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APRESENTAÇÃO 

 
 
A participação do Brasil em estudos internacionais sobre a qualidade da educação é uma 
das diretrizes fundamentais do Inep. 
 
Por um lado, esta participação se reflete no aprimoramento técnico da instituição e de seus 
técnicos; por outro, o uso dos resultados dentro de uma perspectiva comparada traz 
importantes subsídios para a definição das políticas públicas voltadas para a melhoria da 
Educação Básica no Brasil. 
 
O SERCE se insere nestas políticas do Inep e mostra algumas particularidades 
significativas. O seu desenvolvimento é fruto de um trabalho compartilhado dos países 
latino-americanos, que nos obrigou a realizar um grande esforço na construção coletiva dos 
diferentes instrumentos e na utilização das metodologias adotadas no Estudo. Este esforço, 
que se iniciara há mais de uma década com a implementação do PERCE, foi aprofundado e 
fortemente refinado neste segundo estudo. 
 
Ressalta-se a importância de alguns resultados que são similares aos dos demais países 
latino-americanos, tais como os das escolas rurais e multisseriadas. Também, o Estudo 
constatou que a escola faz diferença, contribuindo substantivamente para um melhor 
desempenho dos alunos.    
 
Em geral, os resultados mostram, também, o difícil caminho que a maioria dos países 
participantes e, em particular, o Brasil ainda deve percorrer para que se tenha uma 
educação de qualidade a cada um dos alunos que freqüentam as nossas escolas. 
 
 
 

AMAURY PATRICK GREMAUD 
DIRETOR DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
Na América Latina, embora se fale de avaliação desde os anos 1960, trata-se de um 
fenômeno recente e crescente. Somente nos anos 1990, salvo em dois ou três países que 
contavam com alguma experiência, produziu-se uma explosão de medidas, textos, 
programas e sistemas cujo foco era a avaliação dos sistemas educacionais em que sempre 
se invocava a qualidade como objetivo imediato.  
 
A qualidade da educação provavelmente seja definida de modo diferente segundo o ponto de 
vista dos gestores públicos, dos diretores ou responsáveis pelas escolas, dos professores, 
dos alunos e dos pais dos alunos, ainda que haja um núcleo de interesse comum com 
relação aos resultados educacionais relevantes para todos (Scheerens, 1998). 
 
No final da década de 1990, a partir das conferências mundiais sobre Educação, aparece o 
vocábulo eqüidade dominando definitivamente os discursos. A eqüidade refere-se à 
magnitude ou intensidade da associação entre rendimento e a origem socioeconômica do 
aluno, sendo que pode referir-se a qualquer variável, como idade, gênero, repetência, dentre 
outras.  
 
Em nível institucional, o conceito de eqüidade evoca a capacidade que a escola tem de 
compensar o efeito da origem socioeconômica do aluno sobre a sua aprendizagem, ou seja, 
os rendimentos das escolas mais eqüitativas dependem menos da origem socioeconômica 
do aluno do que nas escolas menos eqüitativas. 
 
O tratamento eqüitativo das pessoas requer identificar em que elementos espera-se que 
exista igualdade no comportamento já que, por exemplo, assegurar aprendizagens 
equivalentes com certeza requer uma atribuição desigual de recursos para atender de forma 
proporcional à diversidade de situações e necessidades dos sujeitos com direito à Educação 
(Unesco, 2007). 
 
Pode-se perceber, então, que os dois conceitos, o de qualidade e o de eqüidade, estão 
intrinsecamente unidos, passando a ser duas dimensões de um único conceito: eficácia 
institucional, em que as escolas conseguem um rendimento mais alto que o esperado 
(qualidade), e uma maior compensação dos efeitos da origem socioeconômica sobre o 
rendimento (eqüidade). 
 
O tema da medição da qualidade do ensino é um dos pontos mais frágeis nos ministérios da 
Educação da região de América Latina e do Caribe e é, por sua vez, um dos mais críticos para 
o desenvolvimento dos países.  
 
As limitações existentes a respeito do volume e pertinência da informação disponível para 
orientar a tomada de decisões estão entre os fatores que explicam por que as reformas 
educacionais implementadas nos anos de 1970 e 1980 não alcançaram todos os resultados 
esperados em nossos países. Nesse sentido, algumas das informações mais difíceis de se 
obter dizem respeito à qualidade do ensino e aos indicadores de aprendizagem obtidos nas 
escolas, principalmente, nas públicas, passíveis de correção com a implementação de 
medidas dirigidas pelos gestores de educação.  
 
Assim sendo, foi necessário incorporar a avaliação como uma parte constitutiva no desenho 
das políticas públicas e esta adquiriu importância já que é um dos possíveis instrumentos de 
aferição de qualidade e a eqüidade educacional.  
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Há três ferramentas comuns, na maioria dos países, para medir a qualidade educacional:  
 o sistema clássico de inspeção escolar que foi eliminado em alguns países, embora 

em muitos outros tenha sido restabelecido como se fosse algo novo;  
 os testes ou provas para avaliar a qualidade da educação, e inclusive a qualidade de 

sistemas educacionais inteiros, ferramenta que passou a ser bastante popular, sendo 
que, em alguns países, foram criados mecanismos  muito eficazes e detalhados que 
informam à sociedade não apenas os resultados obtidos, mas também os fatores 
associados ao desempenho;  

 a auto-avaliação escolar, cada vez mais popular na literatura e nas declarações 
políticas, apóia-se na convicção de que melhoras sustentáveis na escola começam 
dentro da mesma escola. Em outras palavras, só quando os atores da escola – o 
diretor, os professores, os pais e os alunos – se responsabilizam pelo seu próprio 
desenvolvimento, a escola poderá melhorar.  

 
Estudos recentes mostram que as pesquisas estão dirigidas, principalmente, à busca de 
respostas concretas, soluções práticas e inovações na aplicação direta de instrumentos de 
medida. Contudo, mantém-se a utilização de provas nas atuais avaliações, com 
incorporação de modernas metodologias e tecnologias para a sua montagem e análise de 
resultados. 
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1  
ANTECEDENTES: Prelac, Replad  

e Educação para Todos 
 
 
 
 
 
Os países da América Latina e do Caribe se comprometeram em diferentes fóruns – 
declaração do Milênio,1 Educação para todos (EPT), Projeto Regional de Educação para a 
América Latina e o Caribe (Prelac)2 e na Cúpula das Américas de 1998 – com  quatro 
grandes metas de progressão educacional a serem alcançadas até 2015:  

(i) universalizar o acesso à educação primária de qualidade;  
(ii) o acesso à educação secundária de qualidade a, pelo menos, 75% dos jovens 

com índices crescentes de eficiência na conclusão de cursos;  
(iii) oportunidades de formação ao longo da vida para a população em geral 

(erradicação do analfabetismo adulto); e  
(iv) o compromisso de eliminar disparidades de gênero na educação primária e 

secundária. 
 
Em dezembro de 1979, na Conferência Regional de Ministros da Educação e de Ministros 
Encarregados do Planejamento Econômico dos Estados Membros da América Latina e do 
Caribe, realizada na Cidade do México, surgiu a idéia de criar o Projeto Principal de 
Educação (PPE). Nessa Conferência, os Estados Membros solicitaram à Unesco que 
tomasse a iniciativa de elaborar um Projeto Principal destinado a superar os problemas 
fundamentais de Educação que afetavam à região. Essa iniciativa foi analisada na 21ª 
Reunião da Conferência Geral da Unesco (1980) e gerou a Resolução 1/07, na qual o 
Diretor-Geral da Unesco convocou para Quito, em 1981 uma reunião regional inter-
governamental para definir os objetivos, estratégias e modalidades de ação de um Projeto 
Principal de Educação na Região da América Latina e o Caribe. 
 
                                                 
1 Durante a Conferência do Milênio, promovida pela Organização das Nações Unidas em setembro de 2000, 191 
países – a maioria dos quais representados na conferência por seus chefes de Estado ou governo – 
subscreveram a Declaração do Milênio, que estabeleceu um conjunto de objetivos para o desenvolvimento e a 
erradicação da pobreza no mundo, as chamadas Metas de Desenvolvimento do Milênio ou MDMs (Millennium 
Development Goals  – MDGs): 

1) A erradicação da pobreza e da fome. 
2) A universalização do acesso à educação primária. 
3) A promoção da igualdade entre os gêneros. 
4) A redução da mortalidade infantil. 
5) A melhoria da saúde materna. 
6) O combate à Aids, malária e outras doenças. 
7) A promoção da sustentabilidade ambiental. 
8) O desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento. 

Dada esta lista de 8 metas internacionais comuns, 18 objetivos e mais de 40 indicadores foram definidos 
conjuntamente pela ONU, Banco Mundial, FMI e OCDE, tendo em vista possibilitar um entendimento e avaliação 
uniformes das MDMs, nos níveis global, regional e nacional. As metas definidas devem ser atingidas, em sua 
maioria, num período de 25 anos (entre 1990 e 2015). As MDMs devem ser ajustadas de modo a levar em conta 
as especificidades nacionais. Assim, cada país deverá adaptar as metas e os objetivos fixados 
internacionalmente e adicionar outras metas e objetivos relevantes para a sua situação específica. 
 
2 É um projeto aprovado pelos ministros da Educação da América Latina e o Caribe, cujo objetivo é o de 
promover mudanças que permitam que todos os países da região cumpram os seis objetivos de Educação para 
Todos (EPT) até 2015, principalmente quanto à melhoria da qualidade e eqüidade da educação ministrada nos 
respectivos países. 
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Na quinta reunião do Projeto Principal de Educação na América Latina e Caribe (Promedlac 
V) formado pelos ministros da Educação dos países, realizada em Santiago do Chile, em 
junho de 1993, o fato de que poucos países da região contavam com sistemas de avaliação 
da qualidade da educação em condições de gerar dados para realizar análises comparativas 
entre eles e outros sistemas regionais foi considerado prioritário para o estabelecimento das 
estratégias de execução do Projeto Principal de Educação (PPE) na América Latina e o 
Caribe. No documento elaborado a partir dessa reunião, recomenda-se aos países: 
 
(i)  estabelecer padrões de desempenho nacionais e sistemas de avaliação de 

resultados do processo educativo; 

(ii)  estimular pesquisas sobre os fatores que determinam a qualidade educacional; 

(iii)  redesenhar os sistemas de coleta e processamento da informação; e 

(iv)  incorporar, no desenho das reformas educacionais, mecanismos de 
acompanhamento sistemático da aplicação e o efeito produzido pelas medidas 
adotadas. 

 
Na ocasião, o Escritório Regional da Unesco para América Latina e o Caribe (Orealc), com 
sede em Santiago do Chile. foi incumbida de analisar a situação dos países e propor alguma 
medida.  Para tal, sobre a base de sistemas de avaliação incipientes, entre 1989 e 1993, a 
Orealc realizou um estudo em sete países da região (Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, 
Equador, República Dominicana e Venezuela), para medir os níveis de desempenho dos 
alunos da 4ª série do ensino fundamental nas áreas de Linguagem e Matemática, indagando 
sobre os principais fatores que interagiam com a aprendizagem. Os resultados dessa 
investigação foram apresentados na VI Reunião Técnica da Rede Regional de Investigação 
e Capacitação em Políticas, Planificação e Gestão Educacional (Replad)3 que reuniu todos 
os chefes de planejamento dos Ministérios da Educação da América Latina e do Caribe em 
Campinas, Brasil, realizada em maio de 1994. Dada a importância dos resultados, 13 países 
recomendaram que, com a assistência da Unesco/Orealc, fosse iniciado um processo de 
acordo e coordenação entre os países para que fosse realizada uma avaliação da qualidade 
da educação, similar à obtida no estudo preliminar.  

 
Nessa oportunidade, pela importância atribuída ao tema, foi acordado também: (i) estabelecer 
uma linha de ação institucional denominada Laboratório Latino-Americano de Avaliação da 
Qualidade da Educação (Llece) com sede na Orealc, formado por representantes dos 
países participantes do projeto com a incumbência, dentre outras, de operacionalizar as 
avaliações acima descritas; (ii) o apoio financeiro dos países para essa primeira etapa de 
trabalho; (iii) o marco conceitual para orientar a ação do Laboratório, ressaltando que a 
avaliação não poderia ficar restrita à simples medição por meio de provas, mas que fosse 
complementada com pesquisas sobre as condições e os fatores escolares e extra-escolares 
que afetavam a aprendizagem. Também foi ressaltada a necessidade de realizar 
experiências, na medida do possível, em matéria de medição, avaliação e melhoria da 
qualidade, bem como de prover assistência técnica aos países. 
 
Em 2002, na reunião regular dos ministros da Educação dos países latino-americanos que 
fazem parte do Prelac, em Havana – Cuba, para acompanhar o atendimento das metas do 
milênio do projeto global Educação para Todos, também foram estabelecidos cinco focos 

                                                 
 
3 É uma das redes regionais de instituições de excelência do Projeto Principal de Educação (PPE) para América 
Latina e do Caribe, para a capacitação, inovação e investigação nos campos do planejamento e administração 
da educação básica e dos programas de alfabetização. As outras redes do PPE são: Sistema Regional de 
Informação em Educação (SIRI), Redalf e Programa de Innovación y Cambio em la Preparación de los 
Educadores para Mejorar la Calidad de la Educación (PICPEMCE). 
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estratégicos específicos, visto que os objetivos de EPT regem de forma geral e ampla para 
todos os países do mundo e não especificamente para a América Latina e o Caribe. Estes 
focos passaram a ser um guia para a definição do marco conceitual das avaliações no 
Llece, que contempla vários temas específicos, por exemplo, atenção à diversidade social e 
cultural na educação, capacitação docente, métodos pedagógicos na sala de aula, 
autonomia escolar, participação das famílias na gestão das escolas, clima escolar, uso de 
computadores e outras tecnologias, todos eles levados em conta quando da elaboração dos 
questionários de fatores associados. Eles são: 
 
Foco 1: Nos conteúdos e práticas pedagógicas para construir sentido acerca de nós 
mesmos, dos outros e do mundo em que vivemos. 
 
Foco 2: Nos docentes e no fortalecimento de seu papel relevante nas mudanças 
educacionais, para responder às necessidades de aprendizagem dos alunos. 
 
Foco 3: Na cultura das escolas para que elas se convertam em comunidades de 
aprendizagem e participação. 
 
Foco 4: Na gestão e na flexibilização dos sistemas educacionais, para oferecer 
oportunidades de aprendizagem efetiva ao longo da vida. 
 
Foco 5: Na responsabilidade social pela educação, para gerar compromissos com o seu 
desenvolvimento e resultados.  
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2 
LABORATÓRIO LATINO-AMERICANO DE AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 

O Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação (Llece) foi criado, 
oficialmente, no dia 10 de novembro de 1994 na Cidade do México, com uma estrutura 
formada pela Assembléia de Coordenadores Nacionais e uma Secretaria Executiva junto à  
Orealc, com sede em Santiago do Chile. Inicialmente, contava com a participação da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, 
México, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. Na atualidade participam os 
países latino-americanos salvo a Venezuela e a Bolívia. 
 
Para iniciar as atividades, foram recebidos recursos provenientes do Fundo de Operações 
Especiais (FOE) do BID, da Unesco/Orealc, da Ford Foundation e dos países. A 
contribuição do BID tinha caráter não-reembolsável e incluía os fundos autorizados pelo 
governo do Brasil e do Chile. 
 
 
2.1  O que é o Llece? 
 
O Laboratório, como um projeto de cooperação regional que visa à modernização dos 
sistemas de ensino dos países envolvidos, definiu suas estratégias em torno da proposição 
básica de cinco grandes linhas de ação, a saber: 
1.  Desenho e implementação de um Sistema Regional de Avaliação dos Níveis de 

Qualidade da Aprendizagem – pretendia-se consolidar e pôr em marcha um sistema de 
avaliação comparativa dos níveis de qualidade da aprendizagem em Linguagem e 
Matemática das crianças que estavam cursando o ensino fundamental nos países da 
América Latina e do Caribe. 

2.  Desenvolvimento e implementação de um Sistema de Acompanhamento e 
Monitoramento dos Resultados de Avaliação – Pretendia-se estabelecer o 
acompanhamento e monitoramento mediante a coleta, disseminação, entrega e 
capacitação para o uso dos resultados dos técnicos dos sistemas educacionais dos 
países. Também se pretendia a identificação das áreas frágeis e fortes nas disciplinas de 
Espanhol ou Língua Portuguesa e Matemática, a análise dos fatores que originam as 
fragilidades e, conseqüentemente, gerar alternativas de solução tendentes à melhoria da 
formação do professor, bem como sugerir alternativas para remediar a situação das 
escolas e professores.  

3.  Identificação temática e execução de um programa de pesquisas educacionais. Tais 
pesquisas seriam comparativas e orientadas para a tomada de decisões, quer em termos 
de macropolítica, quer de aspectos pontuais do processo educacional. A identificação e 
definição dos temas de investigação seriam da responsabilidade da Unesco/Orealc e dos 
países. Levariam em conta as prioridades dos países beneficiários, além de critérios 
técnicos, financeiros e institucionais.  

4.  Assistência técnica aos ministérios da Educação dos países envolvidos – Isto se 
concretizaria através de duas linhas de trabalho: i) o apoio à capacitação técnica dos 
profissionais que trabalham na implementação de sistemas de medição da qualidade dos 
países, e ii) ações pontuais de assistência técnica mediante consultorias de curto prazo, 
seminários específicos, ou emprego de tecnologias a distância para consultas. 
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5.  Fortalecimento técnico do próprio Laboratório – A Orealc indicaria o Coordenador-Geral 
do Laboratório e contrataria especialistas para implementação dos trabalhos. 
Adicionalmente, para outorgar credibilidade técnica às atividades do Laboratório, 
inicialmente foi constituído um comitê de alto nível, com representantes de instituições 
internacionais especializadas, do BID e do Banco Mundial responsáveis pelo aval técnico 
às atividades do Laboratório. Atualmente, a figura desse comitê foi mudada, tendo sido 
substituída pelo Comitê Técnico Consultivo (CTC), formado, exclusivamente, por 
especialistas do mais alto nível que também colaboram na tomada de decisões de 
estudos internacionais similares como Pisa, Timss e outros.  

 
O fato de estimular a criação de sistemas nacionais de avaliação da qualidade da educação 
nos países da região permitiria conhecer os níveis de aprendizagem alcançados pelos 
alunos, possibilitando aos governos contarem com instrumentos atualizados e confiáveis 
para auxiliar na determinação das políticas educacionais. Assim o Laboratório passaria a 
oferecer aos países, especialmente àqueles que estavam começando a desenhar seus 
sistemas de medição, um centro de capacitação e assessoria permanentes. 
 
 
2.2  Objetivos do Llece 
 
Da proposta inicial de objetivos do Llece até o momento de realizar o Segundo Estudo 
Regional Comparativo e Explicativo (Serce), em 2007, a realidade educacional e social em 
todos os países gerou mudanças essenciais na visão do que se poderia entender hoje por 
qualidade da educação, assim como do próprio conceito e perspectiva das avaliações. A 
tendência é a de contar cada vez mais com sistemas integrais e integrados de análise que 
incluam e articulem a avaliação dos diferentes componentes do sistema, tais como a 
avaliação de alunos, docentes, diretores, escolas, programas e as administrações 
educacionais (Llece, 2007). 

 
Neste marco, o Llece avançou em seus objetivos institucionais para abordar a avaliação da 
qualidade da educação com um olhar mais amplo. Desta forma, expõem-se a seguir quatro 
objetivos estratégicos que orientam os trabalhos, como uma ferramenta útil para subsidiar a 
tomada de decisões para definição de políticas públicas: 
 produzir informação sobre ganhos de aprendizagem e fatores associados dos países da 

região; 
 gerar conhecimento sobre avaliação de sistemas educacionais e seus componentes: 

alunos, docentes, escolas, programas, políticas, dentre outros; 
 contribuir com novas idéias e enfoques sobre avaliação da qualidade da educação; 
 contribuir para o fortalecimento das capacidades locais das unidades de avaliação dos 

países. 
 
 
2.3  Quadro institucional 
 
De uma forma geral, a coordenação do Llerce é da responsabilidade da Unesco/Orealc que 
indica o Coordenador-Geral, contrata especialistas e coloca à disposição suas instalações e 
capacidade operacional, tais como equipamentos e sistemas de informática e apoio 
administrativo e de logística para o bom funcionamento da operação. Existem duas outras 
instâncias importantes incumbidas de executar atividades específicas, quais sejam:  
 a Assembléia de Coordenadores Nacionais, formada pelos representantes de todos os 

países participantes do Laboratório, que discute, decide e executa dentro dos 
respectivos países as ações propostas pela Coordenação-Geral e pelo Comitê Técnico 
Consultivo, nas reuniões realizadas, pelo menos duas vezes por ano; 

 o Comitê Técnico Consultivo formado por renomados especialistas nas diversas áreas 
vinculadas à implementação de estudos comparativos internacionais, que orientam a 
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tomada de decisões por parte da Assembléia de Coordenadores Nacionais, instância 
estritamente técnica, que se reúne todas as vezes que for necessário.      

 
 
2.4  O Brasil no Llece 
 
Todas as instâncias antes mencionadas atendem às necessidades lógicas de um projeto da 
magnitude do Laboratório, onde o Brasil vem participando desde novembro de 1994, 
executando tecnicamente todas as atividades acordadas.  
 
Desde finais dos anos 80, no Brasil houve uma ampliação do interesse e das atividades na 
área de avaliação sistemática em todos os níveis de ensino e esferas de governo, 
destacando-se a avaliação como uma atividade política e administrativa. Nesse sentido, o 
Ministério da Educação, por meio do Inep, assumiu a responsabilidade que lhe cabia, 
estruturando desde 1988 um processo de avaliação da educação básica, em escala 
nacional, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para fornecer 
subsídios para apoiar a formulação, reformulação e monitoramento de políticas voltadas 
para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. 
 
A participação do Brasil no Laboratório foi assumida como uma complementação ao Saeb 
pela incorporação de modernas técnicas e metodologias, que o Laboratório coloca à 
disposição dos países membros, e pelo enriquecimento do banco de itens nacional, cuja 
formação estava começando. Tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino ministrado 
na região, a participação do Brasil previa  poder usufruir dos seguintes benefícios: 
 
 apoio à inovação, ao intercâmbio de experiências e à geração de capacidades para 

avaliação da qualidade da educação no País; 
 ampliação do debate sobre padrões nacionais de qualidade da educação; 
 divulgação e fortalecimento dos processos de avaliação no interior do sistema 

educacional; 
 comparação do sistema educacional do Brasil com os sistemas dos demais países 

membros do Mercosul e da América Latina e do Caribe; 
 desenvolvimento e transferência de tecnologia na área de avaliação. 

 
Por outro lado, o Brasil tem uma responsabilidade histórica na constituição inicial do Llece, 
visto que é um dos países signatários dos acordos e declarações produto dos fóruns 
internacionais de autoridades da educação, que orientaram e decidiram pela criação do 
Laboratório. Assim sendo, desde a sua gestação até os dias atuais, o Brasil tem-se 
empenhado em contribuir, no que for possível, para atender às demandas de crescimento e 
consolidação do projeto. 
 
Desta forma, a participação do Brasil tem-se caracterizado pela responsabilidade com que 
assumiu os compromissos contraídos e pela cooperação prestada.  
 
No Inep, em se tratando de atividades que dizem respeito à avaliação da educação básica, 
a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) é a responsável pelo desenvolvimento 
das ações correspondentes à parte brasileira do projeto.    
 
 
2.5  Primeiro Estudo Internacional Comparado 
 
Em novembro de 1997 foi realizado o primeiro estudo para conhecer os níveis de 
aprendizado dos alunos da 3ª e da 4ª série do ensino fundamental dos países participantes, 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  
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A aprendizagem dos alunos brasileiros foi medida por meio de provas de Língua Portuguesa 
e Matemática elaboradas pela equipe técnica da Unesco/Orealc e adaptadas, na medida do 
possível, à realidade brasileira. Em Língua Portuguesa foram avaliados os seguintes 
aspectos: compreensão leitora, prática metalingüística e produção de textos. A prova de 
Matemática incluiu quatro tópicos: numeração, operação com números naturais, frações 
comuns, geometria e medidas, incorporando também quatro habilidades de um nível 
superior (interpretação de gráficos, reconhecimento de padrões, probabilidades e 
estabelecimento de relações entre dados). Simultaneamente, também foram aplicados 
questionários aos alunos testados, a suas mães, pais ou responsáveis, a seus professores e 
aos diretores das escolas onde os alunos estudam, com o objetivo de identificar fatores 
associados ao desempenho escolar.  
 
No Brasil, o levantamento de dados da pesquisa foi realizado no mês de outubro de 1997 
em uma amostra de escolas públicas e privadas dos Estados do Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Ceará, que representavam os níveis I, II e III do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH)4 daquele ano, e Estados que também reuniam outros requisitos exigidos para 
definição da amostra. 
 
Os resultados do estudo foram apresentados como a comparação das medianas dos 
rendimentos de cada país contra a média da região da América Latina e do Caribe. Nesse 
estudo optou-se pela utilização da mediana para os países, já que é uma estatística de 
tendência central mais adequada do que a média, uma vez que está menos sujeita à 
influência dos valores extremos da distribuição. 
 
Os dados disponíveis referem-se aos estratos principais (megacidade, urbano e rural) e 
especiais (público e privado), tanto em nível internacional quanto nacional (Quadro1). 

 
 

Quadro 1 – Amostra do Perce 

Estratos principais Estratos especiais 
PÚBLICO: Escolas da rede pública de ensino. MEGACIDADE: Cidades com mais de 1 

milhão de habitantes. 
 

PRIVADO: Escolas da rede privada de ensino. 

PÚBLICO: Escolas da rede pública de ensino. 
 

URBANO: Cidades com menos de 1 
milhão de habitantes, porém com mais de 
2.500 habitantes. 
 

PRIVADO: Escolas da rede privada de ensino. 

RURAL: Áreas com menos de 2.500 habitantes. No caso brasileiro, para selecionar as escolas 
do estrato rural, utilizou-se a mesma classificação do Censo Escolar realizado pelo MEC/Inep 

          Fonte: Primeiro Estudo Regional Comparado (Perce) 1996. 
 
 
Segundo os resultados das medianas dos 11 países participantes do estudo, agrupados 
segundo a sua posição em relação à média regional, é possível distinguir três grupos de 
países: o primeiro, formado por aqueles cujas medianas estão muito acima da média 
regional (em torno de dois desvios padrão), o segundo, formado por países com medianas 
próximas à média regional, mas sempre acima desta; e, o terceiro, formado por países com 
mediana abaixo da média regional.  

                                                 
4 Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH 
também leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o 
indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de 
analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, 
em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). Essas 
três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. É calculado a cada ano e, em 1996, 
data de planejamento da amostra do Primeiro Estudo, o Brasil estava dividido em três grandes regiões: I, II e III. 
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Quadro 2 – Posição dos países segundo posição da mediana dos países com relação 

à média regional em Linguagem e Matemática – 3ª e 4ª séries 
Linguagem 

 
Matemática  

Grupo 
3ª série 4ª série 3ª série 4ª série 

 
1° Cuba (343) Cuba (349) Cuba (351) Cuba (353) 

 
 

2° 
Argentina (263) 
Chile (259) 
Brasil (256) 

Chile (286) 
Argentina (282) 
Brasil (277) 
Colômbia (265) 
México (252) 
Paraguai (251) 

Argentina (251) Brasil e Argentina 
(269) 
Chile (265) 
Colômbia (258) 
México (256) 

 
 
 

3° 

Venezuela (242) 
Colômbia (238) 
Bolívia (232) 
Paraguai (229) 
México (224) 
R. Dominicana 
(220) 
Honduras (216) 

Venezuela (249) 
Honduras (238) 
Bolívia (233) 
R. Dominicana 
(232) 

Brasil (247) 
Chile (242) 
Colômbia (240) 
Bolívia (240) 
México (236) 
Paraguai (232) 
R. Dominicana 
(225) 
Venezuela (220) 
Honduras (218) 

Paraguai (248) 
Bolívia (245) 
R. Dominicana 
(234) 
Honduras (231) 
Venezuela (226) 

      Fonte: Primeiro Estudo Regional Comparado (Perce) 1996. 
 
 
Nos resultados dos 11 países participantes podemos observar três grupos segundo a 
relação das respectivas medianas em comparação com a média regional. O primeiro, 
formado apenas por Cuba, país cujas medianas estão muito acima da média regional (em 
torno de dois desvios padrão); o segundo grupo formado por países com medianas 
próximas à média regional, mas sempre acima desta, constituído geralmente por Argentina, 
Chile e Brasil; e, o terceiro, formado pelos demais países, cujos resultados geralmente estão 
abaixo da média regional. 
 
Quando ajustado o desempenho aos fatores associados significativos, observa-se que todos 
eles influenciam os resultados dos países da região, mas o efeito interno dessas variáveis é 
diferente em cada país. No caso brasileiro, como já foi confirmado em outros estudos, o 
efeito é muito forte. Isto significa que a grande heterogeneidade existente gera também 
grandes variações no desempenho. A existência de efeito condicionante de variáveis 
puramente intra-escolares (recursos didáticos da escola na opinião do aluno e do professor), 
que estão vinculadas à maneira como o sistema educacional se organiza, permite supor que 
uma melhor eficiência na distribuição e uso dos recursos escolares contribuirá para alcançar 
maior eqüidade nos resultados obtidos pelos alunos, minimizando, dessa forma, as 
desigualdades socioeconômicas. 
 
Os resultados das associações entre indicadores socioeconômicos e rendimento contrariam 
as expectativas mais comuns, já que países que apresentam indicadores baixos obtiveram 
melhores posições em relação ao rendimento e vice-versa. Dentre todos os países “Bolívia, 
Brasil e Cuba são os países que mudam favoravelmente e de forma consistente suas 
posições relativas, sugerindo que, mediante políticas educativas apropriadas, conseguiram 
dinamizar e melhorar a efetividade de seus sistemas. Os países que mostram 
consistentemente uma tendência para a baixa, assim como aqueles que evidenciam 
variações positivas, poderiam encontrar sugestões úteis na observação desses países”. 5  
                                                 
5 Primer Estudio Internacional Comparativo (Llece, 1998, p. 49). 
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Finalmente, sistemas da natureza do Llerce requerem longos períodos de funcionamento 
para se desenvolverem totalmente, se instalarem, ajustarem seu desenho e procedimentos, 
gerarem capacidade técnica local e adquirirem credibilidade por parte da comunidade 
educacional e da sociedade em geral. A estratégia utilizada para tal é a de produzir 
resultados tecnicamente confiáveis, que se constituam em elementos de sensibilização e 
motivação de países e/ou instituições. 
 
