sua percepção de 

dificuldade, permitindo, ademais, hipóteses explicativas de 

comportamentos estereotipados (p. ex. escolha de uma mesma 

alternativa por grupos de respondentes com idênticas características 

demográficas) e muito desviados (p. ex. grupos de alunos com 

escores muito baixos ou muito altos); 

 Através de que tarefa pedagógica pode ser avaliado? Nesse caso, o 

elaborador deverá ter um razoável conhecimento dos tipos de itens 

de que pode fazer uso. Autores como Perez Juste e Garcia Ramos 

(1989), VIANNA (1982) e Silva (1992) apresentam inúmeros 

exemplos de itens utilizados em testes de rendimento. 

As três questões acima são, na realidade, as características psicológica, 

lógica e pedagógica, que estão implícitas em qualquer item ou questão usada 

para avaliar a aprendizagem (ANDRIOLA, 2004c). O processo cognitivo é a 

característica psicológica; o nível de complexidade ou dificuldade do item é a 

característica lógica; a característica pedagógica é o tipo de questão, item ou 
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tarefa educacional, que melhor se ajusta à medida do processo cognitivo e 

conteúdo educacional (ANDRIOLA, 1999b). 

Não seria necessário dizer que a construção de uma prova ou teste de 

rendimento deve executar-se sobre a base de certos princípios, que conferem 

a esta o rigor e a seriedade que todo processo avaliador exige (MARTÍNEZ 

ARÍAS, 1997). O primeiro deles consiste numa precisa definição do campo a 

avaliar, que supõe, tanto a objetiva delimitação, quanto à explicitação dos 

aspectos ou conteúdos a incluir. O segundo princípio está associado às 

restrições na aplicação do teste, isto é, a execução do teste deve estar sempre 

dentro dos limites impostos pela prática e estes devem ter sido levados em 

consideração pelo seu construtor. A limitação mais clara e evidente é a do 

tempo de aplicação. Também devemos dizer que o teste deve ser planejado de 

modo que as instruções de resolução sejam de fácil compreensão dos 

respondentes. Ademais, outras considerações deverão estar suficientemente 

claras para o elaborador de questões. Por exemplo, idades e séries escolares 

dos respondentes; longitude do teste;  etc. (HAMBLETON, 1989). 

 

3.3.3. Elaboração das Questões 

Não seria necessário dizer que a construção de uma prova ou teste de 

rendimento deve executar-se sobre a base de certos princípios, que lhe 

conferem rigor e seriedade que todo processo avaliador exige (MARTÍNEZ 

ARÍAS, 1997). O primeiro deles consiste numa precisa definição do campo a 

avaliar. Tal definição supõe tanto a delimitação do mesmo com respeito a 

outros, quanto à explicitação dos aspectos ou conteúdos a incluir. O segundo 

princípio está associado às restrições na aplicação do teste, isto é, a execução 

do teste deve estar sempre dentro dos limites impostos pela prática e estes 

devem ter sido levados em consideração pelo seu construtor. A limitação mais 

clara e evidente é a do tempo de aplicação. 
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Também devemos dizer que o teste deve ser planejado de modo que as 

instruções de resolução sejam de fácil compreensão pelos respondentes. 

Ademais, outras considerações deverão estar suficientemente claras para o 

elaborador de questões. Por exemplo, idades e séries escolares dos 

respondentes; longitude do teste; campo ou área de conhecimento a ser 

avaliada; modelos de questões a serem empregadas; etc. (VIANNA, 1982). 

 

3.3.4. Alguns Modelos de Questões 

Diversos autores têm produzido textos exemplificando modelos de 

questões utilizadas na avaliação da aprendizagem (SILVA, 1992). Devido às 

nossas pretensões, apresentaremos tão somente três deles, por serem os mais 

utilizados atualmente. 

a) Questão de resposta única 

É o modelo mundialmente mais conhecido e utilizado. Compõe-se de um 

suporte ou enunciado (caput) e cinco alternativas de resposta, sendo tão 

somente uma delas a correta. As demais quatro alternativas incorretas 

deverão, no entanto, ser plausíveis para aquele aprendiz que desconhece o 

assunto ou não possui a capacidade avaliada. 

 

b) Questão de resposta associada 

Deverá possuir um suporte ou enunciado (caput) e três premissas ou 

afirmativas, fundamentadas ou deduzidas do mesmo. A partir da combinação 

entre essas premissas ou afirmativas apresentar-se-ão cinco alternativas de 

resposta, sendo tão somente uma a correta. Como no caso anterior, as demais 

quatro alternativas incorretas deverão, no entanto, ser plausíveis para aquele 

aprendiz que desconhece o assunto ou não possui a capacidade avaliada. 
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c) Questão pictórica 

Empregam ilustrações (mapas e figuras), tabelas, quadros e gráficos (de 

barra, de pizza, de setores, etc). Nesse caso, há duas possibilidades: 

 Questões na qual o gráfico, quadro, tabela ou ilustração é usado 

como ferramenta ou instrumento de comunicação da ideia ou assunto 

a ser avaliado, exigindo tão só a leitura e compreensão; 

 Questões na qual o próprio gráfico, quadro, tabela ou ilustração 

compõe o problema a ser solucionado, exigindo, assim, leitura, 

compreensão e inferência. 

 

3.3.5. Cuidados na Elaboração das Questões 

Com base em Vianna (1989), desejamos ressaltar, nesse momento, 

alguns cuidados básicos que devem ser adotados pelos elaboradores de 

questões, quais sejam: 

a) Evitar que a questão tenha mais de uma resposta correta: a opção 

correta deve conter todas as informações necessárias para que não haja 

dúvidas quanto à sua correção; 

b) Atentar para que as questões sejam independentes: a resposta a uma 

determinada questão não poderá dar pistas para a resolução de outras 

questões (independência local dos itens); 

c) Empregar linguagem clara e adaptada ao grau de desenvolvimento 

dos aprendizes: a falta de clareza gera ambiguidades e diminui o poder 

discriminativo da questão; termos rebuscados ou pouco familiares aos 

aprendizes, dificultam a resolução e podem induzí-los ao erro; 

d) Evitar a inclusão de elementos não funcionais: gráficos, tabelas, 

figuras, palavras ou frases que não contribuem, diretamente, para a 
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seleção da resposta correta são responsáveis pelo incremento da 

frequência de respostas erradas; 

e) Evitar as questões baseadas em elementos demasiadamente 

específicos: o conhecimento de certos tipos de informações 

memorísticas muito específicas, nem sempre possui valor educacional; 

f) Adaptar a dificuldade da questão ao grau de desenvolvimento 

cognitivo do grupo: a fixação a priori da dificuldade de uma questão, é 

sempre subjetiva. Contudo, é possível realizar uma estimativa sobre a 

mesma, considerando-se a faixa etária, o nível sócioeconômico e a série 

escolar dos respondentes; 

g) Evitar a inclusão de elementos que possam sugerir a resposta correta: 

uma questão contendo elementos indicativos da resposta correta torna-

se muito fácil e com baixo poder de discriminação; 

i) Evitar redigir questões em formato negativo: é aconselhável evitar a 

utilização de questões na qual se pede para selecionar a resposta falsa 

ou incorreta; 

j) Redigir o enunciado das questões em termos impessoais; 

k) Proporcionar todas as informações necessárias à correta resolução da 

questão; 

l) Redigir todas as alternativas com aproximadamente a mesma 

extensão; 

m) Atentar para que as alternativas não favoreçam o acerto por 

exclusão: quando essa situação se verifica, há a perda da informação 

que se pretendia obter com o uso das alternativas. 

 

 



 78 

3.3.6. Grau de Dificuldade das Questões 

Três níveis de dificuldade poderão ser adotados no momento da 

elaboração das questões: fácil, médio e difícil. Para evitar subjetivismos, 

definiremos as questões fáceis como sendo aquelas que podem ser acertadas 

por mais de 80% dos aprendizes; as questões de dificuldade média são 

aquelas que podem ser acertadas por mais de 20% e menos de 80% dos 

aprendizes; as questões difíceis são aquelas que podem ser acertadas por até 

20% dos aprendizes. 

 

3.3.7. Distribuição das Questões 

A prova deverá ser um instrumento justo e equitativo para com a ampla 

gama de alunos, desde aqueles que sabem pouco até aqueles que “sabem 

tudo”. Sendo assim, a prova deverá conter questões fáceis, medianas e 

difíceis, na seguinte proporção: 

 20% de questões fáceis; 

 60% de questões medianas; 

 20% de questões difíceis. 

 

3.3.8. Organização do Quadro de Especificação das 

Questões 

O objetivo principal é mapear as áreas e os principais temas ou 

assuntos avaliados através da prova; os processos cognitivos exigidos na 

solução de cada questão; o modelo de questão empregado; o grau de 

dificuldade das questões, segundo o ponto de vista dos elaboradores. 
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Com todos esses dados, que deverão constar no Quadro de 

Especificações das Questões, será possível, posteriormente, analisarmos as 

questões através de técnicas estatísticas apropriadas para tal e, assim, 

obtermos importante feedback para a equipe responsável pela elaboração de 

cada uma das questões componentes das provas. Como exemplo, segue um 

quadro de especificação devidamente preenchido com informações 

imprescindíveis ao elaborador. 

Quadro 3. Quadro ou matriz de especificação de questões. 

Questão Grande Área  Assunto Operação cognitiva 
exigida 

Modelo  da 
questão 

Grau de 
dificuldade 

01 Conteúdo de 
leitura 

Compreensão 
de textos 

Compreensão Resposta única Baixo 

02 Conteúdo de 
leitura 

Compreensão 
de textos 

Análise Resposta 
associada 

Médio 

Fonte: Andriola (2012). 

 

Depois desse processo de elaboração dos itens, organização da prova 

ou teste e coleta das informações (aplicação do instrumento de medida da 

aprendizagem), são utilizados modelos matemáticos para determinar as 

principais características estatísticas dos itens e do teste (GULLIKSEN, 1950). 

Trata-se, desse modo, de determinar suas qualidades métricas, para posterior 

avaliação (ANDRIOLA; PASQUALI, 1995). 

Como destaca Mislevy (1996), na subárea da medida psicológica e 

educacional, os dois modelos mais conhecidos e utilizados são denominados 

de Teoria Clássica dos Testes (TCT) e Teoria da Resposta ao Item (TRI). 

Todavia, conforme menciona Martínez Arias (1997), as práticas concernentes 

à medida em psicologia e educação estão, atualmente, num período de 

transição. As aplicações práticas ainda têm por base a TCT, desenvolvida, 

quase totalmente, durante os anos 1920 e 1930 (HAMBLETON, 1997; 

NOVICK, 1966; GULLIKSEN, 1943). Esse modelo tem servido, desde então, 

para construir testes e interpretar as pontuações dos respondentes 

(ANDRIOLA, 2002b; KLEIN, 2013; COSTA; FERRÃO, 2015). 
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Partindo de supostos ou hipóteses fortes, a TRI intenta dar uma 

fundamentação probabilística ao problema da medição dos traços ou 

construtos não observáveis (latentes), liberando, assim, as limitações impostas 

pela TCT (PASQUALI, 2000). Seu nome deriva-se do fato de considerar o item 

como unidade de análise básica, em lugar das pontuações totais do teste, 

como era habitual na TCT (GÜLER; UYANIK; TEKER, 2013). Os modelos TRI 

utilizam funções matemáticas que relacionam a probabilidade de uma resposta 

particular a um item com a habilidade geral do sujeito (ANDRIOLA, 1998). Sua 

origem é antiga, mas, dada a complexidade dos cálculos resultantes de sua 

aplicação, não foi difundido e utilizado até a massificação dos computadores, 

no início da década de 1980. De acordo com Andriola (2002a), uma das áreas 

que começa a desenvolver-se é a que investiga o problema do Funcionamento 

Diferencial do Item (DIF), que será objeto de explanação mais adiante. Não 

obstante, nesse momento desejamos destacar a importância dos testes de 

rendimento em dois contextos díspares. 

 

3.4. Importância dos Testes de Rendimento 

Antes de ressaltar sua importância, queremos recordar algumas críticas 

genéricas feitas ao uso dos testes. O uso massivo desses instrumentos de 

medida ocasionou muitos problemas devido às suas próprias limitações e, 

sobretudo, pelo uso das pontuações ou escores muito mais além do que era 

aceitável.  

Não obstante, os testes continuam a ser muito utilizados nos Estados 

Unidos, em atividades como, seleção de funcionários para o serviço público e 

militar, avaliação de imigrantes e progresso educacional de estudantes 

(ANDRIOLA, 2006a). Para termos idéia da quantidade de testes utilizados 

pelos Estados Unidos da América, citamos Hartle e Battaglia (1993): 

“The National Commision on Testing and Public Policy has 
estimated that each year elementary and secondary school 
students take 127 million separate tests. Some students 
may take as many as 12 tests a year. The National Center 
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for Fair and Open Testing has calculated that rougly 100 
million standardized tests were administered during the 
1986-1987 school year.”

6
 (p. 291). 

Finalmente, faremos uma breve menção à importância dos testes para 

uma clase muito específica: os militares norte-americanos. Em 1917 o Exército 

dos Estados Unidos utilizou, pela primeira vez, os mundialmente conhecidos 

Testes Alpha e Betha, com o objetivo de selecionar e classificar os soldados 

que iam participar da Primeira Guerra Mundial (ANASTASI, 1988; PASQUALI, 

1997). Devido ao êxito de seu uso e, uma vez finalizada a guerra, a indústria e 

o restante das instituições em geral, incluíndo a educação, passaram a utilizar 

massivamente os testes, conheçendo-se uma expansão sem precedentes 

durante as décadas subsequentes. 

Segundo dados fornecidos por Elam (1990), 73% dos estudantes do 

ensino médio norte-americano (high school students), entrevistados em 1990 

pelo Instituto Gallup de Opinião Pública, aprovaram ser submetidos a algum 

tipo de teste de rendimento, para obter o diploma desse nível de ensino. Um 

incremento de 50% com respeito a 1958, no qual foi feita, pela primeira vez, 

essa mesma pergunta. Como destacam Hartle e Bataglia (1993), com base em 

informações dessa natureza, o governo federal dos Estados Unidos está 

usando e encorajando o uso de mais testes de rendimento nos processos de 

avaliação educacional. 

No âmbito brasileiro, desejamos ressaltar a importância dos testes para 

duas relevantes áreas: Psicologia e Pedagogia. No caso da Psicologia, Nick 

(1988) costuma caracterizar três fases distintas. A primeira, compreendida 

entre os anos 30 e 60, é chamada Momento da Idealização e é tida como a 

fase áurea da construção de instrumentos de medida psicológica. Apesar 

disso, muitos dos autores relegaram a segundo plano a determinação dos 

parâmetros métricos  de seus testes e, entre aqueles que estabeleceram tais 

                                                           
6
 A Comissão Nacional de Avaliação e Políticas Públicas estima que são utilizados, anualmente, 127 

milhões de testes, nos níveis fundamental e secundário de ensino. Alguns alunos podem chegar a 
submeter-se a até 12 testes ao ano. O Centro Nacional para Avaliações Justas e Democráticas calculou 
que foram utilizados 100 milhões de testes durante o ano acadêmico 1986-87. 
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parâmetros, é necessário ressaltar a precariedade com que foram realizadas 

as análises estatísticas dos seus instrumentos, pois não contavam com 

análises sofisticadas, proporcionadas por softwares, nem com computadores 

(ANDRIOLA; LIMA, 1999). Assim, embora sejam considerados válidos tais 

parâmetros, é necessário admitir a existência de inúmeros erros, sobretudo de 

amostragem, e de precisão dos cálculos (ANDRIOLA, 1994; KROEFF, 1988). 

A segunda fase, compreendida entre o final dos anos 70 e meados de 

80, foi denominada por Nick (1988) de Momento da Desilusão. Pode ser 

caracterizada pela supervalorização dos testes psicológicos, resultando no uso 

generalizado e quase sempre inadequado dos mesmos; a orientação 

vocacional foi uma das áreas mais prejudicadas (KRESCH, 1994). O resultado 

imediato desse fenômeno foi um tremendo descrédito por parte da sociedade, 

principalmente das empresas privadas, na utilização dos testes psicológicos 

(SANGER, 1992). Foi nesse momento que surgiram críticas contrárias aos 

estudos de adaptação de instrumentos de medida psicológica à realidade 

brasileira (ANDRIOLA, 1996). Como exemplo, citamos a posição de Augras 

(1990), para quem 

“... os testes são produtos culturais, e só fazem sentido 
dentro do universo de referências simbólicas que os gerou” 
(p. 79). 

O Momento de Maturidade caracteriza a fase que teve início na segunda 

metade dos anos 1980 e foi até o final dos anos 2000. Possui como traço 

principal a reação de parte dos psicólogos às críticas lançadas aos testes 

psicológicos. Foi o período no qual aumentaram, considerablemente, os 

estudos visando adaptações, construções e informatizações de instrumentos 

psicológicos à realidade brasileira; foram criados cursos de especialização em 

Avaliação e Medida Psicológica; iniciou-se a tentativa de elevar a credibilidade 

da sociedade nos instrumentos de medida psicológica (ANDRIOLA, 1995ab; 

ANDRIOLA, 1996). 

Já no contexto pedagógico da avaliação educacional, mais 

especificamente no ensino superior, os testes de rendimento são utilizados 
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pela maioria das universidades brasileiras, sejam de natureza pública ou 

privada, como procedimento para a seleção dos aspirantes ou candidatos aos 

seus cursos. Referido procedimento é mais conhecido pelo nome vestibular  

(BOSI, 2000). No âmbito da Universidade Federal do Ceará (UFC) são 

utilizados, anualmente, uns 220.000 testes durante a realização do seu 

vestibular. Por exemplo, no ano 2000 se apresentaron quase 33.000 

candidatos, que foram submetidos a sete testes nas áreas de matemática, 

física, química, biologia, história do Brasil e geral, língua portuguesa e língua 

extrangeira. 