Para dar continuidade ao Laboratório, diminuindo os riscos de interrupção das suas 
atividades, os países deverão intensificar a sua participação com ênfase na geração de 
consensos, intercâmbio de experiências, divulgação e uso das informações produzidas. 
Também, o próprio Llerce deverá vincular-se às instituições com ampla experiência na área, 
com o propósito de criar as condições necessárias para que o projeto seja auto-sustentável, 
sólido técnica e financeiramente; para continuar a ser a única ferramenta técnica 
(informações de pares geográficos, econômicos e culturais) da qual a maioria dos países da 
região da América Latina e do Caribe dispõe para contribuir com a geração de políticas 
públicas que propiciem a qualidade e eqüidade da educação latino-americana.  
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3  
SEGUNDO ESTUDO REGIONAL COMPARATIVO E EXPLICATIVO 

 
 
 
 
 
Em meados de 2002, os países que conformam o Llece decidiram desenvolver o que 
capitalizasse o aprendido com o Perce, realizado em 1998, mas que desse passos 
relevantes como a ampliação da análise a mais países, séries e áreas do conhecimento. 
 
O Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação consolida-se 
assim, em um ambicioso esforço dos países da América Latina e do Caribe por trabalhar de 
maneira colaborativa, para contribuir com informações relevantes sobre o cumprimento do 
direito à educação, para que ajude na tomada de decisões para a definição de políticas 
públicas, e entregue elementos para poder atingir as Metas do Milênio. Desse ponto de 
vista, a contribuição do Serce vai muito além das informações que dele se possam gerar: o 
seu desenho e implementação obedecem a uma lógica onde sobressai o fato de ser o único 
estudo comparativo internacional produto de uma construção coletiva do conhecimento para 
a tomada de decisões, com a excelente experiência de apoio técnico e logístico dos países 
para a Coordenação-Geral do Estudo, a colaboração horizontal e trabalho conjunto entre os 
16 países participantes do Serce, tudo isso para aprender a construir, gerar e utilizar 
conhecimentos em prol de uma educação pública de qualidade.  
 
Este volume – Relatório Nacional do Serce no Brasil – abre uma série de publicações 
elaboradas a partir dos resultados do Serce, que procuram potencializar o seu uso, fazendo-
os mais próximos e compreensíveis a uma variedade de atores do cenário educativo dos 
países da América Latina e do Caribe. Entre elas se encontram: 

 Resumo executivo do Serce. 

 Primeiro relatório de resultados do Serce (Resultados de todos os países).  

 Relatório de resultados dos alunos em escrita. 

 Estudo de fatores associados ao desempenho escolar do Serce. 

 Coleção: Contribuições para o ensino 

 – Contribuições para o ensino da Matemática. 

 – Contribuições para o ensino da Leitura. 

 – Contribuições para o ensino da Escrita. 

 – Contribuições para o ensino de Ciências. 

 
Todas as publicações do Serce estarão disponíveis em meio eletrônico na página Web da 
Unesco/Orealc Santiago (http://www.unesco.cl) e na página do Inep (www.inep.gov.br). 
 
 
3.1  Propósitos do Estudo 
 
O Serce tem como propósito principal a geração de conhecimentos relacionados com a 
aprendizagem da Matemática, Linguagem (Leitura e Escrita) e Ciências Naturais que os 
alunos da 3ª e 6ª séries do ensino fundamental demonstram alcançar durante o período de 
escolarização correspondente nas instituições educacionais da América Latina e do Caribe. 
Ao mesmo tempo, busca explicar essas aprendizagens a partir da identificação dos fatores 

http://www.unesco.cl/
http://www.inep.gov.br/
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pessoais, de sala de aula e da escola que aparecem associados aos desempenhos obtidos 
em cada uma das áreas do conhecimento mencionadas, enfatizando, em particular, aqueles 
fatores suscetíveis de serem modificados em curto prazo (Llece, 2004). 
 
Espera que as informações e achados obtidos nas análises realizadas se constituam em 
insumo fundamental para a tomada de decisões e definição de políticas educacionais com o 
objetivo de contribuir, de maneira significativa, para a melhoria da qualidade da educação 
ministrada nas escolas dos países da região, a qualidade dos sistemas e subsistemas 
educacionais e a diminuição das graves desigualdades sociais que ocorrem na região e que 
se tornam evidentes tanto no interior de cada país quanto a partir de um olhar comparativo 
internacional. 
 
 
3.2  A amostra 
 
O Segundo Estudo corresponde a uma avaliação internacional padronizada realizada com 
alunos do ensino fundamental da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana e Uruguai e o Estado mexicano de Nuevo León.  
 
Em cada país foi avaliada uma média de 5.000 alunos, de 275 turmas e 150 escolas, o que 
soma quase 200.000 alunos, 9.000 turmas e 3.300 escolas. 
 
A amostra foi desenhada pelos especialistas internacionais contratados pela Coordenação-
Geral do Serce, obedecendo à premissa de ser uma amostra essencialmente 
representativa, de caráter probabilístico, a partir dos marcos amostrais constituídos pelas 
escolas dos países que faziam parte do universo definido, devendo considerar toda a 
diversidade de estabelecimentos educacionais existentes entre cada país. Como não se 
tratava de uma amostra proporcional ao tamanho, a quantidade de escolas sorteadas foi 
similar para todos os países. Tanto é assim que países pequenos superaram o número de 
escolas do Brasil, pela dificuldade de atingir a quantidade desejada de alunos. A unidade de 
amostragem é a escola, ou “estabelecimento escolar”.6 
 
Todos os detalhes técnicos sobre a amostra e demais procedimentos ou metodologias 
adotadas, assim como todos os processos, poderão ser encontrados no Relatório Técnico, 
que será divulgado, tanto na página da Unesco/Orealc como na página do Inep. 
 
 

3.2.1 Universo do Estudo 
 

1. O Serce pretende estudar a aprendizagem dos alunos matriculados na 3ª e 6ª séries do 
ensino fundamental, no final do ano letivo 2005-2006 (escolas dos países com 
calendário norte ou sul), em instituições educativas oficialmente reconhecidas que 
outorgam uma certificação que habilita os alunos para aceder à série seguinte. Não 
foram considerados como parte do universo os alunos matriculados em instituições de 
educação de adultos, de educação especial ou em programas de educação alternativa 
não-formal ou não-presencial. No caso da 3ª série, não foram incluídas as escolas 
exclusivamente indígenas, pois se considerou que as crianças ainda não tinham 
suficiente domínio da linguagem para realizar uma prova escrita. Em troca, considera-se 
que, ao final da educação primária (6ª série), todos os alunos deveriam ter alcançado um 
nível de domínio da linguagem padrão que lhes permitisse responder às provas. 
Tampouco faziam parte do universo do Estudo os alunos com necessidades educativas 

                                                 
6 A expressão “estabelecimento escolar” denota um local físico onde são desenvolvidas atividades 

de ensino primário regular, sob a responsabilidade de uma pessoa (diretor/a). Em um mesmo 
local físico pode funcionar mais de um estabelecimento escolar.  



 29

especiais incluídos nas escolas de ensino regular. Eles participaram respondendo as 
provas, mas estas não foram consideradas na hora do processamento e análise dos 
dados. 

 
2. Em segundo lugar, o Serce estudou os fatores que influenciam ou explicam os 

desempenhos obtidos pelos alunos. Com este propósito, fazem parte do universo objeto 
de estudos: 

a) os lares dos alunos da 3ª e 6ª séries; 
b) os pais ou responsáveis pelos alunos da 3ª e 6ª séries; 
c) as turmas a que pertencem os alunos da 3ª e 6ª séries; 
d) os professores que ensinam Língua Portuguesa e Matemática aos alunos da 3ª e 

6ª séries; 
e) as escolas dos alunos da 3ª e 6ª séries; 
f) os diretores das escolas dos alunos da 3ª e 6ª séries. 

 
 

3.2.2 Método de amostragem 
 
O método de amostragem tem as seguintes características: 

 aleatório; 
 estratificado; 
 de conglomerados; 
 em uma só etapa de seleção. 

A amostra foi selecionada, para cada país, mediante amostragem aleatória (probabilística) 
estratificada de conglomerados, após definição das exclusões a priori, previamente 
definidas. Os conglomerados são as escolas do universo.  
 
Para cada estrato foi selecionada uma amostra de escolas, em uma etapa de seleção, com 
probabilidades iguais para todas as escolas do estrato.  
 
A amostra de alunos em cada estrato estava formada por todos os alunos (salvo as 
“exclusões válidas”) das escolas selecionadas em cada estrato. Este procedimento garante 
probabilidades iguais de seleção para todos os alunos de um estrato. Entretanto, as 
probabilidades de seleção de escolas e alunos não são iguais se as escolas (ou os alunos) 
pertencem a estratos diferentes, situação que conduz a amostras não autoponderadas de 
alunos. 

 
 
3.2.3 Critérios de estratificação para a otimização da amostra 

 
Foram utilizados três critérios para a estratificação a priori das escolas (esta estratificação é 
utilizada para otimizar a amostragem, mas não é a que se utiliza para a análise de 
resultados): 

 tipo de gestão e área geográfica; 
 tamanho; 
 relação entre a matrícula da 6ª e a matrícula da 3ª série. 

 
 
3.2.4 Subuniversos do Estudo 

 
O tipo de gestão, como variável de estratificação, permite proporcionar informação 
desagregada para as escolas de gestão pública e as de gestão privada. 
 
O tamanho da escola e a relação matrícula da 6ª/matrícula da 3ª permite discriminar as 
escolas com diferentes taxas de retenção, fato que também pode estar associado ao 
rendimento escolar. 
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O critério “tipo de gestão e área geográfica” determina três categorias de escolas, que 
coincidem com os subuniversos: Urbano Público, Urbano Privado e Rural. 
 
O critério “tamanho da escola” determina três categorias de escolas e é por isso que se 
utilizou a mesma definição para todos os países:  
 pequena: escola com uma só turma da série em estudo; 
 média: escola com duas ou três turmas da série em estudo; 
 grande: escola com quatro ou mais turmas da série em estudo.  

 
A relação entre a matrícula da 6ª e a 3ª série (R6/3) determina quatro categorias de escolas, 
com resultados bastante diferentes por países:  

 –  R6/3  0,8 
 –  0 < R6/3 < 0,8 
 –  R6/3 = 0 
 –  Matrícula de 3º = 0 

 
 O valor 0,8 é paramétrico. De fato, foram realizadas provas com o valor 0,75 e se encontrou 

que, na maioria dos países, este valor da variável determina tamanhos desiguais para os 
estratos. Tal “desigualdade” se reduz em parte aumentando o limite de 0,75 a 0,8. 

 
 No caso das escolas localizadas em zonas rurais, o escasso número de escolas “grandes” 

justifica que tenham se colapsado os tamanhos grande e médio em uma categoria só.  
 
 Com as definições precedentes, as escolas do universo em cada país se classificaram em 

32 estratos, no máximo. Em alguns países, esta desagregação originou estratos sem 
escolas ou com um número muito reduzido de escolas, motivo pelo qual se colapsaram 
estes casos em um número mais reduzido de estratos finais. Por exemplo, naqueles países 
onde as escolas com matrícula nula na 3ª série representava menos do 5% das escolas; 
para os efeitos da seleção da amostra, todas as escolas urbanas públicas com matrícula 
nula na 3ª série poderiam conformar um único estrato a priori; o mesmo podia ser feito com 
as urbanas privadas e as rurais com matrícula nula na 3ª série. 
 
 

3.2.5 Ajuste no tamanho da amostra 
 
A avaliação foi realizada quase no final do ano letivo. Por isso, cabia esperar que uma parte 
da matrícula inicial da turma não estivesse presente ao aplicar os instrumentos por dois 
motivos: um, porque alguns alunos teriam abandonado a escola, e outro, porque 
habitualmente faltam às aulas um percentual de alunos (entre 5% e 10%) por diversos 
motivos, tais como doenças, problemas familiares, chuva, etc. Em conseqüência, para 
garantir o número requerido de alunos na amostra, fez-se necessário ajustar o número de 
escolas levando em conta a retenção e as ausências. A esses efeitos – e como primeira 
aproximação – supõe-se que por estes dois motivos, a diminuição em relação à matrícula 
inicial seria de cerca de 25%. Por outro lado, o tamanho da amostra em termos do número 
de alunos depende também do número de alunos médio por escola na 3ª e 6ª séries.  
 
Assim sendo, caso ocorressem tais situações, para alcançar a quantidade de 3.500 alunos 
por série/país, seria necessário incrementar o tamanho da amostra de escolas. 

 
 
3.2.6 A amostra do Brasil 

 
Para constituir o Plano Amostral, a base de cálculo foi o Censo Escolar 2005 e os ajustes 
dos dados cadastrais foram feitos com base no Censo Escolar do ano da aplicação – 2006.  
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A Coordenação Técnica do Serce enviou a amostra inicial para todos os países com 
instruções muito rigorosas quanto aos procedimentos a serem seguidos caso fosse 
necessário eliminar ou substituir uma unidade amostral. No caso do Brasil, foram sorteadas 
175 escolas de 25 das 27 Unidades da Federação (não constavam escolas do Acre e de 
Rondônia).    
 
A seguir, algumas referências quantitativas, como a amostra esperada e a amostra efetiva. 

 
 
 

Tabela 1 – Tamanho estimado da amostra esperada 

Tamanho esperado País  
Escolas Alunos da 3ª série Alunos da 6ª série 

Brasil 160 5.058 3.820 
 
 

Tabela 2 – Distribuição da população de alunos por estrato rural e urbano 

 Urbano Rural Total 
Brasil 67.699 51.609 119.308 
Média dos países 10.431 10.909 21.340 
Total da região 168.325 175.102 343.427 

 
 

Tabela 3 – Tamanho da amostra efetiva 
Turmas Alunos Pais dos alunos UF Escolas Diretores 3ª 6ª 3ª 6ª 3ª 6ª 

 
25 

 
155 

 
155 

 
251 

 
203 

 
5.711 

 
5.422 

 
5.510 

 
5.167 

 
 
 
3.3  Marcos de referência do Serce 
 

3.3.1 O enfoque curricular 
 
O Serce foi definido como um estudo de base curricular, tendo em consideração só os 
elementos comuns das propostas curriculares dos países da região, e com um enfoque nos 
documentos de “Habilidades para a Vida”, declarados documentos oficiais da Unesco. Para 
atender a essas duas vertentes, houve necessidade de realizar uma análise curricular da 
educação oferecida nos países participantes, realizar painéis de especialistas de cada área 
disciplinar a ser avaliada, que foram os responsáveis pelo desenho e estruturação dos 
cadernos de prova, a partir dos itens propostos pelos mesmos países. 
 
O trabalho foi realizado durante cerca de nove meses, nos quais se solicitou aos países 
latino-americanos que remetessem material curricular relevante à Coordenação Técnica, em 
particular: os desenhos ou estruturas curriculares nacionais, os materiais dirigidos a alunos 
das séries a serem avaliadas (terceira e sexta séries) nas áreas do conhecimento já 
definidas (Linguagem, Matemática e Ciências Naturais), assim como provas utilizadas nas 
avaliações nacionais.  
 
Ao concluir a análise curricular, chegou-se a uma primeira versão das especificações das 
provas que serviram de base para o desenho dos instrumentos. Tais especificações definem 
os domínios e os desempenhos previstos para cada área, assim como a proporção de itens 
para cada célula da tabela de especificações. Após a publicação da análise curricular, foi 
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acolhida a recomendação do Comitê Técnico Consultivo de empregar o termo “processo” 
em vez de “desempenho”. 
 
Para atender ao solicitado, o Inep/Daeb solicitou a todas as 27 Secretarias Estaduais de 
Educação as propostas curriculares, realizando uma consolidação dos objetivos, habilidades 
e conteúdos com a colaboração de especialistas em Língua Portuguesa e Matemática. 
Adicionalmente foi enviada informação sobre a legislação e normativas que regem aspectos 
da política curricular do Brasil. 
 
 

3.3.2 Habilidades para a vida 
 
A definição das provas teve em consideração o conceito de life skills que surgiu como uma 
resposta à necessidade de incluir no currículo escolar elementos que fomentassem o 
desenvolvimento pessoal dos alunos, para ajudá-los a desenvolver o seu potencial para 
conseguir ter uma vida privada, profissional e social plena.  Além disso, para que pudessem 
ajudar os alunos a enfrentar riscos, tomar decisões em situações de emergência e 
desenvolver estratégias de sobrevivência. O conceito costuma referir-se, também, como 
competências específicas, no sentido de capacidades (saberes, habilidades/aptidões, 
valores, atitudes e comportamentos) necessárias para enfrentar distintos tipos de contextos 
e problemas da vida cotidiana, privada, social e profissional, bem como situações 
excepcionais, de maneira bem-sucedida (Atorresi, 2005; Bronzina, 2005; Macedo, 2005). 
 
Mais ainda, o enfoque de “Habilidades para a Vida” estabelece aquelas destrezas, 
princípios, valores e atitudes que os alunos latino-americanos deveriam aprender e 
desenvolver, para atuar e participar plena e ativamente na sociedade, como indivíduos e 
cidadãos. Isto é, fazer frente a situações, tomar decisões utilizando a informação disponível, 
resolver problemas, assim como defender e argumentar seus pontos de vista, dentre outros. 
 
 
 
3.4  Instrumentos de avaliação cognitiva 
 
Por tratar-se de uma avaliação em larga escala, que envolve países com uma grande 
diversidade cultural, o fato de o Brasil ser o único que utiliza uma língua diferente, 
apresentou muitos desafios. Contudo, para os demais países, também não foi fácil chegar a 
um consenso acerca da linguagem a ser utilizada no enunciado ou comandos dos 
instrumentos, visto que as variações lingüísticas do espanhol são tantas quanto os países 
participantes.  
 
Independentemente do estudo anterior, o Serce devia garantir que os instrumentos 
elaborados fossem válidos e fidedignos para medir os conhecimentos e as habilidades 
estabelecidos nos documentos marco. 
 
No Serce foram aplicados diversos instrumentos de medida cognitiva para os alunos das 3ª 
e 6ª séries, nas áreas de Linguagem (Prova de Leitura e Prova de Escrita), Matemática e 
Ciências Naturais, esta última opcional.    
 
 

3.4.1 As provas de Leitura, Escrita e Matemática 
 
O aprendizado dos alunos brasileiros foi medido por meio das provas de Leitura, de Escrita 
e de Matemática elaboradas pela equipe técnica da Unesco/Orealc e adaptadas, na medida 
do possível, à realidade brasileira. Não foram aplicadas as de Ciências Naturais, já que as 
autoridades, à época, decidiram trabalhar com as áreas do conhecimento que também são 
avaliadas pelo Saeb e, agora, pela Prova Brasil.    
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A seguir, os domínios e os processos definidos especificamente para cada área avaliada, 
com referência ao tipo de instrumento de avaliação.  
 
 
a) Leitura 
 
A avaliação da Leitura considera um domínio e um processo: o lido e a leitura, 
respectivamente. O lido compreende as características próprias do texto com que interagem 
os alunos para resolver as tarefas (a sua extensão, tipo e gênero). A leitura faz referência ao 
ato ou processo de ler e, em conseqüência, às habilidades cognitivas que o aluno utiliza 
para interagir com o texto ao responder os itens. Os processos de leitura classificam-se em: 
gerais (próprios do ato de ler, como localizar informações); relativos a textos específicos 
(como identificar o conflito gerador da narrativa); e metalingüísticos (dominar as 
terminologias necessárias para definir os tipos e gêneros textuais em função de suas 
características). 

 
 

Tabela 4 – Distribuição dos itens segundo os processos cognitivos e domínios – 
Prova de Leitura – 3ª série 

Processo: Leitura  

Domínio: o lido 
Gerais 

Relativos a 
textos 

específicos 
Metalingüísticos 

Total 
Extensão: texto e 
parágrafos  26 (40%) 20 (30%) 8 (12%) 54 (82%) 

Extensão: frases e 
palavras 7 (10%) 5(8%)  –  12 (18%) 

Total 33 (50%) 25 (38%) 8 (12%) 66 (100%) 
 
 
 

Tabela 5 – Distribuição dos itens segundo os processos cognitivos e domínios – 
Prova de Leitura – 6ª série 

Processo: Leitura  

Domínio: o lido 
Gerais 

Relativos a 
textos 

específicos 
Metalingüísticos 

Total 
Extensão: texto e 
parágrafos  17 (18%) 37 (38%) 17 (18%) 71 (74%) 

Extensão: frases e 
palavras 7 (7%) 12 (13%) 6 (6%) 25 (26%) 

Total 24 (25%) 49 (51%) 23 (24%) 96 (100%) 
 
 
 
b) Matemática 
 
Para Matemática, foram estabelecidos cinco domínios conceituais: numérico, geométrico, de 
medição, estatístico e variacional. Assim, os saberes avaliados referem-se ao conhecimento 
de números e operações; de espaço e forma; das grandezas e medidas; do tratamento da 
informação e do estudo da variância (seqüências, regularidades e padrões). Além disso, os 
processos cognitivos analisados compreendem o reconhecimento de objetos e elementos e 
dá resolução de problemas simples e complexos.  
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Tabela 6 – Distribuição dos itens segundo os processos cognitivos e domínios – 
Prova de Matemática – 3ª série 

Processos Cognitivos  
Domínio Reconhecimento de 

objetos e elementos
Resolução de 

problemas 
simples 

Resolução de 
problemas 
complexos 

Total 

Numérico 4 (5,6%) 14 (19,4%) 6 (8,3%) 24 (33,4%) 
Geométrico 10 (13,8%) 6 (8,3%) 1 (1,4%) 17 (23,6%) 
Medida 3 (4,2%) 9 (12,5%) 3 (4,2%) 15 (20,8%) 
Tratamento da 
informação 5 (6,9%) 4 (5,6%) 0 (0,0%) 9 (12,5%) 

Variacional 3 (4,2%) 3 (4,2%) 1 (1,4%) 7 (9,7%) 
Total 25 (34,7%) 36 (50%) 11 (15,3%) 72 (100%) 

 
 
 

Tabela 7 – Distribuição dos itens segundo os processos cognitivos e domínios – 
Prova de Matemática – 6ª série 

 Processos cognitivos  

Domínio 
Reconhecimento 

de objetos e 
 elementos 

Resolução de 
problemas  

simples 

Resolução de  
problemas 
complexos 

Total 

Numérico 8 (8,3%) 15 (15,6%) 4 (4,2%) 27 (28,1%) 
Geométrico 6 (6,3%) 8 (8,3%) 5 (5,2%) 19 (19,8%) 
Medida 4 (4,1%) 11 (11,4%) 6 (6,3%) 21(21,9%) 
Tratamento da 
informação 8(8,3%) 7 (7,3%) 1(1,0%) 16(16,6%) 

Variacional 2 (2,1%) 9 (9,4%) 2(2,1%) 13(13,5%) 
Total 28 (29,1%) 50(52,1%) 18(18,8%) 96(100%) 

 
 
 
c) Escrita 
 
Trata-se de um estudo pioneiro e exploratório, com uma ênfase qualitativa. Nesta área, 
avalia-se a compreensão de um texto escrito pelos alunos. Diferentemente das outras áreas, 
busca-se pormenorizar os saberes e as habilidades que as crianças demonstram ao 
produzirem um rascunho (borrão) e um texto final, seguindo uma dada instrução.  
Alinhadas com o enfoque de “Habilidades para a Vida”, as provas propõem a escrita de 
textos próprios do ambiente familiar e escolar.  
 
A análise da prova de escrita discrimina e exemplifica os tipos de desempenho e 
dificuldades dos alunos, para entregar informações que permitam planejar políticas e 
estratégias de ensino específicos, assim como reorientar as práticas pedagógicas. Dadas as 
peculiaridades enunciadas, o enfoque e os resultados das provas de escrita não são 
apresentados neste relatório, mas em um documento inteiramente dedicado ao tema. 
 
 

3.4.2 Elaboração dos instrumentos de medida cognitiva 
 
Foram elaborados e pré-testados itens de múltipla escolha com um enunciado e quatro 
alternativas de resposta com uma única opção correta, assim como itens de produção 
textual curta onde o aluno devia produzir sua própria resposta. 
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Para a prova de Matemática, havia dois modelos de cadernos de prova, para cada uma das 
séries em estudo. Idêntica situação ocorreu para as provas de Leitura. Na prova de 
Ciências, exclusivamente para os alunos da sexta série, foram utilizados itens abertos e de 
múltipla escolha. Finalmente, para a prova de Escrita foram elaborados também dois 
modelos, um para cada série em estudo, onde se solicitava ao aluno produzir um texto 
escrito, primeiro na forma de rascunho ou borrão que, depois, devia ser passado a limpo, 
seguindo uma determinada instrução. 
 
As provas de Leitura, Matemática e Ciências estavam divididas em 6 blocos, cada um deles 
com um determinado número de itens de múltipla escolha e itens abertos. 
 
No marco do processo de construção dos instrumentos houve sucessivas consultas aos 
países participantes do Serce, com relação à qualidade e pertinência curricular de cada um 
dos itens propostos. O processo de elaboração dos itens foi lento e cuidadoso. Em outubro 
de 2004 os coordenadores nacionais conheceram a primeira proposta de estrutura dos 
diferentes cadernos de prova. 

 
 
3.4.3 Adaptação lingüística e tradução para o português 

 
Constituídos os cadernos de prova com os itens aprovados conceitualmente pelos países, 
procedeu-se à diagramação de uma versão padrão que foi enviada aos coordenadores 
nacionais junto com um formulário em que deviam registrar o código do item, a solicitação 
de adaptação e a devida justificativa, caso houvesse alguma objeção a essa versão. Os 
pedidos de adaptação foram considerados pela Coordenação Técnica, tendo como critério 
não alterar a dificuldade dos itens, seu domino conceitual, seus processos ou estrutura. As 
solicitações não aprovadas foram explicadas, existindo, ainda, a possibilidade de réplica por 
parte do país solicitante, que sempre teve a oportunidade de ampliar a sua argumentação. 
Aprovadas as mudanças para cada país, sob a responsabilidade da Coordenação Técnica, 
diagramou-se uma versão padrão que foi enviada para ser reproduzida nos respectivos 
países. 
 
No caso das provas em português aplicadas no Brasil, realizou-se um processo de dupla 
tradução: as provas originais (em versão padrão em espanhol) foram, primeiro, traduzidas 
para o português e, logo, do português para o espanhol. Posteriormente, a versão original 
em espanhol e a versão resultante da tradução do português para o espanhol foram 
comparadas e validadas, antes de  se autorizar a reprodução das provas do Brasil. 
 
Para o pré-teste, a primeira tradução das provas do espanhol para o português, foi 
coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e pela Secretaria Estadual de Educação do Goiás que, na época participava como 
entidade independente do Llece. Para tal propósito, foi constituída uma equipe de 
especialistas com experiência no ensino das diferentes disciplinas ou áreas específicas, 
com três especialistas em Língua Portuguesa, três especialistas em Matemática, dois 
especialistas em Ciências Naturais, mais um outro com domínio nas duas línguas. Os 
requisitos mínimos para fazer parte da equipe foram ser brasileira(o) nato, com escolaridade 
completa no Brasil e ter um amplo domínio da Língua Espanhola.  
 
Os tradutores receberam um treinamento prévio que lhes permitiu conhecer o Serce, em 
especial o marco conceitual expresso na análise curricular e os documentos de “Habilidades 
para a Vida”, assim como as características das provas e itens. 
 
Para a aplicação definitiva, já na segunda tradução, as versões resultantes da primeira 
tradução para o português foram, de novo, traduzidas ao espanhol por uma especialista em 
ambas as línguas. A especialista não tinha conhecimento prévio das provas e sua língua 
materna era o espanhol. 
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Finalmente, foram contrastadas ambas as versões (a original em espanhol e a proveniente 
da segunda tradução) para identificar possíveis discrepâncias semânticas. Nesse caso, 
foram revistas as traduções para o português, revisão realizada pela coordenadora de cada 
área do conhecimento, conjuntamente com a especialista que coordenou todo o processo 
de tradução no Brasil. 
 
Para realizar as atividades acima descritas, o Inep/Daeb contratou uma especialista em 
avaliação que colaborou, ativamente, com a Coordenação Nacional do Serce no Brasil e a 
Coordenação Técnica do Serce, e também contratou especialistas de Língua Portuguesa e 
Matemática que acompanharam todo o processo de elaboração dos itens, tradução, 
adaptação, montagem dos blocos, análise dos resultados do pré-teste, nova montagem dos 
blocos para a aplicação definitiva, além dos dois processos de correção e codificação das 
respostas abertas, tanto no pré-teste como na aplicação definitiva.   
 
3.5  Questionários de fatores associados 
 
Simultaneamente às provas, também foram aplicados questionários aos alunos testados, a 
suas mães, pais ou responsáveis, a seus professores e aos diretores das escolas onde os 
alunos estudam, com o objetivo de identificar fatores associados ao desempenho escolar.  
 
O desenho dos diferentes questionários correspondeu a um processo de discussão e 
construção permanente de acordos entre especialistas e os coordenadores nacionais do 
Llece. 
 
Os resultados da análise do cruzamento das variáveis dos 10 questionários aplicados com o 
desempenho dos alunos atendem ao objetivo ulterior do estudo, visto que os questionários 
permitem identificar as variáveis do contexto onde ocorrem os processos educacionais 
definidos para atender ao objetivo geral do Serce:  
 

“Gerar conhecimento sobre as aprendizagens de linguagem, matemática e ciências, e sobre 
os fatores associados aos alunos da 3ª e 6ª séries da educação primária, para apoiar os 
países na melhoria de suas políticas e práticas educacionais, com o propósito de oferecer 
uma educação com maior qualidade e eqüidade”.  

 
Quadro 3 – Questionários aplicados no Serce 

Tipo de 
Questionário 

Modelo Código 
Serce 

Forma de 
Aplicação 

Quem responde? 

Do aluno de 
3ª série 

Único QA3 Auto-aplicado 
com orientação 
do Aplicador 

Alunos de 3ª série 

Do aluno de 
6ª série. 

Único QA6 Auto-aplicado 
com orientação 
do Aplicador 

Alunos de 6ª série 

Do professor Único QP Auto-aplicado 
 

Professores de Língua 
Portuguesa e Matemática da 

turma avaliada. 
QL3  Auto-aplicado Professor da respectiva área da 

turma avaliada 
QL6 Auto-aplicado Professor da respectiva área da 

turma avaliada 
QM3 Auto-aplicado Professor da respectiva área da 

turma avaliada 

Da disciplina Quatro 

QM6 Auto-aplicado Professor da respectiva área da 
turma avaliada 

Da família Único QF Auto-aplicado/ 
Entrevista 

Pais ou responsáveis dos alunos 
de 3ª e 6ª séries avaliados 

Do diretor Único QD Auto-aplicado Diretor ou membro da equipe da 
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direção 
Da escola Único QE Entrevista Aplicador com apoio do diretor 

 
 
Para estabelecer ou estruturar o marco conceitual e o desenho dos questionários, partiu-se 
dos principais achados do Primeiro Estudo Internacional Comparativo realizado pelo Llece, 
que era necessário aprofundar, para confirmar e conhecer melhor os efeitos já observados. 
Igualmente, foram revisados os resultados obtidos em outros estudos internacionais 
semelhantes como os realizados pelo Southern and Eastern África Consortium for 
Monitoring Educational Quality (SACMEQ), o Programa Pisa da Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) e o estudo TIMSS da International Association for 
the Evaluation of the Educational Achievement (IEA).  
 
Esse processo foi também permeado pela filosofia do Projeto Regional de Educação para a 
América Latina e o Caribe (Prelac), que pretende promover mudanças para que todos os 
países da região alcancem os objetivos e as metas de Educação para Todos (EPT) até o 
ano de 2015, principalmente no que se refere à melhoria da qualidade e eqüidade 
educacionais. 
 
Neste sentido, o desenho dos questionários enfatizou os fatores que se encontram 
diretamente dentro do âmbito de influência dos sistemas educacionais, principalmente 
aqueles vinculados com os recursos e práticas pedagógicas realizadas dentro e fora das 
salas de aula. Assim, foram elaborados questionários específicos sobre a prática de ensino 
de Língua Portuguesa e Matemática e os professores que lecionam as duas disciplinas para 
mesma turma tiveram de responder a três questionários: Questionário do Professor – o 
questionário sobre o ensino da Língua Portuguesa – Questionário sobre o ensino da 
Matemática. 
 
O cruzamento das diferentes variáveis com o desempenho dos alunos tem efeitos diferentes 
dependendo do país, do tipo de aluno, da escola, da modalidade de ensino ou nível do 
sistema escolar avaliado. Desta forma, as dimensões de análise são muito variadas. Os 
resultados dos alunos, por exemplo, podem estar determinados, em grande medida, pela 
influência da sua família e sua trajetória escolar; pelas experiências do aluno na escola; 
pelas práticas pedagógicas empregadas; pelas políticas e estruturas organizativas as salas 
de aulas, da escola e/ou do sistema educacional ao qual pertencem. 
 
Entretanto, a identificação dos fatores associados ao desempenho deve ser realizada com 
extrema cautela, visto que, a priori, todos os modelos, por tratar-se de representações 
simplificadas da realidade, estão enviesados. Contudo, o que mais interessa é o equilíbrio 
entre a simplicidade e o poder explicativo do modelo adotado.  
 
Além disso, é importante ter clareza no sentido de que não é possível estabelecer relações 
diretas e de certa forma mecânicas entre: (i) os fatores representados pelas diferentes 
variáveis que fazem parte dos questionários e o desempenho dos alunos; (ii) os fatores 
“internos” ao sistema educativo, quando associados aos resultados cognitivos dos alunos e à 
adoção de medidas para melhorar o processo ensino-aprendizagem. O anterior, porquanto 
estabelecer meras relações causais entre fatores e resultados cognitivos deriva em uma 
série de distorções na hora de interpretar os resultados.  
 
A seguir, apresentamos uma síntese das características dos questionários. 
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3.5.1 Questionário da escola (QE) 
 
Objetivo: coletar informações sobre dados gerais da escola. Trata-se de informações que o 
Aplicador coletou por meio de uma entrevista com o diretor ou com alguém designado por 
ele.  
 
Conteúdo do QE:  
 As perguntas de 1 a 3 procuram informação que permita caracterizar a escola como um 

todo: as condições de suas dependências, a composição dos recursos disponíveis e a 
localização da escola.  

 As perguntas 4 e 5 indagam sobre o calendário e horário escolar com o propósito de 
saber qual é o tempo efetivo de trabalho na sala de aula durante o ano letivo, uma vez 
que ele é altamente variável e muito significativo ao se analisar as condições nas quais 
se desenvolve o trabalho escolar.  

 As perguntas 6 e 7 pesquisam dados que permitem estimar o tamanho da escola. 
 A pergunta 8 procura identificar tipos de escolas que nos diversos países adquirem 

denominações particulares, conforme sejam escolas completas, ou seja: aquelas que 
têm ao menos uma turma ou grupo de alunos por série ou ano da educação básica ou 
primária, ou escolas multisseriadas, com uma turma ou mais na qual há alunos de 
diferentes séries.  

 As perguntas 11 a 16 indagam sobre os diferentes bens, serviços, instalações, 
equipamento e programas assistenciais disponíveis na escola, tudo o que contribuirá 
para uma posterior caracterização da escola.  

 
 
 

3.5.2  Questionário do diretor (QD) 
 
Objetivo: coletar informações sobre o perfil profissional do diretor ou responsável pela 
escola e as características centrais dos processos de gestão pedagógica na escola.  
 
Conteúdo:  
 As perguntas de 1 a 14 indagam sobre o perfil profissional do diretor, sua formação e 

situação trabalhista.  
 As perguntas 8 e 9 indagam sobre participação de cursos de aperfeiçoamento.  
 A pergunta 15 pretende discriminar as diferentes instâncias que intervêm em cada uma 

das ações enumeradas. 
 As perguntas 16 a 18 centram-se nos processos de supervisão ocorridos nos dois 

últimos anos.  
 As de número 19 a 22 tratam da existência, dos integrantes e do funcionamento do 

“conselho escolar” ou outra instância de caráter coletivo que, no âmbito escolar, participa 
das decisões institucionais.  

 A pergunta 23 indaga sobre o idioma mais falado na comunidade em que está localizada 
a escola.  

 A pergunta 24 investiga a existência de critérios estabelecidos para o agrupamento de 
alunos.   

 Com a pergunta 25 procura-se identificar quais são as atividades nas quais o diretor 
emprega a maior parte de seu tempo em uma semana típica do período escolar regular.  

 As perguntas 26 e 27 procuram captar a opinião do diretor sobre diferentes aspectos 
vinculados ao funcionamento e ao clima dentro da escola.  

 As perguntas 28 e 29 indagam sobre a existência de orientações relacionadas com a 
convivência e a disciplina dentro da escola.  

 As perguntas 30 e 31 procuram levantar informações sobre o nível de satisfação do 
diretor com seu trabalho e sua situação trabalhista.   
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3.5.3  Questionários aplicados aos professores: questionários do professor (QP), 
questionários das disciplinas (QM3, QM6, QL3, QL6) 

 
Foram aplicados 5 questionários: a todos os professores responsáveis pelas áreas de 
Língua Portuguesa e Matemática, em cada turma que participou do Estudo ou seja, cada 
professor (de Língua Portuguesa ou de Matemática) respondeu: 
 

– Questionário do professor (QP) para cada docente de cada turma avaliada. 
– Questionário do ensino da disciplina (QM3 e QM6; QL3 e QL6) para o professor 

que ministra as aulas da respectiva disciplina.  
 
 

a) Questionário do professor (QP) 
 
Objetivo: coletar informações sobre o perfil profissional de cada professor das turmas que 
estão participando do Estudo em cada escola e sobre as características gerais dos 
processos de trabalho em sala de aula. Por tal motivo é importante destacar que em todos 
os casos a informação que se requer refere-se especificamente à turma que está sendo 
avaliada.  
 
Conteúdo:  
 As perguntas de 1 a 5  procuram caracterizar o professor, bem como sua relação com a 

turma de alunos com a qual trabalha, e com a disciplina que leciona.  
 As perguntas de 6 a 8 são particularmente significativas nos lugares em que haja 

população com predominância de língua indígena ou estrangeira.  
 As perguntas de 9 a 17 abordam os temas centrais do perfil profissional do professor, 

sua experiência na função, seu nível de formação como tal, a forma de acesso ao cargo 
e suas outras atividades laborais.  

 As perguntas 18 e 19 buscam informação sobre o nível de satisfação do professor com 
seu trabalho. É importante, neste caso, ressaltar o caráter confidencial da informação, 
dado que vários dos aspectos indagados podem  ser encarados como 
comprometedores.  

 A pergunta 20 tenta identificar aspectos que se percebem como problemáticos na turma 
na percepção de cada um dos professores.  

 A 21, por sua vez, busca identificar a forma de distribuição do tempo de trabalho do 
professor nas diferentes tarefas realizadas na escola.  

 Na pergunta 22 é necessário insistir em que a resposta permita identificar o grau de 
importância que o apoio técnico assume em cada um dos aspectos enunciados, tendo 
em vista a situação atual do professor, sua formação e os problemas que percebe em 
sala de aula. É desejável que alguma dessas situações tenha alguma relação com o 
identificado como problemático na pergunta 20.  

 As perguntas de 23 a 25 procuram informação sobre as possibilidades, freqüência e tipo 
de uso de computador. 

 
 

b) Questionários do ensino da disciplina (QM3, QM6, QL3, QL6) 
 

Objetivo: coletar informações que permitam reconhecer as oportunidades de aprendizagem 
dos alunos em cada uma das disciplinas. Por isso é importante insistir com os professores 
para que informem sobre as práticas reais que executam na sala de aula, reiterando o 
caráter confidencial da informação. 
Este conjunto de questionários tem a mesma estrutura e centra-se na pesquisa dos 
aspectos mais específicos do ensino de cada uma das disciplinas nas turmas que estão 
sendo avaliadas.  
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Conteúdo do QM3 e QM6:   
 As perguntas 1 e 2  devem permitir estimar o tempo efetivo de ensino, uma vez que se 

pressupõe que ele seja bastante variável.  
 A pergunta 3 indaga sobre o uso de recursos específicos para o ensino em cada uma 

das disciplinas. É importante insistir na resposta em cada um dos casos, pela existência 
dos recursos como pela freqüência de sua utilização.  

 A pergunta 4 procura fazer uma primeira estimativa da distribuição do tempo dedicado 
ao desenvolvimento de  cada um dos principais blocos de conteúdo. 

 Complementando a pergunta feita no QP, é importante precisar – pergunta 5 –, neste 
caso, em quais destas áreas antes mencionadas se percebe maior necessidade de 
apoio técnico.  

 A pergunta 6 apresenta uma enumeração ampla dos conteúdos da disciplina.  É muito 
importante insistir com os professores que usem o tempo necessário para responder, 
uma vez que, em cada caso, é indispensável responder qual conteúdo foi abordado, 
quando e com qual profundidade. Pode ocorrer de o vocabulário em que os conteúdos 
são apresentados ser considerado complexo, no entanto, deve-se solicitar o maior 
esforço possível para obter uma resposta completa.  Por meio dessa informação se 
poderá estimar o nível de cobertura curricular alcançado em cada caso.  

 As perguntas de 7 a 10 procuram informações sobre diferentes tipos possíveis de tarefas 
que os professores solicitam a seus alunos, a freqüência e o cálculo da dificuldade das 
mesmas e a utilização destas tarefas no processo de ensino.  

 As perguntas 11 e 12 abordam, especificamente, o tema das estratégias de avaliação 
mais freqüentes no trabalho em sala de aula e a finalidade das mesmas.  

 
 

3.5.4 Questionário do aluno (QA) 
 

Conteúdo do QA3 e QA6:  
Em ambos os casos (QA3 e QA6) o questionário se encontra organizado em três grandes 
grupos de perguntas:  

 sobre o aluno;  

 sobre a escola e sua turma;  

 sobre os materiais de trabalho, atividades na escola e dever de casa.  

O QA6 tem as mesmas perguntas do QA3, com várias perguntas adicionais.  
 
 

3.5.5 Questionário da família (QF) 
 

Objetivo: coletar informações que permitam caracterizar a estrutura familiar dos alunos que 
participam do Estudo e a relação que elas têm com as atividades escolares do aluno.  
 
Conteúdo do QF:  
 As perguntas de 1 a 3 focam a identificação da pessoa que responde ao questionário, o 

nível de escolaridade do pai e da mãe do aluno/a e a composição do grupo familiar.  
 As perguntas 4 e 5 indagam sobre a idade de ingresso do aluno/a na escola e a sua 

língua materna.  
 As perguntas de 6 a 10 são destinadas a obter informações que permitam caracterizar o 

nível socioeconômico da família, razão pela qual é particularmente importante evitar as 
omissões nas respostas de cada uma das alternativas, de forma que se possa contar 
com as informações completas a esse respeito.  

 As perguntas 11 e 12 indagam sobre a existência de livros em casa e a freqüência das 
atividades de leitura junto com a criança.  
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 As perguntas 13 e 14 procuram informação sobre a trajetória escolar da criança na 
primeira infância. É importante esclarecer tudo que for necessário para se conseguir 
identificar o tipo de educação à qual a criança teve acesso antes do início da 
escolaridade obrigatória (creche, jardim da infância, pré-escola).  

 Finalmente, as perguntas de 15 a 20 centram-se nas informações sobre a relação entre 
a família do aluno e a escola, sua participação em diferentes instâncias, conhecimento 
dos professores da criança e sua opinião sobre o funcionamento e as características da 
escola.  

 
Uma vez definidas as versões nacionais dos questionários, atendendo às respectivas 
adaptações solicitadas pelos países, os instrumentos passaram por um pré-teste. As 
observações resultantes, os comentários dos aplicadores e respondentes e os indicadores 
estatísticos gerados logo após o processamento dos dados, foram objeto de estudo e 
análise para definir e ajustar as perguntas que, finalmente, apareceram na versão definitiva 
dos questionários. 
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4 
PRÉ-TESTE DOS ITENS 

 
 
 
 
 

As provas foram aplicadas em uma operação piloto implementada nos países participantes, 
com a direção e o controle da respectiva Coordenação Nacional do Serce, seguindo as 
pautas indicadas no Manual do Coordenador Nacional para essa aplicação piloto. As 
amostras nacionais da aplicação piloto foram suficientemente grandes e diversas para 
valorar as propriedades estatísticas dos itens e das provas em seu conjunto. Houve 
aplicação piloto em todos os países, exceto no Equador. No Brasil, o pré-teste foi feito no 
Estado de Goiás.  

 
Uma vez consolidadas as informações, os dados foram processados de acordo com a 
metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), especificamente com o Modelo do Rasch, 
segundo acordado entre os países participantes.  
 
Posteriormente, houve várias reuniões na forma de painel de especialistas de área, para 
analisar os indicadores estatísticos encontrados, selecionar os itens com melhor 
desempenho, os que cumpriram com as especificações previstas no desenho, bem como 
para realizar a montagem dos blocos e cadernos de prova para a aplicação definitiva. Em 
cada reunião participaram pelo menos dois especialistas de área, um especialista em 
avaliação e outro em psicometria. O Brasil participou de todos os painéis, tanto enviando os 
especialistas de área como a especialista em medidas que colaborou com a Coordenação 
Técnica do Serce.  
 
É importante assinalar que durante o processo de estruturação das provas para a aplicação 
definitiva, foram atendidas, integralmente, as recomendações produto da segunda reunião 
do Comitê Técnico Consultivo, no sentido de manter a estrutura, o enunciado e as 
alternativas de resposta de todos os itens de forma idêntica aos que foram utilizados no pré-
teste, com a finalidade de assegurar a estabilidade no valor e a estrutura de seus 
indicadores estatísticos. 
 
Na prova de Escrita, cujos resultados não são informados no presente relatório, pois serão 
objeto de uma publicação específica, para obter as versões definitivas, também se 
consideraram as observações produto do pré-teste e o nível de consistência entre os 
corretores nacionais e a equipe de supervisão da Coordenação Técnica do Serce, à luz dos 
indicadores estatísticos produto do processamento dos dados, realizado também com o 
Modelo do Rasch. 
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5 
CORREÇÃO E CODIFICAÇÃO DOS ITENS DE RESPOSTA 

CONSTRUÍDA 
 
 
 
 
 

5.1  Codificação de respostas abertas de Matemática e Ciências 
 

Para assegurar a mesma metodologia na codificação das respostas abertas das provas de 
Matemática e Ciências, a Coordenação Técnica implementou varias medidas: foram 
elaborados manuais e instrutivos que deveriam ser seguidos rigorosamente, foram 
realizadas oficinas de treinamento e houve um apoio permanente via Internet para as 
equipes nacionais responsáveis por esta tarefa. 

 
A prova de Ciências tinha seis itens abertos, enquanto que a de Matemática tinha seis itens 
abertos na 3ª série e nove itens abertos na 6ª série. Para codificar as respostas, foram 
seguidas as pautas indicadas nos instrutivos para organizar os processos de codificação e 
os critérios registrados nos respectivos manuais para a codificação. 
 
Para essa codificação foi utilizado o modelo de crédito parcial com um código de dois 
dígitos: o primeiro indicava o crédito outorgado (nulo, parcial ou total) e o segundo permitia 
identificar o tipo de processo seguido pelo aluno. Assim sendo, o primeiro dígito 
correspondia a crédito total, quando a resposta era correta; crédito parcial, quando a 
resposta mostrava que o aluno dirigia parte dos processos avaliados pelo item, mas cometia 
alguns enganos no procedimento, isto é, se a resposta era parcialmente correta; crédito nulo 
quando a resposta era incorreta. O segundo dígito indicava o processo realizado pelo aluno 
para responder ao item, no caso do crédito total ou parcial, ou o tipo de engano cometido no 
caso de crédito nulo. Adicionalmente, foram considerados códigos especiais para situações 
de ausência de resposta ou para item não aplicados (por exemplo, por problema de 
impressão no caderno de prova ou falta de página). 
 
 
5.2 Correção da prova de Escrita 
 
De maneira análoga à codificação das respostas abertas de Matemática e Ciências, os 
países avaliaram, de forma descentralizada, as provas de Escrita, levando em conta que o 
processo foi muito mais complexo e requereu maiores controles, devido à natureza e 
objetivos da prova, que compreenderam a valoração de 19 aspectos para a 3ª série e 22 
aspectos na 6ª série.  
 
Para realizar a correção, a Coordenação Técnica do Serce organizou duas oficinas para 
treinar os representantes de cada país, responsáveis pela coordenação dos trabalhos. No 
Brasil, além desses coordenadores, contamos com a figura de uma coordenadora geral do 
processo que foi a mesma pessoa que prestou apóio à Coordenação Técnica do Serce, e 
ela, além de realizar os treinamentos a todos os grupos de corretores de Matemática e 
Língua Portuguesa, também, supervisionou todo o processo. 
 
Seguindo as indicações dos manuais, apenas uma amostra de provas de Escrita de cada 
país deveria ser corrigida. Como foram utilizados somente dois modelos de cadernos de 
prova e não seis como nas demais disciplinas, para inferir os resultados com um nível de 
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precisão estatística de 95% de confiança no interior dos países, o tamanho requerido 
reduziu significativamente.  
 
 
5.3 Recorreção e recodificação das provas 
 
A Coordenação Técnica do Serce selecionou uma subamostra de 70 cadernos de prova de 
Escrita por série (35 de cada tipo) denominado “grupo A” ou subamostra de recorreção, para 
cada país. Os cadernos de prova deviam ser organizados em sete grupos ordenados 
segundo o código atribuído a cada aluno, estabelecendo um sistema de dupla codificação 
para a amostra completa. 
 
Para Matemática, foram sorteados 30 cadernos de prova já codificados por especialistas 
brasileiros, tanto da 3ª como da 6ª série.  
 
Em geral, o procedimento acima descrito devia realizar-se identicamente para todos os 
países. Apesar disso, a situação do Brasil foi diferente, porquanto era o único país com uma 
língua diferente. Sendo assim, a Coordenação Nacional do Brasil solicitou que os cadernos 
dos alunos brasileiros fossem recodificados (Matemática) e recorrigidos (Escrita) por 
docentes brasileiros com experiência recente em sala de aula, até devido à familiaridade 
com a escrita (errada ou não) dos alunos das séries em estudo. Assim sendo, o Inep/Daeb 
realizou uma seleção inicial de professores especialistas e encaminhou seus dados para a 
Coordenação Técnica do Serce fazer a seleção final. Desta forma, para preservar a lisura do 
processo de correção, a Coordenação Técnica do Serce enviou as provas para recorreção e 
recodificação diretamente para os especialistas, não contando com a intervenção do 
Inep/Daeb neste procedimento.  
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6 

APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
A aplicação dos instrumentos do Serce foi realizada diretamente pelas coordenações 
nacionais dos países participantes, com o apoio da Coordenação Técnica do Serce, em 
concordância com o desenho estabelecido no Plano de Trabalho, assegurando o 
cumprimento dos critérios e procedimentos definidos. 

 
As datas de execução do trabalho de campo foram diferentes nos países com calendário 
norte (acima da linha equatorial) e naqueles com calendário sul, mantendo-se a regra de 
aplicar os instrumentos ao final do ano letivo. Sendo assim, no Brasil, os instrumentos foram 
aplicados, simultaneamente, na semana de 20 a 24 de novembro de 2006, nas 25 unidades 
da Federação.  

 
A Coordenação Nacional do Brasil ficou responsável por estruturar e assegurar que as 
condições de aplicação estivessem de acordo com os procedimentos estabelecidos e 
comuns a todos os países. 
 
Para tanto, foi realizada uma licitação da qual foi vencedora a empresa Herkenhoff & Prates, 
que ficou responsável pela constituição de uma rede de aplicação incluindo todas as 
secretarias estaduais de educação participantes, pela reprodução e empacotamento dos 
instrumentos, pela distribuição do material para as Unidades da Federação, pela seleção e 
capacitação dos coordenadores estaduais, supervisores e aplicadores, pela realização dos 
treinamentos dos coordenadores estaduais, supervisores e aplicadores, pela aplicação dos 
instrumentos, pelo recolhimento e organização dos instrumentos, pela contratação dos 
corretores e codificadores dos itens de resposta construída e pela constituição das bases de 
dados para capturar toda a informação mediante uma interfase (módulo) especialmente 
desenhado pela Coordenação Técnica do Serce.  
 

A execução dos trabalhos contratados foi inteiramente acompanhada e apoiada pelos 
técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
na condição de Coordenação Nacional do Llece.  

 

A primeira medida tomada foi avaliar de forma objetiva os perfis do conjunto de 
colaboradores necessários e contratar aqueles que a empresa não possuía, constituindo a 
Equipe Central do Serce. A Estrutura Organizacional do Projeto é mostrada na Figura 1: 
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Figura 1 – Estrutura organizacional 
 
 
 
Enquanto a empresa estruturava a equipe central e preparava o trabalho de campo, a 
Coordenação Nacional do Brasil traduziu e adaptou à realidade brasileira um instrutivo para 
cada um dos diretores das escolas que participariam do estudo. 
 
Trabalhar com a ativa participação dos diretores das escolas foi uma boa experiência, 
porque estimulou a sua colaboração, principalmente na obtenção de uma alta taxa de 
resposta do questionário de família, que era motivo de preocupação, já que não é costume 
fazer com que os pais dos alunos compareçam escola para responder a um instrumento 
dessa natureza.     
 
Contudo, é conveniente ressaltar que dada a grande autonomia de que gozam os diretores 
das escolas brasileiras, a grande quantidade de informação contida no instrutivo 
comprometeu de tal forma aos diretores que provocou dois tipos de situação: (i) diretores 
que contribuíram de forma decisiva e eficaz para a aplicação dos instrumentos apoiando os 
aplicadores, procurando soluções e adequando-se às instruções e orientações contidas no 
documento; (ii) alguns diretores que assumiram o controle total da aplicação, e, uma vez de 
posse das informações, chegaram, inclusive, a alterar algumas disposições, como a ordem 
de aplicação dos instrumentos. De qualquer forma, e por tratar-se de uma situação inédita,7 
a experiência foi considerada muito bem-sucedida. 

                                                 
7 No Perce realizado em 1998 houve aplicação de questionários da família, mas não foi dada a responsabilidade 
aos diretores de procurar mecanismos para garantir o percentual mínimo de respostas necessárias para que o 
Brasil fosse considerado na hora das análises.  
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6.1 Calendário de aplicação 
 
Levando em consideração que havia três provas a serem aplicadas além dos questionários, 
o processo de aplicação foi de dois dias em cada escola, assim distribuídos: 

 
 

Quadro 4 – Cronograma de aplicação para a 3ª série do ensino fundamental 
PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA 

PROVA DE LEITURA PROVA DE MATEMÁTICA 
Instruções  Instruções  

Desenvolvimento (60 minutos) Desenvolvimento (60 minutos) 
Tempo adicional (até 10 minutos) Tempo adicional (até 10 minutos) 

Recolhimento do material  Recolhimento do material  
Intervalo (20 minutos) Intervalo (20 minutos) 
PROVA DE ESCRITA QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

Instruções  Instruções   
Desenvolvimento (45 minutos) 

Tempo adicional (até 10 minutos) 
Desenvolvimento (cerca de 20 minutos) 

Recolhimento do material  Recolhimento do material   
Entrega do Questionário da Família Recebimento do Questionário da Família 

 
 
 

Quadro 5 – Cronograma de aplicação para a 6ª série do ensino fundamental 
PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA 

Prova de Leitura Prova de Matemática 
Instruções  Instruções  

Desenvolvimento (60 minutos) Desenvolvimento (70 minutos) 
Tempo adicional (até 10 minutos) Tempo adicional (até 10 minutos) 

Recolhimento do material  Recolhimento do  material  
Intervalo (20 minutos) Intervalo (20 minutos) 
PROVA DE ESCRITA QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

Instruções  Instruções   
Desenvolvimento (45 minutos) Desenvolvimento (cerca de 45 minutos) 

Tempo adicional (até 10 minutos) Recolhimento do material 
Recolhimento do material  

Entrega do Questionário da Família 
Recebimento do Questionário da Família 

 
 
 
6.2 Aplicação dos instrumentos para alunos portadores de necessidades especiais 
incluídos em turmas de ensino regular 
 
Com o propósito de seguir os mesmos critérios em todos os países participantes do Serce, 
com relação aos alunos com necessidades educativas especiais ou limitações que lhes 
impedissem a participação no Serce, foram seguidas as seguintes instruções, permitindo-se, 
apenas, a exclusão de alunos com alguma das seguintes características: 
 Incapacidade funcional: trata-se de incapacidade física permanente, de moderada a 

severa, que algum aluno pode ter e que o impeça de responder às provas, por exemplo, 
a cegueira. Quando a incapacidade funcional não impede a participação na avaliação —
por exemplo, no caso de um aluno com surdez que estuda há mais de dois anos — é 
necessário aplicar as provas ao aluno.  

 Incapacidade intelectual: é a incapacidade emocional ou intelectual que algum aluno 
pode ter, com um diagnóstico de retardo cognitivo, efetuado e certificado por um 
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profissional devidamente credenciado, salvo naqueles casos nos quais seja 
materialmente impossível obter tal certificado. Esta definição inclui aqueles alunos que 
são emocional ou intelectualmente incapazes de seguir instruções simples, como os que 
apresentam um quadro moderado de autismo. Os alunos NÃO devem ser excluídos 
simplesmente por ter um desempenho escolar baixo, dificuldades de aprendizagem ou 
problemas de comportamento. 

 Limitação do domínio do idioma: dá-se quando o aluno tem língua materna diferente 
do português, e estuda há menos de dois anos utilizando esta língua, o que vem 
constituir uma barreira e limitação para ler e compreender as provas em condições 
aceitáveis. 

 
Nos casos descritos acima, devidamente comprovados, cabia ao diretor da escola tomar as 
providências para direcionar o aluno para outra atividade, sem quaisquer constrangimentos. 
Caso houvesse alunos com dificuldades diferentes das citadas, o aplicador devia registrar o 
caso no formulário de controle da aplicação, mas o aluno permanecia na sala de aula e fazia 
a prova. 
 
 
6.3  Treinamentos 
 
Os treinamentos, especialmente os de coordenadores de Unidade de Federação (UF), 
foram executados de forma centralizada e implementados em sintonia com a Coordenação 
Nacional do Brasil.  
 
O treinamento das equipes de campo – realizado em dois momentos distintos: treinamento 
de coordenadores de UF e, posteriormente, treinamento de supervisores e aplicadores – 
ocorreu de acordo com os cronogramas.  
 
As dificuldades decorrentes da falta de informações atualizadas do cadastro das escolas da 
amostra, até pelo fato de grande parte delas serem do estrato rural onde não havia formas 
de comunicação, trouxe um impacto nas ações planejadas. Especialmente para o 
treinamento dos aplicadores, essa última situação exigiu ajustes em procedimentos e em 
materiais de controle (manuais, formulários, orientações e correlatos) que complementaram 
os instrumentos oficiais elaborados pelo Llece. 
 
A obrigatoriedade de se manter inalterados os documentos oficiais – especialmente o 
Manual do Aplicador – , gerou a necessidade da elaborar instrumentos adicionais, ajustados 
à realidade brasileira. As equipes de campo, então, tiveram que trabalhar com instrumentos 
oficiais (que não espelhavam a realidade) e outros produzidos para orientar a aplicação, 
sendo necessário, em alguns casos, consultar diferentes documentos para obter orientações 
acerca de um determinado processo, o que provocou dificuldades e algumas 
inconsistências, apuradas após a aplicação dos instrumentos. 
 
 
6.4  Ambiente virtual 
 
A Herkenhoff & Prates estruturou um processo de constante acompanhamento e apoio aos 
treinamentos descentralizados, junto com a Coordenação Nacional do Serce no Brasil, 
esclarecendo dúvidas, auxiliando ou assumindo processos decisórios e responsabilidades 
por ocorrências não previstas, em tempo real, suprindo ou minimizando as dificuldades 
apresentadas pelas equipes descentralizadas. 
 
O ambiente virtual – com suas funcionalidades e contribuições – foi ferramenta importante 
nessa assistência aos coordenadores das UFs por ocasião do treinamento dos aplicadores. 
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O monitoramento contínuo permitiu verificar, acompanhar e avaliar o adequado 
cumprimento dos cronogramas e atividades previstas. A atividade contou com 
procedimentos padronizados em cada UF, de tal forma que cada Aplicador informava ao 
Coordenador, ao final de cada dia sobre a situação vivenciada e os resultados obtidos. O 
Coordenador da UF, utilizando o ambiente virtual, transmitia o resultado da atividade diária 
de aplicação, informando, além da aplicação em si, os quantitativos de instrumentos 
respondidos. 
 
Os técnicos do Inep/Daeb, assim como os Monitores e Observadores Internacionais, tiveram 
acesso ao ambiente virtual, mediante a inclusão de logins e senhas especiais, para, 
também, fazerem esse acompanhamento e subsidiar as decisões que ultrapassassem o 
âmbito de ação da empresa contratada. 

 
 

6.5  Aplicação do questionário da família 
 
Para poder cumprir as metas do estudo e obter resultados válidos e confiáveis, a 
Coordenação Técnica do Serce determinou um percentual mínimo de questionários 
respondidos para cada país. Portanto, a aplicação do Questionário da Família foi objeto de 
estratégias específicas que asseguraram e ultrapassaram o cumprimento das metas de 
respostas determinadas. Foram utilizadas uma ou várias das seguintes alternativas 
estabelecidas para a aplicação do instrumento, dependendo da situação de cada escola: 

 O procedimento padrão para aplicação do questionário foi a sua entrega no primeiro dia 
da aplicação, com recolhimento no final do segundo dia, em envelope fechado, para 
garantir o sigilo das informações e tranqüilidade da família. 

 Esse procedimento foi complementado por entrevistas individuais ou coletivas, em local, 
dia e hora definido em conjunto com o Diretor da Escola, quando necessário. 

 O Coordenador da UF, em conjunto com os Aplicadores, acompanhou 
permanentemente os resultados obtidos em termos de percentual de respostas e, não se 
configurando o atendimento do mínimo exigido, adotou providências alternativas com 
vistas a alcançar ou ultrapassar esse patamar: 

- Em situações em que, considerando as características do contexto e os contatos 
prévios com a direção da escola, avaliou-se que a aplicação utilizando a 
metodologia descrita anteriormente não era adequada, o Coordenador da UF ou o 
Aplicador negociou com o Diretor da Escola a destinação de um espaço físico na 
escola para realizar um encontro coletivo com os pais dos alunos participantes da 
amostra. Assim, o Diretor emitiu um convite aos pais para comparecerem à 
Escola em horário pré-determinado, preferentemente no primeiro dia da 
aplicação. 