Igualmente, nos três processos de avaliação da qualidade do ensino 

nacional, realizados pelo Ministério da Educação e Desporto (MEC), são 

utilizados testes de rendimento. O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), órgão subordinado ao MEC, é responsável pela 

avaliação da qualidade do ensino fundamental desde o ano 1988. A partir 

desse ano executou avaliações sistemáticas nos anos 1990, 1993, 1995, 1997 

e 1999. A última delas contou com a participação de 360,4 mil estudantes de 

2.145 municípios dos 27 estados federativos, que cursavam a 4ª e 8ª séries. 

Esses alunos foram avaliados nas disciplinas língua portuguesa, matemática, 

ciências, história, geografia, física, química e biología (MEC, 2001a). 

A avaliação da qualidade do ensino médio foi implantada pelo MEC em 

1998, através da portaria ministerial nº 438, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) em 28 de maio do mesmo ano. É conhecido como Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e foi executado nos anos 1998, 1999 e 

2000 (MEC, 2001b). De acordo com dados do MEC, 315.000 alunos foram 

submetidos ao ENEM no ano 1999, enquanto em 2017 esse quantitativo 

alcançou a incrível cifra de quase quatro milhões de alunos (SOUSA, 2014). 

Finalmente, o processo de avaliação da qualidade do ensino superior foi 

criado pela lei 9.131/1995, sendo conhecido como Exame Nacional de Cursos 

(PROVÃO). Desde então, foi executado nos anos 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000 e 2001. Segundo o MEC, o PROVÃO do ano 2000 contou com a 

participação de, aproximadamente, 205.000 universitários, o que supõe o uso 
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de igual quantidade de testes de rendimento (MEC, 2001c). Conhecido como 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), na sua última 

versão contou com a participação de quase 100.000 alunos matriculados em 

cursos superiores. 

Ademais destes processos de avaliação, executados pelo MEC, as 

secretarias de educação dos estados e municípios têm autonomia para 

organizar e executar suas próprias sistemáticas avaliativas (SANTOS, 2011). 

Nesse contexto, vale a pena ressaltar alguns dados dos processos de 

avaliação da qualidade do ensino fundamental das escolas públicas do Ceará, 

executados pela Secretaria de Educação do mencionado Estado. Segundo 

dados apresentados por Barreto e Andriola (2000), no ano 1996 foi realizada a 

avaliação da qualidade do ensino fundamental de 27 municípios do Ceará, que 

valorou os seguintes aspectos da realidade educacional: 

 Eficácia escolar do ensino fundamental, isto é, grau de consecução 

dos objetivos educacionais nas áreas de língua portuguesa e 

matemática. Para tanto, foi utilizada uma amostra de 

aproximadamente 25.000 alunos (17.500 da 8ª série e 7.500 da 4ª 

série); 

 Adequação da estrutura física das escolas; 

 Capacidade de administração e gestão dos diretores (n = 327 

diretores); 

 Qualidade do desempenho docente (n = 1.233 professores). 

Cabe destacar, ainda, que a mencionada atividade foi executada outra 

vez no ano 1998 (BARRETO; ANDRIOLA, 2000), alcançando, em 2017, quase 

303.000 alunos partícipes, matriculados em 4.347 escolas do sistema público 

de educação do Estado do Ceará. No próximo capítulo contextualizamos o 

surgimento dos estudos sobre o viés dos instrumentos de medida, e 

diferenciamos as definições de viés e de Funcionamento Diferencial do Item 

(DIF). 
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Capítulo 4 

 

O Problema do Funcionamento 
Diferencial do Item (DIF) no Contexto da 

Avaliação Educacional 

 

Satius est initio mederi, quam fini.
7
 

(Autor anônimo). 

 

 

 

4.1. Origem dos estudos sobre o viés dos testes 

O viés dos instrumentos de medida psicológica e educacional é um 

tópico que aparece, no seio da psicometria moderna, tratado tardiamente 

(MUÑIZ, 1994; ALLEN; WAINER, 1989). De acordo com Angoff (1993), seu 

estudo sistemático se iniciou nos Estados Unidos, no final dos anos 1960, 

numa época em que estava em moda os debates sobre direitos civis e sobre as 

desigualdades de oportunidade que acometiam negros e outras minorias 

étnicas. 

                                                           
7
 É melhor remediar no princípio do que no fim. 
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Os resultados de processos de avaliação educacional executados por 

reconhecidas instituições, tais como o Educational Testing Service (ETS), 

foram discutidos entre intelectuais, tais como psicólogos, psicometristas, 

sociólogos e pedagogos (ADEDOYIN; ADEDOYIN, 2013). Segundo tais 

estudiosos, as diferenças de rendimento educacional observadas entre os 

diversos grupos étnicos e sócio-econômicos refletiam, na realidade, 

disparidades nas oportunidades educacionals e discriminação contra grupos 

minoritários, tais como negros, hispano-americanos, judeos e árabes. Podemos 

observar, desse modo, que foi a discussão social, alheia em grande parte ao 

círculo psicométrico especializado, que obrigou aos especialistas da área gerar 

novos procedimentos estatísticos, com o objetivo de provar que seus testes ou 

instrumentos de medida não tinham nenhum tipo de viés a prejudicar grupos 

minoritários (COLE, 1993). 

Nessa mesma época, os investigadores começaram a preocupar-se pelo 

estudo sistemático das diferenças entre os mencionados grupos demográficos, 

posto o interesse em buscar explicações a respeito das causas explicativas 

(ANGOFF, 1993). Martínez Arias (1997) destaca que a investigação sobre o 

viés dos itens pode remontar-se aos estudos realizados por A. Binet, em 1910, 

a respeito das diferenças de status sócio-ecomômico no rendimento dos 

sujeitos submetidos a alguns testes desenvolvidos por ele próprio. Os 

resultados obtidos possibilitaram a proposição da hipótese de que o rendimento 

mais baixo destes sujeitos, em alguns itens, poderia dever-se ao efeito do 

treinamento cultural, em vez de diferenças reais na capacidade mental ou no 

construto latente medido pelo teste (ANDRIOLA, 2005a). Também W. Stern, o 

introdutor do termo Quociente Intelectual, pode ser considerado como um dos 

primeiros investigadores da área, através de pesquisas sobre as diferenças 

relacionadas com a classe social, na Alemanha (STEVENS, 1946). 

Apesar destes autores pioneiros, o começo da moderna investigação 

sobre o viés encontra-se nos trabalhos de K. Eells, A. Davis, R. J. Havighurst, 

V. E. Herrick e R. W. Tyler, que foram realizados na Universidade de Chicago 

em 1951. Nestes estudos, os citados autores encontraram variações nos itens, 
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em alguns aspectos muito peculiares, tais como conteúdo e formato, que 

reduziam ou exageravam as diferenças observadas entre os grupos 

comparados (MUÑIZ, 1997). 

Nesse contexto, surgiram os primeiros dados a respeito dos problemas 

técnicos que possuiam alguns itens dos testes então utilizados na avaliação da 

aprendizagem. Eram informações sobre os problemas referentes ao uso 

indevido da linguagem escrita, que posibilitava certa vantagem de um grupo de 

sujeitos sobre outro, isto é, muitos dos termos empregados nos testes eram 

mais familiares a alguns grupos específicos de estudantes, tais como os norte-

americanos brancos, originários da classe média (COLE, 1993). Em 

consequência, os sujeitos pertencentes aos grupos minoritários, que não 

conheciam ou não empregavam cotidianamente referidos termos, tinham 

rendimento mais baixo. Surge, então, o interesse pela investigação sistemática 

do viés dos itens, no âmbito norte-americano (ANDRIOLA, 1998). 

No seio da Teoria Clássica dos Testes (TCT) o termo viés é utilizado 

para rotular os itens que têm parâmetros de dificuldade ou discriminação 

diferentes, nos distintos grupos estudados. Segundo Camilli e Shepard (1994), 

o viés é uma fonte de invalidez ou de erro sistemático, que se reflete em como 

um teste mede aos membros de um grupo particular. É sistemático porque cria 

uma distorção nos resultados do teste, favorável ou contrário aos membros de 

um grupo determinado. A idéia de grupo é central nas diversas definições de 

viés e, por esse motivo, este tem sido estudado, fundamentalmente, nas 

investigações acerca de diferenças relacionadas com algumas características 

dos grupos, tais como: classe social, idade, região, habitat ou qualquer outra 

característica sócio-demográfica dos sujeitos (ANDRIOLA, 2000b). 

 

4.1.1. Considerações acerca da detecção do viés 

No estudo sistemático do viés dos itens utilizam-se duas aproximações 

estatísticas, na qual uma emprega um critério externo ao teste e a outra um 
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critério interno, normalmente, as pontuações ou escores totais obtidos 

(WHITMORE; SHUMACKER, 1999). De acordo com Osterlind (1979, 1989), o 

viés externo é o grau em que as pontuações do teste têm correlações com 

variavéis irrelevantes para sua interpretação e alheias a este. Normalmente, ao 

falar do viés externo, se faz referência ao teste total e às consequências sociais 

de seu uso; o viés interno se refere às propriedades métricas dos itens dos 

testes. As técnicas para detectar o viés podem considerar-se um tipo particular 

de análise de itens (LAROS, 2009), que tentam responder a indagação: itens 

de testes padronizados têm o mesmo comportamento estatístico para 

diferentes subgrupos extraídos da mesma população? 

Para Martínez Arias (1997), o termo viés interno tem um significado 

preciso e único. Trata-se de um erro sistemático no proceso de medida; é um 

termo técnico, sem conotações sociais ou políticas. Os itens são considerados 

mais ou menos difíceis para um grupo particular, comparativamente ao 

rendimento de outros grupos extraídos da mesma população e com o mesmo 

nível de aptidão na variável latente. Os itens do teste se examinam por 

diferentes procedimentos ou métodos de detecção de viés. O objetivo é 

observar se pode ser aplicado um conjunto de regras psicométricas para todas 

as pessoas de uma população, independentemente de que estas pertençam a 

grupos particulares dessa população (ANDRIOLA, 1998; ANDRIOLA, 2001d). 

O viés dos itens pode ser inserido no contexto da validez de construto, 

isto é, o grau em que um item ou conjunto de itens mede uma mesma 

característica ou construto latente. No âmbito da Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), a probabilidade de que um sujeito responda corretamente a um item se 

demomina probabilidade de êxito. O viés pode estudar-se comparando as 

probabilidades de êxito para diferentes grupos oriundos de uma mesma 

população (ANGOFF, 1993). Desse ponto de vista, um item é considerado não 

enviesado se a probabilidade de êxito é a mesma para sujeitos com igual 

aptidão, independentemente do grupo ao qual pertença. Por outro lado, um 

item enviesado será aquele em que as probabilidades de êxito são diferentes, 

apesar da igualdade dos sujeitos na capacidade avaliada. Não obstante, se 
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dois sujeitos têm a mesma magnitude na variável latente medida por um item 

qualquer, poderíamos nos perguntar qual o fator responsável pelo 

funcionamento diferencial do item, isto é, por que o item favorece a um grupo 

determinado? 

Ercikan (1998) tenta responder tal indagação, recordando-nos que na 

própria atividade de elaboração dos itens, surgem algumas possíveis causas 

ou fontes de viéses, devido, sobretudo, ao: 

 Uso de termos conhecidos por grupos demográficos muito 

específicos; 

 Uso de termos que têm distintas significações, segundo o contexto 

ou características demográficas dos respondentes; 

 Tamanho e complexidade da sentença empregada no enunciado ou 

nas alternativas. 

Logicamente, os estudos que buscam as causas do DIF, a partir de 

variáveis demográficas, partem do suposto de que as fontes propostas por 

Ercikan (1998) não estão presentes nos itens analisados. No caso de inexistir 

segurança no cumprimento desse suposto, é aconselhável realizar-se algum 

estudo qualitativo prévio ao estudo do DIF, que esteja baseado na valoração 

dos itens por especialistas na área (ANGOFF, 1993; ANDRIOLA; PASQUALI, 

1995). 

Muñiz (1997) tem a mesma opinião de Ercikan (1998) e Angoff (1993), já 

que para ele, o procedimento mais eficiente para evitar o viés dos itens é 

através de uma cuidadosa análise do seu conteúdo, por parte de vários 

expertos, antes de sua utilização definitiva. Realizada tal revisão e aplicados os 

itens aos sujeitos, ainda assim se devem executar certas análises estatísticas, 

que permitam identificar o funcionamento diferencial naqueles itens que 

“escaparam” da detecção pelo uso dos procedimentos prévios. 
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Camilli e Shepard (1994) insistem em que os índices estatísticos 

empregados na análise do DIF, por si mesmos, não proporcionam prova de 

viés, preferindo denominá-los índices de discrepância ou de funcionamento 

diferencial. Historicamente, o conceito de viés sempre esteve associado ao de 

DIF, ainda que ambas as definições sejam distintas (HIDALGO MONTESINOS; 

LÓPEZ PINA; SÁNCHEZ MECA, 1997). Para Cole e Moss (1989) o viés é uma 

causa do DIF, ou seja, as diferenças observadas no funcionamento do item são 

provocadas por algo irrelevante ao propósito do teste. 

Segundo Camilli e Shepard (1994), o DIF engloba os diferentes 

procedimentos estatísticos para a detecção de um possível funcionamento 

diferencial; insistem em que este não é sinônimo de viés. Os métodos 

estatísticos de DIF são utilizados para identificar aqueles itens que exibem um 

funcionamento diferencial em distintos grupos e, posteriormente, depois de 

uma análise lógica ou experimental, no contexto da validez de construto dos 

itens, se determinará quais deles estão enviesados, para que sejam eliminados 

do teste ou banco de itens (ANDRIOLA, 1998). 

Em outras palavras, os métodos DIF são procedimentos estatísticos e as 

análises de viés se situam no contexto mais geral da validade de construto, 

ainda que para averiguar o viés se usem os resultados obtidos na identificação 

do DIF (ANDRIOLA, 2001d). Como assinalam Camili e Shepard (1994) e 

Melenbergh (1989), os índices DIF as vezes produzem resultados 

estatísticamente significativos na ausência de viés, e as vezes não detectam o 

viés quando este se encontra presente, dada a circularidade do critério interno 

que utilizam. 

 

4.2. Definição do Funcionamento Diferencial do Item (DIF) 

Desde o surgimento do paradigma psicométrico denominado Teoria da 

Resposta ao Item (TRI) novas áreas de investigação têm proliferado 

(ANDRIOLA, 1998; HAMBLETON, 1989). Como opina Hambleton (1997), uma 
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delas tem dirije-se ao estudo do Funcionamento Diferencial do Item (DIF), que 

é um dos mais graves problemas que se apresentam à avaliação educacional e 

psicológica (ANDRIOLA, 2000b; SARTES; SOUSA-FORMIGONI, 2013).  

Trata-se de um fenômeno observado em muitos dos itens utilizados em 

testes de rendimento e psicológicos. As investigações para detecção e estudo 

do DIF têm por base uma mesma argumentação: a existência do DIF é um 

fator que influencia a validez da interpretação, que é realizada a partir da 

pontuação obtida pelo sujeito num item ou teste. Não podemos esquecer que 

sobre a interpretação da pontuação, seja no âmbito psicológico ou educacional, 

reside toda a credibilidade e reputação da investigação e da avaliação 

(DOWNING; HALADYNA, 1997). Assim, está plenamente justificada a 

relevância das pesquisas que estudam o DIF, sobretudo, aquelas que buscam 

identificar suas causas (ANDRIOLA, 2000a). 

Nesse âmbito, a necessidade e relevância da padronização ou 

uniformização das condições de aplicação dos instrumentos de medida é um 

dos supostos mais importantes da avaliação, seja no âmbito psicológico ou 

educacional (ANASTASI, 1988; PASQUALI, 2000). Para tanto, psicólogos e 

pedagogos tratam de uniformizar as tarefas ou itens, as instruções, o tempo 

destinado à resolução das tarefas contidas nos instrumentos, a maneira de 

corrigir as respostas dos respondentes, as condições de luminosidade, som e a 

própria atividade de aplicação dos instrumentos de medida,  etc. (LORD, 1959; 

MARTÍNEZ ARIAS, 1997). A esta altura devemos ter claro que a presença de 

DIF num teste é um fator que torna o processo avaliativo injusto. 

Para compreendermos essa última afirmação, deveremos conhecer o 

conceito de DIF. É possível dizer, no âmbito da TRI, que o item não tem DIF, 

quando a curva característica do item (CCI) é idêntica para os grupos 

comparados em um mesmo nível ou magnitude da variável latente medida 

através do item (LORD, 1980; MELENBERGH, 1989). Em linguagem 

matemática poderíamos dizer que o item não tem DIF com respeito a variável 

G (grupo) dado Z (nível de ) se, e somente se, F (X I g,z) = F (X I z), onde: 
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 X é a pontuação no item; 

 g é o valor obtido segundo a variável G; 

 z é o valor obtido segundo a variável Z. 

Nesse contexto, os valores esperados (E) são dados por E (XIg,) = E 

(XI) para todo g e . No caso de itens dicotômicos, os valores esperados são 

as probabilidades de acerto ao item, que podem ser expressas nos seguintes 

termos: P (X = 1 I g, ) = P (X = 1 I ) para todo g e . No segundo caso, a 

equação expressa, em realidade, a curva característica do item (CCI).  

Geralmente, os estudos para a determinação do DIF utilizam dois 

grupos, denominados de referência (GR) e focal (GF). Como já enfatizamos, 

em termos da TRI, um item tem DIF se para valores iguais de  não 

correspondem valores iguais de P() nas CCI‟s dos grupos considerados, isto 

é, quando TjGR()  TjGF(), onde: 

 TjGR é a pontuação verdadeira do sujeito j pertencente ao grupo de 

referência (GR) e que possui certa magnitude na variável latente ; 

 TjGF é a pontuação verdadeira do sujeito j pertencente ao grupo focal 

(GF) e que possui certa magnitude na variável latente . 

De acordo com Oshima, Raju, Flowers e Slinde (1998), devemos ter em 

conta que a pontuação verdadeira em um teste unidimensional, composto por k 

itens, é expressa pela fórmula: 

 

Onde: 

 Pi(s) é a probabilidade de acertar ao item i pelo sujeito s com a 

habilidade . 





K

i

SiS PT
1

)(
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Segundo Mazor, Hambleton e Clauser (1998), para a determinação do 

DIF, o uso do número de respostas corretas, isto é,  a pontuação verdadeira no 

teste ou item, é aceitável no caso do teste ser unidimensional e, ademais, se as 

respostas forem dicotômicas. 

Como modo de visualizar o DIF de um hipotético item, apresentamos, a 

seguir, a Figura 3. 

Figura 3. Representação das CCI‟s de um item com DIF. 
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Fonte: Andriola (2002). Legenda: CCI superior é das mulheres; CCI inferior é dos homens. 

 

Na figura 3, para uma mesma magnitude de , o valor P() é sempre 

superior para as mulheres, ou seja, em níveis iguais de competência na 

variável medida  não há probabilidades iguais de superar o item. Neste caso, 

o item está enviesado contra os homens pois os valores P() para o mesmo 

nível  são sempre maiores para as mulheres. Por exemplo,  para  = 1,0  

temos  valores  aproximados  de  P() = 0,67  para  os  homens  e   P() = 0,82  

para  as  mulheres. 

Como consequência de resultados dessa natureza, Douglas, Roussos e 

Stout (1996) propuseram os conceitos de DIF benigno e DIF adverso. No caso 
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do DIF beneficiar o grupo de referência, isto é, quando TjGR() TjGF(), 

caracteriza-se a existência de DIF benigno. O DIF adverso ocorre no caso do 

DIF beneficiar o grupo focal, ou seja, quando TjGR()  TjGF(). No exemplo da 

figura 3, temos um caso de DIF adverso. Utilizando o mesmo item, tentemos 

aclarar o que ocorreria se o mesmo não tivesse DIF, observando a figura 4. 

Figura 4. Relação entre habilidade, item e grupo, na ausência de DIF. 

 

A elipse indica a habilidade ou construto latente, que tem uma relação 

causal com o item. Grupo e variável latente estão associados. Em outras 

palavras e a título de exemplificação, poderíamos dizer que, no exemplo 

anterior, as mulheres têm elevada habilidade na variável latente e que esta 

variável tem uma relação com o item, isto é, o grupo com maior capacidade na 

variável latente (as mulheres) têm maior proporção de respostas corretas no 

item. Neste caso, o rendimento no item depende, exclusivamente, da 

magnitude da variável latente que os indivíduos tenham, ou seja, trata-se de 

um item sem DIF. Agora, observemos o que ocorre no caso de um item com 

DIF, conforme ilustração da Figura 5. 

Figura 5. Relação entre habilidade, item e grupo, na presença de DIF. 
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Item Grupo 

Habilidade 

Item Grupo 
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No caso da Figura 5, temos a mesma situação descrita na Figura 4, 

adicionado do fato de haver uma associação entre o grupo e o item. Neste 

segundo caso, a associação entre ambos pode favorecer o rendimento de um 

grupo sobre o outro devido, sobretudo, a algumas características demográficas 

específicas tais como: o gênero, a raça, o background educacional, a origem 

social, etc. (CLAUSER; NUNGESTER; SWAMINATHAN, 1996). 

Deve ser realçado que, neste caso, supõe-se que a magnitude da 

variável latente está sendo controlada, ou seja, os sujeitos são comparados 

com respeito ao seu rendimento, considerando-se que possuem a mesma 

aptidão. Este segundo exemplo caracteriza o caso em que o rendimento no 

item não depende somente da magnitude que os indíviduos tenham na variável 

latente, senão que também depende das características do grupo, ou seja, 

trata-se de um item com DIF. Em nosso exemplo, a característica do grupo que 

afeta o rendimento diferencial no item é o fato do sujeito ser homem ou mulher, 

isto é, trata-se de uma característica de natureza demográfica, que afeta 

sistematicamente as respostas dos sujeitos de mesma habilidade. Sendo 

assim, é necessário reconhecer que a presença de DIF ocasiona sérias 

implicações ao proceso de avaliação, já que pode privilegiar um determinado 

grupo em detrimento de outro (MELLENBERGH, 1989; DOUGLAS; ROUSSOS; 

STOUT, 1996), conforme observamos no exemplo comparativo do rendimento 

dos homens e das mulheres. 

Portanto, reforça-se, dessa forma, a tese de que a presença de DIF em 

itens componentes de uma prova ou teste de rendimento é um indicador de 

injustiça relacionada ao emprego desse instrumental com o fito de avaliar as 

características dos respondentes (VAN DER LINDEN, 2015). Nessa situação, 

haverá, sempre, um grupo privilegiando-se da presença do DIF, enquanto 

outros grupos podem estar sendo injustiçados, configurando-se o que Scriven 

(1967) rotulou como vítimas do processo de avaliação. 

Muñiz (1997) chama a atenção para o fato de que tal problema pode ter 

repercussões sociais mais graves se é, precisamente, indivíduos da cultura 

dominante que elaboram os itens para avaliar os sujeitos oriundos de outras 



 96 

culturas. Por exemplo, suponhamos que são construídos itens para avaliar a 

capacidade de raciocínio verbal em alunos de escolas públicas e privadas. 

Ocorre que os alunos desses tipos de escolas são, geralmente, oriundos de 

classes sociais distintas, com diferentes bagagens culturais, sociais, 

econômicas, etc. (ANDRIOLA, 1997). Todos esses aspectos contribuem para 

que um tipo de aluno tenha o vocabulário mais rico que o outro. Como o 

raciocínio verbal é medido através de itens que utilizam palavras, muito 

provavelmente, aquele tipo de aluno que conheça melhor o vocabulário 

utilizado nos itens terá uma clara vantagem na resolução destes mesmos itens 

(ANDRIOLA; PASQUALI, 1995). 

Em síntese, argumentamos que, dada a grande variabilidade de todos 

esses antecedentes históricos dos sujeitos implicados na avaliação do 

raciocínio verbal, se o item ou teste, em geral, se apóia mais nos antecedentes 

de uma cultura que nos da outra, terá altissíma probabilidade de não ser 

equitativo, de estar enviesado. Em outras palavras, se confunde o efeito da 

capacidade de raciocínio verbal (construto principal) com o conhecimento 

vocabular (construto secundário), isto é, se um aluno pontua baixo no teste não 

saberemos, ao certo, se devemos atribuí-lo à sua baixa capacidade de 

raciocínio verbal ou ao seu baixo conhecimento vocabular. Como nos fala 

Muñiz (1997), a casuística é interminável e se pode dizer que não existem 

provas inteiramente isentas de viés. Se trata, assim, de detectar a quantidade 

de viés que pode ser aceitável em um determinado teste ou item. 

Finalmente, deve ser referido que, nesse contexto, a importância dos 

estudos que objetivam a verificação do DIF está plenamente justificada. Cabe 

ao avaliador verificar se em seu teste existem itens com DIF, para que (i) possa 

buscar as causas que o expliquem, (ii) evitar sua utilização com o grupo em 

desvantagem e, finalmente, (iii) controlar os fatores responsáveis pelo DIF para 

evitar, desse modo, construir novos itens com o mesmo viés (HAMBLETON, 

1989; MISLEVY, 1996). 

Anteriormente destacamos o intensivo uso de testes no contexto norte-

americano, embora, atualmente, permaneça a importância desses 
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instrumentos, sobretudo na área que investiga o DIF. Para termos noção dessa 

relevância, apresentamos parte do discurso proferido por Ree (1993), no 

renomado Educational Testing Service (ETS): 

 

“[...] The American military is a unique position because we 
develop and use our own tests. This year, more than two 
million young men and women will be tested for enlistment 
qualification and additional hundreds of thousands of tests 
will be administered by the service for promotion and 
certification purposes. These tests will material affect the 
lives of these military members and the security of our 
country. [...] For the Air Force, which produces both enlisted 
and officer tests, certain models of DIF detection have 
become an integral part of the test production and evaluation 
procedure. Additionally, content and construct validation of 
our many tests benefit from DIF analyses.” (p. xi-xii)

8
. 

 

Obviamente, o estudo do funcionamento diferencial do item (DIF) 

também é relevante no campo da avaliação educacional, pois como destacam 

Hartle e Bataglia (1993): 

 

“The low test scores of minorities and women are a 
particular problem for federal policymakers. Most federal 
education programs are designed to increase educational 
opportunities for disadvantaged groups. [...] On the other 
hand, it is also likely to increase interest in new assessment 
techniques that do not have a disproportionate racial 
impact.” (p. 305)

9
. 

Devemos apresentar, agora, os dois tipos de funcionamento diferencial 

do item (DIF) observados quando se emprega a Teoria da Resposta ao Item 

(TRI). 

                                                           
8
 Nós, militares americanos, temos uma mesma opinião porque desenvolvemos e utilizamos nossos 

próprios testes. Este ano, mais de 2 milhões de jovens serão testados no processo de seleção e milhares 
de testes serão utilizados pelo serviço de promoção e certificação dos resultados. Estes testes afetam a 
vida desses militares e a segurança do nosso país. [...] Para a Aeronáutica, que seleciona os alistados e 
funcionários, o uso dos modelos de detecção do DIF é conveniente ao processo de produção e avaliação. 
Ademais, os benefícios da validação de conteúdo e construto de muitos de nossos testes resultam da 
análise do DIF. 
9
 Os baixos resultados obtidos pelas minorias e mulheres são um grave problema para as políticas 

públicas nacionais. Muitos programas nacionais são propostos para incrementar as oportunidades 
educacionais para os grupos em desvantagem. [...] Por outro lado, também é necessário incrementar o 
interesse por novas técnicas de avaliação que não causem um desproporcionado impacto racial. 
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4.3. Tipos de DIF no Âmbito da TRI 

Enfatizamos que, no contexto da TRI, a lógica para a detecção do DIF 

consiste em comparar as CCI‟s dos itens, considerando os grupos de 

referência e focal, através da utilização de métodos apropriados. Os distintos 

métodos para a detecção do DIF, que serão abordados no próximo tópico, 

foram desenvolvidos com base em distintos tipos de DIF (BOCK, 1993). 

O primeiro tipo é demominado DIF uniforme ou consistente, e é 

observado quando as CCI‟s do item estudado com respeito aos grupos de 

referência e focal são diferentes, mas não se cruzam, isto é, são paralelas. Em 

outras palavras, quando existe uma vantagem relativa para um dos grupos 

estudados, cujo valor é constante ao largo do contínuo da habilidade. Este 

caso ocorre quando o parâmetro a não tem o mesmo valor nas duas CCI‟s, isto 

é, quando são paralelas, conforme está representado na Figura 6. 

Figura 6. Representação de um ítem com DIF uniforme. 
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Fonte: Andriola (2002). 
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A figura 6 ilustra o caso de diferenças nos parâmetros b e c para os dois 

grupos estudados. Observamos que a CCI das mulheres (grupo focal) está em 

posição superior à CCI dos homens (grupo de referência) ao longo de todo o 

contínuo de valores de , indicando-nos que o item é mais fácil para o grupo 

focal, já que PGF()  PGR()  . Essa diferença supõe que o item tem DIF 

adverso ao GR, posto que os indivíduos desse grupo são prejudicados. 

Caracateriza-se, uma vez mais, a injustiça e a iniquidade ao empregar-se itens 

com DIF para avaliar características latentes dos respondentes. 

O segundo tipo de DIF é demominado DIF não uniforme ou 

inconsistente, e se observa quando as CCI‟s do item estudado com respeito 

aos grupos de referência e focal são diferentes e, ademais, se cruzam em 

algum ponto do contínuo da habilidade, isto é, não são paralelas. Em outras 

palavras, existe uma vantagem relativa para um dos grupos investigados, cujo 

valor é variável ao largo de todo a habilidade. Esse caso ocorre quando os 

parâmetros a, b ou c têm valores distintos nas duas CCI‟s, ou seja, quando não 

são paralelas. Esse tipo de DIF está representado na Figura 7. 

Figura 7. Representação de um ítem com DIF não uniforme. 
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Fonte: Andriola (2002). 
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A Figura 7 exemplifica a existência de diferenças nos parâmetros a, b e 

c para os dois grupos estudados. É necessário dizer que, neste segundo tipo 

de DIF, é inapropriado examinar globalmente os dados, porque tal 

procedimento podería ocultar sua presença, dado que a peculiar variabilidade 

do DIF em distintas zonas da variável latente pode cancelar total ou 

parcialmente sua detecção (MARTÍNEZ ARIAS, 1997). É o caso de não se 

utilizar, por exemplo, o procedimento denominado Differential Bundles 

Functioning (DBF), que estuda o DIF dos itens a partir de sua organização em 

subconjuntos (bundles), cujos itens componentes tenham alguma característica 

comum (DOUGLAS; ROUSSOS; STOUT, 1996). 

Autores como Cohen, Kim e Baker (1993) distinguem diferentes 

pesquisas sobre o DIF, segundo os objetivos pretendidos, isto é, pode-se falar 

de estudos para a detecção do DIF e outros para o descrição do impacto do 

DIF. No primeiro grupo, estão as investigações que empregam algum método 

tradicional para a identificação do DIF. Nesse caso, os estudos objetivam 

somente detectar o DIF, ou seja, determinar a possível diferença entre as 

curvas características dos itens (CCI‟s) de acordo com os grupos comparados. 

No segundo grupo, estão as investigações realizadas com o objetivo de 

averiguar as causas do DIF, isto é, identificar os fatores (psicológicos, 

educacionais, culturais, sociais, atitudinais, etc.) que, teoricamente, acarretam 

DIF nos grupos comparados (DOWNING; HALADYNA, 1997). 

No próximo capítulo apresentamos as fases que devem ser seguidas na 

análise DIF e algumas classificações para os distintos métodos, dentre as 

quais: métodos que adotam critérios internos e externos; métodos 

incondicionais, que se fundamentam no suposto de que o grupo de 

respondentes e os itens têm algum tipo de interação; métodos condicionais, 

que se baseam no suposto de que os parâmetros do item são diferentes para 

os sujeitos com a mesma magnitude na variável latente, e que são oriundos de 

distintos grupos demográficos. 
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Capítulo 5 

 

Principais Métodos para Detectar o 
Funcionamento Diferencial do Item 

(DIF) 

 

Causa cagnoscitur ab effectu.
10

 

(Autor anônimo). 

 

 

 

5.1. Considerações Acerca da Detectação do DIF 

Consoante Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991), a Teoria de 

Respostas ao Item (TRI) oferece um marco apropriado ao estudo do 

funcionamento diferencial do item (DIF). Como afirma Muñiz (1997) a TRI “[...] 

parece venir como anillo al dedo para la evaluación del funcionamiento 

diferencial de los items [...]” (p. 165). Nesse contexto, a lógica subjacente ao 

processo de detecção do DIF consiste basicamente em: 

                                                           
10

 A causa se conhece pelo efeito. 
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 Estimar os parâmetros métricos dos itens para os grupos de 

interesse (de referência – GR e focal - GF); 

 Colocar os parâmetros em uma mesma escala; 

 Representá-los através das curvas características dos itens (CCI‟s); 

 Comparar as CCI‟s segundo os grupos escolhidos (GR e GF); 

 Observar a significância estatística das possíveis discrepâncias entre 

as CCI‟s dos grupos estudados (GR e GF). 

Como medir com precisão a discrepância entre as CCI‟s originadas de 

distintas subpopulações constitui o problema central desta área de investigação 

psicológica e educacional. Para tentar solucionar o problema, a partir da 

década de 1950, os estudiosos propuseram vários métodos para a 

determinação do DIF (DORANS; HOLLAND, 1993). Tal variedade de métodos, 

segundo Whitmore e Shumacker (1999), pode ser agrupada em duas 

categorias, de acordo com o critério utilizado na determinação do DIF: 

 Métodos que utilizam um critério interno: o própio escore ou a 

pontuação obtida pelos sujeitos no teste ou grupo de itens estudado; 

 Métodos que utilizam um critério externo: a pontuação obtida pelos 

respondentes em outros testes. 

Todavia, existem outras propostas de classificação dos métodos para a 

detecção do DIF. Por exemplo, Melenbergh (1989), Van der Flier, Melenbergh, 

Adèr e Wijn (1984), agrupam-nos em duas categorias: 

 Métodos incondicionais: com base no suposto de que o grupo de 

sujeitos e itens tenham algum tipo de interação; 

 Métodos condicionais: fundamentado no suposto de que os 

parâmetros do item são diferentes para os sujeitos com a mesma 

magnitude na variável latente e que são oriundos de distintos grupos 
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demográficos. Tal suposto está firmado na idéia de que a dificuldade 

de um item tem dois componentes: um intrínseco (as características 

do item: tipo - aberto ou fechado; tamanho do enunciado e das 

alternativas; signos utilizados - verbal, numérico, abstrato, etc) e 

outro extrínseco (as características dos sujeitos, tais como: gênero, 

raça, idade, nível sócio-econômico, background educacional, etc). 

Nesse âmbito, a dificuldade de um item expressa a interação entre os 

citados componentes (SCHEUNEMAN; GERRITZ, 1990). 

Para Van der Flier, Melenbergh, Adèr e Wijn (1984) são preferiveis os 

métodos condicionais, já que, como seu próprio nome indica, condicionam a 

probabilidade de resposta a um certo nível de habilidade. Dentro da categoria 

métodos condicionais, existe outra classificação, proposta por Millsap e 

Everson (1993): 

 Métodos de Invariância Condicional Observada: utilizam as 

pontuações observadas no testes a partir da soma dos acertos aos 

itens. Estão inseridos os métodos de Matel-Haenszel, a Regressão 

Logística e o Delta Gráfico; 

 Métodos de Invariância Condicional Não Observada: utilizam a TRI 

na estimação da habilidade, entre os quais, as medidas de áreas 

entre as CCI‟s, o procedimento SIBTEST, a comparação dos 

parâmetros dos itens, a comparação das probabilidades e o qui-

quadrado de Lord. 

 

5.2. O Paradoxo de Simpson 

Devemos destacar que os métodos condicionais estão fundamentados 

em um conhecido paradoxo, pelo menos no âmbito da ampla literatura 

estatística, demominado Paradoxo de Simpson (DORANS; HOLLAND, 1993). 

Esse paradoxo supõe uma idéia simples, mas inteligente: devemos comparar o 

comparável (ANDRIOLA, 2002a). Para ilustrar a aplicabilidade e relevância do 
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mesmo no estudo do DIF, apresentamos um exemplo citado por Dorans e 

Holland (1993), cujos dados estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Frequências das respostas de dois grupos de sujeitos a um item. 