- Havendo disponibilidade de local, de participação de um dos membros da equipe 
da UF e dependendo da quantidade de respostas obtidas em reuniões ocorridas 
no primeiro dia da aplicação, o Coordenador da UF ou o Aplicador solicitou a 
convocação de uma segunda reunião, com novo convite para os pais que não 
puderam comparecer à primeira. 

- Adicionalmente, quando necessário, o Aplicador programou visitas domiciliares 
para coleta de dados do questionário. 

 

A aplicação dos questionários se deu conforme previsto, não tendo sido registrada 
dificuldade específica quanto ao conteúdo dos instrumentos.  
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Quanto às formas de aplicação, a metodologia era definida juntamente com o diretor da 
escola que conhecia a realidade dos pais das famílias dos alunos. Então, houve duas 
formas, quais sejam:  

 Questionário auto-aplicado: no primeiro dia de aplicação, o questionário e respectivo 
envelope foram enviados à família por meio do aluno ou foi entregue pessoalmente ao 
pai, mãe ou responsável pelo aluno, combinando a sua devolução no dia seguinte. O 
instrumento foi devolvido no próprio envelope em que foi enviado, fechado, para garantir 
o sigilo das informações e tranqüilidade da família. Este mecanismo foi apropriado para 
cidades, bairros ou escolas onde as famílias eram alfabetizadas. 

 Entrevista: Quando a auto-aplicação do instrumento apresentava dificuldades, foram 
convocados à escola o pai, a mãe ou o responsável de cada aluno avaliado para aplicar 
o questionário mediante entrevista individual ou coletiva (fazendo as perguntas ao 
grupo). Para tanto, o aplicador juntamente com o diretor da escola definiram o local, dia 
e hora para realizar as entrevistas.  

 
No que diz respeito à aplicação em si, de forma geral, aplicadores e Coordenadores de UF 
descrevem que foi extremamente difícil compatibilizar a aplicação do Questionário da 
Família com os horários e circunstâncias em que os pais estavam disponíveis, o que 
demandou a adoção de diferentes estratégias, para assegurar o percentual necessário de 
respostas. 
 
Desta forma, e segundo os registros dos aplicadores, que constam nos formulários, para a 
aplicação do Questionário da Família, as dificuldades encontradas foram as seguintes: 
 

Quadro 6 – Dificuldades registradas pelos aplicadores 

Turma Dificuldades  

MA – uma turma de 6ª série  

Não foi possível recolhimento de dois questionários, 
pois os alunos moram em um outro povoado muito 
distante e a escola não tinha o endereço completo 
dos alunos. 

MG – uma turma de 6ª série 

Segundo a direção da escola, houve dificuldades para 
recuperar alguns questionários de família dos alunos 
da turma em função dos alunos pertencerem a 
famílias envolvidas em atividades ilícitas. 

PB – uma turma de 6ª série  Questionário extraviado por um aluno. 
PB – uma turma de 3ª série  Questionário extraviado por um aluno. 

RJ – uma turma de 3ª série  
Os pais de um aluno se recusaram a responder ao 
questionário, mesmo o Inspetor da Escola tendo ido à 
casa do aluno para solicitar o preenchimento. 

SP  –  uma turma da 6ª série   Questionário extraviado pela família. 
 
 
O quantitativo de questionários preenchidos pelos pais dos alunos é o seguinte: 

 
 

Tabela 8 – Taxa de resposta do questionário da família 
 Percentual da amostra 

inicial 
Percentual de resposta com relação 

aos alunos presentes em sala de aula 
3ª série 87,4 % 92,7 % 
6ª série 82,6 % 87,8 % 
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6.6 Medidas adotadas para garantir a confidencialidade dos instrumentos 
 
Em termos gerais, foram definidas medidas, normas de conduta e requisitos de segurança para 
atender aos seguintes requisitos fundamentais: 

 Todas as pessoas que tiveram acesso às provas assinaram um Termo de Compromisso 
sobre Confidencialidade. 

 Os documentos e materiais classificados como “de segurança” foram controlados, e sua 
entrega e recepção foi autorizada, somente, às pessoas que faziam parte da Equipe 
Central da instituição contratada pelo Inep. 

 As provas não podiam ser xerocadas de nenhuma forma, exceto alguns exemplares da 
amostra de produções textuais da prova de Escrita, para efeitos do treinamento dos 
corretores. 

 Os arquivos eletrônicos com as provas estavam protegidos com uma senha restrita às 
pessoas indicadas pela Coordenação Nacional do Serce no Brasil. 

 Incluíram-se números correlativos em todos os instrumentos para atender rigorosamente 
à distribuição dos modelos em BIB espiral, no caso dos cadernos de prova, o que 
permitiu realizar um controle seguro na impressão, empacotamento, distribuição, 
devolução e processamento das informações. 

 Determinou-se com antecedência a quantidade de pessoas encarregadas de receber os 
pacotes, com instruções específicas de conferir e verificar os lacres e a integralidade dos 
materiais recebidos. 

 As pessoas que entregavam e recebiam os materiais revisaram, de forma conjunta, as 
quantidades, características, integridade física e outros aspectos que comprovavam a 
segurança e a confidencialidade dos instrumentos empacotados. 

 Os malotes com as provas para o 1º e 2º dia foram abertos somente na sala de aula e 
sua integridade foi confirmada por dois alunos que assinaram o Registro de Ocorrências, 
testemunhando que o lacre estava fechado. Também os malotes saíram da sala 
lacrados, sendo abertos somente por membros da Equipe Central, ao receber e conferir 
os materiais. 

 Finalmente, realizou-se uma revisão rigorosa de todo o material de aplicação, ao 
retornar da etapa de aplicação, verificando os tipos e quantidades de instrumentos, a 
partir dos mapas de controle de recebimento, elaborados como “espelhos” dos mapas de 
controle de empacotamento e distribuição. 

 

 
6.7  Controle de qualidade 
 
Ao longo do estudo, foram estabelecidos procedimentos para assegurar a qualidade do 
processo e a confiabilidade e comparabilidade dos resultados do Serce. Os critérios 
definidos orientaram o trabalho dos Coordenadores Nacionais, facilitaram a documentação e 
sistematização dos processos, garantiram a padronização de todas as atividades e a 
qualidade dos trabalhos de supervisão.  
 
Como parte do controle de qualidade do estudo, a Coordenação Nacional do Serce no Brasil 
implementou um sistema de supervisão e observação externa da aplicação dos 
instrumentos do Serce, em conformidade com as normas internacionais adotadas em todos 
os países participantes. Este mecanismo contemplava a participação de técnicos do 
Inep/Daeb, do Observador Internacional e dos Monitores Externos.  
 
Desta forma, todo o processo de aplicação dos instrumentos foi acompanhado, diretamente, 
por um Observador Internacional e vários Monitores Externos, não vinculados ao Inep, os 
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quais visitaram as instalações do Inep, da empresa contratada, entrevistaram membros das 
equipes técnicas e observaram os locais de preparação dos instrumentos. Em seguida, 
visitaram escolas onde se realizaram aplicações de instrumentos, observando os trabalhos 
desenvolvidos em salas de aula no período programado, averiguando e relatando se os 
procedimentos definidos para o Serce obedeceram às indicações determinadas pelo Llece. 
 
O Observador Internacional foi nomeado pela Coordenação Técnica do Serce e 
permaneceu no Brasil durante a semana de aplicação; os Monitores Externos eram 
brasileiros selecionados pelo Observador Internacional, de uma lista de pessoas 
apresentada pelo Inep/Daeb, que reuniam os requisitos definidos pela Coordenação Técnica 
do Serce. Nenhum deles tinha vínculo com o Inep/Daeb. 
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7 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 

 
7.1  Estruturação das bases de dados 
 
Previamente ao processo de constituição das bases de dados, a Coordenação Técnica do 
Serce organizou um treinamento para a utilização do software (interfase), desenhada 
especialmente para a captura dos dados, dirigido aos técnicos dos países responsáveis pelo 
processo.  
 
O técnico do Inep que participou do treinamento conheceu o software desenvolvido, o 
manual de captura dos dados e o manual de usuário do software, que apresentava as 
seguintes utilidades: 

 importação e atualização dos dados relacionados com escolas, alunos, professores, 
codificadores de respostas abertas e corretores da prova de Escrita; 

 captura de respostas dos cadernos de prova e de questionários; 

 geração de listados de escolas, turmas e alunos por turma e escola; 

 geração de amostras do estado da digitação e listados de instrumentos ainda por digitar; 

 validação da atribuição dos cadernos de prova, cadernos de prova digitados de alunos 
ausentes, tempo de registro dos cadernos de prova e da dupla digitação das respostas. 

 

Além disso, e como procedimentos de controle, a Herkenhoff & Prates realizou: 

 dupla digitação de todo o material; 

 rotina de comparação de ambas as bases digitadas para geração de críticas e 
conseqüente correção dos erros, porventura localizados. Tal rotina foi realizada no 
momento da segunda digitação, quando eram realizados os acertos necessários; 

 validação amostral dos dados digitados (10%). 
 
A digitação dos dados ocorreu em três etapas: (a) digitação das listas de presença de 
alunos; (b) todos os questionários e demais instrumentos de controle e os cadernos de 
prova de escrita; (c) cadernos de prova de Matemática e planilhas de avaliação de Escrita. 
 
Como houve dupla digitação, que só podia ser realizada de forma externa à interfase 
enviada pela Coordenação Técnica do Serce, foi necessário definir procedimentos para que 
se garantissem as restrições de domínio, a integridade referencial e as dependências 
funcionais dos dados.  
 
Os dados, então digitados, após serem submetidos aos procedimentos de controle, 
verificação e validação descritos, foram carregados nos bancos de dados da interface 
desenvolvida pela Coordenação Nacional do Serce, para serem disponibilizados para a 
Unesco/Orealc. 
 
Ao término do processo, a Coordenação Nacional do Serce no Brasil tinha as bases de 
dados constituídas, processadas e consolidadas no formato Microsoft Access 2000, por 
meio da interface desenvolvida pela Coordenação Nacional do Serce, obedecendo 
rigidamente à estrutura das tabelas integrantes da interface. 
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Posteriormente, o módulo foi enviado à Coordenação Técnica do Serce, em Santiago do 
Chile, que realizou outras atividades de checagem dos dados, assim como a verificação da 
correção das provas de Escrita e a codificação das provas de Matemática, já comentada, o 
que gerou a necessidade de inúmeras conferências e retrabalho para que se garantisse a 
qualidade e confiabilidade dos dados do Brasil. 
 

 
7.2  Depuração das bases de dados 
 
Os especialistas da Coordenação Técnica do Serce realizaram a depuração das bases de 
dados dos países, para deixá-las prontas para as análises. Os procedimentos realizados, 
para todas as séries e disciplinas, foram: 
 

• Eliminação de registros de alunos por informação insuficiente – foram 
eliminados os registros dos estudantes avaliados que responderam menos de 50% 
dos itens de qualquer um dos dois blocos do caderno de prova. O propósito desta 
depuração é contar com a informação dos estudantes que assumiram a avaliação tal 
como foi desenhada, em relação ao tempo disponível para responder o caderno de 
prova, que supõe um certo nível de leitura e de compreensão do que foi perguntado 
ao aluno. Assume-se que o tempo para responder a prova pode ter sido insuficiente 
para aqueles estudantes com menos de 50% de resposta ou que a prova foi muito 
complexa para o seu nível de desempenho. 

 
• Eliminação de registros de alunos com perguntas não alcançadas: 

 
Procedimento 1 – foram eliminados os registros daqueles estudantes avaliados que 
não responderam aos dois últimos itens do bloco localizado na segunda posição do 
caderno de prova. De igual forma, como foi mencionado acima, supõe-se que o 
tempo disponível para responder a prova pode ter sido insuficiente para aqueles 
estudantes que não terminaram de responder a prova. Esta eliminação de registros é 
feita antes de se realizar as análises dos dados, porque a base de dados que resulta 
deste processo é a que se utiliza para a estimativa dos valores de ajuste dos 
estudantes. 
 
Procedimento 2 – depuração por desajuste de estudantes avaliados: eliminam-se 
os registros daqueles estudantes avaliados cujo valor de ajuste próximo ou 
longínquo seja inferior a 0.7 ou superior a 1.3. Este processo acontece só com os 
estudantes que responderam pelo menos um item da prova e as duas últimas 
perguntas do caderno de prova. O resultado é uma nova base de dados só com os 
registros dos estudantes que se utilizam para a estimativa dos parâmetros dos itens, 
blocos e provas. 
 
 

7.3  Análise dos dados 
 
As análises, segundo o Modelo de Rash, foram realizadas com o método de estimativa que 
utiliza o Winsteps, conhecido como Joint Maximum Likelihood Estimation (JMLE), também 
chamado UCON (Unconditional Maximum Likelihood Estimation), que tem a vantagem de 
produzir estimativas simétricas e ser muito flexível para trabalhar com dados omitidos 
(missing), além de sua capacidade para analisar provas de grande tamanho (as provas do 
Serce tinham entre 66 e 96 itens) assim como não supõe uma distribuição específica de 
pessoas (as amostras do Serce são independentes para cada país). Vale ressaltar que, com 
este método, as estimativas apresentam viés quando o conjunto de dados é pequeno, o que 
não procede no Serce.   
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O software pode trabalhar de maneira simultânea com vários formatos de itens (dicotômicos, 
de múltipla escolha com uma única resposta, com múltiplas respostas, bem como com itens 
de crédito parcial), oferece grande variedade de relatórios tabulares e com interfases 
gráficas, nos quais se apresenta de maneira detalhada e também resumida o 
comportamento das populações e dos itens analisados. Uma característica importante é que 
o software assinala com clareza os dados que apresentam comportamentos fora do 
esperado. 
 
A geração de escalas de qualificação usando o Winsteps constitui um processo 
relativamente simples, uma vez que permite o processamento de dados agrupados segundo 
variáveis de interesse, sem requerer modificações na estrutura da base de dados original, e 
também permite prefixar (ancorar) valores dos parâmetros para facilitar os processos de 
comparabilidade (equating). 
 
Finalmente, o Winsteps pode processar até 10 milhões de pessoas e 30 mil itens; e cada 
item pode contemplar até 255 categorias de qualificação.  
 
Para a realização das análises dos fatores associados ao desempenho dos alunos, a 
estimativa dos distintos modelos se realizou com o pacote estatístico HLM (Modelos 
Lineares Hierárquicos), que utiliza, entre outros, métodos de máxima verossimilhança. O 
uso de modelos lineares hierárquicos ou modelos multinível deve-se ao fato de que este tipo 
de método reconhece que os dados procedentes da realidade educativa têm estrutura 
hierárquica ou em níveis. As técnicas estatísticas tradicionais não consideram esta estrutura 
(Goldstein, 2003. Browne e Rasbash, 2004) e usam provas estatísticas que se 
fundamentam no suposto da independência das observações. Entretanto, os estudantes de 
uma turma e uma escola não são independentes, por isso os desvios padrão calculados nas 
provas tradicionais são claramente subestimados e podem entregar resultados espúrios 
(Hox, 1995). 
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8 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO BRASIL COMPARADOS 

 
 
 
 
 
Nesta seção são apresentados os resultados do Brasil comparados com os países da região 
da América Latina e do Caribe.  

 
 

Tabela 9 – Pontuações médias do Brasil comparados à Região 

Leitura Matemática  
3ª série 6ª série 3ª série 6ª série 

Região 505,13 513,02 505,11 506,70 
Brasil 503,57 520,32 505,03 499,42 

 
 
Ressaltamos que, a partir deste capítulo, quando nos referirmos à média dos países, 
estamos dizendo que corresponde à média simples das médias nacionais, excluindo o 
estado mexicano de Nuevo León e o total da região da América Latina e do Caribe, que é a 
média ponderada de todos os alunos que participaram do estudo de acordo com o número 
de alunos que cada um deles representa na população estudada de seu respectivo país. 

 
 

 
 
8.1 Resultados de Matemática 
 
 

8.1.1  Os resultados de Matemática na 3ª série 
 
O desempenho dos alunos da 3ª série em Matemática está distribuído em quatro níveis. Os 
níveis correspondem a categorias de tarefas que permitem identificar grupos de alunos com 
similar perfil de rendimento nas provas.  
 
Um aluno cujo resultado está localizado em um determinado nível de desempenho 
demonstra ter rendimento necessário para realizar, com alta probabilidade de êxito, as 
atividades propostas nesse nível, assim como nos inferiores. Esses níveis foram 
estabelecidos com o propósito de facilitar a comunicação do que os alunos podem fazer, e 
foram determinados a partir de uma combinação de critérios empíricos, disciplinares e 
pedagógicos.  
 
Vale ressaltar que as pontuações são apresentadas em uma escala de 500 pontos, com 
desvio padrão de 100, centradas na média dos países estudados. A escala é arbitrária e não 
tem significado algum, em termos de aprovação ou não aprovação ou reprovação. 
 
Na escala de Matemática estão registradas as pontuações gerais, com seus respectivos 
pontos de corte, correspondente à média para a região da América Latina e do Caribe, os 
quais indicam, por exemplo, que os alunos da 3ª série que obtiveram pontuações acima de 
621,68 chegaram ao nível IV de desempenho. 
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Quadro 7 – Descrição dos níveis de desempenho em Matemática – 3ª série 
Nível 

Pontuação 
de Corte 

% de 
Alunos 
AL e C 

Descrição  

 
 

IV 
 
 
 

621,68 

 
 

11,23% 

 Os alunos identificam um elemento em um plano bidimensional e 
as propriedades dos lados de um quadrado ou retângulo para 
resolver um problema.  

 Resolvem situações problemáticas no campo multiplicativo que 
envolvem uma incógnita ou que requerem aplicar equivalência 
entre medidas usuais de longitude.  

 Reconhecem a regra de formação de uma seqüência numérica e
identificam seu enunciado. 

 
 
 
 

III 
 
 
 
 

558,54 

 
 
 

14,30% 

 Os alunos identificam elementos de figuras geométricas não 
usuais e interpretam distintos tipos de gráficos para extrair 
informação e resolver situações-problema.  

 Resolvem problemas no campo multiplicativo ou que incluem 
uma equação aditiva ou que requerem duas operações.  

 Resolvem problemas no campo aditivo com unidades de 
medida e suas equivalências ou que incluem frações usuais.  

 Reconhecem a regra de formação de uma seqüência gráfica ou 
numérica aditiva para poder continuá-la.  

II 
 
 
 
 
 
 
 

489,01 

 
 
 

28,26% 

 Os alunos reconhecem a organização decimal e posicional do 
sistema de numeração e os elementos de figuras geométricas.  

 Identificam um percurso em um plano e a unidade de medida ou 
o instrumento mais apropriado para medir um atributo de um 
objeto conhecido. 

 Interpretam tabelas e quadros para extrair informação e 
comparar dados. 

 Resolvem problemas no campo aditivo ou que requerem uma 
multiplicação com sentido de proporcionalidade no campo dos 
números naturais. 

 
I 
 
 

391,50 

36,03% 

 Os alunos reconhecem a relação de ordem entre números 
naturais e as figuras geométricas usuais de duas dimensões 
em desenhos simples.  

 Localizam posições relativas de um objeto em uma 
representação espacial.  

 Interpretam tabelas e gráficos para extrair uma informação 
direta.  

Abaixo do 
I 10,19%  Os alunos não alcançaram as habilidades exigidas pelo Nível I. 

 
  
Segundo os dados acima, depreende-se que:  

 no Nível I, encontram-se 36,03% dos alunos da região;   

 28,26% dos alunos estão localizados no Nível II de desempenho;  

 no nível III, localizam-se 14,30% dos alunos da 3ª série; 

 no nível IV, localizam-se 11,23% dos alunos da 3ª série; 

 10,19% dos alunos da 3ª série têm resultados situados abaixo do nível I, o que implica 
que não realizam as tarefas descritas nos níveis de desempenho. Este grupo de 
meninos e meninas, que no conjunto dos países analisados supera um milhão de 
alunos, requer urgente e adequada atenção pedagógica. 
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a) Distribuição dos alunos da 3ª série nos níveis de desempenho  
 
Quando analisamos a situação dos alunos brasileiros comparada à media regional, 
podemos observar uma situação preocupante, do ponto de vista cognitivo, produto do 
estudo: o fato de 10,32% dos alunos brasileiros da 3ª série estarem abaixo do nível I; isto é, 
eles não são capazes de realizar as atividades requeridas para qualificar no Nível I, segundo 
especificado no quadro 16, que descreve os níveis da escala.    
 
Os resultados do Serce indicam, também, que o Brasil, junto com a Argentina, Equador, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e a República Dominicana têm o 
percentual de alunos no Nível I mais alto do que nos outros níveis.  

 
 

Tabela 10 – Percentual de alunos brasileiros nos níveis de desempenho em 
Matemática – 3ª série 

País Abaixo do nível I I II III IV 
Brasil 10,32 36,55 26,74 14,32 12,07 
Total América Latina e 
Caribe 10,19 36,03 28,26 14,30 11,23 

 
 
 

b) Classificação dos países, segundo os níveis  
 
A análise das pontuações obtidas pelos alunos da 3ª série, de todos os países, permite 
reunir os países em quatro grupos, segundo a sua diferença com relação à média regional.  

 
 

Quadro 8 – Classificação dos países segundo as médias em Matemática – 3ª série 
Grupo Países Características 

1 
Cuba Países com uma média de pontuações muito superior 

à média regional (com uma distância de mais de um 
desvio padrão). 

2 
Chile, Costa Rica, 
México, Uruguai e o 
Estado mexicano de 
Nuevo León. 

Países com pontuações médias superiores à média 
da região, porém menores que um desvio padrão. 

3 
Argentina, Brasil e 
Colômbia  

Países com pontuações iguais à média regional; ou 
seja, sem diferenças estatisticamente significativas a 
ela. 

4 
Guatemala, Equador, El 
Salvador, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru 
e República Dominicana 

Países cujas pontuações médias são inferiores à 
média regional (com uma distância de menos de um 
desvio padrão). 

 
 
 
c)  Resultados de Matemática comparados 

 
No Gráfico 1 apresentam-se informações mais detalhadas a partir da comparação das 
pontuações médias dos países com a média regional. O gráfico deve ser lido 
horizontalmente, porque as comparações são apresentadas linha por linha.  
 
Por exemplo, a pontuação média dos alunos da 3ª série em Matemática apresenta 
resultados estatisticamente iguais à Argentina e a Colômbia, bem como com a media 
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regional. O Brasil supera, significativamente, o Equador, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana. 
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Argentina =  = ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼

Brasil = =  ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼

Chile ▲ ▲ ▲  ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼

Colômbia = = = ▼  ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▼ ▼

Costa Rica ▲ ▲ ▲ = ▲  ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼

Cuba ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Equador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  = ▲ ▼ = ▲ = = ▲ ▼ ▼

El Salvador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ =  ▲ ▼ ▲ ▲ = = ▲ ▼ ▼

Guatemala ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ = ▼ ▼ ▲ ▼ ▼

México ▲ ▲ ▲ = ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼

Nicarágua ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ ▲ ▼  ▲ ▼ = ▲ ▼ ▼

Panamá ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ ▼  ▼ ▼ ▲ ▼ ▼

Paraguai ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ ▼ = = ▲ ▼ ▲ ▲  = ▲ ▼ ▼

Peru ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = = ▲ ▼ = ▲ =  ▲ ▼ ▼

R. 
Dominicana 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼

Uruguai ▲ ▲ ▲ = ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▼

Nuevo León ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

=  Não existem diferenças significativas entre a pontuação obtida pelos alunos dos países comparados.  

▲  Pontuação significativamente superior entre os alunos dos países comparados.  

▼  Pontuação significativamente inferior entre os alunos dos países comparados.  

Diferenças significativas com 5% de erro, de acordo com a prova t de comparação de médias. 

 
Gráfico 1 – Comparação das pontuações médias entre países e a média da América 

Latina e do Caribe, em Matemática – 3ª série 
 
 
8.1.2 Resultados de Matemática na 6ª série 

 
Similarmente à 3ª série, o desempenho dos alunos da 6ª série em Matemática está 
distribuído em quatro níveis, que correspondem a categorias de tarefas que permitem 
identificar grupos de alunos com similar perfil de rendimento nas provas.  
 
Na escala de Matemática, para a 6ª série, estão registradas as pontuações gerais com seus 
respectivos pontos de corte, correspondentes à média para a região da América Latina e do 
Caribe, os quais indicam, por exemplo, que os alunos da 6ª série que obtiveram pontuações 
acima de 413,58 chegaram ao nível II de desempenho. 
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Quadro 9 – Descrição dos níveis de desempenho em Matemática – 6ª série 
Nível /  

Pontuação 
de 

Corte 

% de 
Alunos 
AL e C Descrição  

 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

624,60 

11,44% 

 Os estudantes resolvem cálculos e encontram médias, 
combinando as quatro operações básicas no campo dos 
números naturais. 

 Identificam paralelismo e perpendicularidade em uma situação 
real e concreta e a representação gráfica de uma porcentagem. 

 Resolvem problemas que envolvem propriedades dos ângulos 
de triângulos e quadriláteros, que integram áreas de diferentes 
figuras ou duas operações entre números decimais.  

 Resolvem problemas que envolvem o conceito de fração. 
 Fazem generalizações para continuar uma seqüência gráfica 

que responde a um padrão de formação complexo.  

 
 
 
 

III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

514,41 

32,35% 

  Os alunos comparam frações, usam o conceito de porcentagem 
na análise da informação e na resolução de problemas.  

  Identificam perpendicularidade e paralelismo no plano, bem 
como corpos e seus elementos sem um apoio gráfico.  

  Resolvem problemas que requerem interpretar os elementos de 
uma divisão ou equivalência de medidas.  

  Reconhecem ângulos centrais e figuras geométricas de uso 
freqüente, incluindo o círculo, e recorrem a suas propriedades 
para resolver problemas.  

  Resolvem problemas de áreas e perímetros de triângulos e 
quadriláteros.  

  Fazem generalizações que lhes permitem continuar uma 
seqüência gráfica ou achar a regra de formação de uma 
seqüência numérica que responde a um padrão complexo. 

 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

413,58 

40,82% 

 Os estudantes analisam e identificam a organização do sistema 
de numeração decimal posicional, estimam pesos (massas) 
expressando-os na unidade de medida pertinente ao atributo a 
ser medido.  

 Reconhecem figuras geométricas de uso freqüente e suas 
propriedades para resolver problemas.  

 Interpretam, comparam e operam com informação apresentada 
em diferentes representações gráficas.  

 Identificam a regularidade de uma seqüência que responde a 
um padrão simples. 

 Resolvem problemas referidos ao campo aditivo, em diferentes 
campos numéricos (naturais e expressões decimais), incluindo 
frações em seus usos freqüentes ou equivalência de medidas.  

 Resolvem problemas que requerem multiplicação ou divisão, ou 
duas operações com números naturais ou que incluem relações 
de proporcionalidade direta.  

 
 

I 
 
 
 
 

309,64 

 
 
13,91% 

 Os alunos ordenam números naturais de até cinco cifras e 
expressões decimais até milésimos.  

 Reconhecem corpos geométricos usuais e a unidade de medida 
pertinente ao atributo a ser medido. 

 Interpretam uma dada informação em representações gráficas 
para compará-la e traduzi-la em outra forma de representação.  

 Resolvem problemas que requerem uma só operação no 
campo aditivo e no campo dos números naturais. 

Abaixo do 
I 1,48%  Os alunos não apresentam as habilidades exigidas pelo Nível I. 
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Da análise da informação acima, depreende-se que:  

 dos alunos da América Latina e do Caribe que estavam cursando a 6ª série, em 2006, 
13,91% deles estavam localizados no Nível I; 

 40,82% dos alunos estavam localizados no Nível II; 

 no Nível III, localizavam-se 32,35% dos alunos da região; 

 os resultados dos alunos localizados no Nível IV representam somente 11,44% do total; 

 finalmente, 1,48% do total de alunos estão localizados abaixo do Nível I. Isto significa 
que, na região, cerca de 150.000 alunos da 6ª série apresentam níveis muito baixos de 
aprendizagem. 
 
 

a) Distribuição dos alunos da 6ª série nos níveis de desempenho 
 
Diferentemente da 3ª série, embora os resultados do Brasil para o Nível I sejam também 
similares aos dados regionais, menos no Nível IV, os alunos da 6ª série aparecem com 
melhores desempenhos, visto que somente 1,46% dos alunos da 6ª série encontra-se 
abaixo do Nível I. 

 
 

Tabela 11 – Percentual de alunos brasileiros, por nível de desempenho, em 
Matemática – 6ª série 

País Abaixo do nível I I II III IV 
Brasil 1,46 14,00 44,09 31,65 8,80 
Total América Latina e o 
Caribe 1,48 13,91 40,82 32,35 11,44 

 
 
b) Classificação dos países 
 
A diferença entre a média dos países com mais alto e mais baixo desempenho (Cuba e 
República Dominicana, respectivamente) chega a 220 pontos; isto é, quase 2,5 desvios 
padrão. A análise dessas pontuações permite agrupar os países em quatro grupos, segundo 
a sua diferença a respeito da média regional, onde também se evidenciam disparidades nos 
resultados.   

 
 

Quadro 10 – Classificação dos países em Matemática – 6ª série 
Grupo Países Características 

1 
Cuba. Países cujos alunos evidenciam um desempenho 

médio superior ao conjunto de países, localizados 
a mais de um desvio padrão sobre a média 
regional.   

2 
Uruguai, Estado mexicano 
de Nuevo León, Argentina, 
Chile, Costa Rica e  México. 

Países com pontuações médias superiores à 
média regional, porém localizados a menos de um 
desvio padrão dela. 

3 
Brasil, Colômbia e Peru. Países cujo desempenho médio é igual à média 

dos países; isto é, sem diferenças 
estatisticamente significativas com ela. 

4 
Equador, El Salvador, 
Guatemala, Nicarágua, 
Panamá e Paraguai e  
República Dominicana. 

Países cujas pontuações médias são inferiores à 
média dos países (menos de um desvio padrão). 
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c)  Resultados de Matemática comparados 

 
No Gráfico 2 apresenta-se informação mais detalhada a partir da comparação das 
pontuações médias dos países, com a média regional. O gráfico deve ser lido 
horizontalmente porque as comparações são apresentadas linha por linha.  
 