Grupo A Grupo B 

Nm 
400 

1000 
1000 

Nm=2400 

Ncm 
40 

500 
900 

Ncm=1440 

Ncm/Nm 
0,10 
0,50 
0,90 
0,60 

Nm 
1000 
1000 
400 

Nm=2400 

Ncm 
200 
600 
400 

Ncm=1200 

Ncm/Nm 
0,20 
0,60 
1,00 
0,50 

Fonte: Dorans e Holland (1993). 

 

Os dados apresentados em cada uma das três linhas representam o 

número de sujeitos pertencentes a três distintos níveis de magnitude na 

variável latente (m), que estão organizados, hierarquicamente, desde o mais 

elevado ao de menor nível. Os símbolos Nm, Ncm e Ncm/Nm estão referidos, 

respectivamente: 

 Ao número de sujeitos de magnitude m na variável latente; 

 Ao número de sujeitos de magnitude m que acertaram o item; 

 A proporção de sujeitos de magnitude m que acertaram o item. 

Observamos que, dos 2.400 sujeitos do Grupo A, 1.440 ou 60% 

conseguiram responder corretamente o item. Por outro lado, 50% dos sujeitos 

do Grupo B (1.200 pessoas) responderam corretamente ao mesmo item. Nesse 

contexto, verificamos que a diferença entre a proporção de acertos nos dois 

grupos é 0,10, favorável ao Grupo A. 

Entretanto, a diferença entre a proporção de acertos dos dois grupos em 

cada um dos três níveis de magnitude m, que poderíamos chamar de 

proporção condicional, é: 

 No nível mais baixo: 0,10 para o Grupo A e 0,20 para o Grupo B, ou 

seja, uma diferença de 0,10 favorável ao Grupo B; 
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 No nível médio: 0,50 para o Grupo A e 0,60 para o Grupo B, ou seja, 

uma diferença de 0,10 favorável ao Grupo B; 

 No nível mais elevado: 0,90 para o Grupo A e 1,00 para o Grupo B, 

ou seja, uma diferença de 0,10 favorável ao Grupo B. 

Nesse âmbito, podemos observar que, quando condicionamos a 

proporção de acerto aos distintos níveis de habilidade dos sujeitos, os 

resultados são bastante distintos da mesma análise realizada com a amostra 

total, já que esta última não considerou os distintos níveis de habilidade dos 

sujeitos. Surge, então, a necessidade de diferenciar dois aspectos que estão 

subjacentes a estes resultados contraditórios: o impacto e o DIF. 

No primeiro tipo de análise, verificamos uma diferença quanto ao 

impacto entre os sujeitos dos dois grupos. O termo impacto faz referência a 

diferença entre os resultados de dois grupos; é efeito das diferenças individuais 

reais entre os dois grupos com respeito à variável latente ou construto medido 

através do item ou teste (DORANS; SCHMITT, 1993). Retornando ao nosso 

exemplo, podemos observar que os sujeitos do Grupo A têm maior capacidade 

na variável latente medida pelo item, já que obtiveram diferença de 0,10 ao seu 

favor, de acordo com a primeira análise. 

No segundo tipo de análise, condicionamos as proporções de acerto a 

três distintos níveis da variável latente ou construto, que está sendo medido 

pelo item. Nos três níveis adotados os resultados são favoráveis ao Grupo B. 

Neste caso concreto, temos o exemplo de um item com DIF favorável aos 

sujeitos do Grupo B, ou seja, apesar de ter uma menor capacidade na variável 

latente ou construto medido pelo item estes sujeitos possuem maiores 

probabilidades de acertar o citado item. Este segundo tipo de análise é o mais 

adequado ao estudo do DIF, conforme opinião de especialistas como Dorans e 

Holland (1993), Van der Flier, Melenbergh, Adèr e Wijn (1984), Scheuneman e 

Gerritz (1990). 
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Como síntese, podemos dizer que, na prática da avaliação educacional 

e psicológica, o Paradoxo de Simpson enfatiza a importância de comparar a 

probabilidade de acerto a um determinado item, tendo sempre em conta que os 

sujeitos possuem o mesmo grau ou magnitude na variável latente medida pelo 

item. Em seguida, apresentaremos e discutiremos os principais métodos para 

detecção do DIF. 

 

5.3. Descrição dos Principais Métodos para Detectar o DIF 

5.3.1. Método do Delta Gráfico 

Foi desenvolvido por William H. Angoff, no ano 1972, e tem como 

principal objetivo distinguir duas fontes de variação que podem estar presentes 

conjuntamente nos itens: o viés e as diferenças reais no rendimento dos 

sujeitos (impacto). A separação destas duas fontes de variação foi objetivo das 

primeiras investigações sobre o viés, e o que levou aos investigadores a 

conceituá-lo como dificuldade diferencial ou incremental do item (ANGOFF, 

1973). Nesses estudos iniciais, eram calculados os índices de dificuldade para 

cada grupo e se consideravam como potencialmente enviesados aqueles itens 

com maior diferença entre os índices de dificuldade. Nesse contexto, um item 

era considerado enviesado quando era mais difícil para um grupo que para o 

outro. A idéia básica no Método do Delta Gráfico é identificar os itens com 

maior discrepância entre os índices de dificuldade, calculados para os grupos 

de interesse (ANDRIOLA, 2002a). 

Para seu cálculo é preciso obter o índice de dificuldade (p) para cada 

item em cada um dos grupos estudados. Posteriormente, são transformados 

em pontuações z normalizadas, correspondentes ao percentil (1-p) da 

distribuição normal (ANGOFF, 1993). A etapa seguinte consiste em fazer uma 

segunda transformação linear dos valores z para a escala , que tem média 13 

e desvio-padrão 4. Assim, teremos  = 4z + 13. Em seguida os valores p 

transformados (valores ) são plotados em um gráfico bidimensional, com os 
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valores p de um grupo no eixo das ordenadas e os do outro grupo no eixo das 

abcissas. Se os dois grupos forem extraídos da mesma população, os pontos 

do diagrama se extenderão em uma elipse alargada e muito estreita, que se 

aproximará a uma reta. Os itens cujos valores p transformados se distanciem 

da reta são considerados enviesados, já que contribuem à interação item x 

grupo (BOND, 1993). 

Angoff e Ford (1973) propuseram um índice para medir o desvio de 

cada item com respeito ao vetor maior da elipse. A equação da reta é dada 

por: 

y = ax + b, sendo: 

 

b = My - aMx. 

Onde: 

 x e y são os valores  para os grupos estudados; 

 My e Mx são as médias dos grupos; 

 sy e sx são os desvios-padrão dos grupos; 

 rxy é o valor do coeficiente de correlação de Pearson entre os dois 

conjuntos de valores. 

Nesse contexto, a fórmula para a distância (d) de cada ponto (i) à reta ou 

vetor maior da elipse é dada por: 
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O erro típico de  é constante em todos os níveis de dificuldade do item 

e está ao redor de 0,01. Seu cálculo é realizado através da fórmula: 

 

Onde: 

 Nj é o número de sujeitos no nível j. 

Angoff (1993) descreve a utilização do Método do Delta Gráfico em um 

estudo para verificar a existência do DIF, através da representação dos valores 

p a dificuldade dos itens na escala do Delta Gráfico, com  = 13 e  = 4. Na 

figura 8 estão representados os mencionados valores p  para os grupos 

comparados A e B. 

Figura 8. Diagrama de dispersão dos valores p para dois grupos (A e B). 
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Fonte: Andriola (2002). 

 

Através da figura 8 podemos verificar que o valor do coeficiente de 

correlação é muito elevado (r = 0,987), pois os pontos do diagrama se 
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extendem em uma elipse alargada e muito estreita. Isto supõe a inexistência de 

diferenças na dificuldade dos itens para os grupos comparados (A e B) e, 

assim, a ausência de DIF entre os itens estudados. 

 

5.3.2. Método das Áreas 

Consiste em estimar as CCI‟s do item para os grupos de interesse do 

avaliador ou investigador e, em seguida, realizar o cálculo da área 

compreendida entre as CCI‟s (WAINER, 1993). A área entre as CCI‟s constitui 

um índice da discrepância entre ambas e, em consequência, indica a possível 

existência de DIF, pois se as CCI‟s coincidissem a área entre as mesmas teria 

valor zero e, desse modo, não haveria DIF. A Figura 9 ilustra a lógica do 

método apresentando as CCI‟s de um item para dois grupos. 

Figura 9. CCI‟s de um item e a área que as separa. 
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Fonte: Andriola (2002). 

 

No método das áreas existem diversos procedimentos para a 

determinação do valor compreendido entre as CCI‟s dos grupos estudados. No 

Área a ser 
calculada 
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caso da comparação de dois grupos, Rudner, Getson e Knight (1980) 

propuseram a seguinte fórmula para o cálculo da área entre ambas CCI‟s: 

 

Onde: 

 PGR(j) é o valor da probabilidade de acerto ao item do grupo de 

referência, dado j; 

 PGF(j) é o valor da probabilidade de acerto ao item do grupo focal, 

dado j; 

    é  o   valor   da   base  de  um  retângulo  (=0,005)   e  altura 

[PGR(j) - PGF(j)]. 

Nesse procedimento as áreas são calculadas para os distintos valores 

de  que estejam compreendidos no intervalo -4 a +4, com o incremento . 

Quanto menor o valor do incremento mais preciso o cálculo da área. 

Linn e Harnisch (1981) propuseram outro procedimento derivado do 

anterior: 

 

Os elementos da fórmula têm o mesmo significado da proposta por 

Rudner, Getson e Knight (1980). A única diferença é o intervalo adotado para 

os distintos valores de  que, neste caso, está compreendido entre -3 e +3. 

Outro procedimento para o cálculo do DIF fue proposto por Raju (1988): 
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Onde: 

 a é o parâmetro de dificuldade; 

 b é o parâmetro de discriminação; 

 c é a probabilidade de acerto ao acaso; 

 D é uma constante de valor 1,7; 

 e é a base dos logarítmos neperianos, de valor 2,7182. 

Para o uso dessa fórmula se assume que o valor do parâmetro c é o 

mesmo para os grupos analisados. Calculada a área entre as CCI‟s, o 

investigador poderá adotar a decisão a respeito da existência de DIF. Por fim, 

cabe destacar que o método das áreas é bastante recomendável para o estudo 

do DIF uniforme ou consistente, em que as CCI‟s dos grupos de interesse são 

paralelas em todo o contínuo da habilidade medida (ANDRIOLA, 2002b). 

 

5.3.3. Método das Probabilidades 

Camilli e Shepard (1994) apresentam uma grande vantagem na sua 

utilização. Segundo eles, este método permite utilizar unicamente os valores de 

 para os quais existem sujeitos do grupo focal. Com este procedimento se 

pretende dar mais importância ao DIF nos intervalos onde realmente existem 

indivíduos pertencentes ao grupo focal, e não em outras zonas de  onde não 

existem sujeitos. Sua formulação matemática é: 
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Onde: 

 PGR(j) é a probabilidade que as pessoas do grupo de referência têm 

de superar o item para o valor j; 

 PGF(j) é a probabilidade que as pessoas do grupo focal têm de 

superar o item para o valor j; 

 nGF é o número de pessoas do grupo focal. 

O somatório pode variar desde um até o número total de pessoas do 

grupo focal (nGF), ou seja, só se consideram aqueles valores de  obtidos pelos 

membros do grupo focal. Em síntese, como assinalam Camilli e Shepard 

(1994), é uma forma de auto-ponderação fundamentada nas pessoas do grupo 

focal, em que se dá mais peso às zonas de  onde estas se encontram e, por 

outro lado, se omitem as zonas de  onde não existem indivíduos desse grupo. 

No caso de que não existisse DIF, os valores PGR(j) e PGF(j) 

coincidiriam para todos os valores de j e, dessa maneira, o valor do índice DP 

seria zero. O DIF aumentará na medida em que o valor do índice DP se 

distancie de zero, seja positiva ou negativamente. Se o valor é positivo, quer 

dizer que os valores PGR(j) são superiores aos valores PGF(j), o que indicaria 

que o item em questão está prejudicando o grupo focal. Em caso contrário, se 

o valor de DP é negativo, o item está prejudicando o grupo de referência. 

Finalmente, podemos afirmar que o método das probabilidades pode ser 

utilizado tanto no caso de DIF uniforme ou consistente como no caso de DIF 

não uniforme ou inconsistente (ANDRIOLA, 2002a). 
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5.3.4. Método de Comparação dos Parâmetros dos Itens 

A lógica deste procedimento é simples: um item terá DIF se os 

parâmetros estimados para os distintos grupos ou subpopulações não 

coincidem, isto é, possuem diferenças significativas (THISSEN; STEINBERG; 

WAINER, 1993). No caso do modelo logístico de um parâmetro, o que vai ser 

comparado nas subpopulações é o parâmetro b. Sua formulação é: 

 

Onde: 

 Rb
^

 e Fb
^

  são os parâmetros da dificuldade do item, estimados em 

cada grupo (referência e focal); 

 S2( Rb
^

) e S2( Fb
^

) são as variâncias de b em cada grupo (referência e 

focal); 

 Z tem distribuição normal. 

O valor obtido de Z é comparado com o da distribuição normal, 

correspondente ao nível de confiança adotado, o que permite corroborar ou 

refutar a hipótese nula (H0: b1 = b2). 

Conforme Muñiz (1997), para o modelo logístico de dois parâmetros 

haverá que comparar os parâmetros a e b. No caso do modelo logístico de três 

parâmetros, considera-se o valor do parâmetro c invariante, geralmente c = 0. 

As formulações matemáticas para a comparação de a e b são: 
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Onde: 

 Rb
^

 e Fb
^

 são os parâmetros de dificuldade do item, estimados em 

cada grupo (referência e focal); 

 âR e âF são os parâmetros de discriminação do item, estimados em 

cada grupo (referência e focal); 

 S2( Rb
^

) e S2( Fb
^

) são as variâncias de b em cada grupo (referência e 

focal); 

 S2(âR) e S2(âF) são as variâncias de a em cada grupo (referência e 

focal); 

 Z tem distribuição normal. 

 

5.3.5. Qui-Quadrado de Lord 

Com base na limitação do método de comparação dos parâmetros dos 

itens, Lord (1980) propôs outro procedimento em que as estimações dos 

parâmetros a e b podem ser realizadas ao mesmo tempo, através do uso do 

teste Qui-quadrado. Sua formulação matemática é: 

 

 

Onde: 

 
2 tem dois graus de liberdade; 

 V é o vetor de dimensão (1 x 2) das diferenças entre os parâmetros a 

e b dos grupos de referência e focal; 

'12 VV 
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 V‟ é o vetor transposto de V; 

 
-1 é a inversa da matriz soma de variâncias-covariâncias de V para 

os grupos de referência e focal, cuja dimensão é 2 x 2. 

No caso do Qui-quadrado ser aplicado ao modelo logístico de um 

parâmetro sua formulação matemática é mais parcimoniosa: 

 

Onde bF e bR são os valores dos parâmetros b em cada grupo e Var(bF) 

e Var(bR) as variâncias estimadas desses parâmetros. Para observar a 

significância do qui-quadrado, é só comparar o valor observado com o valor 

crítico (THISSEN; STEINBERG; FITZPATRICK, 1989). Finalmente, podemos 

afirmar que o método de comparação dos parâmetros dos itens pode ser 

utilizado tanto no caso de DIF uniforme ou consistente, como no caso de DIF 

não uniforme ou inconsistente (ANDRIOLA, 2002a). 

 

5.3.6. Qui-Quadrado de Scheuneman 

O método proposto por J. Scheuneman, no ano 1979, ficou 

posteriormente conhecido como o Qui-quadrado de Scheuneman. O autor 

parte da premissa de que as probabilidades de acerto dos grupos de referência 

e focal devem ser as mesmas nos distintos níveis de habilidade considerados, 

isto é, piFK = piRK, onde: 

 piRK é a probabilidade de acerto do grupo de referência ao item i no 

intervalo k; 

 piFK é a probabilidade de acerto do grupo focal ao item i no intervalo 

k. 
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Para verificar essa hipótese, Sheuneman (1979) propôs a prova: 

 

Na qual: 

 E(Ak) = nRk . m1k / Tk; 

 E(Ck) = nFk . m1k / Tk; 

 nFk é o número de pessoas do grupo focal; 

 nRk é o número de pessoas do grupo de referência; 

 m1k é o número de sujeitos acertantes do item, que estão no nível k 

da pontuação observada; 

 Tk é o número de sujeitos dos grupos de referência e focal que existe 

no nível k da pontuação observada. 

Scheuneman (1979) assume que o valor do 2 segue uma distribuição 

como qui-quadrado com (k-1)(r-1) graus de liberdade, sendo r o número de 

grupos. Segundo ele, a principal vantagem do método está na sua simplicidade 

de cálculo (SCHEUNEMAN, 1981). 

 

5.3.7. Qui-Quadrado de Pearson ou Total 

Este método é também conhecido como total ou completo, porque 

trabalha com os totais marginais de respostas corretas e com os totais 

marginais das respostas incorretas. Sua formulação matemática é: 
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Onde: 

 Tk é o número de sujeitos dos grupos de referência e focal que existe 

no nível k da pontuação observada; 

 m0k é o número de sujeitos que erraram o item e que estão no nível k 

da pontuação observada; 

 E(Ak) = nRk . m1k / Tk; 

 E(Ck) = nFk . m1k / Tk; 

 nFk é o número de pessoas do grupo focal; 

 nRk é o número de pessoas do grupo de referência; 

 m1k é o número de sujeitos acertantes do item, que estão no nível k 

da pontuação observada. 

Na opinião de Hidalgo Montesinos, López Pina e Sánchez Meca (1997) 

a vantagem desse método reside no fato de considerar as frequências 

observadas de respostas incorretas, bem como da facilidade de proceder seu 

cálculo. 

 

5.3.8. Método de Mantel-Haenszel 

Este método foi desenvolvido por N. Mantel e W. Haenszel no ano 1959, 

e aplicado ao estudo do DIF por P. W. Holland e D. T. Thayer em 1988 

(ANGOFF, 1993; DORANS; HOLLAND, 1993). Consiste, basicamente, na 

comparação das frequências observadas e esperadas de acertos e erros nos 

grupos de referência e focal, de acordo com os distintos níveis de habilidade (j) 

escolhidos pelo investigador. Nesse contexto, as respostas dos sujeitos são 

organizadas em uma tabela de frequências observadas, como a apresentada a 

seguir. 
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Tabela 2. Frequências observadas das respostas a um item. 

Grupos Acertos (1) Erros (0) Total 

De referência Aj Bj nRj 

Focal Cj Dj nFj 

Total m1j m0j Tj 

Fonte: Dorans e Holland (1993). 

 

Com base nesta lógica, N. Mantel e W. Haenszel propuseram a seguinte 

fórmula para a comparação das frequências: 

 

Onde: 

 Aj é a frequência observada das respostas corretas do grupo de 

referência nos distintos níveis de pontuação escolhidos; 

 Bj é a frequência observada das respostas incorretas do grupo de 

referência nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Cj é a frequência observada das respostas corretas do grupo focal 

nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Dj é a frequência observada das respostas incorretas do grupo focal 

nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Tj é o total de erros e acertos de cada grupo nos níveis de pontuação 

escolhidos. 
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O coeficiente MH é uma medida da quantidade de DIF, no qual o valor 

um significará idêntico comportamento do item para os grupos; os valores 

menores que um significarão maiores possibilidades de êxito no item para o 

grupo de referência (LONGFORD; HOLLAND; THAYER, 1993). 

O Educational Testing Service (ETS) propôs uma escala hierárquica 

para os distintos valores do coeficiente MH, de acordo com a sua magnitude 

(ALLEN; WAINER, 1989; ZWICK; THAYER; LEWIS, 1999): 

 Categoria C: itens cujos valores absolutos sejam 1,0  MH  1,5 

(sendo adotado  = 0,05) serão considerados itens com DIF severo; 

 Categoria B: itens cujos valores absolutos sejam 0,0  MH  1,0 

(sendo adotado  = 0,05) serão considerados itens com DIF 

moderado; 

 Categoria A: itens cujos valores absolutos não sejam agrupados em 

nenhuma das duas categorias anteriores (sendo adotado  = 0,05) 

serão considerados itens com DIF desprezível. 

Existe um estatístico de contraste para o coeficiente MH, que posibilita 

confrontar as hipóteses nula (H0: MH = 1) e alternativa (H1: MH  1). O 

contraste é expresso em termos de: 

 

Onde: 

 Aj é a frequência de respostas corretas do grupo de referência nos 

distintos níveis de pontuação observada; 

 Var (Aj) é a variância de Aj; 
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 E (Aj) é a frequência esperada para os distintos valores de Aj em 

cada nível da pontuação observada. 

O valor do 2
MH se distribui, aproximadamente, como 2 com um grau de 

liberdade. A variância da frequência das respostas corretas do grupo de 

referência, nos distintos níveis de pontuação observada, é dada por: 

 

 

Onde: 

 nRj é o número de sujeitos do grupo de referência no nível j da 

pontuação observada; 

 nFj é o número de sujeitos do grupo focal no nível j da pontuação 

observada; 

 m1j é o número de sujeitos do nível j da pontuação observada, que 

acertou o item; 

 m0j é o número de sujeitos do nível j da pontuação observada, que 

não acertou o item; 

 Tj é o número de sujeitos dos grupos de referência e focal, que existe 

no nível j da pontuação observada. 

A frequência esperada para os distintos valores de Aj, em cada nível da 

pontuação observada, pode ser calculada mediante o uso da fórmula: 
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 nRj é o número de sujeitos do grupo de referência no nível j da 

pontuação observada; 

 m1j é o número de sujeitos do nível j da pontuação observada, que 

acertou o item; 

 Tj é o número de sujeitos dos grupos de referência e focal existente 

no nível j da pontuação observada.  

Todavia, utilizando os dados da tabela 2, poderíamos organizar uma 

outra tabela, apresentando as mesmas informações, em termos de 

probabilidades de acertos e erros. 

Tabela 3. Probabilidades de acertos e erros a um item hipotético. 

Grupos Acertos (1) Erros (0) Total 

Referência pRj qRj 1 

Focal pFj qRj 1 

Fonte: Dorans e Holland (1993). Legenda: p é a probabilidade de acerto 
para os sujeitos do grupo de referência e focal. Para a determinação da 
probabilidade de acerto dos sujeitos do grupo de referência é utilizada a 
fórmula p=Aj / nRj. A lógica é a mesma para o cálculo de q. 

 

Com esses dados a fórmula para o cálculo do DIF é: 

 

Neste caso, os valores obtidos para pj possibilitam as mesmas 

interpretações do índice MH: 

 Para valores pj positivos, o DIF é favorável ao grupo de referência; 

 Para valores pj negativos, o DIF é favorável ao grupo focal; 

 Para valores pj iguais ou próximos de zero, não existe DIF. 
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5.3.9. Método Padronizado 

O Método Padronizado é amplamente utilizado pelo Educational Testing 

Service (ETS), conjuntamente com o procedimento Mantel-Haenszel. Nesse 

método, um item terá DIF quando o rendimento esperado para sujeitos com o 

mesmo grau de habilidade, mas que provêm de distintos grupos demográficos, 

é diferente. O rendimento esperado pode ser operacionalizado através da 

utilização da regressão item-teste. Assim, diferenças observadas na regressão 

item-teste para os distintos grupos são indicadoras de DIF (DORANS; 

HOLLAND, 1993). A sua formulação matemática é: 

Dm = EFm - ERm. Onde: 

 EFm é o valor da regressão item-teste para o grupo focal, no nível de 

habilidade m; 

 ERm é o valor da regressão item-teste para o grupo de referência, no 

nível de habilidade m. 

O termo ER (I  M) define o valor da regressão item-teste para o grupo de 

referência, e EF (I  M) para o grupo focal. O termo I se refere a pontuação no 

item e o termo M é a pontuação total no teste. Assim, a presença de DIF 

implica em EF (I  M)  ER (I  M). Segundo Dorans e Schmitt (1993), os valores 

obtidos para Dm podem ser representados, graficamente, bem como os valores 

de EF e  ER. 

Entretanto, o método da padronização implica, também, no cálculo do 

índice de discrepância entre os grupos, com respeito ao rendimento ou 

quantidade de acertos obtidos num item (p-difference). Sua formulação 

matemática é: 
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Onde: 

 wm são os pesos adotados para os grupos estudados. Segundo Dorans e 

Holland (1993), alguns valores possíveis para a obtenção de wm são: 

 wm = Ntm, isto é, número total de sujeitos do nível m de habilidade; 

 wm = Nrm, isto é, número total de sujeitos pertencentes ao grupo de 

referência, que estejam no nível m de habilidade; 

 wm = Nfm, isto é, número total de sujeitos pertencentes ao grupo focal, 

que estejam no nível m de habilidade; 

 wm = frequência relativa de sujeitos pertencentes a algum dos 

grupos, que estejam no nível m de habilidade. 

 Pfm e Prm são, respectivamente, as proporções de sujeitos, do grupo focal e 

de refêrencia, que acertaram o item, comparadas ao número total dos que 

responderam ao mesmo item. 

O índice STP pDIF pode assumir valores entre –1 e +1, em que valores 

positivos indicam que o item favorece ao grupo focal, isto é, que há DIF 

adverso; valores negativos indicam que o item favorece ao grupo de referência, 

isto é, que há DIF benigno. Para valores de STP pDIF entre –0,05 e +0,05 o 

DIF é negligenciável. Para valores de STP pDIF entre –0,10 e +0,10 o item 

deverá ser mais cuidadosamente examinado (DORANS; HOLLAND, 1993). 

 

5.3.10. Método Logístico (Iterative Logit Method) 

Foi proposto por F. B. Baker no início da década de 1980, como uma 

resposta às limitações do qui-quadrado de Scheuneman (Baker, 1981ab). O 

modelo saturado desse método tem a seguinte formulação matemática: 

ln (Fij1 / Fij2) = C + Si + Gj + (SG)ij, onde: 
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 ln é o logarítmo natural da proporção de respostas corretas (k=1) e 

incorretas (k=2); 

 Fij1 e Fij2 são, respectivamente, a frequência esperada de 

respondentes (F) com pontuação i  situados em uma determinada 

categoria (Si), que pertencem ao grupo j (Gj) e que acertaram (k=1) 

ou erraram (k=2) o item estudado; 

 C representa o parâmetro de dificuldade do item para a amostra total; 

 Si é o efeito principal da pontuação i pertencente a uma categoria S; 

 Gj é o efeito principal do grupo j; 

 SGij é o parâmetro que representa a interação entre a pontuação i e o 

grupo j. 

O modelo saturado é utilizado para verificar a presença do DIF não 

uniforme ou inconsistente. No entanto, como destacam Van Der Flier, 

Mellenbergh, Adèr e Wijn (1984), para verificar a presença do DIF uniforme ou 

consistente, costuma-se adotar  um modelo não saturado, dado por: 

ln (Fij1 / Fij2) = C + Si + Gj. 

O modelo nulo, que representa a ausência de DIF, é dado por: 

ln (Fij1 / Fij2) = C + Si. 

Nos três casos, temos: 
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Para verificar o ajuste do modelo aos dados foi proposto o seguinte 

procedimento: 

 

Onde G2 tem distribuição como qui-quadrado, com g-1 graus de 

liberdade, e fijk é a frequência observada de sujeitos que estão na categoria de 

pontuação i pertencentes ao grupo j, que acertaram (k=1) ou erraram (k=2) o 

item em questão. Para o cálculo da frequência esperada (Fijk) devemos usar a 

seguinte fórmula: 

 

 

5.3.11. Método da Regressão Logística 

O modelo para predizer a probabilidade de ocorrência de uma resposta 

correta a um ítem unidimensional, mais conhecido como Método da Regressão 

Logística (FRENCH; MILLER, 1996; SWAMINATHAN; ROGERS, 1990; 

ROGERS; SWAMINATHAN, 1993; WHITMORE; SCHUMACHER, 1999; 

WAINER, 1993; ZUMBO, 1999), tem a seguinte formulação matemática: 

 

Onde: 

 u é a resposta ao item estudado, sendo z = 0 + 1 + 2g + 3(g). 
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Na última formulação, temos: 

 0 como o ponto de intercessão da reta de regressão com o eixo das 

abscissas; 

 1 como a inclinação da reta de regressão; 

  como o estimador da habilidade ou variável latente medida pelo 

item; 

 2 como a diferença no rendimento entre os grupos, no item 

considerado; 

 g é o grupo (de referência ou focal) al qual pertenecem os sujeitos; 

 3 como um parâmetro que indica a possível interação entre  e g. 

Para explicar o DIF nos grupos estudados, deveremos especificar 

distintas equações. Assim, um item terá DIF uniforme ou consistente no caso 

de que 2  0  e  3 = 0; e terá DIF não uniforme ou inconsistente se 3  0 (seja 

ou não 2 = 0). Como destaca Bock (1975), este é um procedimento estatístico 

para predizer o valor de uma variável dependente, de natureza dicotômica, a 

partir de algumas variáveis independentes. 

Para finalizar, destacaremos que a principal vantagem do método da 

regressão logística reside no fato de que se pode investigar dois tipos de DIF 

ao mesmo tempo, isto é, numa mesma equação (ZUMBO, 1999). Ademais, o 

mencionado modelo pode ser adaptado para a análise de dados politômicos 

(FRENCH; MILLER, 1996). 

 

5.3.12. Procedimento SIBTEST 

A grande inovação do Método Multidimensional de DIF (MMD), proposto 

por Robin T. Shealy e William F. Stout, no ano 1993, está na suposição de que 
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a presença do DIF implica em reconhecer a existência de um ou mais 

construtos secundários, ademais do construto principal medido pelos itens, nos 

quais os grupos comparados possuem diferentes magnitudes (GIERL; 

KHALIQ, 2001; HATTIE; KRAKOWSKI; ROGERS; SWAMINATHAN, 1996; 

STOUT, 1987, 1990; SHEALY; STOUT, 1993 ab; WALKER; BERETVAS, 

2001). O reconhecimento da multidimensionalidade do DIF implica aceitar dois 

supostos: 

 I. O item mede um construto secundário, ademais da dimensão 

principal que tem como objetivo avaliar. Neste caso concreto deve-se 

destacar que o construto secundário pode ter duas características: 

(a) ser uma dimensão auxiliar ao construto principal, isto é, algo que 

é inerente ao próprio conteúdo do item. Por exemplo, um item para 

avaliar a aprendizagem de matemática que utiliza um pequeno texto 

para contextualizar o problema. Ademais do construto principal - 

aprendizagem de matemática - está sendo avaliando um construto 

secundário - capacidade de compreensão de un texto escrito - que, 

neste caso, é uma dimensão auxiliar; (b) ser uma dimensão não 

desejada. Por exemplo, itens que apresentam situações ou termos 

muito familiares a determinados grupos de indivíduos; itens que 

apresentam situações emocionais inapropriadas, que podem inibir 

certos indivíduos utilizar os processos cognitivos adequados à sua 

resolução (ROUSSOS; STOUT, 1996 a). 

 II. O construto secundário pode produzir vantagens ou desvantagens 

para os grupos estudados. Por exemplo, no caso de que o item 

contenha conteúdos mais familiares a um ou outro grupo, se pode 

produzir vantagens para o grupo de referência ou focal (ROUSSOS; 

STOUT,, 1996 a). Como destacam Roussos e Stout (1996 a), se 

estes dois supostos existem, então pode-se dizer que o item possui 

DIF. 
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No entanto, para a compreensão da sua formulação matemática é 

necessário o conhecimento de alguns conceitos ou supostos fundamentais 

(STOUT, 1990). Seja   uma variável latente unidimensional, que o teste em 

foco tenta medir, denominado construto principal, e  uma variável latente 

secundária, possivelmente multidimensional, que também está sendo medida 

pelo mesmo teste (LI; STOUT, 1996). O modelo MMD utiliza, assim, duas 

funções: 

 Uma função relacionando a probabilidade de responder corretamente 

ao item, considerando-se as dimensões  e , que é denominada 

P(, ); 

 Uma função de probabilidade condicionada de  para os indivíduos 

com o valor   fixado, que é denominada fG (), onde G representa 

o grupo ao qual o indivíduo pertence (GR ou GF). 

Neste âmbito, as funções marginais dos padrões de resposta a um item 

estudado para dois grupos de indivíduos (GR e GF), com respeito ao construto 

principal, vêm dadas por: 

 

Onde: 

 fF(  )  e  fR(  ) são as funções condicionadas de densidade de , 

dado , para o grupo focal e de referência, respectivamente. 

No caso de que a função marginal de resposta a um item, dado um 

determinado valor , satisfaça a condição ()  PR () – PF ()  0, o item terá 

DIF (STOUT, 1990; JIANG; STOUT, 1998). 

No quadro 4 se encontra uma exemplificação muito didática, dada por 

Roussos e Stout (1996 a), de quando se pode afirmar que existe DIF. 

η)θη()η,θ()θ( dPP FF   f

η)θη()η,θ()θ( dPP RR   f
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Quadro 4. Condições para a existência de DIF, conforme o Modelo MMD. 

 

Função de probabilidade condicionada 

Probabilidade de acerto 

P(, )                  P() 

fF (  )  fR (  )          DIF              Não DIF 

fF (  ) = fR (  )        Não DIF        Não DIF 

Fonte: Roussos e Stout (1996a). 

 

Como se pode observar no quadro 4, na perspectiva do Modelo MMD, 

um item terá DIF somente se: 

I. estiver medindo um construto secundário (), ademais do principal 

(); 

II. ao ser condicionado ou fixado um valor , existir diferenças 

significativas entre os grupos comparados (GR e GF), em suas 

respectivas distribuições no construto secundário (). 

O modelo proposto por Shealy e Stout (1993 ab) também serve para o 

estudo de um conjunto (bundle) de itens. Neste caso,  representa um 

parâmetro global, que indica o funcionamento diferencial do conjunto de itens 

(differential bundle functioning - DBF), a partir da soma das funções marginais 

dos itens que o compõem (NANDAKUMAR; STOUT, 1993).  A  hipótese  nula  

é  H0:  = 0, e no caso de que o índice   seja negativo, o DIF favorece ao GF, 

enquanto valores positivos indicam que o DIF favorece ao GR (SHEALY; 

STOUT, 1993 ab). 

Segundo Nandakumar (1993), o modelo MMD, proposto por Shealy e 

Stout (1993), introduz um conceito innovador no âmbito da psicometría 

moderna: a idéia de amplificação do DIF. O termo refere-se a posibilidade de 

que um conjunto de itens (item bundle) possua DIF favorável a um determinado 

grupo; no caso de que os itens componentes desse mesmo conjunto fossem 

analisados isoladamente, isto é, um a um, poderia ocorrer uma diminuição na 
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magnitude do DIF ou, por outro lado, a posibilidade de diagnosticar-se a 

ausência do DIF quando, de fato, este esteja presente (NANDAKUMAR, 1991; 

NARAYANAN; SWAMINATHAN, 1996). 

Segundo Gerl e Khaliq (2001), na análise do DBF, os itens são divididos 

em dois grupos: o subteste principal, que é utilizado no cálculo da pontuação 

dos indivíduos formado pelos itens 1 a n, por exemplo e o subteste 

estudado formado pelos itens n + 1 a N, por exemplo. O subteste estudado 

contém o item ou conjunto de itens (item bundle) que se acredita estar medindo 

ao mesmo tempo os construtos principal () e secundário (). A pontuação 

obtida no subteste principal é utilizada para a composição dos grupos de 

referência (GR) e focal (GF). 

Os indivíduos dos grupos estudados (GR e GF) são, então, agrupados 

em K categorias, baseados na pontuação obtida no subteste principal 

pontuações X e, posteriormente, se efetua a comparação das suas 

pontuações no subteste estudado pontuações Y. O cálculo de X e Y vem 

dado por: 





n

i

iUX
0

 





N

ni

iUY
1

 

 

Onde: 

 Ui denota a resposta ao ítem i (0 = erro; 1 = acerto) de cada indivíduo. 