Na 6ª série, o Brasil apresenta resultados estatisticamente iguais à Argentina, Colômbia e 
Peru, bem como à média regional. O Brasil supera, significativamente, o Equador, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai e a República Dominicana.   
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Argentina ▲  = = ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼

Brasil = =  ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▼ ▼

Chile ▲ = ▲  ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼

Colômbia = ▼ = ▼  ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▼ ▼

Costa Rica ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ =
Cuba ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Equador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ = ▼ = = = ▼ ▲ ▼ ▼

El Salvador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲  ▲ ▼ ▲ ▲ = ▼ ▲ ▼ ▼

Guatemala ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼  ▼ = = ▼ ▼ ▲ ▼ ▼

México ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ =
Nicarágua ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ = ▼  = ▼ ▼ ▲ ▼ ▼

Panamá ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ = ▼ =  ▼ ▼ ▲ ▼ ▼

Paraguai ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = = ▲ ▼ ▲ ▲  ▼ ▲ ▼ ▼

Peru = ▼ = ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲  ▲ ▼ ▼

R. Dominicana ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼

Uruguai ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲

Nuevo León ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼  
 

=  Não existem diferenças significativas entre a pontuação obtida pelos alunos dos países comparados.  

▲  Pontuação significativamente superior entre os alunos dos países comparados.  

▼  Pontuação significativamente inferior entre os alunos dos países comparados.  

Diferenças significativas com 5% de erro, de acordo com a prova t de comparação de médias. 

 
Gráfico 2 – Comparação das pontuações médias entre países e a média da América 

Latina e do Caribe em Matemática – 6ª série 
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8.1.3  Pontuação média em Matemática e o Índice de Gini 
 
Nos Gráficos 3 e 4 pode-se correlacionar a desigualdade de renda com o desempenho nos 
testes de Matemática, delimitados pelos eixos “pontuação Matemática” e distribuição de 
renda dos países, representada pelo Coeficiente de Gini, para cada país menos Cuba. O 
Índice de Gini tem valores de 0 a 1; o 0 representando a igualdade perfeita e o 1 
expressando a desigualdade perfeita.  
 
A análise mostra que a relação entre as duas variáveis é fraca, sendo  mais forte na 6ª série 
do que na 3ª série. Mostra, também, que, tanto na 3ª quanto na 6ª série, os países com 
melhor desempenho possuem menor grau de desigualdade de renda (o Uruguai e a Costa 
Rica).  
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Gráfico 3 – Relação entre a pontuação média dos alunos em Matemática e o Índice de 

Gini – 3ª série 
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Gráfico 4 – Relação entre a pontuação média dos alunos em Matemática e o Índice de 

Gini – 6ª série 
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No caso do Brasil, em ambos os gráficos, o país encontra – se no setor superior direito, o 
que significa que tem a pior distribuição de renda de todos os países participantes do 
estudo. No entanto, o Brasil está acima da reta, ou seja, o desempenho em Matemática é 
superior à media da região. É importante ressaltar que, dada a distribuição de renda, poder-
se-ia esperar que o desempenho dos alunos brasileiros fosse o pior de todos, o que não 
acontece. Isto seria válido se a distribuição de renda, neste caso, explicasse 
convincentemente o alto ou baixo desempenho dos alunos, situação que não ocorre, pois o 
Índice de Gini não explica expressivamente o desempenho dos alunos, por ser muito baixo.  
 
 
 
8.2  Resultados de Leitura 
 
As provas de leitura, para ambas as séries, avaliavam processos e domínios. Os domínios 
eram diferentes para cada série, porém, os processos avaliados eram comuns para os 
alunos da 3ª e da 6ª séries. 

 
Quadro 11 – Descrição dos processos avaliados em leitura – 3ª e 6ª séries 

Processo: A leitura 
"Leitura” faz referência ao ato ou processo de ler e, em conseqüência, às habilidades 
cognitivas que o aluno utiliza ao interagir com um texto a partir de uma diversidade de 
atividades propostas nos itens. Sendo assim, a resposta correta não é dada apenas pela 
relação direta de uma informação contida no texto, mas pela integração de várias 
informações. A leitura se subdivide nas seguintes categorias: processos gerais, processos 
relativos a textos específicos e processos metalingüísticos.  

Processos 
gerais 

Próprios de todo ato de leitura. Por exemplo, e em ordem de dificuldade: 
reconhecer informação literal ou a partir de paráfrases; inferir informação 
implícita; relacionar informações mais ou menos separados entre si; 
discriminar informações do texto que têm igual hierarquia ou que se 
encontram próximas; reconhecer uma síntese de várias informações 
pontuais; generalizar informações-chave em um novo texto sintético, 
como o quadro sinótico; reconhecer usos figurados da linguagem, como 
as metáforas; analisar unidades de significado mínimas, como os afixos 
(“pre”, “sub”, etc.).  

Processos 
relativos a 
textos 
específicos 

Característicos da leitura de certos tipos e gêneros textuais. Por 
exemplo, reconhecer uma explicação científica, os subtemas nos quais 
se organiza uma descrição ou as intenções de um personagem de 
ficção. Embora sua execução não exija o conhecimento de uma 
metalinguagem, estão associados à escolarização.  

Processos 
metalingüísticos 

Exigem centrar – se na linguagem como tal, mediante o conhecimento 
de seus termos, para reconhecer e designar propriedades ou 
características dos textos e suas unidades. Por exemplo, aplicar a 
denominação de “conflito” à parte correspondente de um conto ou 
aplicar a um texto o nome de “notícia” pela observação de sua forma ou 
seu estilo. Estes processos estão relacionados com a escolarização e 
com o domínio progressivo da estrutura lingüística.  

 
 
 

8.2.1  Resultados de Leitura para a 3ª série 
 
O instrumento desenhado para avaliar Leitura, na 3ª série, tem 66 itens organizados em seis 
blocos de 11 itens cada um. Os blocos foram agrupados na forma espiral em seis modelos 
de cadernos de prova, cada um com dois blocos; este procedimento permite obter mais 
informação sobre o desempenho dos alunos na totalidade dos domínios e processos 
cognitivos avaliados.  
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A seguir, as especificações das provas, quanto à distribuição dos itens por domínios e 
processos cognitivos.  

 
 

Tabela 12 – Distribuição dos itens segundo processos cognitivos e domínios na prova 
de Leitura – 3ª série 

Processo: A leitura  

Domínio: o lido 
Gerais 

Relativos a 
textos 

específicos 
Metalingüísticos 

Total 
Extensão: texto e 
parágrafos  26 (40%) 20 (30%) 8 (12%) 54 (82%) 

Extensão: frases e 
palavras 7 (10%) 5(8%)  –  12 (18%) 

Total 33 (50%) 25 (38%) 8 (12%) 66 (100%) 
 
 
 
a) Os níveis de desempenho 

 
A partir de uma combinação de critérios psicométricos, empíricos, disciplinares e 
pedagógicos, foram estabelecidos quatro níveis de desempenho para cada série avaliada 
em Leitura. Cada nível inclui um conjunto de tarefas que permite identificar grupos de 
estudantes com rendimentos semelhantes. As tarefas incluídas em cada nível foram 
selecionadas em razão do nível de complexidade cognitiva e do conteúdo avaliado, e 
considerando a dificuldade que apresentam para o grupo de estudantes que respondeu à 
prova. Assim, supõe – se que as tarefas de maior dificuldade sejam as que, do ponto de 
vista pedagógico, tenham maior complexidade cognitiva ou se referem a conteúdos menos 
conhecidos pelos alunos. Desta forma, os níveis facilitam a comunicação do que os alunos 
podem e são capazes de fazer.  
 
Um aluno cujo resultado está localizado em um determinado nível de desempenho mostra o 
rendimento necessário para realizar, com alta probabilidade de êxito, as atividades 
propostas para esse nível, assim como nos níveis inferiores.  
 
Vale ressaltar que, as pontuações são apresentadas em uma escala de 500 pontos, com 
desvio padrão de 100, centradas na média dos países estudados. A escala é arbitrária e não 
tem significado algum em termos de aprovação ou reprovação dos alunos. Esta escala 
registra as médias gerais, com seus respectivos pontos de corte, correspondente à média 
para a região da América Latina e do Caribe.  

 
No Quadro 24, apresentamos os níveis de desempenho com o percentual de alunos 
localizado em cada um dos quatro níveis de desempenho definidos para Leitura na 3ª série. 
Ao analisar os resultados, deve – se lembrar que os níveis indicam o que fazem os alunos 
segundo os resultados obtidos nas provas. 
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Quadro 12 – Níveis de desempenho dos alunos em Leitura – 3ª série 

Domínios: o lido 
Extensão Tipo e Gênero Nível 

Pontuação 
de corte 

 
% de 

alunos 
AL e C O aluno demonstra ser capaz de ler:  O aluno demonstra ser 

capaz de ler: 
 
 
 

IV 
 
 
 
 

637,49 

8,41% 

 Dois textos relacionados.  Descrições: quadros de 
duas entradas e 
esquemas de três 
elementos; 

 Explicações: tema do 
campo  das Ciências 
Naturais;  

 Argumentações: avisos. 

 
 

III 
 

552,14 

21,63% 

 Textos relativamente extensos (até 
sete parágrafos); 

 Desenhos seqüenciados (até 
quatro).  

 Descrições com 
subtemas: enciclopédica 
e jornalística (notícia); 

 Narrações: histórias em 
quadrinhos. 

 
 
II 
 
 
 

461,32 

44,31% 

 Parágrafos (até quatro); 
 Listas curtas (até duas). 

 Narrações: contos com 
introdução, conflito 
gerador e desfecho;  

 Instruções: receitas e 
cartazes; 

  Descrições com um tema: 
adivinhação. 

 
I 

367,36 
25,51% 

 Palavras;  
 Frases; 
 Imagens de um quadro.  

 

Abaixo 
do I 6,71% 

 Os alunos não alcançaram as habilidades exigidas pelo Nível I 

 
 
Da análise da informação acima, depreende-se que:  

 os alunos com desempenhos localizados no Nível I representam cerca da quarta parte 
do total: 25,51%;   

 a maior parte dos alunos da 3ª série está localizada no Nível II: 44%; 

 os alunos do Nível III representam 21,63%;  

 no Nível IV estão localizados 8,41% dos alunos avaliados;   

 finalmente, 6,7% do total dos alunos da 3ª série estão localizados abaixo do Nível I, 
situação um pouco melhor que a de Matemática.  

 
 
b) Distribuições da proficiência por nível de desempenho  
 
O Quadro 25 apresenta o percentual de alunos da 3ª série do Brasil comparados com a 
região da América Latina e do Caribe, localizados em cada nível da escala.  
 
Na 3ª série, 6,71% dos alunos da região estão localizados por abaixo do Nível I; isto é, eles 
não são capazes de realizar as atividades requeridas para se qualificar no Nível I. Apesar 
disso, em termos regionais, a situação parece não estar muito distante do que ocorre no 
Brasil, visto que a média regional é quase igual à obtida pelos alunos brasileiros.   
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Tabela 13 – Percentual de alunos por nível de desempenho em Leitura – 3ª série 

País Abaixo do 
Nível I I II III IV 

Brasil 6,29 25,25 39,84 21,54 7,07 
Total América Latina e 
Caribe 6,71 25,51 44,31 21,63 8,41 

 
 
 

c) Classificação dos países, segundo os níveis em Leitura  
 
Há uma diferença maior do que 250 pontos entre as nações situadas nos extremos superior 
e de inferior de rendimento, o que equivale a mais de 2,5 desvios padrão. 
 
A análise das pontuações obtidas pelos alunos da 3ª série permite separar os países em 
quatro grupos, segundo a sua diferença a respeito da média regional, onde também se 
evidenciam disparidades nos resultados.   

 
 

Quadro 13 – Classificação dos países segundo as médias em Leitura – 3ª série 
Grupo Países Características 

1 
Cuba Países com desempenhos cuja média é muito 

superior à média dos países participantes e com uma 
distância de mais de um desvio padrão (isto é, com 
uma pontuação média de mais de 600 pontos). 

2 

Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, 
México e Uruguai, 
assim como o Estado 
mexicano de Nuevo 
León. 

Países com desempenhos superiores à média dos 
países da região e cuja distância é de menos de um 
desvio padrão. 

3 Brasil e El Salvador Países com desempenhos estatisticamente iguais à 
média regional.  

4 

Equador, Guatemala, 
Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru e a 
República 
Dominicana.  

Países com desempenhos cujas pontuações são 
inferiores à média dos participantes do Serce, e com 
uma distância de um desvio padrão a menos.  

 
 
 
d) Resultados de Leitura comparados 

 
No Gráfico 5 apresentam-se informações mais detalhadas a partir da comparação das 
pontuações médias dos países, bem como com a média regional. O gráfico deve ser lido 
horizontalmente porque as comparações são apresentadas linha por linha.  
 
Por exemplo, para os resultados da 3ª série, em Leitura, a pontuação média dos alunos do 
Brasil têm resultados estatisticamente iguais aos alunos da Argentina, Colômbia e El 
Salvador, bem como com a média regional. O Brasil supera, significativamente, o Equador, 
Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana.   
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Argentina ▲  = ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Brasil = =  ▼ = ▼ ▼ ▲ = ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Chile ▲ ▲ ▲  ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ =
Colômbia ▲ = = ▼  ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼
Costa Rica ▲ ▲ ▲ = ▲  ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ =
Cuba ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Equador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ = ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼
El Salvador = ▼ = ▼ ▼ ▼ ▼ ▲  ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Guatemala ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼
México ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = ▼
Nicarágua ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼  = = = ▲ ▼ ▼
Panamá ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ =  = = ▲ ▼ ▼
Paraguai ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ = =  = ▲ ▼ ▼
Peru ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ = = =  ▲ ▼ ▼
República 
Dominicana 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼

Uruguai ▲ ▲ ▲ ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▼
Nuevo León ▲ ▲ ▲ = ▲ = ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

=  Não existem diferenças significativas entre a pontuação obtida pelos alunos dos países comparados.  

▲  Pontuação significativamente superior entre os alunos dos países comparados.  

▼  Pontuação significativamente inferior entre os alunos dos países comparados.  

Diferenças significativas com 5% de erro, de acordo com a prova t de comparação de médias. 

 
Gráfico 5 – Comparação das pontuações médias, entre países e a média da América 

Latina e do Caribe, em Leitura – 3ª série 
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8.2.2  Resultados de Leitura na 6ª série 

 
Para os alunos da 6ª série, a Prova de Leitura foi composta por 96 itens estruturados em 
seis blocos, cada um deles com 16 itens. No total, os alunos responderam a 32 itens. 
 
A distribuição dos itens de Leitura para as provas dos alunos da 6ª série pode ser vista no  
Quadro 27, tanto segundo o domínio quanto pelo processo cognitivo. 

 
 
 

Tabela 14 – Distribuição dos itens segundo processos cognitivos e domínios 
na prova de Leitura – 6ª série 

Processo: A leitura  

Domínio: O lido 
Gerais 

Relativos a 
textos 

específicos 
Metalingüísticos 

Total 

Extensão: texto e 
parágrafos  17 (18%) 37 (38%) 17 (18%) 71 (74%) 

Extensão: frases e 
palavras 7 (7%) 12 (13%) 6 (6%) 25 (26%) 

Total 24 (25%) 49 (51%) 23 (24%) 96 (100%) 

 
 
 
a) Os níveis de desempenho 

 
Da mesma forma que para a 3ª série, foram estabelecidos quatro níveis de desempenho 
para a avaliação em Leitura. Cada nível inclui um conjunto de tarefas que permite identificar 
grupos de estudantes com rendimentos semelhantes. As tarefas incluídas em cada nível 
foram selecionadas em razão do nível de complexidade cognitiva e do conteúdo avaliado, e 
considerando a dificuldade que apresentam para o grupo de estudantes que respondeu à 
prova.  
 
Igualmente, as pontuações são apresentadas em uma escala de 500 pontos, com desvio 
padrão de 100, centradas na média dos países estudados. A escala é arbitrária e não tem 
significado algum em termos de aprovação ou reprovação dos alunos.  

 
No Quadro 14, apresentamos os níveis de desempenho para Leitura na 6ª série com o 
percentual de alunos localizados em cada um dos quatro níveis de desempenho definidos. 
Ao analisar os resultados, deve – se lembrar que os níveis indicam o que fazem os alunos 
segundo os resultados obtidos nas provas. 
 
Na escala de Leitura para a 6ª série estão registradas as pontuações gerais, com seus 
respectivos pontos de corte, correspondentes à média para a região da América Latina e do 
Caribe e o percentual de alunos da região localizado em cada nível.  
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Quadro 14 – Níveis de desempenho em Leitura – 6ª série 

Domínios: O lido 
Extensão Tipo e Gênero 

Nível 
 

Pontuação de 
corte 

% de 
alunos 
AL e C O aluno demonstra ser 

capaz de ler: 
O aluno demonstra ser capaz de 
ler: 

 
IV 
 
 

593,59 

20,30 

 Textos longos (um texto 
extenso e seu resumo) e a 
maior quantidade de 
relações dadas na prova. 

 Descrições: poemas. 
 Argumentações: cartas de 
leitores com duas razões. 

 Narrações: crônicas 
jornalísticas complexas. 

 
 
 
 

III 
 
 
 

513,66 

26,79 

 Dois textos relacionados.  
 Parágrafos densos. 
 Listas de até sete 

elementos complexos; 
 Textos de extensão média 

(até doze parágrafos). 

 Descrições: tema do campo 
das Ciências Sociais, quadros 
comparativos de duas entradas 
e esquemas três elementos.  

 Instruções: receitas. 
 Narrações: contos com conflito 
“psicológico”, fábulas com dois 
protagonistas e moral implícita, 
ambos com diálogo. 

 
II 
 
 

424,54 

35,46 

 Capa e contracapa de 
livros com os códigos 
gráficos e verbais; 

 Textos breves (até 5 
parágrafos). 

 Fábulas, relatos históricos. 
  Descrições: tema do campo 
das Ciências Naturais. 

 
I 
 
 

299,59 

16,51 

 Palavras.  
 Frases.  
 Parágrafos. 
 Textos curtos (até 4 

parágrafos). 

 Narrações: contos de fada. 
 Descrições: enciclopédica. 

Abaixo do 
I 0,93%  Os alunos não alcançaram as habilidades exigidas pelo Nível I 

 
 
 
 
O desempenho em Leitura dos alunos da 6ª série tem quatro níveis e uma categoria 
adicional:  

 no Nível I estão localizados 16,51% dos alunos da 6ª série;  

 no Nível II estão 35,46% dos estudantes da região;  

 26,79% dos alunos estão localizados no Nível III; 

 a quinta parte dos alunos da 6ª série da região está no Nível IV de desempenho em 
Leitura: 20,30%; 

 por último, menos de 1% dos estudantes da 6ª série da região está abaixo do Nível I de 
desempenho, não conseguindo fazer o descrito nesse nível. 

 
 

b) Distribuições da proficiência por nível de desempenho  
 
Na 6ª série, o fato de 0,57% dos alunos brasileiros estarem abaixo do Nível I é um dado 
muito melhor do que o observado na 3ª série, porém, não é tranqüilizador, porque, em 
termos gerais, a média regional é bastante similar à obtida pelo Brasil. Apesar disso, o Brasil 
é um dos países que, em leitura, na 6ª série, tem mais alunos localizados no Nível IV. 

 



 74

 
Tabela 15 – Percentual de alunos por nível de desempenho em Leitura – 6ª série 

País Abaixo do 
Nível I I II III IV 

Brasil 0,57 14,85 34,65 27,47 22,46 
Total América Latina e 
Caribe 0,93 16,51 35,46 26,79 20,30 

 
 
 

c) Classificação dos países segundo os níveis em Leitura 
 
A diferença entre o rendimento médio dos alunos vai de 182 a 385 pontos. Considerando 
essa variabilidade, é possível distribuir os países em três grupos, segundo a sua diferença a 
respeito da média regional. O parâmetro de classificação é o rendimento médio dos alunos.   

 
 

Quadro 15 – Classificação dos países segundo as médias, em Leitura – 6ª série 
Grupo Países Características 

1 
Cuba Países com pontuações médias superiores à 

média regional, com uma distância de mais de 
um desvio padrão.  

2 
Uruguai e o Estado mexicano 
de Nuevo Leon, Argentina, 
Chile, Costa Rica e o México. 

Países cujos estudantes têm pontuações 
médias superiores à média regional, 
localizados a menos de um desvio padrão. 

3 
Brasil, Colômbia e o Peru. Países cujos estudantes têm pontuações 

médias iguais à média regional, sem 
diferenças estatisticamente significativas.  

4 
Equador, El Salvador, 
Guatemala, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai e a 
República Dominicana.   

Países com pontuações médias abaixo da 
média regional e com uma distância de menos 
de um desvio padrão.  

 
 
 

d) Resultados comparados 

 
Na 6ª série, a pontuação média do Brasil é estatisticamente igual à média dos alunos da 
Argentina, Colômbia e do México. O Brasil supera significativamente a média regional 
Equador, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e República 
Dominicana.   
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Argentina =  = ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Brasil ▲ =  ▼ = ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Chile ▲ ▲ ▲  ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ = =
Colômbia ▲ = = ▼  ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Costa Rica ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Cuba ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Equador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ = ▼ ▼ ▼ = ▼ ▲ ▼ ▼
El Salvador ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲  ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▼ ▼
Guatemala ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼  ▼ ▼ ▼ = ▼ ▲ ▼ ▼
México ▲ ▲ = ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼
Nicarágua ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼  = ▲ = ▲ ▼ ▼
Panamá ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ =  ▲ = ▲ ▼ ▼
Paraguai ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ = ▼ ▼ ▼  ▼ ▲ ▼ ▼
Peru ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ = ▲ ▼ = = ▲  ▲ ▼ ▼
República 
Dominicana 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼

Uruguai ▲ ▲ ▲ = ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  =
Nuevo León ▲ ▲ ▲ = ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ =  

 

=  Não existem diferenças significativas entre a pontuação obtida pelos alunos dos países comparados.  

▲  Pontuação significativamente superior entre os alunos dos países comparados.  

▼  Pontuação significativamente inferior entre os alunos dos países comparados.  

Diferenças significativas com 5% de erro, de acordo com a prova t de comparação de médias.  

 

Gráfico 6 – Comparação das pontuações médias, entre países e a média da América 
Latina e do Caribe, em Leitura – 6ª série 

 
 
 
8.2.3 Pontuação média em Leitura e o Índice de Gini 

 
Nos Gráficos 7 e 8 são apresentados o Índice de Gini e o desempenho em Leitura na 6ª 
série de todos os países participantes do Serce, menos Cuba. Como já foi comentado antes, 
o Índice de Gini tem valores de 0 a 1, em que o 0 representa a igualdade perfeita  e o 1 
expressa a desigualdade perfeita.  
 
Neste caso, o poder explicativo do Índice de Gini também é baixo. Levando isso em 
consideração, pode-se apreciar uma tendência no sentido de que, quanto maior o Índice de 
Gini, menores são os resultados médios em Leitura. 
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Porém, cabe assinalar dois pontos com relação ao Gráfico 7. Em primeiro lugar, o intervalo 
de variação desse Índice, na região, é limitado, pois vai de 0,45 a 0,61. Informa importantes 
desigualdades na distribuição de renda no interior dos países da América Latina e do 
Caribe. Em segundo lugar, a homogeneidade nos valores do Índice do Gini entre os países 
poderia ser o motivo deste índice explicar somente 13% das variações nas médias nacionais 
de rendimento em Leitura na 3ª série. 
 
De acordo com os resultados de Leitura na 3ª série, o rendimento acadêmico no Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica e do México é superior ao esperado. Diferente é a situação dos 
países com resultados inferiores aos esperados: Equador, Guatemala, Peru e a República 
Dominicana. Os países restantes se localizam em torno da linha de regressão.  
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Gráfico 7 – Relação entre a pontuação média dos alunos em Leitura e 

o Índice de Gini – 3ª série 
 
 
Para a 6ª série, observa – se a mais baixa associação entre distribuição de renda e 
rendimento, pois é de 11%.   
 
A relação entre o Índice do Gini e rendimento em Leitura para a 6ª série situa o Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, México e Uruguai acima da linha de regressão, o que sugere que o 
rendimento destes países é superior ao esperado. Por sua parte, as pontuações médias do 
Equador, Guatemala, Paraguai e República Dominicana estão abaixo do esperado, dada a 
distribuição de renda. Finalmente, os resultados da Argentina, El Salvador, Nicarágua, 
Panamá e Peru são os esperados, já que se localizam em torno da linha de regressão. 
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Gráfico 8 – Relação entre a pontuação média dos alunos em Leitura e 

o Índice de Gini – 6ª série 
 
 
Em ambos os gráficos, o Brasil encontra-se acima da reta, no setor superior direito, o que 
significa que é o País que tem a pior distribuição de renda de todos os que participam do 
estudo, porém está localizado acima da reta de regressão, o que indica resultados 
superiores aos esperados.  
 
Dadas as grandes desigualdades na distribuição da renda, o esperado seria que o 
desempenho dos alunos brasileiros fosse o pior. Isto seria válido se a distribuição de renda 
explicasse o alto ou baixo desempenho dos alunos, situação ainda não muito clara. Além 
disso, pode – se observar, também, que o Brasil melhora quando observamos os resultados 
da 6ª série. 
 
 
 
8.3 Os fatores associados 
 
Em um estudo comparativo internacional sobre o rendimento dos alunos é muito importante 
examinar quais são as variáveis que podem estar afetando em maior ou menor grau o 
rendimento apresentado pelos alunos, uma vez que o desempenho desses alunos depende 
da combinação de uma série de fatores, uns inerentes ao aluno e sua família e outros às 
instituições e ao contexto onde estudam. Desconsiderar o efeito desses fatores 
condicionantes pode levar a falsas interpretações das diferenças entre o desempenho 
apresentado pelos alunos. 
 
Os fatores associados ao rendimento dos alunos abrangem o resultado de combinações 
entre o resultado obtido pelos estudantes e os fatores internos e externos ao processo de 
ensino aprendizagem, que têm efeitos diferentes dependendo do tipo de aluno, de escola, 
de modalidade de ensino, ou nível do sistema escolar avaliado. Os resultados dos alunos, 
por exemplo, podem estar determinados, em grande medida, pela influência da sua família e 
pela sua trajetória escolar, por suas experiências na escola e pelas práticas, políticas e 
estruturas organizativas da sala de aula da escola e do sistema educacional a que 
pertencem. 
 
Para se trabalhar com as variáveis a partir de um tipo de modelo conceitual que se 
operacionaliza em um modelo avaliativo, é necessário definir as análises inferenciais a 
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serem realizadas, as quais deverão incluir elementos habituais, tais como modelos de 
regressão múltipla e modelos multinível.  
 
Assim sendo, com o intuito de distinguir as reais diferenças entre o desempenho dos países 
em Língua e Matemática, no marco conceitual do Serce definiu-se que seriam realizadas 
análises multivariadas, considerando variáveis relativas ao aluno, à escola e ao país. Os 
resultados das análises serão divulgados, na sua integralidade, em um volume especial 
onde serão abordados, com detalhe, os resultados obtidos. 
 
A identificação dos fatores associados ao desempenho deve ser realizada com extrema 
cautela, posto que, a priori, todos os modelos, por tratarem-se de representações 
simplificadas da realidade, estão enviesados. Contudo, o que mais interessa é o equilíbrio 
entre a simplicidade e o poder explicativo do modelo adotado.  
 
Além disso, é importante ter clareza no sentido de que não é possível estabelecer relações 
diretas e de certa forma mecânicas entre: (i) os fatores representados pelas diferentes 
variáveis que compõem os questionários e o desempenho dos alunos; (ii) os fatores 
“internos” ao sistema educativo associados aos resultados e a adoção de medidas para 
melhorar o processo ensino aprendizagem, porque estabelecer meras relações causais 
entre fatores e resultados pode derivar em uma série de distorções.  
 
Nos estudos internacionais comparados há, também, uma outra forma de trabalhar os dados 
produto dos questionários de fatores associados, e que consiste no cruzamento das 
variáveis com indicadores nacionais, tais como PIB, IDH, índice de analfabetismo e outros. 
Após o ajuste dos rendimentos em função desses indicadores, em geral, verifica – se uma 
alteração na ordenação dos países, quando observadas as suas posições relativas no 
desempenho obtido nas disciplinas avaliadas. Desta forma, um país como o Brasil, por 
exemplo, quando controlados os resultados do indicador de escolaridade dos pais dos 
alunos, ele sobe na escala projetando-se como um dos países com melhor desempenho 
relativo. 
 
No Perce (1998), a posição relativa do rendimento dos alunos do Brasil em relação aos 
outros países mudava cada vez que era analisado o efeito de cada um dos indicadores 
antes mencionados, demonstrando a existência de uma grande heterogeneidade interna em 
termos socioeconômicos e de recursos didáticos disponíveis nas escolas brasileiras.  
 
Com relação aos resultados, é importante ter clareza de que não é possível estabelecer 
relações diretas e, de certa forma, mecânicas entre: (i) os fatores representados pelas 
diferentes variáveis que fazem parte dos questionários e o desempenho dos alunos; (ii) os 
fatores “internos” ao sistema educacional associados aos resultados e à adoção de medidas 
para melhorar o processo de ensino aprendizagem.  
 
No que se refere aos fatores associados ao desempenho dos alunos, a experiência do Brasil 
com o Saeb é muito rica e tem permitido chegar a conclusões orientadoras para a geração 
de políticas públicas na área de educação. Todavia, os estudos nacionais não têm 
trabalhado, ainda, com questionários aplicados às famílias dos alunos que, no Serce, 
apresenta-se como um elemento novo, de grande potencial para encontrar respostas que 
contribuam para entender melhor o universo das crianças brasileiras da 3ª e da 6ª séries do 
ensino fundamental.  
 
Como foi mencionado anteriormente, haverá um relatório próprio sobre os fatores 
associados aos desempenhos dos alunos. No aguardo desse documento, apresentamos a 
caracterização das escolas que os alunos freqüentam, dos próprios alunos e respectivas 
famílias. Apresentamos, também, alguns dados sobre a associação de algumas variáveis ao 
desempenho, adiantadas pela Coordenação Regional do Serce. 
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8.3.1 A escola que os alunos freqüentam 
 
Os dados sobre as escolas foram extraídos dos Questionários da Escola, respondidos pelos 
diretores ou responsáveis pela instituição educacional. 
 
Das 155 escolas da amostra final, 130 são escolas públicas e 25 privadas. Das escolas 
públicas, 43 pertencem à rede estadual (27,7%) e 89 à rede municipal (85,2%).  
 
Vale ressaltar que, as escolas que deviam participar do Serce eram escolas de ensino 
regular, porquanto as escolas exclusivamente indígenas, especiais e de EJA não foram 
incluídas no marco amostral. O sorteio foi realizado com base nos dados do Censo Escolar 
2005. 
 
Na maioria dos países da América Latina e do Caribe, mais da metade das escolas são 
rurais (Gráfico 9). A ruralidade apresenta desafios aos sistemas educacionais, em especial o 
de levar serviços a áreas apartadas e de escassa densidade populacional. Do mesmo 
modo, as famílias que moram em contextos rurais costumam ter menos interação com a 
cultura escrita, o que pode incidir na aprendizagem dos alunos. 
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                  Fonte: Marco amostral do Serce. 
 