 X é a pontuação total no subteste principal; 

 Y é a pontuação total no subteste estudado. 
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A diferença na pontuação média do GR e GF, no subteste estudado em 

cada K subgrupo, vem dada por: 





K

K

KK dp
0

  

 

Onde: 

 pk é a proporção de indivíduos do GF no subgrupo K; 

 dk = Y*Rk – Y*Fk, que é a diferença entre as médias ajustadas 8 das 

pontuações em cada subgrupo K, do GR e GF, respectivamente, no 

subteste estudado. 

Shealy e Stout (1993 b) propuseram uma categorização para os valores 

de , que é adotada pelo  Educational Testing Service (ETS), para que o DIF 

possa ser classificado: 

   0,033 não existirá DIF; 

 0,033    0,066  o DIF é considerado moderado; 

   0,066  o DIF é considerado severo. 

Stout e Roussos (1996) desenvolveram o pacote estatístico conhecido 

como SIBTEST (Simultaneous Item Bias Test), que permite o cálculo do 

coeficiente  para sua posterior interpretação, em termos de presença ou 

ausência de DIF, em um item isoladamente ou em um conjunto de itens 

(bundle) tomado como um subteste (GIERL; BISANZ; BISANZ; BOUGHTON; 

KHALIQ, 2001). 

 

 

                                                           
8
 No artigo de Jiang e Stout (1998) há uma excelente descrição do procedimento para o ajuste das 

médias das pontuaçoes do GR e GF, no subteste estudado. 
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5.4. Reflexões Acerca dos Principais Métodos DIF 

Autores como Camilli e Shepard (1994), O‟Neill e McPeek (1993), 

Schmitt, Holland e Dorans (1993) assumem, publicamente, suas preocupações 

por conta da exagerada importância que os investigadores da área dão aos 

resultados matemático-estatísticos, esquecendo as considerações teóricas 

sobre as possíveis causas do DIF. Segundo eles, essa tem sido, infelizmente, 

uma tendência frequente nas investigações do DIF dos itens. 

Compartimos com tais autores a preocupação pela ausência de 

hipóteses com base em teorias explicativas do DIF, que deveriam estar 

presentes no âmbito da investigação científica. Assim, apresentamos algumas 

recomendações desses expertos: 

 Deveremos, ademais, usar os métodos estatísticos para o estudo do 

DIF, empregar a opinião de expertos na área. O objetivo seria 

identificar as habilidades secundárias ou irrelevantes medidas pelos 

itens ou teste, que são potenciais fontes de DIF. Tal recomendação 

também é realizada por Douglas, Rousos e Stout (1996), Downing e 

Haladyna (1997) e Angoff (1993). Outros autores, como Zumbo 

(1999) e Allalouf, Hambleton e Siresi (1999) são bastante mais 

incisivos. Segundo eles, identificar a causa ou causas do DIF não 

significa somente utilizar procedimentos estatísticos (estudos 

quantitativos), devemos, também, usar as opiniões de especialistas 

na área abordada pelo conteúdo do item (estudos qualitativos). 

 É importante detectar em que zonas da distribuição das pontuações 

ou níveis de  se produz o DIF. Não obstante, deve considerar-se 

que a simples seleção de uns intervalos ao invés de outros pode 

ocasionar mudanças nos estatísticos DIF; 

 Os índices de DIF se baseiam em um critério interno, isto é, na 

pontuação total no teste, ou na pontuação em uma determinada 

seção ou zona de , pelo que são “doentes de circularidade”. Não 
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podem ir mais além do próprio teste, para avaliar o impacto em 

outras formas de medida do mesmo construto (MARTÍNEZ ARÍAS, 

1997). Este é, segundo Angoff (1993), a característica comum a 

todos os métodos para o estudo do DIF; 

 Os índices de DIF apresentam flutuações amostrais e falta de 

precisão. Se, por exemplo, repetíssemos as análises com amostras 

aleatoriamente paralelas aos grupos de referência e focal, não 

haveria uma correspondência perfeita entre os itens identificados 

com DIF nas duas análises. 

Os pontos débeis apresentados anteriormente são válidos para todos os 

métodos descritos. Apresentaremos, agora, uma série de limitações de cada 

método, conforme síntese de Andriola (2000b): 

 Método do Delta Gráfico: alguns investigadores, entre os quais F. M. 

Lord, tem demonstrado que, a menos que todos os itens estudados 

tenham o mesmo poder discriminativo, o DIF determinado por este 

método pode levar a resultados equivocados, quando os grupos 

estudados pontuam em níveis diferentes de habilidade (ANGOFF, 

1993). 

 Método das Áreas: não conta com provas de significância estatística 

para a confrontação do valor da área entre as duas CCI‟s 

comparadas (MUÑIZ, 1997). Ainda que a ausência dessa prova de 

significância constitua um problema metodológico, na prática é 

aconselhável revisar o item. Nesse âmbito, é melhor incrementar o 

erro tipo I (revisar ou eliminar itens que não tenham DIF), que do tipo 

II (não revisar ou deixar de eliminar itens que tenham DIF). 

 Método das Probabilidades: como ocorre no método das áreas, 

tampouco aqui existe uma prova estatística definitiva, que informe a 

respeito da significância do valor DP. Assim, é conveniente adotar o 

mesmo procedimento apresentado no método do cálculo das áreas. 
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 Método de Comparação dos Parâmetros dos Itens: sua principal 

limitação está no fato de que os parâmetros a e b têm que ser 

estimados, separadamente, para as subpopulações ou grupos 

escolhidos. 

 Método do Qui-quadrado de Lord: a desigualdade dos tamanhos 

amostrais dos grupos focal e de referência pode levar-nos a obter 

resultados distintos para o DIF, em função da equivalência ou não 

entre referidos grupos. 

 Método do Qui-quadrado de Scheuneman: padece do mesmo 

problema do Qui-quadrado de Lord, isto é, os resultados obtidos para 

o DIF estão associados aos tamanhos amostrais dos grupos focal e 

de referência. Ademais, como lembra Baker (1981a), por considerar 

unicamente a proporção de acertos, os resultados podem ver-se 

afetados pela presença de diferença reais entre os grupos 

(diferenças no impacto). 

 Método do Qui-quadrado de Pearson ou Total: padece do mesmo 

problema do Qui-quadrado de Lord e do Qui-quadrado de 

Scheuneman, isto é, a desigualdade dos tamanhos dos grupos focal 

e de referência pode acarretar a obtenção de resultados muito 

diferentes para o DIF, em função da equivalência ou não entre os 

grupos, conforme destacaram Hidalgo Montesinos, López Pina e 

Sánchez Meca (1997). 

 Método Mantel-Haenszel: como mais um método que utiliza tabelas 

de contingência padece, igualmente, do mesmo problema do Qui-

quadrado de Lord, do Qui-quadrado de Scheuneman e do Qui-

quadrado de Pearson ou Total, isto é, a desigualdade dos tamanhos 

dos grupos focal e de referência pode proporcionar resultados 

diferentes para os índices de DIF, em função da equivalência ou não 

entre referidos grupos. 
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 Método da Padronização: a principal deficiência deste método é 

considerar, unicamente, as frequências de respostas corretas. 

Apesar dessas recomendações, os próprios Camilli e Shepard (1994) 

apresentam algumas vantagens dos modernos métodos para detecção do DIF. 

Segundo eles, parece haver um acordo generalizado sobre a potência e 

flexibilidade dos métodos com base na TRI, sempre que os tamanhos 

amostrais sejam adequados para proporcionar estimadores estáveis dos 

parâmetros do item e, ademais, sempre que sejam utilizados mais de um 

método para detectar o DIF (ZUMBO, 1999). 

No próximo capítulo serão descritos os aspectos metodológicos 

envolvidos na pesquisa, o problema a ser solucionado com a pesquisa,  as 

hipóteses que serão submetidas ao teste empírico, os dados que foram 

empregados na pesquisa e as características mais proeminentes da amostra 

de indivíduos empregada no estudo. 
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Capítulo 6 

 

Metodologia Empregada na Pesquisa 

 

Est enim proprium stultitiae aliorum vitia cernere oblivisci suorum.
11

 

(Cícero). 

 

 

 

6.1. Contextualização do Problema de Pesquisa 

Conforme referido nos capítulos anteriores, a partir da década de 1960, 

nos Estados Unidos da América (EUA), os resultados de processos de 

avaliação educacional executados por instituições mundialmente, tais como o 

Educational Testing Service (ETS), foram discutidos entre intelectuais, para 

quem as diferenças de rendimento educativo observadas entre os diversos 

grupos étnicos e socioeconômicos refletiam, na realidade, disparidades nas 

oportunidades educacionais e discriminação contra grupos minoritários, tais 

como negros, hispano-americanos, judeus e árabes (ANDRIOLA, 2002a).  

                                                           
11

 É próprio dos tolos olhar os defeitos dos outros e esquecer-se dos seus. 
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Foi, portanto, a discussão social, alheia em grande parte ao círculo 

psicométrico especializado, que obrigou os especialistas da área a produzirem 

outros procedimentos estatísticos, com o objetivo de provar que seus testes ou 

instrumentos de medida não tinham nenhum tipo de viés (COLE, 1993). Nessa 

mesma época, os investigadores começaram a preocupar-se com o estudo 

sistemático das diferenças de desempenho entre grupos demográficos, pois 

estavam interessados em buscar explicações a respeito das suas verdadeiras 

causas (AYALA, 2009).  

Martínez Arias (1997) destaca que a investigação sobre o viés dos itens 

pode remontar aos estudos realizados por Alfred Binet, em 1910, a respeito 

das diferenças de status socioeconômico no rendimento dos sujeitos 

submetidos a alguns testes desenvolvidos por ele próprio. Os resultados 

possibilitaram a proposição da hipótese de que o rendimento mais baixo destes 

sujeitos, em alguns itens, poderia decorrer do efeito do treinamento cultural, em 

vez de reais diferenças na capacidade mental ou construto latente medido pelo 

teste. Também W. Stern, o introdutor da expressão quociente intelectual, pode 

ser considerado como um dos primeiros investigadores da área, visto que ele 

estudou as diferenças relacionadas com a classe social, na Alemanha 

(ANDRIOLA, 2002b).  

Apesar desses autores pioneiros, o começo da moderna investigação 

sobre o viés dos itens encontra-se nos trabalhos de K. Eells, A. Davis, R. J. 

Havighurst, V. E. Herrick e R. W. Tyler, realizados na Universidade de Chicago, 

a partir de 1951. Nesses estudos, os investigadores encontraram variações nos 

itens, em alguns aspectos muito peculiares, tais como conteúdo e formato, que 

reduziam ou exageravam as diferenças observadas entre os grupos 

comparados. Surgiram, assim, os primeiros dados a respeito dos problemas 

técnicos que possuiam alguns itens dos testes de rendimento, então utilizados 

na avaliação da aprendizagem. Eram informações sobre os problemas 

referentes ao uso indevido da linguagem escrita, que possibilitava certa 

vantagem de um grupo de sujeitos sobre outro, isto é, muitos dos termos 

empregados nos testes eram mais familiares a alguns grupos específicos de 
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estudantes, tais como os norte-americanos brancos, originários da classe 

média (ANDRIOLA, 1995b).  

Ademais, como destaca Orden Hoz (1992), as investigações a respeito 

das influências dos centros educacionais sobre o rendimento acadêmico do 

alunado têm um papel preponderante em muitos países. Vários estudos foram 

executados com o objetivo de tentar caracterizar os fatores que diferenciam 

uns centros educacionais de outros, no que se refere a associação dos 

mesmos ao rendimento acadêmico dos estudantes (SOARES, 2002). 

Por exemplo, Miles (1974) destacou dez características de um centro 

educacional eficaz, tais como: possuir objetivos claros; ter um bom sistema de 

comunicação; regras claras de hierarquia; utilização racional dos recursos; 

coesão entre seus membros; moral elevada de seus membros; preocupação 

com a inovação; autonomia; adaptação e equilíbrio nas técnicas de resolução 

de problemas. Estas características têm elevado grau de interdependência e, 

ademais, definem um marco apropriado de índices indiretos de qualidade, pois 

são aspectos que, indubitavelmente, condicionam em um sentido ou em outro o 

funcionamento do centro educacional (DE MIGUEL, 1989). 

Consoante Sammons, Hillman e Mortimore (1998) há onze fatores 

responsáveis pela alta eficácia de centros educacionais: capacidade de 

liderança dos diretores; visão e objetivos comuns; ambiente adequado à 

aprendizagem; ênfase no processo ensino-aprendizagem; preocupação pela 

qualidade do ensino; existência de expectativas positivas elevadas; uso de 

reforços explícitos; acompanhamento regular do progresso dos alunos; 

explicitação dos direitos e deveres dos alunos; colaboração lar-centro 

educacional; e, por fim, preocupação pela qualificação profissional. 

No entanto, conforme Moura Castro (1999), os principais fatores que 

caracterizam os centros educativos de qualidade são: destinar a maior 

quantidade de horas possíveis ao envolvimento dos estudantes com as suas 

tarefas ou atividades escolares; selecionar de bons professores; preocupar-se 

pela formação e qualificação dos professores; fazer com que os professores 
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sintam-se responsáveis pelos êxitos dos seus alunos; fazer com que os 

professores utilizem metodologias adequadas às características sociais e 

cognitivas dos seus aprendizes; valorar o papel social do educador.  

Muitas outras investigações sobre as diferenças entre centros 

educacionais põem ênfase nos processos instrutivos relacionados, 

fundamentalmente, com o contexto de ensino-aprendizagem (DUNKIN, 1978; 

HORSBURGH, 1999; SALES et al. 2011; SILVA et al., 2017). Existem estudos 

a demonstrar que o modo como os estudantes envolvem-se com as atividades 

educativas é um fator muito importante para explicar a qualidade de sues 

aprendizados (ADEGOKE, 2013). De acordo com Alexander e Judy (1988), 

Andriola e Andriola (2009), Andriola (2012), os estudantes mais envolvidos nas 

atividades escolares demonstram maior capacidade para organizar e associar 

as novas informações com as antigas, gerando, assim, outros conhecimentos.  

Nuthall (1999) destaca o fato de que o conhecimento é resultado da 

utilização de um conjunto de processos cognitivos reforçados nos âmbitos 

social, cultural e educativo. No caso do contexto educacional, a dinâmica 

utilizada na sala de aula é um dos fatores mais determinantes para que o 

aprendiz adquira esses processos cognitivos (ANDRIOLA, 2012; NUNES et al. 

2017; SILVA; LIMA; ANDRIOLA, 2016). 

Tobias (1994), Nuthall e Alton-Lee (1995) identificaram quatro fatores 

primários, que têm grande poder explicativo para as diferenças individuais do 

rendimento: a compreensão dos objetivos das disciplinas; a participação nas 

atividades acadêmicas de grupo; os conhecimentos anteriores e as crenças no 

êxito pessoal; o interesse e a motivação pessoal.  

Dos dez aspectos destacados por Miles (1974) e dos 11 enunciados por 

Sammons, Hillman e Mortimore (1998), alguns têm grande similitude com os 

fatores primários pinçados por Tobias (1994), Nuthall e Alton-Lee (1995), quais 

sejam: objetivos claros e compartilhados, boa comunicação entre os membros 

do centro educativo, coesão, moral elevada e, finalmente, preocupação com a 

introdução da inovação nos processos de ensino.  
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No entanto, Tyler (1949) destacou que os objetivos escolares devem 

possuir as desejáveis características de serem claros e aceitos pelos membros 

do centro educativo. Ademais, devem ser alcançáveis com os recursos 

disponíveis e apropriados para as demandas do contexto. As boas 

comunicações devem sofrer o mínimo de distorção no percurso que vai do 

emissor ao destinatário, isto é, as tensões e os problemas devem ser 

rapidamente identificados. A comunicação tem efeito sobre a coesão, já que 

este último tem efetiva ligação com o autoconhecimento do centro educativo, 

em seu conjunto e sobre as partes constituintes. A moral elevada está 

associada à idéia de soma de sentimentos individuais de satisfação, que 

apóiam os desejos de realizar esforços para alcançar os objetivos planejados. 

Finalmente, a preocupação com a inovação é a característica desejável de 

mover-se em direção de novos objetivos e procedimentos (VIANNA, 2003). 

Várias características da escola são fundamentais para lograr que seus 

alunos alcancem os propósitos educativos que lhes permitam continuar 

desenvolvendo-se e aprendendo com autonomia. Não obstante, de acordo com 

Sammons, Hillman e Mortimore (1998), características socioeconômicas, de 

gênero, etnia e linguagem também exercem influência sobre os resultados 

acadêmicos. Porém, em termos do progresso estudantil, os efeitos da escola 

são muito mais importantes do que fatores tais como idade, gênero e classe 

social. Finalmente, Scheerens (1992), Fuller e Clark (1994) fizeram algumas 

reflexões a esse respeito, ressaltando que os efeitos das escolas podem variar 

para diferentes tipos de conteúdos, sendo maiores para Matemática e Ciências, 

que são ensinadas basicamente no ambiente educacional, do que para leitura 

ou línguas estrangeiras, mais suscetíveis a influências do lar. 

Portanto, ademais do fator relativo ao centro educacional (público ou 

privado; urbano ou rural), algumas características individuais, tais como 

gênero, etnia e desenvolimento de competências associadas à língua materna, 

conformam um rol de variáveis que têm aderência muito forte ao desempenho 

dos alunos em provas de rendimento (ANDRIOLA, 2002a). Ao se detalhar 

essas especificidades, em termos de desempenho dos alunos nos itens 



 141 

componentes dessas provas de rendimento, observam-se padrões distintos, 

que têm associação com o centro educacional e com as características 

individuais do grupo de pertença do aluno (ANDRIOLA, 1998). Esse é o espaço 

no qual se insere o problema de pesquisa, conforme a seguir explicitado. 

 

6.1.1. Delimitação do Problema de Pesquisa 

As diversas investigações referidas ao longo desse trabalho aportam 

informações válidas sobre a influência que exercem os centros educacionais 

sobre o rendimento escolar dos aprendizes (SOARES, 2002; SAMPAIO; 

MANCINI, 2007). Nesse âmbito, cabe mencionar que as diferenças entre as 

escolas públicas e privadas brasileiras, em muitos dos fatores destacados por 

Miles (1974), Sammons, Hillman e Mortimore (1998), Tobias (1994), Nuthall e 

Alton-Lee (1995), têm reflexo sobre aspectos facilmente perceptíveis.  

Assim, por exemplo, o estudo executado por Barreto, Trompieri Filho e 

Andriola (1999) atestou que as diferenças no rendimento acadêmico dos 

alunos desses dois tipos de escolas repercutem sobre as crenças pessoais de 

êxito acadêmico. Já o estudo executado por Andriola (1997b) demonstrou que 

os alunos desses dois tipos de escolas têm distintas expectativas sobre a 

universidade brasileira e isso reflete, em certo sentido, as crenças no êxito 

pessoal. Enquanto 70% dos alunos das escolas particulares crêem que cursar 

uma carreira universitária lhes garantirá obter uma profissão de qualidade, 

apenas 11% dos alunos de escolas públicas concordam com essa opinião. De 

forma análoga, 89% dos alunos de escolas públicas crêem que o esforço 

pessoal e o fato de cursar uma carreira universitária, lhes permitirão obter uma 

profissão de qualidade. Por outro lado, tão-somente 30% dos estudantes de 

escolas particulares compartilham essa opinião. 

Com base no exposto, pode-se inferir que existem distinções, 

qualitativas e quantitativas, nas experiências sociais e educacionais dos alunos 

de escolas particulares e públicas (RAMOS, 1999; NUTHALL, 1999). No caso 
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brasileiro, as diferenças nessas experiências influem, entre outras coisas, nas 

opções de trabalho e no grau de aprendizagem em algumas disciplinas, tais 

como línguas e matemática (ANDRIOLA, 1995b; RAMOS, 1999).  

Nesse contexto, é quase inevitável que os itens presentes em testes 

reflitam essas experiências em seus conteúdos e, desse modo, venham a 

possibilitar a vantagem de um grupo sobre o outro, isto é, determinem a 

presença de funcionamento diferencial do item (DIF) nas provas para avaliar o 

desempenho do alunado (ANDRIOLA, 2001b). Por exemplo, Hamilton (1999) 

observou que, em alguns casos de DIF favorável às mulheres são exigidos 

determinados conhecimentos obtidos fora da escola, sobretudo em itens 

utilizados na avaliação do conhecimento em ciências. Também Andriola (2001 

d) encontrou seis itens com DIF em um banco de itens organizado para a 

evaliação do raciocínio verbal de estudantes brasileiros do ensino médio 

(ANDRIOLA, 1998), sendo três deles benignos aos alunos de escolas públicas 

(GR), e os outros três benignos aos alunos de escolas particulares (GF). 

Por outro lado, Clauser, Nungester e Swaminathan (1996) estudaram a 

presença de DIF em 440 itens de um teste para medir a aptidão para a 

Medicina Clínica, utilizado pelo National Board of Medical Examiners, dos EUA. 

Os autores supuseram que os itens com DIF poderiam medir alguma aptidão 

secundária que, de algum modo, pudera possibilitar que certos grupos de 

indivíduos, com características demográficas muito específicas avantajassem 

outros indivíduos de grupos com características demográficas distintas. O fato 

de haverem realizado residência médica pode, supostamente, proporcionar aos 

estudantes a aquisição de habilidades que lhes possibilita terem vantagem na 

resolução das tarefas presentes nos itens utilizados. Assim, em comparação 

com os alunos com a mesma habilidade, os que fizeram residência médica 

tiveram maior probabilidade de acertar o mesmo item em até 30% dos casos. 

Em consequência dos estudos referidos acerca do DIF, os sujeitos 

pertencentes aos grupos minoritários, que não conheciam ou não empregavam 

cotidianamente esses termos, tinham rendimento mais baixo nas provas de 

rendimento empregadas para averiguar o desepenho acadêmico. A partir 
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dessas constatações, surgiu, então, o interesse sistemático pela investigação 

científica do funcionamento diferencial do item (DIF), nos âmbitos psicológico e 

educacional (ANDRIOLA, 2001b). 

Portanto, constada a relevância dos estudos do DIF para garantir-se 

justiça ao proceso avaliativo ao empregarem-se provas ou testes de 

rendimento, bem como diante das lacunas identificadas em estudos 

sistemáticos do DIF no âmbito brasileiro e cearense, sobretudo quando se 

empregam testes de rendimento, indaga-se: 

As avaliações em larga escala incorreriam em 

iniquidade contra os respondentes oriundos de 

escolas públicas?  

A iniquidade referida acima é resultante da presença de itens com DIF 

nas provas de rendimento que são usadas nas sistemáticas avaliações em 

larga escala, geralmente enquanto processos de seleção voltados aos 

candidatos que desejam aceder aos níveis educacionais mais elevados, ou à 

certificação de alunos egressos de etapas educacionais já cumpridas 

(ANDRIOLA, 2008a; LIMA; ANDRIOLA, 2018). 

Portanto, acentua-se, uma vez mais, a relevância pedagógica da 

sistemática para identificar a presença de DIF em itens componentes de testes 

ou provas de rendimento, porquanto é um indicador de iniquidade e de injustiça 

do proceso avaliativo que faz uso desses sofisticados instrumentos de medida, 

conforme opinaram Andriola (2000ab), Andriola (2001b), Andriola (2002ab), 

Andriola (2008a), Andriola e Pasquali (1995). Realizar estudos acerca da 

presença de DIF em testes de rendimento, portanto, assegurará a execução de 

avaliações justas e isentas de vieses que privilegiem grupos específicos de 

respondentes (ANGOFF, 1993; ZUMBO, 1999). 
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6.2. Hipóteses da Investigação 

Sendo esta uma pesquisa científica, deverá submeter seu objeto de 

estudo à investigação metódica e sistemática, com o intuito de produzir 

conhecimento válido e fidedigno, baseado no emprego do método científico. 

Com efeito, entre os métodos que nos fornecem fundamento lógico para a 

realização da pesquisa científica encontra-se o método hipotético-dedutivo, 

cujas matrizes filosóficas baseiam-se no racionalismo e no empirismo 

(POPPER, 2008).  

Proposto pelo filósofo austríaco Karl Raimund Popper, o método 

hipotético-dedutivo representa a tentativa de superar os problemas dos 

métodos indutivo e dedutivo, partindo do princípio que para uma teoria ser 

considerada científica deverá apresentar a possibilidade de ser falseada. 

Assim, para conhecer a realidade provisoriamente, visto que, consoante a 

lógica de K. R. Popper, a explicação dos fenômenos da realidade será sempre 

provisória, o cientista deverá, a partir da formulação de problemas, elaborar 

hipóteses cujas consequências se submeterão à possibilidade de serem 

testadas empiricamente (POPPER, 1972).  

Assim, seguindo a lógica do método hipotético-dedutivo, os fatos 

particulares refutam ou corroboram hipóteses dedutíveis de um corpo teórico, 

enfraquecendo ou fortalecendo o referido corpo teórico (ou teoria científica), 

que, sendo assim, tem sua validade sempre provisória.  Para tanto, Popper 

(1972) defende a tradição do livre debate: 

Um dos ingredientes mais importantes da civilização ocidental é o que 
poderia chamar de „tradição racionalista‟, que herdamos dos gregos: 
a tradição do livre debate – não a discussão por si mesma, mas a 
busca da verdade. [...] Dentro dessa tradição racionalista, a ciência é 
estimada, reconhecidamente, pelas suas realizações práticas, mais 
ainda, porém, pelo conteúdo informativo e a capacidade de livrar 
nossas mentes de velhas crenças e preconceitos, velhas certezas, 
oferecendo-nos em seu lugar novas conjecturas e hipóteses ousadas 
(POPPER, 1972, p.129). 
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Percebe-se que para Popper (2008) as explicações provisórias acerca 

do funcionamento dos fenômenos, consideradas hipóteses, devem sempre ser 

contrastadas com a realidade através do teste empírico que tem como base, 

por seu turno, o método científico. Como resultado, as explicações provisórias 

(denominadas hipóteses) serão corroboradas e aquilatadas, ou refutadas e 

enfraquecidas, permitindo, assim, o adensamento do conhecimento científico e, 

por conseguinte, o progresso da ciência. Por outro lado, o novo rol de 

conhecimento científico gerado servirá de maneira mais efetiva ao meio social. 

Sob este prisma teórico, propõem-se, então, as seguintes hipóteses: 

 A primeira hipótese (H1) indica que, “A maioria dos itens com DIF no 

Teste de Língua Portuguesa será favorável aos alunos de escolas 

particulares (GR)”. Expressando a hipótese H1 em notação 

matemática, temos:  

H0: PGRi (θs) = PGFi (θs) [indica a ausência de DIF].  

H1: PGRi (θs) > PGFi (θs) [indica DIF benigno ao GR].  

Onde:  

 PGRi (θs) e PGFi (θs) são, respectivamente, as probabilidades do 

grupo de referência – GR (alunos de escolas particulares) e do 

grupo focal – GF (alunos de escolas públicas) acertar o item i, dado 

certa magnitude (s) da variável latente medida (θ), nesse caso 

específico a competência em Língua Portuguesa.  

A segunda hipótese (H2) da investigação aponta que: “A maioria dos 

itens com DIF no Teste de Matemática será favorável aos alunos de escolas 

particulares (GR)”. Expressando a hipótese H2 em notação matemática, temos:  

H0: PGRi (θs) = PGFi (θs) [indica a ausência de DIF].  

H2: PGRi (θs) > PGFi (θs) [indica DIF benigno ao GR].  

Onde:  
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 PGRi (θs) e PGFi (θs) são, respectivamente, as probabilidades do 

grupo de referência – GR (alunos de escolas particulares) e do 

grupo focal – GF (alunos de escolas públicas) acertar o item i, dado 

certa magnitude (s) da variável latente medida (θ), nesse caso 

específico a competência em Matemática.  

 

6.3. Método Empregado para Identificar a Presença de DIF 

Para detectar a presença de itens com DIF nas Provas de Língua 

Portuesa e de Matemática empregou-se o método Mantel-Haenszel, que foi 

desenvolvido por N. Mantel e W. Haenszel no ano 1959, e aplicado ao estudo 

do DIF por P. W. Holland e D. T. Thayer em 1988 (ANGOFF, 1993; DORANS; 

HOLLAND, 1993). Consiste na comparação das frequências observadas e 

esperadas de acertos e erros, nos grupos de referência (GR) e focal (GF), de 

acordo com os níveis de habilidade determinados pelo investigador. 

Nesse contexto, as respostas dos sujeitos são organizadas em uma 

tabela de frequências observadas, como a apresentada a seguir. 

Tabela 4. Frequências observadas das respostas a um item. 

Grupos Acertos (1) Erros (0) Total 

Referência (GR) Aj Bj nRj 

Focal (GF) Cj Dj nFj 

Total m1j m0j Tj 

Fonte: Adaptada de Dorans e Holland (1993). 

Com base nesta lógica, N. Mantel e W. Haenszel propuseram a seguinte 

fórmula para a comparação das frequências: 

j
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Onde: 

 Aj é a frequência observada das respostas corretas do grupo de 

referência nos distintos níveis de pontuação escolhidos; 

 Bj é a frequência observada das respostas incorretas do grupo de 

referência nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Cj é a frequência observada das respostas corretas do grupo focal 

nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Dj é a frequência observada das respostas incorretas do grupo focal 

nos níveis de pontuação escolhidos; 

 Tj é o total de erros e acertos de cada grupo nos níveis de pontuação 

escolhidos. 

O coeficiente MH é uma medida da magnitude de DIF, no qual MH = 1,0 

significará idêntico comportamento do item para os grupos comparados (GR e 

GF), implicando na inexistência de DIF. Nos casos em que MH ≠ 1,0 haverá 

DIF, conforme expressaram Longford, Holland e Thayer (1993), bem como 

Fidalgo e Scalon (2012). No caso de MH ter valor negativo, o DIF é benigno ao 

GR, quando MH assumir valor positivo, o DIF é adverso ao GR (DOUGLAS; 

ROUSSOS; STOUT, 1996). 

 

6.3.1. Natureza dos Dados Empregados na Pesquisa 

Foram utilizados dados secundários obtidos com a Comissão 

Coordenadora do Vestibular (CCV), oriundos das respostas de 29.777 alunos 

egressos do Ensino Médio e candidatos aos cursos de graduação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) em duas Provas de Rendimento: Língua 

Portuguesa e Matemática. 
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6.3.2. Organização dos Dados Empregados na Pesquisa 

As respostas dos 29.777 alunos egressos do Ensino Médio e candidatos 

às vagas dos cursos de graduação da UFC foram organizadas em planilhas do 

Excel e, posteriormente, importadas e adaptadas ao Software Statistical 

Package for the Social Sciences (versión 21.0), com o fito de serem 

submetidos às análises estatísticas descritivas e inferenciais, bem como para 

verificar a presença do DIF entre os itens e para testar as hipótesis 

(RIZOPOULOS, 2006). 

 

6.3.3. Características Basilares da Amostra Investigada 

No que tange às características descritivas mais substanciais da 

amostra estudada, importa referir que o gênero feminino foi majoritário entre os 

respondentes, correspondendo a 16.581 casos (55,7%). A significativa maioria 

vivia na zona metropolitana de Fortaleza (n = 28.224 ou 94,9%), com grupo 

significativo com idades entre 19 e 24 anos (n = 14.147 ou 47,5%) e valor 

médio 23,9 anos (desvio-padrão = 3,4 anos). 

Com respeito ao tipo de escola da qual eram oriundos, os alunos que 

estudaram todo o Ensino Fundamental (I e II) e o Ensino Médio em escolas 

particulares compunham a maioria (n = 17.763 ou 59,7%), enquanto aqueles 

que o estudaram integralmente em centros educacionais públicos compunham 

a minoria (n = 4.441 ou 14,9%). Os demais casos conformaram outras 

categorias não relevantes aos propósitos desse estudo. 
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Capítulo 7 

 

Resultados do Teste das Hipóteses da 
Pesquisa 

 

Nil diu occultum.
11

 

(Autor anônimo). 

 

 

 

Neste tópico da Tese, os resultados oriundos do estudo do DIF serão 

apresentados considerando-se os itens da Prova de Língua Portuguesa e os 

itens componentes da Prova de Matemática. 

 

7.1. Resultados do Teste Empírico da Hipótese H1 

A primeira hipótese (H1) assevera que: “A maioria dos itens com DIF no 

Teste de Língua Portuguesa será favorável aos alunos de escolas particulares 

(GR)”. 

                                                           
11

 Nada fica oculto por muito tempo. 
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7.1.1. Análise do DIF no Teste de Língua Portuguesa 

A Tabela 5 contém os valores do coeficiente αMH, da prova de contraste 

(χ2
MH), das probabilidades de que αMH se deva ao acaso (p) e as respectivas 

classificações para o DIF nos 18 itens do Teste de Língua Portuguesa.  

Tabela 5. Valores de αMH para os 18 itens do Teste de Língua Portuguesa. 

Itens  αMH  χ
2
MH  p  Tipo de DIF  

1  0,30  7,51  0,05  Adverso 

2  -0,02  0,07  n.s.  Inexistente  

3  -0,35  16,07  0,05  Benigno  

4  -0,11  2,03  n.s.  Inexistente  

5  -0,18  3,76  0,05  Benigno 

6  -0,07  0,37  n.s.  Inexistente  

7  0,35  11,93  0,05  Adverso 

8  0,87  45,94  0,05  Adverso 

9  0,74  49,55  0,05  Adverso 

10  -0,58  42,01  0,05  Benigno 

11  0,20  4,74  0,05  Adverso 

12  -0,18  3,04  n.s.  Inexistente  

13  0,50  29,62  0,05  Adverso 

14  -0,60  29,77  0,05  Benigno 

15  -0,07  0,62  n.s.  Inexistente  

16  0,35  15,91  0,05  Adverso 

17  -0,37  9,03  0,05  Benigno 

18  -0,31  12,70  0,05  Benigno 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Consoante os dados da Tabela 5, observa-se que tão somente os itens 

2, 4, 6, 12 e 15 estão ausentes de DIF, o que corresponde a 27,8% do total de 

itens da Prova de Língua Portuguesa. Como não têm DIF, estes itens 

apresentam-se justos e livres de viéses que ocasionem iniquidade ou que 

tragam vantagens indevidas para algum subgrupo dentre os respondentes. 

Não obstante, nos demais 13 itens, que conformam a maioria, pois 

representam 72,2% do total de itens da Prova de Língua Portuguesa, 
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detectaram-se a presença de DIF. Esta constatação é grave, pois revela a 

presença de um problema que ocasiona iniquidade e que imprime vantagem 

indevida para um subgrupo específico de respondentes. 

Dentre os 13 itens com DIF, há seis (itens 3, 5, 10, 14, 17 e 18), que 

representam 46,2% do total, com DIF benigno ao GR (alunos de escolas 

particulares), pois os valores de αMH são negativos. Assim sendo, estes seis 

itens privilegiam os respondentes de escolas particulares, constituindo-se, 

assim, em itens injustos para com os componentes do GF (alunos de escolas 

públicas), causando vantagens indevidas para os respondentes do GR (alunos 

de escolas particulares). Para esses seis itens com DIF benigno ao GR, a 

hipótese H1 [PGRi (θs) > PGFi (θs)] foi corroborada.  

Já nos casos dos itens 1, 7, 8, 9, 11, 13 e 16, que representam 53,8% do 

total de itens com DIF, o DIF revelou-se adverso ao GR, pois os valores do 

coeficiente αMH são positivos. Assim, estes sete itens privilegiam os 

respondentes oriundos de escolas públicas, constituindo-se, assim, em itens 

injustos para com os componentes do GR (alunos de escolas particulares), pois 

proporcionam vantagens indevidas para os respondentes do GF (alunos de 

escolas públicas). Para esses sete itens que possuem DIF adverso, a 

hipótese H1 [PGRi (θs) > PGFi (θs)] foi rechaçada. 

Para enriquecer a análise, determinou-se a magnitude do DIF nos itens 

do Teste de Língua Portuguesa acometidos pelo problema, considerando-se a 

escala proposta pelo Educational Testing Service (ETS), que se baseia nos 

valores absolutos do coeficiente MH, a saber: 

 DIF severo: 1,0  MH  1,5 (sendo adotado  = 0,05); 

 DIF moderado: 0,0  MH  1,0 (sendo adotado  = 0,05); 

 DIF desprezível: itens cujos valores absolutos não estejam em 

nenhuma das duas categorias anteriores (sendo adotado  = 0,05). 
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A Tabela 6 apresenta os valores do coeficiente MH para os itens 

componentes do Teste de Língua Portuguesa que possuem DIF. 