Gráfico 9 – Distribuição de escolas por estrato 
 
 
Chama a atenção o fato de que na amostra enviada pela Coordenação Técnica do Serce, 
havia 41 escolas rurais, sendo 24 delas exclusivamente multisseriadas (Censo Escolar 
2005). Posteriormente, quando checados os dados cadastrais dessas escolas com a base 
de dados do Censo Escolar 2006 (ano de aplicação do Serce) dessas escolas, somente 11 
eram exclusivamente multisseriadas. Por outro lado, há divergência com a declaração dos 
dirigentes escolares, que informaram haver 59 escolas rurais e não 41.  
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Segundo pode ser observado na Tabela 31, os dirigentes escolares informam que 2,6% das 
escolas seriam urbanas, de nível socioeconômico alto (4); 23,9% escolas urbanas, de nível 
socioeconômico mediano (37); 34,2% seriam escolas urbanas, de nível socioeconômico 
baixo (53); 1,3% estaria localizada em favela ou equivalente (2) e 38,1% seriam escolas 
rurais (59).  

 
 

Tabela 16 – Localização das escolas, segundo os diretores 

  Freqüência Percentual 
Urbana de nível socioeconômico alto 4 2,6
Urbana de nível socioeconômico mediano 37 23,9
Urbana de nível socioeconômico baixo 53 34,2
Localizada em favela ou equivalente 2 1,3
Escola rural 59 38,1
Total 155 100
Fonte: Questionário da Escola – Serce 2006. 

 
 
Como podemos ver na Tabela 17, das escolas cujos dirigentes responderam a esta questão, 
62,6% delas possuem uma ou mais turmas da mesma série (escolas com ensino regular); 
22,6% das escolas possuem várias turmas regulares e uma ou mais delas têm alunos 
cursando diferentes séries (escola de ensino regular com alguma(s) turma(s) 
multisseriada(s); e, em 6,5% delas, todos os alunos da escola, independentemente da série, 
estudam em uma única turma (escola exclusivamente multisseriada).  

 
 

Tabela 17 – Situação das escolas, segundo os dirigentes 

  Freqüência Percentual 
Escola com ensino regular 97 62,6
Escola de ensino regular com algumas turmas multisseriadas 35 22,6
Escola exclusivamente multisseriada 10 6,5
Sem resposta 13 8,4
Total 155 100
Fonte: Questionário da escola – SERCE 2006. 

 
 
Os diretores informaram que 82 escolas (52,9%) ministram aulas somente em Língua 
Portuguesa e 73 delas (47,1%) oferecem aulas em uma outra língua diferente da Língua 
Portuguesa. Ao aprofundar esses dados, é possível ver que, das que ministram aulas em 
uma outra língua, duas ministram aulas em língua indígena. 

 
 

Tabela 18 – Escola oferece aulas em uma outra língua diferente  

  Freqüência Percentual 
Sim, oferece. 73 47,1 
Não, não oferece. 82 52,9 
Total 155 100,0 

           Fonte: Questionário da escola – Serce 2006. 
 
 
Os serviços básicos, fundamentais para garantir condições mínimas para o ensino, são 
considerados, na literatura especializada, como componentes dos estandares de 
oportunidades de aprendizagem. Na amostra de escolas onde foram aplicados os 
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instrumentos do Serce podemos ver que, no Brasil, ainda falta melhorar as condições de 
infra-estrutura de um importante percentual de escolas brasileiras. 
 
Segundo os dirigentes escolares, a maioria das escolas tem acesso a serviços básicos 
como luz elétrica, água potável e banheiros em quantidade suficiente para atender a toda a 
população que faz uso das instalações da escola. Contudo, a insuficiência de telefones e de 
sistema de esgoto pode ser explicada pelo alto percentual de escolas rurais (38,1% das 
escolas da amostra). 

 
Tabela 19 – Serviços básicos com que contam as escolas 

  Freqüência Percentual 
Sem 

informação 
Com luz elétrica 148 95,5 0 
Com água potável 139 89,7 0 
Com sistema de esgoto 99 63,9 0,6 
Com telefone 94 60,6 0,6 
Com banheiros 126 81,3 0 

      Fonte: Questionário da escola – Serce 2006. 
 
 
Quanto às instalações das escolas, há grandes diferenças entre elas, dependendo do tipo 
ou serviço disponível.  
 
Menos da metade das escolas conta com laboratório de ciências, ginásio, horta escolar, sala 
de computação, auditório, refeitório, sala de artes ou música, enfermaria e serviço de 
orientação pedagógica ou psicológica (ou ambos).    
 
Quanto às tecnologias da informação, considera-se vital oferecer aos alunos a possibilidade 
de pesquisar na Internet, para melhorar a qualidade dos trabalhos e estudos, sem contar os 
benefícios que oferece para o professor que pode utilizar essa ferramenta como 
complemento para o seu trabalho. Nos dados levantados para toda a região da América 
Latina e do Caribe, 37% das instituições educacionais têm ao menos uma sala de 
computação, percentual que, no Brasil, supera a média regional (63,6 das escolas).  

 
Tabela 20 – Instalações das escolas 

  Freqüência Percentual 
Sem 

informação 
Sala para o diretor 103 66,5 1,3
Salas adicionais (secretaria, 
administração, etc.) 110 71,0 1,3

Sala de professores 99 63,9 1,3
Pátio ou espaço para esportes 107 69,0 3,2
Laboratório de ciências 25 16,1 4,5
Ginásio 19 12,3 5,2
Horta escolar 37 23,9 4,5
Sala de computação 64 41,3 3,9
Auditório 23 14,8 3,9
Cozinha 141 91 1,9
Refeitório 52 33,5 3,9
Sala de artes ou música 15 9,7 4,5
Enfermaria 6 3,9 4,5
Serviço de orientação pedagógica ou 
psicológica (ou ambos) 67 43,2 5,8

Biblioteca 82 52,9 3,9
Fonte: Questionário da escola – Serce 2006. 
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Segundo declarado pelos diretores, a média da América Latina e do Caribe de 
computadores por escola para uso dos alunos é de cerca de 16. A média de computadores 
por escola, no Brasil também é de 16.  
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                                          Fonte: Questionário da escola. 
 

Gráfico 10 – Média de computadores por escola 
 
Sem menosprezar a falta de salas de computação em mais da metade das escolas 
brasileiras (41,3), essa situação pode ser minimizada se a escola dispuser de computadores 
à disposição dos alunos, visto que o uso freqüente desse recurso pode se constituir em 
ótima ferramenta de aprendizagem. 
 
Das 155 escolas, 107 (69,0%) não informaram os quantitativos de computadores e 48 
registraram as informações solicitadas no questionário da escola. Contabilizando o número 
de computadores, a média para os alunos da 3ª série é de 11,3%. 
 
Já, para a 6ª série, das 155 escolas, 104 diretores não informaram os quantitativos. Dentre 
os que os registraram (51 escolas), a média de computadores é de 11,8%. 
 

 
Tabela 21 – Computadores disponíveis para os alunos 

3ª série 6ª série  
Freq. % Freq. % 

Têm computadores 48 30,9 51 32,9 
Sem informação 107 69,0 104 67,0 
Total 155 100 155 100 

      Fonte: Questionário da escola – Serce 2006. 
 
 
Finalmente, o Brasil lidera os países da região quando se trata da média de livros por 
biblioteca escolar, como indicado no Gráfico 11.  
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Segundo as informações produto do questionário da escola, das 155 escolas, a diferença 
entre os quantitativos informados é grande: varia entre 30 livros e 9.996 livros. Desta forma, 
a média de livros para o Brasil é de 1.921 por escola.   
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                            Fonte: Questionário da escola – Serce 2006. 

 
Gráfico 11 – Média de livros nas bibliotecas escolares, por país 

 
 
 
8.3.2 Caracterização do aluno da 3ª série 
 
O questionário do aluno da 3ª série indaga sobre características como: idade, gênero, 
repetência, trabalho e outras questões que complementam o trabalho da escola e a sua 
impressão sobre a turma a que pertence. 
 
A caracterização dos alunos da 3ª série foi realizada com base nos 5.546 alunos que 
tiveram todos os questionários respondidos, base de dados também utilizada pela 
Coordenação Técnica do Serce para realizar as análises.  
 
Dos 5.546 alunos, 48,7% são meninos e 50,6% são meninas. Do total, 94,7% tem a Língua 
Portuguesa como língua materna e 2,1% falam em casa uma língua estrangeira; 69,2% 
nunca repetiu ano, 17,4% repetiu uma vez e 5,6% repetiu duas vezes – percentuais 
bastante altos.  
 
As informações entregues pelos alunos da 3ª série alertam para a qualidade dos dados 
encontrados. Nesse sentido, vale lembrar que, em Leitura, 6,29% dos alunos estão 
localizados abaixo do Nível I e 25,25% está no Nível I, que somados, são 31,54% do total de 
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participantes do estudo, nesta série. Assim sendo, esses alunos apresentam sérias 
dificuldades em leitura, o que pode explicar, em grande medida, os dados fornecidos que, 
muitas vezes, fogem do normal, apesar de os aplicadores receberem instruções de ajudar 
os alunos na hora de responderão ao questionário, caso tivessem dúvidas em algumas 
questões.    
 
Com todas essas limitações, a maioria dos alunos (75,04%) tem entre 9 e 10 anos de idade, 
idade certa para cursar a série, dependendo se o sistema de ensino for de 8 ou de 9 anos. 
Contudo, 20,24% têm 11 anos ou mais, o que demonstra o sério problema de distorção 
idade/série que há no Brasil.  
 
Vale ressaltar que, na maioria dos países participantes do estudo, os alunos ingressam na 
1ª série com 6 anos, o que explica o alto percentual de alunos com 8 anos de idade, na 
região. 
 

 
Tabela 22 – Distribuição alunos por grupos de idade 

3ª série 
País 7 ou menos 8 9 10 11 ou mais 

Brasil 0,10 4,62 48,35 26,69 20,24 
Média dos países 1,25 30,70 40,53 14,67 12,85 
Total AL e C 0,85 23,14 45,03 17,58 13,39 

     Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Um dos aspectos que mais chama a atenção são as questões que abordaram o trabalho 
infantil: dos 5.546 alunos que responderam o questionário, 48,2% declararam trabalhar em 
casa e 6,5% fora dela.  
 
Sem dúvida, essa informação não está completa sem saber a que tipo de trabalho se refere 
o aluno, quando diz trabalhar tanto dentro de casa ou fora dela. Para os alunos que diziam 
trabalhar, o questionário incluía um campo para especificar o tipo de trabalho realizado, 
porém 3.044 alunos (54,9%) não fizeram uso da possibilidade de ampliar a informação. Dos 
que especificaram o tipo de trabalho, a maioria indicou atividades domésticas (ajudar os 
pais, lavar louça, varrer, dentre outros).  
 
Para analisar essa informação, é necessário ter clareza de que, na amostra do Brasil, havia 
um alto percentual de escolas rurais; assim sendo, crianças de famílias em que todos os 
membros dividem as tarefas agrícolas podem estar incluídas.    

 
 

Tabela 23 – Trabalho infantil na 3ª série 

 Freqüência Percentual 
Além de ir para a escola, você trabalha?   
Não.  2.203 39,7 
Sim, em casa. 2.671 48,2 
Sim, fora de casa. 362 6,5 
Resposta múltipla 16 0,3 
Sem resposta 294 5,3% 
Total 5.546 100,0 

           Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
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Quanto aos deveres de casa, 74% dos alunos informam que os professores de Língua 
Portuguesa passam dever de casa com uma freqüência, no mínimo, semanal, ao passo que, 
em Matemática, o percentual desce para 69,5%.    
 

Tabela 24 – Professor passa dever de casa 

  Freqüência Percentual 
Professor de Língua Portuguesa 
Todos ou quase todos os dias 3.378 60,9 
De uma a três vezes por semana 726 13,1 
Sem resposta 752 13,6 
Professor de Matemática 
Todos ou quase todos os dias 3.137 56,6 
De uma a três vezes por semana 717 12,9 
Sem resposta 1.182 21,3 

                Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Ainda abordando algumas variáveis vinculadas à família, os alunos comentam se recebem 
ou não ajuda para estudar ou fazer os deveres de casa, tema controverso porquanto há a 
impressão de que eles realizam tais atividades com pouca participação da família. De fato, 
os alunos declaram que, quando precisam, eles recebem (Tabela 25). 

 
Tabela 25 – Aluno recebe ajuda para estudar ou fazer os deveres 

  Freqüência Percentual Sem informação 
Da mãe 3.769 68,0 10,1 
Do pai 2.435 43,9 17,8 
Do irmão ou sua irmã 2.117 38,2 19,1 
De outro parente 1.595 28,8 21,1 
De professor(a) particular 828 14,9 25,7 
De outra pessoa 1.259 22,7 28,1 

            Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Um dos temas abordados nos questionários e que mais tem surpreendido, a partir do Perce, 
e que começa a ser tratado em estudos posteriores, é o “clima escolar”. Algumas das 
variáveis que fazem parte desse construto são aqui analisadas: como se sente o aluno na 
escola e como o aluno percebe as relações na sua turma.  
 
As opiniões dos alunos sobre a escola, na acepção positiva, foram consolidadas na Tabela 
41 e mostram que mais da metade dos alunos da 3ª série gosta das escolas que freqüentam.   

 
 

Tabela 26 – Opinião dos alunos sobre a escola 

  Freqüência Percentual Sem 
informação 

Você de sente contente quando está na escola.   
Sim 4.302 77,6 11,2 
Você de sente entediado (desmotivado) quando está na escola. 
Não 3.120 56,3 26,3 
Você de sente nervoso quando está na escola.   
Não 2.923 52,7 30,8 
Você de sente tranqüilo quando está na escola.   
Sim 3.566 64,3 27,3 

                 Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
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Sem dúvida, por conta do enunciado, para os alunos de 3ª série que, geralmente, não têm 
um vocabulário muito amplo, algumas palavras representaram uma grande dificuldade na 
hora de responder as questões. Assim, declarar – se “entediado (ou desmotivado)”, 
“nervoso” ou “tranqüilo” quando está na escola, não deve ter sido fácil de responder, o que 
explicaria a média de cerca de 25% de questões não respondidas. 
 
Para levantar informações sobre como se sente o aluno em sala de aula, havia um item que 
oferecia quatro alternativas. Embora houvesse duas questões enunciadas de forma positiva 
e duas de forma negativa, 57,1% dos alunos informaram que, nas salas de aula os alunos 
incomodam muito; 52,2% dizem que nunca brigam e 73,0% dos alunos se consideram bons 
amigos entre sim. Há um dado interessante: 59,2% dos alunos se divertem com as tarefas 
que o(a) professor(a) passa.  

 
 

Tabela 27 – Clima em sala de aula 

  Freqüência Percentual 
Alguns colegas incomodam muito.  
  Sim 3.167 57,1 
  Não 1.283 23,1 
Sem resposta 828 14,9 
Brigamos sempre.  
  Sim 1.237 22,3 
  Não 2.896 52,2 
Sem resposta 1.265 22,8 
Somos bons amigos.  
  Sim 4.048 73,0 
  Não 388 7,0 
Sem resposta 1.055 19,0 
Nos divertimos com as tarefas que o(a) professor(a) passa. 
  Sim 3.284 59,2 
  Não 803 14,5 
Sem resposta 1.430 25,8 

            Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Os sentimentos afirmativos dos alunos com relação à escola são confirmados quando 66% 
deles declaram que se sentiriam “tristes” ou “um pouco triste” se precisassem mudar de 
escola, percentual que contrasta com o 32,5% de alunos que não se importaria ou ficaria 
feliz.      

 
 

Tabela 28 – Como se sentiria, se precisasse mudar de escola 

  Freqüência Percentual 
Ficaria muito feliz 1.113 20,1 
Não me importaria. 686 12,4 
Ficaria um pouco triste. 1.357 24,5 
Ficaria muito triste. 2.303 41,5 
Mais de uma resposta 23 0,4 
Sem resposta 64 1,2 

            Fonte: Questionário do aluno – 3ª série – Serce 2006. 
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8.3.3 Caracterização da família do aluno da 3ª série 
 
Como já foi comentado anteriormente, uma das grandes dificuldades na aplicação dos 
instrumentos do Serce, foi a implementação da logística para obter o máximo de respostas 
ao questionário da família. Uma vez superadas as dificuldades, a primeira situação que 
queríamos conhecer era quem o havia respondido. Tal como esperado, nesta faixa etária, a 
mãe do aluno continua sendo a pessoa mais vinculada à vida escolar do aluno. 

 
 

Tabela 29 – Relação do respondente com o aluno da 3ª série 

 Freqüência Percentual 
Mãe 3.954 71,8 
Pai 687 12,5 
Avô ou avó 242 4,4 
Irmão ou irmã 171 3,1 
Outro membro da família 150 2,7 
Companheiro(a) da mãe ou do pai 70 1,3 
Não é da família, senão o 
responsável pela criança 35 0,6 

Múltipla resposta 101 1,8 
Sem resposta 100 1,8 
Total 5.510 100,0 

                      Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Quanto ao nível de escolaridade dos pais, independentemente de quem foi o respondente, 
fica claro que ou não sabia a resposta ou preferiu omiti-la. A questão que indagava sobre o 
tema continha outras alternativas, como ensino fundamental, ensino médio e ensino superior 
incompletos. Na Tabela 45, as respostas das alternativas com o nível de ensino completo.  

 
 

Tabela 30 – Escolaridade máxima dos pais dos alunos 
MÃE PAI  

Freqüência % Sem 
resposta 

Freqüência % Sem 
resposta 

Não estudou 537 9,7 90,3 535 9,7 90,3 
Ensino 
fundamental 
completo 

443 9,0 92,0 373 6,8 93,2 

Ensino médio 
completo 

891 16,2 83,8 712 12,9 87,1 

Ensino superior 
completo 

396 7,2 92,8 349 6,3 93,7 

           Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
 
 

É irrefutável que a freqüência ao jardim de infância ou à pré-escola facilita a aprendizagem, 
porque essa etapa da educação escolar prepara o aluno para a leitura, a escrita e a 
matemática. Entretanto, 73,6% dos respondentes do questionário da família dos alunos da 
3ª série afirmam que a criança nunca freqüentou uma creche, porém quanto ao jardim de 
infância ou pré-escola, apenas 25,6% não freqüentaram. 
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Tabela 31 – Freqüência de assistência à creche ou pré-escola 
  Freqüência Percentual 

Entre 0 e 3 anos de idade, freqüentou alguma creche 
  Não 4.056 73,6 
  Sim, freqüentou por 1 ano 481 8,7 
  Sim, freqüentou por 2 anos 349 6,3 
  Sim, freqüentou por 3 anos 513 9,3 
  Múltipla resposta 9 0,2 
  Sem resposta 102 1,9 

Entre 4 e 6 anos de idade freqüentou um jardim de infância ou pré-escola 
  Não. 1.411 25,6 
  Sim, freqüentou por 1 ano. 1.496 27,2 
  Sim, freqüentou por 2 anos. 1.202 21,8 
  Sim, freqüentou por 3 anos. 1.297 23,5 
  Múltipla resposta 6 0,1 
  em resposta 98 1,8 

                Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
 
Na faixa etária dos alunos da 3ª série, a participação dos pais ou responsáveis pelo estudo 
dos alunos nas reuniões convocadas pelo professor continua sendo alta, embora surpreenda 
que 2,6% deles declarem nunca ter sido convocados. 

 
Tabela 32 – Participação em reuniões organizadas pelo professor 

  Freqüência Percentual 
Sempre ou quase sempre 3.322 60,3 
Algumas vezes 1.269 23,0 
Nunca ou quase nunca 273 5,0 
Não fui chamado 141 2,6 
Múltipla resposta 34 0,6 
Sem resposta 471 8,5 
Total 5.510 100,0 

                Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
 
Diferentemente, quando se trata da participação dos respondentes nas atividades 
organizadas pelo diretor(a) da escola, foi revelada uma situação ainda não muito estudada: 
o fato declarado da não convocação para participar nas atividades da escola.   

 
Tabela 33 – Não convocação para participar em atividades na escola 

 Freqüência Percentual 
Participação em alguma das atividades realizadas na escola (esportivas, culturais, feiras, 
etc.). 

  Não fui chamado 774 14,0
Participação em reuniões para falar sobre o funcionamento da escola, organizadas 
pelo(a) diretor(a). 
  Não fui chamado 636 11,5
Participação em reuniões organizadas pela Associação de Pais e Mestres 

  Não fui chamado 1.394 25,3
Participação em reunião para eleger os pais da Associação de Pais e Mestres 
  Não fui chamado 2.940 53,4
Participação em reunião para eleger os pais que fazem parte do Conselho Escolar (grupo 
constituído por representantes da escola e dos pais) 
  Não fui chamado 2.546 46,2

      Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
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Como pode ser visto, a não participação por falta de convocação é muito maior quando se 
trata das atividades como eleição dos pais que fazem parte do Conselho Escolar, 
organizadas pela Associação de Pais e Mestres, e reuniões para falar sobre o 
funcionamento da escola, organizadas pelo(a) diretor(a).  
 
Quanto à escola que o aluno da 3ª série freqüenta, as opiniões dos respondentes são 
mostradas na Tabela 34.   

 
 

Tabela 34 – Opinião dos respondentes sobre a escola que os alunos da 3ª série 
freqüentam 

  Freqüência Percentual 
A escola em que a criança estuda é: 
  Muito boa 2.313 42,0
  Boa 2.237 40,6
  Regular 816 14,8
  Ruim 38 0,7
  Péssima 34 0,6
Sem resposta 67 1,2
O funcionamento da escola é organizado? 

  Concordo 4.214 76,5
  Não concordo 414 7,5
  Não sei 410 7,4
Sem resposta 545 8,2
Os professores ensinam bem?     

  Concordo 4.617 83,8
  Não concordo 276 5,0
  Não sei 206 3,7
Sem resposta 395 7,2
Os professores são pontuais e não faltam às aulas? 

  Concordo 3.745 68,0
  Não concordo 557 10,1
  Não sei 615 11,2
Sem resposta 579 10,5
A direção tem um bom desempenho? 
  Concordo 4.003 72,6
  Não concordo 369 6,7
  Não sei 525 9,5
Sem resposta 603 10,9
A escola leva em conta a opinião dos pais? 
  Concordo 3.200 58,1
  Não concordo 512 9,3
  Não sei 1.167 21,2
Sem resposta 635 11,5

     Fonte: Questionário da família – 3ª série – Serce 2006. 
 
 
Ratificando as opiniões expressadas no questionário da família, a grande maioria dos 
respondentes está satisfeita com a escola e não mudaria o aluno da 3ª série para um outro 
estabelecimento escolar, havendo somente 21,6% deles que, por uma ou outra 
circunstância, o faria. 
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Tabela 35 – Respondente mudaria ou não a criança de escola 
 Freqüência Percentual

Você gostaria que a criança mudasse de escola? 
  Não, ela está bem nesta escola. 4.202 76,3
  Sim, mas eu não posso pagar. 649 11,8
  Sim, mas não há outra escola próxima de casa. 274 5,0
  Sim, mas não posso mudá-la de escola por outras razões (vagas, 
regulamento, etc.). 

263 4,8

Múltipla resposta 13 0,2
Sem resposta 109 2,0
Total 5.510 100,0

Fonte: Questionário da família – 3ª série– Serce 2006. 
 
 
 
8.3.4 Caracterização dos alunos da 6ª série 
 
O questionário do aluno da 6ª série indaga sobre as mesmas características dos alunos da 
3ª série, acrescentando outras perguntas que ampliam alguns dos temas e abordam 
aspectos novos, como os estudos dos pais, ampliação das informações sobre o trabalho 
infantil, sobre os seus professores, comportamento dos alunos da turma a que pertence, 
violência na escola e atividades realizadas nas aulas de Matemática e Língua Portuguesa. 
 
Dos alunos participantes, 50,2 % são meninas e 49,6% meninos (há 0,2% de não resposta).  
A maioria absoluta deles tem como língua materna a Língua Portuguesa (98,9%), 24 alunos 
(0,5%) falam em casa uma outra língua estrangeira e 6 alunos falam uma língua indígena. 
 
A maioria dos alunos da 6ª série declarou ter entre 12 e 13 anos de idade (44% e 27,18%, 
respectivamente), idades adequadas à série, dependendo se o sistema de ensino adotado 
nas unidades da federação for de 8 ou 9 anos. Contudo, o percentual de alunos acima da 
idade adequada é, proporcionalmente, superior ao percentual da 3ª série. 

 
 

Tabela 36 – Distribuição dos alunos por grupos de idade 
País 10 ou menos 11 12 13 14 ou mais 

Brasil 0,07 3,34 44,83 27,18 24,58 
Média dos países 1,60 30,97 40,53 15,01 11,89 
Total AL e C 0,96 22,15 44,26 18,23 14,41 

    Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
 
Quanto à estrutura do grupo familiar, foi perguntado aos alunos se moravam com a mãe e, 
em uma pergunta separada, se moravam com o pai. Logo, havia uma pergunta múltipla com 
as alternativas de resposta para mãe e pai. A Tabela 51 resume as respostas. 

 
Tabela 37 – Aluno da 6ª série mora com os pais 

Mora com a mãe Mora com o pai  
Freqüência % Freqüência % 

Sim 4.742 91,2 3.424 65,9
Não 319 6,1 1.161 22,3
Resposta múltipla 7 0,1 5 0,1
Sem resposta  130 2,5 608 11,7
Total 5.198 100,0 5.198 100,0

     Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
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Sobre o trabalho infantil, para os alunos da 6ª série, havia mais perguntas do que para os 
alunos da 3ª série, as quais permitem ter uma visão mais global sobre essa situação. 
Primeiramente, chama a atenção o aumento da freqüência do trabalho infantil, com relação 
à 3ª série, situação bastante previsível, levando em conta que já na 3ª série havia 6,5% de 
alunos trabalhando fora de casa. 

 
 

Tabela 38 – Trabalho infantil na 6ª série 

  Freqüência Percentual 
Além de ir para a escola, você trabalha? 
Não 2.700 51,9 
Sim, em casa. 1.638 31,5 
Sim, fora de casa. 496 9,5 
Resposta múltipla 6 0,1 
Sem resposta 358 6,9 
Total 5.198 100,0 

             Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
 
Sem dúvida, a situação ainda não pode ser considerada completa sem se analisar o tipo de 
trabalho realizado, quando diz trabalhar tanto dentro de casa ou fora dela. O questionário do 
aluno tinha uma questão aberta (Em que você trabalha?), onde os alunos deviam registrar a 
atividade realizada. Porém, as respostas são muito variadas, inclusive, contém respostas 
como “eu não faço nada” ou “em nada”.  
 
Dos alunos que, efetivamente, registraram uma atividade, a grande maioria indica pequenos 
trabalhos de casa, como arrumar a casa, o próprio quarto, lavar e passar roupas, lavar 
louça. Com tudo, há outros tipos de trabalhos, tais como: 
 
 
 
Ajudante do pai no açougue.  

Embalando revistas.  

Com o gado ou com o cavalo. 

Ajudante de caseiro, de mecânico. 

Apanhando caju. 

Anotando carne. 

Fazendo bijuterias e ganha R$ 30,00. 

Auxiliar de escritório, de padaria. 

Babá. 

Borracheiro. 

Catando papelão para pagar um curso. 

Cobrador de van. 

Com música, sou trompetista. 

 

 

Vendedor ambulante. 

Faxineira. 

Locutor de rádio. 

Técnico de raio – x. 

Digitando e gravando CD. 

Dando aulas. 

Em casa de família. 

Em juta e malva. 

Em quiosque, na praia. 

Em um Pet Shop. 

Serviço comunitário. 

Bordadeira. 

Outras. 
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Ressaltamos que, para analisar esta informação, é necessário ter presente que, na amostra 
do Brasil, 38,1% das escolas eram rurais; assim sendo, crianças de famílias em que todos 
os membros dividem as tarefas agrícolas podem estar incluídas. Também, pelo teor das 
atividades relatadas (Técnico de raio-x ou trompetista, por exemplo) vale lembrar que na 6ª 
série há 24,58 de alunos com 14 anos ou mais, o que pode explicar algumas das atividades 
acima mencionadas. 
  
Quando perguntados acerca da remuneração recebida pelos trabalhos realizados, 9,5% dos 
alunos da 6ª série que trabalham fora de casa, 14,4% deles recebem um pagamento pelos 
serviços prestados e 10,6% recebem alguma compensação não monetária, havendo, ainda, 
22,5% que não recebe nada.   
 
Sem dúvida, os dados aqui apresentados correspondem a uma primeira olhada sobre esta 
situação, que será abordada mais profundamente no relatório específico sobre os fatores 
associados ao desempenho dos alunos, porém alertam para uma realidade muito distante da 
desejável.    

 
 
 

Tabela 39 – Trabalho infantil remunerado – 6ª série 
Você é pago para trabalhar?  
Sim. 748 14,4 
Não, mas me dão coisas em troca. 550 10,6 
Não. 1.169 22,5 
Resposta múltipla 2 0,0 
Sem resposta 2.729 52,5 
Total 5.198 100,0 

             Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
 
Quando foi perguntado para os alunos a sua opinião sobre os professores da escola onde 
estudam, em geral, observa – se que eles possuem uma boa opinião sobre os docentes. 
Segundo os alunos, há poucos conflitos entre professores e alunos do ensino fundamental, 
informação altamente positiva para os efeitos das políticas educacionais, principalmente das 
que tratam dos temas que devem ser fortalecidos nos programas de capacitação.    

 
 
 

Tabela 40 – Percepção sobre os professores da escola 

  Freqüência Percentual 
Não 

resposta 
Os alunos se dão bem com a maioria dos 
professores? 3.707 71,3 3,7

A maioria dos professores tem interesse que os 
alunos se sintam bem? 4.335 83,4 6,0

A maioria dos professores escuta com atenção o 
que você tem a dizer? 3.913 75,3 6,3

Se necessário, os professores dão uma ajuda extra 
para você? 3.806 73,2 7,1

A maioria dos professores trata você bem? 4.325 83,2 5,8
   Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
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Já na sala de aulas, os alunos notam dificuldades que, eventualmente, poderiam prejudicar 
o seu desempenho, como o fato de o professor esperar muito tempo para os alunos se 
tranqüilizarem, portanto, o tempo efetivamente produtivo para lecionar vê-se reduzido. Da 
mesma forma, cerca de metade dos alunos indica ter problemas para escutar o que o 
professor diz, informação coerente com as respostas de 36,9% dos alunos que declararam 
sempre ou quase sempre haver muito barulho e desordem na turma.     

 
 
 
 

Tabela 41 – Percepção sobre o clima da sala de aula 
  Freqüência Percentual 
Na sua turma, o professor tem que esperar muito tempo até que os alunos se 
tranqüilizem? 
   Sempre ou quase sempre 1.753 33,7 
   Algumas vezes 2.559 49,2 
   Nunca ou quase nunca 474 9,1 
Resposta múltipla 78 1,5 
Sem resposta 334 6,4 
Na sua turma, os alunos escutam o que o professor diz? 
   Sempre ou quase sempre 2.112 40,6 
   Algumas vezes 2.376 45,7 
   Nunca ou quase nunca 331 6,4 
Resposta múltipla 28 0,5 
Sem resposta 351 6,8 
Na sua turma, há muito barulho e desordem na turma? 
   Sempre ou quase sempre 1.917 36,9 
   Algumas vezes 2.350 45,2 
   Nunca ou quase nunca 532 10,2 
Resposta múltipla 6 0,1 
Sem resposta 393 7,6 

              Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
 
A violência na escola é um tema recorrente nas atuais pesquisas, uma vez que essa situação 
tem aumentado muito nas escolas de todo o mundo, e na América Latina e no Caribe 
também. No Brasil, um percentual de alunos também tem de conviver com a violência, como 
pode ser observado a Tabela 42.  
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Tabela 42 – Percepção sobre violência na escola 
  Freqüência Percentual 
Na sua escola, você sabe se te roubaram algo nos últimos meses? 
  Sim 1.705 32,8 
  Não 3.167 60,9 
Resposta múltipla 23 0,4 
Sem resposta 303 5,8 
Na sua escola, você sabe se roubaram algo de alguém da sua turma nos 
últimos meses? 
  Sim 2.225 42,8 
  Não 2.624 50,5 
Resposta múltipla 25 0,5 
Sem resposta 324 6,2 
Na sua escola, você foi insultado ou ameaçado por outro aluno nos últimos 
meses? 
  Sim 1.224 23,5 
  Não 3.579 68,9 
Resposta múltipla 6 0,1 
Sem resposta 389 7,5 
Na sua escola, você sabe se alguém da sua turma foi insultado ou ameaçado 
por outro aluno nos últimos meses? 
  Sim 1.786 34,4 
  Não 3.055 58,8 
Resposta múltipla 15 0,3 
Sem resposta 342 6,6 
Na sua escola, outro aluno te bateu ou te machucou nos últimos meses? 
  Sim 617 11,9 
  Não 4.150 79,8 
Sem resposta 431 8,3 
Na sua escola, outro aluno bateu ou machucou outro colega da turma nos 
últimos meses? 
  Sim 2.015 38,8 
  Não 2.752 52,9 
Sem resposta 431 8,3 

             Fonte: Questionário do aluno – 6ª série – Serce 2006. 

 
 



 95

8.3.5 Caracterização da família do aluno da 6ª série 
 
Tal como esperado, a mãe do aluno continua sendo a pessoa mais vinculada à vida escolar 
do aluno (Tabela 43). 

 
 
 

Tabela 43 – Relação do respondente com o aluno da 6ª série 

  Freqüência Percentual 
Sou a sua mãe 3.702 71,6 
Sou o seu pai 710 13,7 
Sou seu avô ou avó 167 3,2 
Sou seu irmão ou irmã 153 3,0 
Sou outro membro da sua família 148 2,9 
Sou o(a) companheiro(a) da mãe ou do pai 65 1,3 
Não sou da família, sou o responsável pela criança 52 1,0 
Resposta múltipla 69 1,3 
Sem resposta 101 2,0 
Total 5.167 100,0 

     Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
Quanto à composição do grupo familiar, a informação não difere muito da encontrada com a 
da família dos alunos da 3ª série, chamando à atenção os 15,9% de alunos que moram com 
outros familiares, que não são os pais ou irmãos.     

 
 
 

Tabela 44 – Composição do grupo familiar do aluno da 6ª série 

  Freqüência Percentual Sem resposta
Aluno mora com o pai 3.404 65,9 18,8 
Aluno mora com a mãe 4.504 87,2 8,4 
Aluno mora com seus irmãos 3.479 67,3 25,3 
Aluno mora com outros familiares 824 15,9 53,4 
Aluno mora com outras pessoas que não são da 
família 189 3,7 59,5 

   Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
Quanto ao nível de escolaridade dos pais, independentemente de quem foi o respondente, 
também os respondentes tiveram dificuldades para responder esta questão, ou não sabiam 
a resposta ou preferiram omiti – la. A questão que indagava sobre o tema continha outras 
alternativas como o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior incompletos. Na 
Tabela 60, as respostas das alternativas com o nível de ensino completo.  
 
Cerca de 9% dos pais nunca freqüentaram a escola, percentual mais baixo que dos pais dos 
alunos da 3ª série e também consistente com o percentual de escolas da amostra 
localizadas no estrato rural. A grande diferença com os respondentes do questionário da 
família dos alunos da 3ª série é que o nível de ensino concluído, mais freqüentado por 
ambos os pais é o ensino médio.  
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Tabela 45 – Escolaridade máxima dos pais dos alunos da 6ª série 
Mãe Pai  

Freqüência % Sem 
resposta 

Freqüência % Sem 
resposta 

Não estudou  
470 

 
9,1 

 
90,9 

 
495 

 
9,6 

 
90,4 

Ensino 
fundamental 
completo 

384 7,4 92,6 370 7,2 92,8 

Ensino médio 
completo 

874 16,9 83,1 757 14,7 85,3 

Ensino superior 
completo 

466 9,0 91,0 394 7,6 92,4 

           Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 

 
Um dado interessante informado pela família tem a ver com a escolaridade do aluno da 6ª 
série. Mais da metade dos alunos teria começado a freqüentar a escola com 5 anos de 
idade ou menos. 

 
Tabela 46 – Idade em que o aluno da 6ª série começou a freqüentar a escola  

  Freqüência Percentual 
5 anos ou menos 3.036 58,8 
6 anos 1.168 22,6 
7 anos 770 14,9 
8 anos ou mais 137 2,7 
Resposta múltipla 6 0,1 
Sem resposta 50 1,0 
Total 5.167 100,0 

                 Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 

 
A grande maioria de alunos nunca freqüentou uma creche e somente 26,8% dos alunos 
nunca freqüentaram jardim de infância ou pré – escola. Por outro lado, há uma distribuição 
bastante regular entre os alunos que freqüentaram jardim ou pré – escola durante 1, 2 e 3 
anos. 

 
Tabela 47 – Freqüência de assistência à creche ou pré-escola 

  Freqüência Percentual 
Entre 0 e 3 anos de idade, a criança freqüentou alguma creche?   
Não 3.918 75,8 
Sim, freqüentou por 1 ano 383 7,4 
Sim, freqüentou por 2 anos 299 5,8 
Sim, freqüentou por 3 anos 496 9,6 
Resposta múltipla 4 0,1 
Sem resposta 67 1,3 
Entre 4 e 6 anos de idade a criança freqüentou um jardim de infância ou pré-
escola? 
Não 1.385 26,8 
Sim, freqüentou por 1 ano 1.206 23,3 
Sim, freqüentou por 2 anos 1.054 20,4 
Sim, freqüentou por 3 anos 1.450 28,1 
Resposta múltipla 4 0,1 
Sem resposta 68 1,3 

              Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
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O envolvimento dos pais nas atividades da escola é considerado essencial para o melhor 
desenvolvimento dos alunos. Contudo, cerca da metade dos respondentes do questionário 
da família dos alunos da 6ª série declaram assistir regularmente às reuniões convocadas 
pelo professor da turma, chama a atenção o fato de 26% deles somente comparecem 
algumas vezes e que o percentual de não convocados é quase o dobro do informado pela 
família do aluno da 3ª série (2,6). Contudo, tal tipo de reunião é a que convoca mais a 
presença da família do aluno na escola. 

 
 

Tabela 48 – Participação em reuniões organizadas pelo professor 

  Freqüência Percentual 
Sempre ou quase sempre 2.813 54,4 
Algumas vezes 1.346 26,0 
Nunca ou quase nunca 320 6,2 
Não fui chamado 274 5,3 
Resposta múltipla 23 0,4 
Sem resposta 391 7,6 
Total 5.167 100,0 

                 Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
No que diz respeito às reuniões convocadas pelo dirigente da escola, elas não contam com 
uma taxa importante de participação da família. O percentual de não convocados, em similar 
situação à dos alunos da 3ª série, continua sendo alto, principalmente quando se trata das 
reuniões para eleger os pais que devem fazer parte do Conselho Escolar. 

 
 

Tabela 49 – Participação em reuniões da escola convocadas pelo dirigente 

  Freqüência Percentual 
Atividades esportivas, culturais, feiras, etc. 
Sempre ou quase sempre 1.301 25,2 
Algumas vezes 1.369 26,5 
Nunca ou quase nunca 887 17,2 
Não fui chamado 943 18,3 
Resposta múltipla 31 0,6 
Sem resposta 636 12,3 
Reuniões para falar sobre o funcionamento da escola, organizadas pelo(a) 
diretor(a). 
Sempre ou quase sempre 1.685 32,6 
Algumas vezes 1.205 23,3 
Nunca ou quase nunca 690 13,4 
Não fui chamado 900 17,4 
Resposta múltipla 15 0,3 
Sem resposta 672 13,0 
Reunião para eleger os pais que fazem parte do Conselho Escolar 
Sim 1.000 19,4 
Fui chamado, mas não participei 661 12,8 
Não fui chamado 2.815 54,5 
Sem resposta 691 13,4 

             Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 



 98

A Associação de Pais e Mestres é um recurso que deveria contar com a participação 
massiva dos pais dos alunos, mas surpreende o alto percentual de pais que nunca foram 
convocados.   

 
Tabela 50 – Participação em reuniões da escola 

Reuniões organizadas pela Associação de Pais e Mestres 
Sempre ou quase sempre 1.199 23,2 
Algumas vezes 831 16,1 
Nunca ou quase nunca 892 17,3 
Não fui chamado 1.483 28,7 
Resposta múltipla 4 0,1 
Sem resposta 758 14,7 
Reunião para eleger os pais da Associação de Pais e Mestres 
Sim 869 16,8 
Fui chamado, mas não participei 765 14,8 
Não fui chamado 3.081 59,6 
Sem resposta 452 8,7 

          Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 
Quanto à escola que o aluno da 6ª série freqüenta, a maioria dos pais opina que é boa ou 
muito boa, organizada e que a direção tem um bom desempenho. Os percentuais descem 
quando se indaga sobre o fato da escola levar em conta a opinião dos pais.   

 
 

Tabela 51 – Opinião dos respondentes sobre a escola que os alunos freqüentam 
  Freqüência Percentual 
Na sua opinião, a escola em que a criança estuda é: 
  Muito boa 1.659 32,1 
  Boa 2.226 43,1 
  Regular 1.086 21,0 
  Ruim 62 1,2 
  Péssima 56 1,1 
Resposta múltipla 1 0,0 
Sem resposta 77 1,5 
Na sua opinião, o funcionamento da escola é organizado?   
  Concordo 3.567 69,0 
  Não concordo 666 12,9 
  Não sei 573 11,1 
Resposta múltipla 17 0,3 
Sem resposta 344 6,7 
Na sua opinião, a direção tem um bom desempenho?   
  Concordo 3.632 70,3 
  Não concordo 517 10,0 
  Não sei 560 10,8 
Resposta múltipla 8 0,2 
Sem resposta 450 8,7 
Na sua opinião, a escola leva em conta a opinião dos pais?   
  Concordo 2.646 51,2 
  Não concordo 765 14,8 
  Não sei 1.280 24,8 
Sem resposta 476 9,2 

            Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
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A grande maioria dos respondentes do questionário família está satisfeita com os docentes, 
porém, manifesta certo grau de insatisfação com a falta de pontualidade dos professores e 
com o excesso de faltas. 

 
 

Tabela 52 – Opinião dos respondentes sobre os professores  

Na sua opinião, os professores ensinam bem? Freqüência Percentual 
  Concordo 4.032 78,0 
  Não concordo 393 7,6 
  Não sei 374 7,2 
Resposta múltipla 26 0,5 
Sem resposta 342 6,6 
Na sua opinião, os professores são pontuais e não faltam às aulas? 
  Concordo 2.448 47,4 
  Não concordo 1.376 26,6 
  Não sei 866 16,8 
Resposta múltipla 16 0,3 
Sem resposta 461 8,9 

            Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
 
 

De forma coerente com o percentual de satisfação com a escola e com os professores, a 
grande maioria dos respondentes considera que o aluno da 6ª série está bem e não o 
mudaria de escola.  
 

 
Tabela 53 – Respondente mudaria ou não a criança de escola 

  Freqüência Percentual 
Não, ela está bem nesta escola. 3.506 67,9
Sim, mas eu não posso pagar. 778 15,1
Sim, mas não há outra escola próxima de casa. 396 7,7
Sim, mas não posso mudá – la de escola por outras razões 

agas, regulamento, etc.). 
373 7,2

Resposta múltipla 11 0,2
Sem resposta 103 2,0
Total 5.167 100,0

         Fonte: Questionário da família – 6ª série – Serce 2006. 
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Anexo 1 

 

MUNICÍPIOS ONDE FORAM APLICADOS OS INSTRUMENTOS DO SERCE, POR 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 
UF MUNICÍPIO 
AL MARIBONDO 

ITAPIRANGA 
MANAUS 
PARINTINS 

AM 

BARCELOS 
MACAPÁ (DISTRITO DO PACUARÍ)  AP 
PORTO GRANDE 
ALAGOINHAS 
ANAGÉ 
ARATACA 
BOQUIRA 
CAMAMU 
CANDEIAS 
CASTRO ALVES 
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 
FEIRA DE SANTANA 
IBOTIRAMA 
IPIRÁ 
ITAPICURU 
LAURO DE FREITAS 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
PORTO SEGURO 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
RIBEIRA DO AMPARO 
TANHACU 
TREMEDAL 

BA 

UBAÍRA 
ALTO SANTO 
ANTONINA DO NORTE 
BATURITÉ 
CAUCAIA 
INDEPENDÊNCIA 
MIRAÍMA 
OCARA 
SOBRAL 

CE 

FORTALEZA 
DF BRASÍLIA 

VILA VELHA 
PIÚMA ES 
LARANJA DA TERRA 
ACREÚNA GO 
GOIÂNIA 
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SANTA HELENA DE GOIÁS  
PORANGATU 
ALCÂNTARA 
ANAJATUBA 
CAXIAS 
COROATÁ 
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 
PRESIDENTE DUTRA 

MA 

SAMBAÍBA 
BELO HORIZONTE 
CATAGUASES 
CENTRALINA 
COROMANDEL 
DIVINO 
EXTREMA 
GOVERNADOR VALADARES 
ARAÇUAÍ 

MG 

LAJINHA 
PRESIDENTE OLEGÁRIO 
RIBEIRÃO DAS NEVES 
SÃO FRANCISCO DE PAULA 
VAZANTE 
IBIRITÉ 

MG 

CONTAGEM 
MS DOURADOS 

BARÃO DE MELGAÇO 
PARANAÍTA 
PEIXOTO DE AZEVEDO 

MT 

VÁRZEA GRANDE 
BELÉM 
LIMOEIRO DO AJURU 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 
NOVO PROGRESSO 
OEIRAS DO PARÁ 
JURITI 
SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
TRACUATEUA 

PA 

VIGIA 
BOQUEIRÃO PB 
CONDE 
CUITÉ 
JOÃO PESSOA 
PEDRO RÉGIS 

PB 

SOLEDADE 
BEZERROS 
CACHOEIRINHA 
JATAÚBA 
NAZARÉ DA MATA 
RECIFE 

PE 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 
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 SANTA FILOMENA 
JAICÓS 
PARNAÍBA PI 
PEDRO II 
ALMIRANTE TAMANDARÉ 
CORONEL VIVIDA 
CURITIBA 

PR 

HONÓRIO SERPA 
ANGRA DOS REIS 
BELFORD ROXO 
CONCEIÇÃO DE MACABU 

RJ 

DUQUE DE CAXIAS 
ITATIAIA 
MANGARATIBA 
MIRACEMA 
NITERÓI 
NOVA IGUAÇU 
RIO DE JANEIRO 
SÃO JOAO DE MERITI 

RJ 

VOLTA REDONDA 
BARAÚNA 
CANGUARETAMA 
CARNAUBAIS 
CEARA – MIRIM 
MOSSORÓ 
PEDRA PRETA 
RUY BARBOSA 
SÃO JOSÉ DE MIPIBU 

RN 

TENENTE LAURENTINO CRUZ 
RR ALTO ALEGRE 

AGUDO 
PONTÃO 
SANTA MARIA 
SANTO ÂNGELO 
SÃO GABRIEL 

RS 

SÃO PEDRO DAS MISSÕES 
FLORIANÓPOLIS 
TRÊS BARRAS SC 
VARGEÃO 
AQUIDABÂ 
AREIA BRANCA SE 
ITABAIANA 
ANHEMBI 
BARRA DO TURVO 
CAMPO LIMPO PAULISTA 
CRUZEIRO 
FERNÃO 
FRANCA 
ITANHAÉM 

SP 

ITÁPOLIS 
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LUIZIÂNIA 
MARÍLIA 
MONTE APRAZÍVEL 
OSASCO 
PEDERNEIRAS 

 

PORTO FERREIRA 
SÃO CAETANO DO SUL 
SÃO PAULO 
SOROCABA 

SP 

UBIRAJARA 
DIANÓPOLIS TO 
GURUPI 

 
 
 



 

Anexo 2 

QUESTIONÁRIO DA ESCOLA 
 
 
 
 







 



Esta escola é:
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

1

Do governo federal.

Do governo estadual.

Do governo municipal.

1.

2.

3.

Pública, isto é, depende diretamente:

De uma congregação religiosa.

De uma organização não governamental (ONG) ou uma associação civil.

De particulares.

1.

2.

3.

Particular, isto é, depende diretamente:

  
Qual porcentagem dos recursos destinados para o funcionamento da escola é proveniente 
de cada uma das seguintes fontes abaixo (inclua salários, infraestrutura e outros)?
Ô Informe em cada linha a porcentagem aproximada, de maneira que o total some 100%.
Marque 0, caso a alternativa não corresponda.

2

Governo (federal, estadual ou municipal).

Mensalidade paga pelos pais.

Doações de empresas, associações ou outros.

Doações da Associação de Pais e Mestres, atividades organizadas
pela escola ou comunidade em benefício da escola.

Outros.

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

Brasil - FE - 2006

%100

%

%

%

%

%



Em que área está localizada a escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

3

Urbana de nível sócio-econômico alto.

Urbana de nível sócio-econômico mediano.

Urbana de nível sócio-econômico baixo.

Favela ou equivalente.

Rural.

1.

2.

3.

4.

5.

   
Considerando os alunos da 3ª série, informe o seguinte:4

Quantidade de dias de aula ministrados até a presente semana.   Nº              dias

Quantidade de dias de aula que faltam para terminar o ano letivo.  Nº              dias

Quantas horas-aula são ministradas em um dia normal.            horas-aula

Quanto tempo dura uma hora-aula?               minutos

Qual o total de horas cronológicas que os alunos permanecem
na escola por dia?                 horas

1.

2.

3.

4.

5.

  
Considerando os alunos da 6ª série, informe o seguinte:5

                            

         

         

                            

Quantidade de dias de aula ministrados até a presente semana   Nº               dias

Quantidade de dias de aula que faltam para terminar o ano letivo Nº               dias

Quantas horas-aula são ministradas em um dia normal?                                     horas-aula

Quanto tempo dura uma hora-aula?               minutos

Qual o total de horas cronológicas que os alunos permanecem
na escola por dia?                  horas

1.

2.

3.

4.

5.

 para terminar o ano letivo Nº               dias para terminar o ano letivo Nº               dias para terminar o ano letivo Nº               dias

Quantas horas-aula são ministradas em um dia normal?                                     Quantas horas-aula são ministradas em um dia normal?                                     Quantas horas-aula são ministradas em um dia normal?                                     

                  

         minutos         minutos

   Nº               dias   Nº               dias

Brasil  - FE - 2006



Quais são as séries que esta escola oferece? 
Ô Marque com X apenas uma resposta em cada linha, indicando o número de alunos por série.

6

Pré-escola (ou ano inicial do Ensino
Fundamental de 9 anos).

Primeira série do Ensino Fundamental.

Segunda série do Ensino Fundamental.

Terceira série do Ensino Fundamental.

Quarta série do Ensino Fundamental.

Quinta série do Ensino Fundamental.

Sexta série do Ensino Fundamental.

Sétima série do Ensino Fundamental.

Oitava série do Ensino Fundamental.

Primeira série do Ensino Médio.

Segunda série do Ensino Médio.

Terceira série do Ensino Médio.

Existe esta série na 
sua escola?

Total de
alunos 

matriculados 
no início
do ano

Total de 
alunos 

que estão 
repetindo o 

ano

Total de 
alunos que 

abandonaram 
a escola no 

decorrer 
deste ano

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Além de você, quantos professores trabalham na escola e qual o tempo de dedicação deles?
Ô Considere os professores de todas as séries indicadas na questão anterior.

7

Quantidade de professores que trabalham menos de 20 horas por semana.

Quantidade de professores que trabalham de 20 a 30 horas por semana.

Quantidade de professores que trabalham mais de 30 horas por semana.

Total de professores que trabalham nesta escola.

1.

2.

3.

4.

SIM NÃO

Brasil  - FE - 2006



Qual é a situação da escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

A escola possui uma ou mais turmas e os alunos estão cursando a mesma série
(turma de ensino regular). 

A escola possui uma ou mais turmas, sendo que algumas ou todas têm alunos
cursando diferentes séries (escola de ensino regular com algumas turmas 
multisseriadas).

Todos os alunos da escola, independentemente da série, estudam em uma única
turma (escola multisseriada).

1.

2.

3.

Na escola, são ministradas aulas em outra língua que não seja Língua Portuguesa?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

9

Sim.

Não.           Ô Passe para pergunta número 11

1.

2.

Durante a semana, quantas horas-aula são ministradas nessa língua?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

10

Língua indígena.   

Língua estrangeira

1.

2.

Com quais serviços básicos esta escola conta? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Luz elétrica.

Água potável.

Sistema de esgoto.

Telefone.

Banheiros em quantidade sufi ciente.

1.

2.

3.

4.

5.

De 1 a 5 
horas

De 6 a 10 
horas

Mais de
10 horas

Não é 
ministrada

SIM NÃO
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Quais das instalações abaixo esta escola possui?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12

Sala para o diretor.

Salas adicionais (secretaria, administração, etc).

Sala de professores.

Pátio ou espaço para esportes.

Laboratório de ciências.

Ginásio.

Horta escolar.

Sala de computação.

Auditório.

Cozinha.

Refeitório.

Sala de artes ou música.

Enfermaria.

Serviço de orientação pedagógica ou psicológica (ou ambos).

Biblioteca.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

13 Se a escola tem biblioteca, aproximadamente, quantos livros (exemplares) possui?

Livros (exemplares).1.

SIM NÃO

Brasil  - FE - 2006



Qual a quantidade de recursos didáticos que esta escola possui, funcionando corretamente?14

Aparelho de videocassete.

Televisor.

Gravador ou radiogravador.

Retroprojetor.

Projetor de slides.

Aparelho de som.

Fotocopiadora (Xérox).

Mimeógrafo ou impressora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quantidade

Quantos computadores esta escola possui?15

Total de computadores na escola.

Para uso dos alunos da 3ª série.

Para uso dos alunos da 6ª série.

Para uso dos professores.

Para uso da equipe administrativa.

Com conexão a Internet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Quantidade

Quais dos programas assistenciais gratuitos listados abaixo esta escola oferece aos 
alunos?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

16

Merenda Escolar.

Assistência médica.

Transporte.

Distribuição de livros e material escolar.

Uniforme.

Outro. Especifi que:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SIM NÃO
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Quantos anos você tem?1

Você é:2

Na sua casa você fala:
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

3

PERGUNTAS SOBRE VOCÊ

Menino.

Menina.

Língua Portuguesa.

Língua estrangeira.

Língua indígena.

1.

2.

3.

1.

2.

4 Na sua casa, alguém costuma ler histórias para você? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

Sempre ou quase sempre.

Algumas vezes.

Nunca.

1.

2.

3.

Você já repetiu de ano?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

5

Não, nunca repeti de ano.

Sim, uma vez.

Sim, duas vezes.

Sim, três vezes.  

Sim, mais de três vezes.

Não sei, não me lembro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Além de ir para a escola, você trabalha? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

6

Não.  Ô Se você não trabalha, passe para a pergunta 9                       

Sim, em casa.

Sim, fora de casa.   

1.

2.

3.

Em que você trabalha?7

Você é pago para trabalhar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

Sim.

Não, mas me dão coisas em troca.

Não

1.

2.

3.

PERGUNTAS SOBRE A SUA ESCOLA E SUA TURMA

Como você se sente quando está na escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

9

Me sinto contente.  

Me sinto entediado (desmotivado).

Me sinto interessado.

Me sinto nervoso(a).

Me sinto tranqüilo(a).

1.

2.

3.

4.

5.
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Como você se sentiria, se precisasse mudar de escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

10

Ficaria muito feliz.  

Não me importaria.  

Ficaria um pouco triste.  

Ficaria muito triste.

1.

2.

3.

4.

Como é a sua turma? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Alguns colegas incomodam muito.

Brigamos sempre.

Somos bons amigos.

Nos divertimos com as tarefas que o(a) professor(a) passa.

1.

2.

3.

4.

PERGUNTAS SOBRE OS MATERIAIS QUE VOCÊ USA NA ESCOLA E EM CASA

Você tem livro de Língua Portuguesa para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

12

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

Você tem livro de Matemática para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

13

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.
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Nas aulas de Língua Portuguesa:

Você usa o livro texto de Língua Portuguesa?   

O(A) professor(a) passa dever de casa?   

Você lê?   

Você faz copias de atividades escritas no quadro-negro ou
cópias de textos?

Você escreve algum texto criado por você? (poemas,
histórias, cartas, redação, etc)

Nas aulas de Matemática:

Você usa o livro de Matemática?   

O(A) professor(a) passa dever de casa?   

Você resolve exercícios?   

Um aluno explica para o resto da turma como se resolve um
problema?   

Vocês resolvem exercícios mentalmente, sem escrever?

Você tem lápis ou caneta para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

15

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

Nas aulas, com qual freqüência você realiza as atividades listadas abaixo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

16

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Todos
ou quase

todos
os dias

De uma 
a três 

vezes por 
semana

Menos
de uma
vez por
semana

Você tem caderno para escrever na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

14

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.
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.
Na sua escola, com qual freqüência as atividades descritas abaixo são realizadas?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

17

Seus professores aplicam provas.

Você usa o computador da escola.

Você vai à biblioteca da escola.

1.

2.

3.

Na sua casa, você utiliza os materiais descritos abaixo para fazer os deveres ou estudar?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

18

Diccionario.

Enciclopédia.

Outros livros.

Calculadora.

Internet.

1.

2.

3.

4.

5.

Na sua casa, quando precisa, alguém ajuda você a estudar ou fazer os deveres? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

19

Sua mãe.

Seu pai.

Seu irmão ou sua irmã.

Outro parente.

Um(a) professor(a) particular.

Outra pessoa.

Ninguém, eu faço sozinho.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Uma ou
mais

vezes por
semana

Uma ou
mais 
vezes

por mês

A cada
dois

ou três
meses
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Na sua casa, alguém acompanha você na hora de estudar, fazer os deveres ou conversa 
com você sobre o que está aprendendo na escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

20

Sim, todos os dias.

Sim, várias vezes por semana.

Sim, de vez em quando.

Quase nunca.

1.

2.

3.

4.

MUITO OBRIGADO
PELA SUA COLABORAÇÃO
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Quantos anos você tem?1

Você é:2

Nas aulas, na maior parte do tempo, em qual idioma fala o seu professor(a)?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

3

PERGUNTAS SOBRE VOCÊ

Menino.

Menina.

Língua Portuguesa.  

Uma língua estrangeira.  

Uma língua indígena.

1.

2.

3.

1.

2.

5 Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa?
Ô Escreva o número no quadrado

Na minha casa moram...  pessoas com mais de 18 anos.

Na minha casa moram...  pessoas com menos de 18 anos.

1.

2.

  

  

Na sua casa você fala: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

4

Português.  

Uma língua estrangeira.  

Uma língua indígena.

1.

2.

3.
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6 Quantos cômodos possui a sua casa, sem contar a cozinha e o banheiro?
Ô Escreva o número no quadrado

Número de cômodos.1.

De que material é o piso da maior parte da sua casa?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

7

Taco, assoalho ou carpete.

Lajota, cerâmica ou similares.

Cimento.   

Terra. 

Tábuas de madeira sem polimento.

1.

2.

3.

4.

5.

8 Com quem você mora?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

Sua mãe.

Seu pai.

1.

2.

9 Sua mãe sabe ler e escrever? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

SIM.

NÃO.

1.

2.

10 Seu pai sabe ler e escrever?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

SIM.

NÃO.

1.

2.
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Sobre a sua mãe: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Fez o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série)?

Fez o Ensino Médio (1ª a 3ª série)?

Fez Faculdade?

1.

2.

3.

Sobre seu pai: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12

Fez o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série)?

Fez o Ensino Médio (1ª a 3ª série)?

Fez Faculdade?

1.

2.

3.

Na sua casa tem: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

13

Luz elétrica?

Sistema de esgoto?

Telefone?

Serviço de TV paga (por assinatura, a cabo, satélite)?

Computador?

Rádio?

Internet?

Geladeira?

Máquina de lavar roupa?

Carro?

Moto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Você já repetiu de ano?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

14

Não, nunca repeti de ano.

Sim, uma vez.

Sim, duas vezes.

Sim, três vezes.  

Sim, mais de três vezes.

Não sei, não me lembro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Além de ir para a escola, você trabalha?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

15

Não.                                   Ô Se você não trabalha, passe para a pergunta  20

Sim, em casa.

Sim, fora de casa.

1.

2.

3.

Em que você trabalha?16

Você é pago para trabalhar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

17

Sim.

Não, mas me dão coisas em troca. 

Não.

1.

2.

3.
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PERGUNTAS SOBRE SUA ESCOLA E SUA TURMA

Como você se sente quando está na escola?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

20

Me sinto contente. NMN

Me sinto entediado (desmotivado).

Me sinto interessado.

Me sinto nervoso(a).

Me sinto tranqüilo(a). 

1.

2.

3.

4.

5.

Quantos dias por semana você trabalha?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

18

1 dia por semana.  

2 dias por semana.  

3 dias por semana.  

4 dias por semana.  

5 dias por semana.  

6 dias por semana.  

7 dias por semana.   

Não tem dia fi xo, trabalho quando é necessário.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quantas horas por dia você trabalha?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

19

1 hora.  

2 horas.  

3 horas.  

4 horas ou mais.

1.

2.

3.

4.
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Às
vezes

Quase 
nunca



Como é a sua turma? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

22

Alguns colegas incomodam muito.

Brigamos sempre.

Somos bons amigos.

Nos divertimos com as tarefas que o(a) professor(a) passa.

1.

2.

3.

4.

Como você se sentiria, se precisasse mudar de escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

21

Ficaria muito feliz.  

Não me importaria.  

Ficaria um pouco triste.  

Ficaria muito triste.

1.

2.

3.

4.

Na sua escola:
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

23

Os alunos se dão bem com a maioria dos professores?

A maioria dos professores tem interesse que os alunos se sintam bem?

A maioria dos professores escuta com atenção o que você tem a dizer?

Se necessário, os professores dão uma ajuda extra para você?

A maioria dos professores trata você bem?

1.

2.

3.

4.

5.

Na sua turma, acontecem as situações descritas abaixo? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

24

O professor tem que esperar muito tempo até que os alunos
se tranqüilizem.

Os alunos escutam o que o professor diz.   

Há muito barulho e desordem na turma.

1.

2.