Tabela 6. Magnitude do DIF dos itens do Teste de Língua Portuguesa. 

Itens  αMH  p  Magnitude do 
DIF  

1  0,30  0,05  Moderada 

3  -0,35  0,05  Moderada 

5  -0,18  0,05  Moderada 

7  0,35  0,05  Moderada 

8  0,87  0,05  Moderada 

9  0,74  0,05  Moderada 

10  -0,58  0,05  Moderada 

11  0,20  0,05  Moderada 

13  0,50  0,05  Moderada 

14  -0,60  0,05  Moderada 

16  0,35  0,05  Moderada 

17  -0,37  0,05  Moderada 

18  -0,31  0,05  Moderada 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Conforme os resultados, todos os itens componentes do Teste de 

Língua Portuguesa com DIF, o possuem em magnitude moderada. Portanto, 

com base nas análises efetivadas e para concluir este tópico da Tese que 

permitiu o teste empírico da hipótese H1, pode-se asseverar que a Prova de 

Língua Portuguesa apresenta indícios de ser um instrumento injusto, 

introdutor de iniquidade no processo de avaliação, posto que privilegia o 

desempenho de indivíduos de subgrupos específicos, componentes do 

universo de respondentes submetido à Prova de Língua Portuguesa.  

Ademais, o referido instrumento de avaliação ora beneficou os alunos 

oriundos de escolas particulares (no caso dos itens 1, 7, 8, 9, 11, 13 e 16), ora 

privilegiou os alunos de escolas públicas (no caso dos itens 1, 7, 8, 9, 11, 13 e 

16). Trata-se, portanto de uma situação inusitada, na qual a Prova de Língua 

Portuguesa revelou ser composta por uma proporção majoritária de itens com 

DIF, revelando-se um instrumento de medida extremamente injusto, ora para 



 153 

com os indivíduos do grupo de referência (alunos de escolas particulares), ora 

para com os componentes do grupo focal (alunos de escolas públicas). 

 

7.2. Resultados do Teste Empírico da Hipótese H2 

A segunda hipótese (H2) afirmou que: “A maioria dos itens com DIF no 

Teste de Matemática será favorável aos alunos de escolas particulares (GR)”. 

 

7.2.1. Análise do DIF no Teste de Matemática 

A Tabela 7 contém os valores do coeficiente αMH, da prova de contraste 

(χ2
MH), das probabilidades de que αMH se deva ao acaso (p) e as respectivas 

classificações para o DIF nos 15 itens componentes do Teste de Matemática.  

Tabela 7. Valores do Coeficiente αMH para os 15 itens do Teste de Matemática. 

Itens  αMH  χ
2
MH  p  Tipo de DIF  

1  0,17  3,05  n.s.  Inexistente 

2  -0,41  10,76  0,05  Benigno 

3  0,74  53,17  0,05  Adverso 

4  0,94  80,91  0,05  Adverso 

5  0,38  19,11  0,05  Adverso 

6  -0,02  0,02  n.s.  Inexistente  

7  -0,14  2,00  n.s.  Inexistente 

8  0,55  22,63  0,05  Adverso 

9  0,27  7,36  0,05  Adverso 

10  -0,84  64,38  0,05  Benigno 

11  -0,63  49,71  0,05  Benigno 

12  -0,37  11,01  0,05  Benigno 

13  -0,37  13,46  0,05  Benigno 

14  -0,22  4,44  0,05  Benigno 

15  -0,25  6,68  0,05  Benigno 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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De acordo com os dados da Tabela 7, observa-se que tão somente os 

itens 1, 6 e 7 estão ausentes de DIF, o que corresponde a 20% do total de itens 

da Prova de Matemática. Como não têm DIF, estes itens apresentam-se justos 

e livres de viéses que ocasionem iniquidade ou que tragam vantagens 

indevidas para algum subgrupo específico, dentre os respondentes da Prova 

de Matemática. 

Não obstante, nos demais 12 itens, que correspondem a 80% da Prova 

de Matemática, há DIF favorecendo a algum subgrupo específico de 

repondente. Percebe-se, assim, que a Prova de Matemática é um instrumento 

com elevado poder de introduzir injustiça e iniquidade ao processo de 

avaliação, posta a elevada proporção de itens com DIF. 

Há que se ressaltar, por relevante, que, dentre os 12 itens com DIF, 

observou-se que sete destes (58,3% do total de itens com DIF) foram benignos 

aos componentes do Grupo de Referência (GR), ou seja, aos alunos de 

escolas particulares. Assim sendo, os sete itens que privilegiaram os 

respondentes oriundos de escolas particulares (itens 2, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), 

constituem-se, assim, em itens injustos para com os componentes do GF 

(alunos de escolas públicas), pois proporcionam vantagens indevidas para os 

respondentes do GR (alunos de escolas particulares). Para esses sete itens 

com DIF benigno ao GR, a hipótese H2 [PGRi (θs) > PGFi (θs)] foi 

corroborada.  

Os demais cinco itens (76,7% dos itens com DIF) beneficiaram os 

sujeitos do Grupo Focal (GF), isto é, os alunos de escolas públicas. Assim 

sendo, estes cinco itens (3, 4, 5, 8 e 9) privilegiam os respondentes oriundos de 

escolas públicas, constituindo-se, assim, em itens injustos para com os 

componentes do GR (alunos de escolas particulares), pois ocasionam 

vantagens indevidas para os respondentes do GF (alunos de escolas públicas). 

Para esses cinco itens que possuem DIF adverso, a hipótese H2 [PGRi 

(θs) > PGFi (θs)] foi rechaçada. 
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Para tornar enriquecer as análises até aqui efetivadas, determinou-se a 

magnitude do DIF nos itens do Teste de Metemática acometidos pelo 

problema, considerando-se a escala já referida, proposta pelo Educational 

Testing Service (ETS). A Tabela 8 apresenta os valores do coeficiente MH para 

os itens componentes do Teste de Matemática que possuem DIF. 

Tabela 6. Magnitude do DIF dos itens do Teste de Matemática. 

Itens  αMH  p  Magnitude do 
DIF  

2  -0,41  0,05  Moderada 

3  0,74  0,05  Moderada 

4  0,94  0,05  Moderada 

5  0,38  0,05  Moderada 

8  0,55  0,05  Moderada 

9  0,27  0,05  Moderada 

10  -0,84  0,05  Moderada 

11  -0,63  0,05  Moderada 

12  -0,37  0,05  Moderada 

13  -0,37  0,05  Moderada 

14  -0,22  0,05  Moderada 

15  -0,25  0,05  Moderada 

Fonte: Pesquisa Direta. 

 

Conforme os resultados, todos os itens componentes do Teste de 

Matemática com DIF, o possuem em magnitude moderada. Portanto, com base 

nas análises efetivadas e de modo a concluir este tópico que permitiu o teste 

empírico da hipótese H2, pode-se asseverar que a Prova de Matemática 

apresenta indícios muito contundentes de ser um instrumento injusto, 

introdutor de iniquidade no processo de avaliação, posto que beneficia 

subgrupos específicos, componentes do universo submetido à Prova de 

Matemática.  

Conforme atestam os dados, ora o referido instrumento de avaliação 

privilegiou os sujeitos do GR (alunos oriundos de escolas particulares), como 

se deu no caso dos itens 2, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ora beneficiou os indivíduos 
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do GF (alunos oriundos de escolas públicas), como no caso dos itens 3, 4, 5, 8 

e 9. Repete-se, portanto, o padrão similar e pitoresco já identificado na Prova 

de Língua Portuguesa, na qual a Prova de Matemática também se revelou 

injusta, ora privilegiando os componentes do GR (alunos oriundos de escolas 

particulares), ora beneficiando os indivíduos do GF (alunos oriundos de escolas 

públicas). 

 

7.3. Síntese Analítica das Hipóteses H1 e H2 

Outrora foi referido por autores especialistas nos estudos que focam no 

DIF, tais como, Camilli e Shepard (1994), Downing e Haladyna (1997), Muñiz 

(1997), Martínez Arías (1997), O‟Neill e McPeek (1993), que não há provas ou 

testes cujos itens estejam totalmente isentos e livres de vieses ou de DIF. 

Assim sendo, é altamente provável que uma prova ou teste de rendimento 

quase nunca esteja totalmente isento de itens contendo DIF. Consoante 

Roznowski e Reith (1999) o problema está na proporção de itens que têm DIF, 

bem como na magnitude destes. 

Portanto, sabendo-se que o DIF é um fenômeno que afeta os itens e que 

muito provavelmente faz-se presente nesses instrumentos de medida, há que 

adotar estratégias para evitar sua inclusão na amostra de itens que conformará 

uma prova ou um teste de rendimento que será empregada numa avaliação em 

larga escala, por exemplo. 

Diante do exposto, há que se determinar a presença de DIF entre os 

itens que comporão as provas ou os testes de rendimento em avaliações de 

larga escala, de modo a evitar injustiças e iniquidades (ANDRIOLA, 2002a; 

ANDRIOLA, 2008a). Conforme realçou Andriola (1998), a determinação do DIF 

é, portanto, uma fase absolutamente imprescindível de pré-teste dos itens, que 

antecede o emprego efetivo destes através nas provas ou nos testes de 

rendimento. Ao mesmo tempo, se evitará essa situação pitoresca, na qual dois 
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instrumentos de medida, quais sejam, uma Prova de Língua Portuguesa e uma 

Prova de Matemática, revelaram-se injustas para com os usuários. 

Assim sendo, é extremamente conveniente a adoção de estratégias 

estatísticas para detectar o DIF e determinar sua magnitude naqueles itens que 

comporão as provas ou os testes de rendimento, que, por seu turno, serão 

empregados em sistemáticas de avaliação em larga escala. Desse modo, se 

outorgará justiça e equidade aos processos de avaliação em larga escala que 

empregam esses relevantes instrumentos de medida do nível de aprendizado 

de alunos. Nesse caso, pode-se empregar, de modo muito contundente e 

sábio, a assertiva atribuída ao escritor latino Publílio Siro: qui omnes insidias 

timet, in nullas incidit (quem teme todas as ciladas não cai em nenhuma). 

No derradeiro capítulo apresenta-se uma síntese dos conteúdos 

abordados ao longo da Tese, bem como são descritos os encaminhamentos 

decorrentes da pesquisa ora efetivada, de modo a que se possam adotar ações 

com vistas ao aprimoramento das ações de avaliação, sobretudo às de larga 

escala, que porventura empreguem testes de rendimento como procedimento 

científico para a coleta de informações. 
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Capítulo 8 

 

Principais Conclusões e 
Encaminhamentos Decorrentes da 

Pesquisa 

 

Fiat justitia, pereat mundus.
11

 

(Autor anônimo). 

 

 

 

Ao longo da presente Tese enfatizamos a avaliação educacional como 

sendo uma atividade recente e cercada de controvérsias filosóficas e 

conceituais. Ainda assim, é considerada uma ação relevante, pois um grande 

número de países, sobretudo os mais desenvolvidos, a tem como um 

procedimento científico, que permite à sociedade civil exercer certo tipo de 

controle sobre o Sistema Educacional, em todos os níveis deste. Possibilita às 

autoridades  educacionais prestar contas acerca dos seus êxitos e discutir as 

causas do seus fracassos, ação esta que os norteamericanos denominaram 

accountability. A avaliação concebida com atividade científica possui fases 

                                                           
11

 Faça-se justiça, pereça o mundo. 
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hierárquicas e peculiaridades, dentre as quais a valoração dos resultados a 

partir do uso de critérios escolhidos a priori. 

Posteriormente, ressaltamos a dificuldade em aceitar uma definição 

consensual de qualidade educacional, sendo necessário adotarmos algum 

modelo teórico suficientemente objetivo, que nos permita definir e caracterizar 

referido construto. Mencionamos que a eficácia escolar é um poderoso 

indicador da qualidade de um centro educacional e que a maneira mais 

sensata, econômica, fácil e rápida de determinr sua magnitude é através do 

emprego de sistemáticas de avaliação do aprendizado dos alunos. 

Sob tal prisma, apresentamos uma revisão histórica das várias 

concepções sobre o construto aprendizagem e propusemos sua caracterização 

e definição baseados numa concepção cognitivista. Também enfatizamos a 

complexidade do processo de avaliação da aprendizagem e apresentamos um 

poderoso procedimento que é o mais empregado pelos docentes: a prova ou o 

teste de rendimento. Detalhamos algumas nuances que distinguem o teste 

referido à norma do teste referido ao critério e destacamos a importância do 

uso dos testes de rendimento nos Estados Unidos e no Brasil. 

Mais adiante, contextualizamos o surgimento dos estudos sobre o viés 

dos instrumentos de medida da aprendizagem e diferenciamos as definições de 

viés e de funcionamento diferencial do item (DIF). Enfatizamos a noção de 

grupo como sendo fundamental aos estudos sobre o DIF e notificamos que, 

geralmente, é organizado um grupo de referência (GR) que é comparado a um 

grupo focal (GF). Com base nessa organização dos grupos, surgiu a 

categorização de DIF benigno, quando é benéfico ao GR, e DIF adverso, 

quando é benéfico ao GF. Ressaltamos alguns dos problemas ocasionados 

pela presença do DIF em testes de rendimento empregados em processos de 

avaliação educacional em larga escala. Finalmente, descrevemos e 

diferenciamos dois tipos de DIF: DIF uniforme ou consistente, que é observado 

quando as Curvas Características dos Itens (CCI) são paralelas entre si; DIF 

não uniforme ou inconsistente, que se observa quando as CCI são diferentes e, 
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ademais, se cruzam em algum ponto do contínuo da habilidade, isto é, não são 

paralelas entre si. 

Apresentamos as fases da análise do DIF e algumas classificações, 

destacando: métodos que adotam critérios internos e externos; métodos 

incondicionais, que se fundamentam no suposto de que o grupo de 

respondentes e os itens têm algum tipo de interação; métodos condicionais, 

que se baseam no suposto de que os parâmetros do item são diferentes para 

os sujeitos com a mesma magnitude na variável latente, e que são oriundos de 

distintos grupos demográficos. Nesta última categoria, destacam-se os 

métodos de invariância condicional observada - que consideram a pontuação 

dos sujeitos no teste - e os de invariância condicional não observada - que 

consideram a estimativa da habilidade dos respondentes no construto latente 

medido pelo teste.  

Descrevemos o suposto central dos métodos condicionais: o paradoxo 

de Simpson, que defende a idéia de condicionar a probabilidade de acerto ao 

item a uma determinada pontuação no teste - invariância condicional 

observada - ou nível de habilidade no construto latente - invariância condicional 

não observada. Essa é a premissa central no estudo do DIF. Finalmente, 

apresentamos alguns dos mais utilizados métodos de detecção do DIF: Delta 

Gráfico, que foi proposto por W. Angoff, em 1972; Comparação das áreas entre 

as CCI’s; Comparação das probabilidades; Comparação dos parâmetros dos 

itens; Qui-quadrado de Lord, que foi proposto por F.M. Lord, em 1980; Qui-

quadrado de Pearson ou Total; Qui-quadrado de Scheuneman, que foi 

proposto por J. D. Scheuneman, em 1979; Regressão Logística, que foi 

adaptado ao estudo do DIF em testes unidimensionais por H. Swaminathan e 

H. J. Rogers, em 1990; Mantel-Haenszel, que foi adaptado ao estudo do DIF 

por P. W. Holland e D. T. Thayer, em 1988; Método da Padronização; Método 

Logístico (Iterative Logit Method), proposto por F. B. Baker no início dos anos 

80; o Método da Regressão Logística, que pode ser utilizado no tratamento de 

dados politômicos e, por fim, o procedimento SIBTEST, que tem como suposto 

central a idéia de que os itens com DIF são multidimensionais. 
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Mais adiante, detalhamos a metodologia empregada na pesquisa; 

apresentamos o problema de pesquisa decorrente das lacunas detectadas 

após a revisão da literatura acerca do tema central da Tese; as duas hipóteses 

submetidas ao teste empírico, que foram derivadas das várias pesquisas 

descritas na presente Tese; o método empregado para detectar o DIF no 

presente estudo; os dados empregados no presente estudo, decorrentes do 

uso de dois instrumentos de medida do aprendizado de alunos egressos do 

Ensino Médio e candidatos às vagas ofertadas pelos cursos de graduação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC); as principais características 

demográficas da amostra dos alunos submetidos aos dois instrumentos 

referidos. 

Finalmente, apresentamos os principais resultados decorrentes do teste 

empírico das duas hipóteses de estudo, a partir do uso do método escolhido 

para detectar o DIF nos itens componentes das Provas de Língua Portuguesa e 

de Matemática. Consoante os resultados obtidos, nos quais foi identificada a 

presença do DIF em proporções elevadas dentre o total de itens das duas 

provas analisadas, há que se adotarem estratégias para evitar tal problema nas 

provas ou testes de rendimento a serem empregados em avaliações de larga 

escala, de modo a coibirem-se injustiças e iniquidades no processo avaliativo. 

Destarte, a determinação do DIF, portanto, se constitui em etapa 

absolutamente imprescindível de análise dos itens, que antecede ao emprego 

efetivo destes através das provas ou dos testes de rendimento. Assim sendo, 

ao proceder-se como aconselhado, se dotará de justiça e equidade os 

processos de avaliação em larga escala que empregam provas de rendimento 

como instrumentos de medida do nível de aprendizado do alunado.  

Dessa forma, para arrematar o relato da pesquisa apresentado em forma 

de Tese, desejamos empregar um último adágio, como foi recorrente ao longo 

do trabalho. Uma prova, mesmo quando bem concebida, provavelmente conte 

com itens com DIF, pois como asseverou o filósofo e poeta romano Quinto 

Horácio Flaco (65 a 8 a. C.): nam vitiis nemo sine nascitur (ninguém nasce sem 

defeitos). 
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Anexo 1 – Prova de Língua Portuguesa. 
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Anexo 2 – Prova de Matemática. 
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