3.
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Sempre 
ou quase 
sempre

Algumas 
vezes

Nunca 
ou quase

nunca

SIM NÃO

SIM NÃO



Você sabe se alguma das situações descritas abaixo aconteceram na sua escola neste último mês?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

25

Na minha escola...  

me roubaram algo.

roubaram algo de alguém da minha turma.

fui insultado ou ameaçado por outro aluno.

alguém da minha turma foi insultado ou ameaçado por outro aluno.

outro aluno me bateu ou me machucou.

um aluno bateu ou machucou outro colega da turma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERGUNTAS SOBRE OS MATERIAIS QUE VOCÊ USA NA ESCOLA E EM CASA

Você tem livro texto de Língua Portuguesa para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

26

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

Você tem livro de Matemática para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

27

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

¿Tienes libros de texto de ciencia para usar en clase?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

28

SIM, um só para mim

SIM, um para usar en grupo

NÃO

1.

2.

3.
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Você tem caderno para escrever na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

29

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

Você tem lápis ou caneta para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

30

SIM, um só para mim.

SIM, um para usar em grupo.

NÃO.

1.

2.

3.

Você tem calculadora para usar na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

31

SIM, um só para mim..

SIM, um para usar em grupo..

NÃO..

1.

2.

3.
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Nas aulas, com qual freqüência você realiza as atividades listadas abaixo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

32

Nas aulas de Língua Portuguesa:   

Você usa o livro texto de Língua Portuguesa?   

Você utiliza outros livros?   

O(A) professor(a) passa deveres de casa?   

Você lê?   

Você faz copias de atividades escritas no quadro-negro ou
cópias de textos?

Você escreve algum texto criado por você? (poemas,
histórias, cartas, redação, etc)

Você mesmo corrige seus deveres?   

Você corrige os deveres de outro aluno?   

Nas aulas de  Matemática:   

Você usa o livro de Matemática?   

O(A) professor(a) passa deveres de casa?   

Você resolve exercícios?   

Você interpreta gráfi cos e tabelas?   

Um aluno explica para o resto da turma como se resolve
um problema?   

Vocês resolvem exercícios mentalmente, sem escrever?

Você mesmo corrige seus deveres?

Você corrige os deveres de outro aluno?
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Todos 
ou quase 
todos os 

dias

De uma 
a três 

vezes por 
semana

Menos 
de uma 
vez por 
semana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



A seguir apresentamos várias situações. Informe com qual freqüência elas acontecem 
quando você está na sala de aula.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

33

Nas aulas de Matemática:   

Você se sente contente?   

Você gosta de fazer as tarefas?

Você compreende rapidamente?

Você se sente entediado (desmotivado)?

Você gosta de fazer cálculos e resolver problemas?  

Você se sente nervoso(a)?   

Nas aulas de Língua Portuguesa, quando você lê:  

Você se sente contente?   

Você gosta de fazer as tarefas?   

Você compreende rapidamente?   

Você se sente entediado (desmotivado)?   

Você se sente nervoso(a)?   

Nas aulas de Língua Portuguesa, quando você escreve:

Você se sente contente?   

Você gosta de fazer as tarefas?   

Você compreende rapidamente?   

Você se sente entediado (desmotivado)?   

Você se sente nervoso(a)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Quase 
sempre

Algumas 
vezes

Quase 
nunca
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Uma ou 
mais 

vezes por 
semana

Na sua escola, com qual freqüência as atividades descritas abaixo são realizadas? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

34

Seus professores aplicam provas.

Você usa o computador.

Você vai à biblioteca.

1.

2.

3.

Nunca

Na sua casa, você utiliza os materiais descritos abaixo para fazer os deveres ou estudar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

35

Dicionário.

Enciclopédia.

Outros livros.

Calculadora.

Computador.

Internet. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Neste último mês, o que você leu? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

36

Um livro.

Histórias em quadrinho.

Um jornal ou uma revista.

1.

2.

3.

Alguém da escola pediu para você fazer essa leitura?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

37

SIM

NÃO

1.

2.
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SIM NÃO

SIM NÃO

Uma ou 
mais 

vezes por 
mês

A cada 
dois 

ou três 
meses



Os adultos que moram com você costumam ler algum jornal, revista ou livro?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

38

Sim, todos os dias.

Sim, quase todos os dias.

Poucas vezes na semana.

Uma ou duas vezes por mês.

Quase nunca.

Nunca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na sua casa, quando precisa, alguém ajuda você a estudar ou fazer os deveres?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

39

Sua mãe.

Seu pai.

Seu irmão ou sua irmã.

Outro parente.

Um(a) professor(a) particular.

Outra pessoa.

Ninguém, estudo e faço os deveres sozinho. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Quantas vezes essas pessoas ajudam você para estudar, fazer os deveres de casa ou 
conversam com você sobre o que está estudando na escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

40

Todos os dias.

Varias vezes por semanas

De vez em quando. 

Quase nunca.

1.

2.

3.

4.
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Anexo 5 
QUESTIONÁRIO DO DIRETOR 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Qual a sua idade?2

Tenho   anos completos.1.   

3 Esta escola se encontra no mesmo lugar/cidade onde você mora?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

SIM.

NÃO.

1.

2.

Há quantos anos você exerce a função de diretor(a)?
Ô Se este é o seu primeiro ano como diretor(a), marque 0.

4

anos.1.

Há quantos anos você trabalha como diretor(a) nesta escola?
Ô Se este é o seu primeiro ano como diretor(a) desta escola, marque 0.

5

anos.1.

6 Você já fez estudos na área de formação docente? (Não inclua as áreas de administração 
ou gestão educacional) 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

SIM, e já foram concluídos.

SIM, mas ainda não os terminei.

NÃO.

1.

2.

3.

1 Você é:

Mulher.

Homem.

1.

2.
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Você já realizou estudos de atualização, especialização ou pós-graduação em  
administração ou gestão educacional (direção, supervisão, etc.)?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

Não.  Ô Passe para a pergunta 10

Sim, com duração menor que 50 horas.

Sim, com duração de 50 a 100 horas.

Sim, com duração de 101 a 150 horas.

Sim, com duração de 151 a 200 horas.

Sim, com duração maior que 200 horas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Das alternativas abaixo, assinale a que melhor descreve o seu nível máximo de escolaridade
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

7

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries).

Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries).

Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

Curso Técnico de Nível Médio.

Magistério Nível Médio (Escola Normal).

Graduação (faculdade/universidade).

Pós-graduação.

Outro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Qual foi o(s) requisito(s) para a sua aprovação nesse curso?
Ô Marque com um 8 as respostas correspondentes.

9

Somente presença regular.

Entrega de um trabalho ou monografi a.

Aprovação em um exame prático.

Aprovação em um exame de conhecimentos.

1.

2.

3.

4.
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Que tipo de relação de trabalho você tem com esta escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

10

Por tempo indefi nido (cargo titular ou nomeação).

Por um ano ou mais, com possibilidades de se estender (interino, contrato).

Por menos de um ano (suplente, etc.).

1.

2.

3.

12 Além do seu trabalho como diretor(a) desta escola, você tem outro trabalho ou ocupação? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

Sim.

Não.         Ô Passe para a pergunta número 14.

1.

2.

Normalmente, quantas horas semanais de trabalho você dedica a esta escola?11

horas semanais.1.

Informe qual é o seu outro trabalho ou ocupação?
Ô Em cada caso indique a respectiva carga horária semanal.

13

Sou professor(a) em outra escola.                      

Sou diretor(a) em outra escola.                       

Outro trabalho vinculado à educação.

Outro trabalho não vinculado à educação.

1.

2.

3.

4.

Total de horas 
semanais

De que forma você conseguiu a vaga de diretor(a) desta escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

14

Por concurso público.

Por eleição da comunidade escolar (pais, conselho escolar).

Por indicação de autoridades educacionais (municipais ou estaduais).

Por indicação de mantenedores ou proprietários da escola.

Por decisão sindical.

Outros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Na sua escola, quem possui a principal responsabilidade nas ações descritas a seguir?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

15

Contratar os professores.

Demitir os professores.

Estabelecer o salário inicial dos
professores.    

Determinar o aumento de salário
dos professores.

Decidir o uso dos recursos
fi nanceiros que chegam à escola.

Estabelecer as regras disciplinares
para os alunos.

Estabelecer os critérios de avaliação
dos alunos.     

Estabelecer critérios para matrícula
dos alunos na escola.

Defi nir os livros textos a serem
utilizados.   

Determinar os conteúdos a serem
ministrados.    

Decidir quais serão os cursos,
atividades extra-curriculares ou 
complementares a serem oferecidos 
aos alunos.

Defi nir as atividades para o
desenvolvimento profi ssional 
dos professores (capacitação 
continuada, cursos, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Um 
conselho 
escolar 

eleito ou 
nomeado

Coordenador
Pedagógico

Professores
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Autoridades
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Diretor

MantenedoresMantenedores
ou

proprietários
da escola



Nos últimos dois anos, quantas vezes a escola foi visitada por supervisores ou autoridades 
educacionais? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

16

Nenhuma.   Ô Passe para pergunta número 18

Uma ou duas vezes.

De 3 a 5 vezes.

De 6 a 10 vezes.

Mais de 10 vezes

1.

2.

3.

4.

5.

Qual foi o principal motivo dessa(s) visita(s)? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

17

Oferecer apoio pedagógico à escola.

Revisar aspectos administrativos da escola.

Avaliar os professores.

Avaliar a diretores.

Resolver um problema grave ou uma crise na escola.

Implementar ações vinculadas à participação comunitária.

Outro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na sua opinião, como tem sido a supervisão recebida nesta escola nos últimos dois anos? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

18

Muito boa.

Boa.

Regular.

Ruim.

Não houve supervisão neste período.

1.

2.

3.

4.

5.
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Esta escola possui um Conselho Escolar  ou instancia similar?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

19

Sim.

Não.  Ô Passe para pergunta número 23

1.

2.

Quem participa do Conselho Escolar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

20

Dirigentes da escola.

Profesores.

Mantenedores ou proprietários da escola.

Funcionários não docentes da escola.

Alunos.

Pais e/ou responsáveis pelos alunos.

Autoridades educacionais de fora da escola.

Representantes das secretarias municipais ou estaduais.

Representantes de organismos não governamentais (ONG, empresas, igrejas, etc.).

Outro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aproximadamente, com que freqüência se reune o Conselho Escolar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

21

Uma ou mais vezes por mês.

A cada 3 meses.

A cada 6 meses.

Uma vez ao ano.

Somente em caso de emergências.

Somente uma vez para constituí-lo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conselho escolar: é um colegiado, constituído por representantes da escola e da comunidade, que tem como 
objetivo acompanhar as atividades escolares.

SIM NÃO
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Assuntos pedagógicos.

Assuntos orçamentários.

As normas (regras) disciplinares gerais da escola.

Problemas sociais da comunidade (violência,
alcoolismo, drogas, delinqüência).

Problemas da comunidade relacionados com o meio ambiente.

Problemas da comunidade vinculados à pobreza.

Nomeação, demissão ou transferência de pessoal.

Outros. Especifi que:

SIM NÃO

Quais dos seguintes temas são tratados no Conselho Escolar? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

22

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Freqüen-
temente

Não são
tratados

Qual a língua que mais se fala na comunidade onde a escola está localizada? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

23

Português.

Língua estrangeira.

Língua indígena. Especifi que:  

1.

2.

3.

Qual o critério adotado pela escola para a composição das turmas?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

24

Nenhum critério, pois há somente uma turma por série.

Os alunos repetentes são agrupados em uma única turma.

Os alunos com desempenho mais alto são agrupados em uma turma.

Os alunos com desempenho mais baixo são agrupados em uma turma.

Os alunos que falam uma língua indígena são agrupados em uma turma.

As turmas são formadas de acordo com a ordem de matrícula.

As turmas são formadas com alunos de alto e baixo desempenho.

Outro criterio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ocasio-
nalmente
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Lembrando as atividades que você realiza na escola em uma semana típica de aula, 
indique, aproximadamente, o tempo que você dedica a cada uma delas.

25

Tarefas administrativas (responder solicitações das autoridades
municipais ou estaduais; supervisionar a manutenção da infraestrutura 
pedagógica da escola; contratação, orçamento, planejamento de 
atividades gerais não pedagógicas).

Liderança pedagógica (desenvolvimento de projetos educacionais,
adaptação curricular, coordenar reuniões de professores).

Orientação, supervisão e avaliação dos professores.

Ministrar aulas aos alunos (incluindo preparação de material, revisão, etc.).

Relações públicas (entrevistas e reuniões com pais, autoridades
educacionais municipais ou estaduais).

Busca de recursos, doações ou convênios para a escola.

Atividades de desenvolvimento profi ssional (leitura de publicações de 
interesse profi ssional, participação em cursos e ofi cinas, etc.).

Outras atividades vinculadas à função de diretor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total de horas 
semanais

Na sua escola, como você avalia os seguintes aspectos?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

26

A participação dos pais.    

O trabalho em grupo do pessoal da escola.    

A comunicação entre o pessoal da escola (professores,
alunos, funcionários, equipe de direção).    

A colaboração dos professores nas atividades
propostas pela direção.

O entusiasmo dos professores.    

O orgulho dos professores de pertencer à escola.    

As relações entre os professores.    

As relações entre professores e alunos.    

As relações entre os alunos.    

As relações entre os professores e os pais dos alunos.    

A comunicação com as autoridades educacionais
municipais ou estaduais.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

    

    

    

    

    

    

        

Muito
bom Bom Regular Ruim
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Quais das seguintes situações você considera como um problema na sua escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

27

A baixa expectativa dos professores com relação
aos alunos.    

O desconhecimento ou difi culdades de acesso às
propostas curriculares e projeto pedagógico da escola.

O absenteísmo dos alunos (excesso de faltas).  

As más relações entre alunos e professores.

A alta rotatividade dos professores da escola
(mudam constantemente).

A falta de apoio dos pais para reforçar a
aprendizagem dos alunos em casa.

Falta de resposta dos professores para as
necessidades individuais dos alunos.

O absenteísmo dos professores (excesso de faltas).

Desrespeito dos alunos para com os professores.  

Os professores são resistentes às mudanças.  

Tempo insufi ciente para o ensino.    

Os professores são muito rigorosos com
os alunos.

Falta de motivação dos alunos.    

Os alunos são provenientes de famílias pobres.  

Vandalismo.    

Roubos.    

Intimidação, gozação ou abuso verbal entre os alunos.

Violência física entre os alunos.

Discriminação racial entre os alunos.

Discriminação de gênero entre os alunos.

Discriminação lingüística entre os alunos que falam
de forma diferente.

Discriminação sócio-econômica entre os alunos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Não é um
problema

É um 
problema 
pequeno

É um 
problema 
moderado

É um 
problema 

grave
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Quem participou da elaboração do Regimento Interno? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

29

Diretor.

Profesores.

Alunos.

Pais dos alunos.

Autoridades educacionais municipais ou estaduais.

Outros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A escola possui um Regimento Interno para controlar a ordem e a disciplina? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

28

Sim, por escrito.

Sim, implícito (não está escrito).           

Não.                                 Ô Passe para pergunta de número 30

1.

2.

3.

Indique qual é o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

30

Seu salário.

Suas possibilidades de desenvolvimento profi ssional.

Sua relação com os professores.

Sua relação com os alunos.

Sua relação com os pais dos alunos.

Sua relação com as autoridades educacionais
municipais ou estaduais.

Sua relação com as autoridades da comunidade.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Você gostaria de ser transferido para outra escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

31

Sim.

Não.

1.

2.

SIM NÃO

Muito
satisfeito

Satisfeito Insa-
tisfeito

Muito
Insa-

tisfeito
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Anexo 6 
QUESTIONÁRIO DA FAMÍLIA 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



1 Qual a sua relação com a criança que está participando desta avaliação?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

Sou a sua mãe.

Sou o seu pai.

Sou seu avô ou avó.

Sou seu irmão ou irmã.

Sou outro membro da sua família.

Sou o(a) companheiro(a) da mãe ou do pai.

Não sou da família, sou o responsável pela criança..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Até que série o pai e a mãe da criança estudaram?
Ô Marque com um 8 somente o maior grau de escolaridade.

2

Não estudou.

Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) incompleto.

Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) completo.

Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto.

Ensino Médio (antigo 2º grau) completo.

Ensino Superior (Faculdade) incompleto.

Ensino Superior (Faculdade) completo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Quem mora com a criança?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

3

O pai.

A mãe.

Seus irmãos.

Outros familiares.

Outras pessoas que não são da família.

1.

2.

3.

4.

5.
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Qual língua a criança aprendeu a falar primeiro?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

5

Português

Língua estrangeira

Língua indígena 

1.

2.

3.

Com quantos anos a criança começou a freqüentar a escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

4

5 anos ou menos.

6 anos.

7 anos.

8 anos ou mais.

1.

2.

3.

4.

6 Quantas pessoas moram na casa da criança? 
Ô Conte todas as pessoas que moram na casa, incluindo a criança.

Moram...      pessoas com mais de 18 anos.

Moram...     pessoas com menos de 18 anos.

1.

2.

  

  

7 Quantos cômodos possui a casa da criança, sem contar a cozinha e o banheiro?
Ô Escreva o número de cômodos.

 cômodos.....1.
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De que material é o chão da maior parte da casa da criança?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

Taco, assoalho ou carpete.

Lajota, cerâmica ou similares.

Cimento.   

Terra. 

Tábuas de madeira sem polimento.

1.

2.

3.

4.

5.

Quais dos seguintes serviços há na casa da criança? 
Ô Marque com X Sim ou Não em cada linha.

9

Luz elétrica.

Água potável.

Sistema de esgoto.

Telefone.

TV paga (por assinatura, a cabo, satélite).

Internet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Na casa da criança há:  
Ô Marque com X Sim ou Não em cada linha.

10

Televisão a cores?

Rádio?

Aparelho de som?

Câmera de fi lmagem?

Aparelho de DVD ou Videocassete?

Computador?

Telefone celular?

Geladeira?

Fogão a gás ou elétrico?

Forno de microondas?

Máquina de lavar roupa?

Máquina de secar roupa?

Lavadora de pratos?

Carro?

Moto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Quantos livros há na casa da criança? Conte todos os tipos de livro: de poesia, romances, 
livros de estudo, etc.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

11

Não há livros.

Menos de 10 livros.

De 10 a 50 livros.

Mais de 50 livros.

1.

2.

3.

4.

SIM NÃO
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Entre 0 e 3 anos de idade, a criança freqüentou alguma creche? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

13

Não.

Sim, freqüentou por 1 ano.

Sim, freqüentou por 2 anos.

Sim, freqüentou por 3 anos

1.

2.

3.

4.

Quando a criança era menor, você costumava ler para ela contos de fada, lendas, histórias 
infantis, etc.? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

12

Quase todos os dias.

Uma ou duas vezes por semana.

Uma ou duas vezes por mês.

Quase nunca ou nunca.

1.

2.

3.

4.

Entre 4 e 6 anos de idade a criança freqüentou um jardim de infância ou pré-escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

14

Não.

Sim, freqüentou por 1 ano.

Sim, freqüentou por 2 anos.

Sim, freqüentou por 3 anos.

1.

2.

3.

4.
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 Neste ano, você participou de alguma das atividades descritas abaixo? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

15

Atividades realizadas na escola (esportivas,
culturais, feiras, etc.).

Reuniões de pais e/ou responsáveis dos alunos
da turma, organizadas pelo(a) professor(a). 

Reuniões para falar sobre o funcionamento da
escola, organizadas pelo(a) diretor(a).

Reuniões organizadas pela Associação de Pais
e Mestres.

1.

2.

3.

4.

Você conhece o(s) professor(es) da turma da criança?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

16

Não o(s) conheci ainda.

Conheço de vista.

Conheço um pouco.

Conheço bastante.

1.

2.

3.

4.

Sempre 
ou quase 
sempre 

Algumas 
vezes

Nunca 
ou quase 

nunca

Não fui 
chamado

Neste ano, você participou de alguma reunião para eleger os pais que fazem parte dos 
grupos abaixo? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

17

Associação de Pais e Mestres.

Conselho Escolar (grupo constituído por
representantes da escola e dos pais).

1.

2.

SIM
Fui 

chamado, 
mas não 
participei

Não fui 
chamado
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Na sua opinião, a escola em que a criança estuda é: 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

18

Muito boa?

Boa?

Regular?

Ruim?

Péssima?

1.

2.

3.

4.

5.

Qual sua opinião sobre a escola da criança?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

19

O funcionamento da escola é organizado.

Os professores ensinam bem.

Os professores são pontuais e não faltam às aulas.

A direção tem um bom desempenho.

A escola leva em conta a opinião dos pais.

1.

2.

3.

4.

5.

Concordo Não 
concordo Não sei

Você gostaria que a criança mudasse de esco?la? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

20

Não, ela está bem nesta escola.

Sim, mas eu não posso pagar.

Sim, mas não há outra escola próxima de casa.

Sim, mas não posso mudá-la de escola por outras razões (vagas, regulamento, etc.).

1.

2.

3.

4.
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Qual a sua idade?2

Tenho     anos completos.1.    

3 Esta escola se encontra no mesmo lugar/cidade onde você mora?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

SIM.

NÃO.

1.

2.

4 Na turma que está sendo avaliada, você é professor(a) de:
Ô Marque com 8 as respostas correspondentes.

Língua Portuguesa.

Matemática.

1.

2.

1 Você é:

Mulher.

Homem.

1.

2.

5 Esta turma que está sendo avaliada estuda diariamente em qual turno?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

Matutino.

Vespertino.

Intermediário.

Período Integral (7 horas ou mais diariamente).

1.

2.

3.

4.
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Qual é sua língua materna?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

6

Língua Portuguesa.

Língua estrangeira.

Língua indígena. Especifi que:

1.

2.

3.

Qual é a língua que você mais utiliza na sala de aula?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

7

Língua Portuguesa.

Língua estrangeira.

Língua indígena. Especifi que:

1.

2.

3.

Se você utiliza alguma língua indígena em sala de aula, indique qual é o domínio que 
possui da língua.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

8

No aspecto oral (falar e entender).

No aspecto escrito (ler e escrever).

1.

2.

Há quantos anos você trabalha como professor? 
Ô Se este é o seu primeiro ano como professor(a), marque 0.

9

Faz                 anos.1. Faz                 anos.
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Nenhum Elementar Bom Muito 
Bom



11 Você já fez estudos na área de formação docente? (Não inclua as áreas de administração 
ou gestão educacional). 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

Sim e já foram concluídos.

Sim, mas ainda não os terminei.

Não.

1.

2.

3.

Das opções abaixo, assinale a que melhor descreve o seu nível máximo de escolaridade.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

12

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries).

Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries).

Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

Curso Técnico de Nível Médio.

Magistério nível médio (Escola Normal).

Graduação (faculdade/universidade).

Pós-graduação.

Outro.

Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola?
Ô Se este é seu primeiro ano como professor(a) desta escola, marque 0

10

Que tipo de relação de trabalho você tem com esta escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

13

Por tempo indefi nido (cargo titular ou nomeado).

Por um ano ou mais, com possibilidades de se estender (interino, contrato).

Por menos de um ano (suplente, etc). 

1.

2.

3.
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Faz                 anos.1. Faz                 anos.Faz                 anos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Como você conseguiu ser professor(a) nesta escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

15

Por concurso público.

Por eleição da comunidade escolar (pais, conselho escolar).

Por indicação do diretor da escola.

Por indicação de autoridades educacionais municipais ou estaduais.

Por decisão dos mantenedores ou proprietários da escola.

Por decisão sindical.

Outros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Qual é a sua carga horária de trabalho semanal na escola?14

horas semanais.1.

Além do seu trabalho como professor(a) nesta escola, você tem outro trabalho ou 
ocupação?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

16

Sim.

Não.                Ô Passe para a pergunta  18

1.

2.

Informe qual é o seu outro trabalho ou ocupação.
Ô Informe para cada caso a respectiva carga horária semanal.

17

Sou professor(a) de outra escola.         

Sou diretor(a) em outra escola.                       

Outro trabalho vinculado à educação.

Outro trabalho não vinculado à educação.

1.

2.

3.

4.
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Qual é o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos:?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

18

Seu salário.

Suas possibilidades de desenvolvimento profi ssional.

Sua relação com o diretor.

Sua relação com os outros professores.

Sua relação com os alunos.

Sua relação com os pais dos alunos.

O apoio recebido da direção da escola nos
assuntos pedagógicos.

O apoio recebido das autoridades educativas de
fora da escola.

Sua relação com a comunidade escolar.

A liberdade para realizar seu trabalho.

O apoio dado pelos seus colegas.

O respeito que os alunos demonstram ter por  O respeito que os alunos demonstram ter por  O respeito que os alunos demonstram ter por
você na sala de aula.

O reconhecimento do diretor pelo seu trabalho.

As oportunidades de trabalhar em equipe com os
seus colegas.

Seu trabalho na sala de aula.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Você gostaria de ser transferido para outra escola? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

19

Sim.

Não. 

1.

2.
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Muito 
satisfeito Satisfeito Um pouco 

insatisfeito
Muito 

insatisfeito



Quais das seguintes situações você considera como um problema na turma que está sen-
do avaliada?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

20
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Absenteísmo dos alunos (excesso de faltas).

A má relação entre alunos e professores.

A falta de apoio dos pais para a aprendizagem dos
alunos em casa.

Tempo insufi ciente para o ensino.

Falta de motivação dos alunos.

Os alunos são provenientes de famílias pobres. 

Vandalismo.

Roubos.

Intimidação, gozação ou abuso verbal entre os alunos.

Violência física entre os alunos.

Discriminação racial entre os alunos.

Discriminação de gênero entre os alunos.

Discriminação lingüística entre os alunos que falam
de forma diferente.

Discriminação socioeconômica entre os alunos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Não é um 
problema

É um 
problema 
pequeno

É um 
problema 
moderado

É um 
problema 

grave



Considerando as atividades que você realiza na escola em uma semana típica de aula, indique, 
aproximadamente, o tempo que você dedica a cada uma delas:

21

Trabalhar com os alunos em sala de aula.

Planejar as aulas.

Reunir-se com os outros professores ou com o(a) diretor(a). 

Corrigir os deveres ou trabalhos dos alunos.

Reuniões ou conversas com os pais.

Atender os alunos fora do horário de aula.

Atividades administrativas.

Outras atividades vinculadas ao seu trabalho como professor em sala de aula

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Na sua opinião, indique em quais aspectos é importante receber apoio técnico.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

22

Para o uso de computadores no ensino.

Em métodos para avaliação do desempenho dos alunos.

Em métodos de trabalho em grupo com os alunos.

Para controlar a disciplina dos alunos.

Para o trabalho com os estudantes de baixo rendimento.

Para o trabalho com alunos de língua materna indígena.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Não é 
importante

ImportanteMuito 
importante

Horas e minutos 
(ex: 4 horas e 30 minutos)

MinutosHoras 



Se você utiliza o computador, indique para qual  fi nalidade e com que freqüência você o utiliza.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

25

Comunicação (e-mail, bate-papo, etc).

Pesquisa de informações na internet.

Processador de textos (Word, etc).

Planilhas de cálculo.

Apresentações Visuais (Power Point).

Outras fi nalidades.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Você possui um endereço eletrônico (e-mail)?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

24

Sim.

Não.

1.

2.
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Você utiliza regularmente o computador? 
Ô Marque com 8 as respostas correspondentes.

23

Não.   Ô Fim do questionário.

Sim, em casa.

Sim, na escola.

Sim, em outro lugar público (cybercafé, cabines ou similares).

Sim, em outro lugar.

1.

2.

3.

4.

5.

MUITO OBRIGADO
PELA SUA COLABORAÇÃO

NuncaOcasional-
mente

Freqüen-
temente





 

Anexo 8 
QUESTIONÁRIO DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA 3ª SÉRIE 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Considerando uma semana típica de aula, indique, aproximadamente, o total de horas/
aula que você ensina Língua Portuguesa para os alunos da 3ª série.

1

horas/aula.1.

Quantos minutos dura uma hora/aula típica?2

1. minutos.

Quais são os materiais que estão disponíveis para as aulas de Língua Portuguesa e com 
qual freqüência os alunos da 3ª série os utilizam.
Ô Marque com X Sim ou Não para informar a existência do material. Para informar a freqüência com que o 
utiliza marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

3

Livro didático ou livro de leitura.

Livro didático acompanhado de
portfólio para as atividades de 
Língua Portuguesa.

Livro de exercícios de Língua
Portuguesa.

Contos e fábulas.    

Poemas, trava-língua, adivinhação
e/ou jogos de palavras.

Dicionário.

Revistas.

Jornais ou fotocópias de textos.

Enciclopédias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Existe? Com qual freqüência você os utiliza?

SIM NÃO Nunca
Em 

algumas 
aulas

Na 
maioria 

das aulas

Em
todas as 

aulas



Durantes as aulas de Língua Portuguesa, com qual freqüência você leva ou manda os 
alunos da 3ª série à biblioteca da escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

4

Nesta escola não há biblioteca.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca.

1.

2.

3.

4.

  
No fi nal deste ano escolar, aproximadamente, qual será a porcentagem de aulas 
dedicadas na 3ª série para desenvolver cada um dos seguintes conteúdos de Língua 
Portuguesa listados abaixo? 
Ô Calcule a porcentagem aproximada, de maneira que o total some 100%.

5

Comunicação oral (compreensão e produção).

Compreensão de textos literários.

Compreensão de textos não literários.

Produção de textos literários.

Produção de textos não literários.

Refl exão sobre a língua (sintaxe, ortografi a).

Outro. Especifi que:

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

%

%

%

%

%

%

100

%

%
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Leitura

Conceituação de texto e parágrafo.

Identifi cação da tipologia textual,
fi nalidade e intenções.

Compreensão de textos narrativos
literários.

Compreensão de textos não literários
informativos (descritivos, explicativos,
jornalísticos, lúdicos).

Verifi car a compreensão da leitura
realizada pelo aluno.

Reconhecimento do texto por sua
forma e estrutura.

Inferência do sentido de frases e
palavras a partir do texto como um todo.

Reconhecer informações
específi cas contidas em um texto.

Estabelecer relação entre partes e
elementos do texto.

Identifi cação, comparação e análise
de informações de dois ou mais textos.

Escrita

Planejamento da produção escrita segundo
a intenção, o tipo de texto e o contexto.

Organização fi nal de uma produção
escrita atendendo ao contexto.

Organização fi nal de uma produção escrita
atendendo à intenção comunicativa.

Organização fi nal de uma produção
escrita de acordo com as regras de 
coerência e coesão.

Escrita de palavras de acordo as
normas do léxico.

Escrita de orações de acordo com
normas gramaticais.

Para cada um dos conteúdos de Língua Portuguesa listados abaixo, escolha a resposta que melhor descreve o 
período e a quantidade de tempo que você dedicou ou está previsto dedicar para o ensino de cada um dele.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

6

Foi  
ministrado, 

principalmente
nos anos 
anteriores

Está previsto 
para ser 

ministrado 
nos 

próximos 
anos

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

De forma 
aprofundada
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Foi ministrado este ano

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Com qual freqüência você realiza as seguintes atividades de leitura com os alunos da 3ª série?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

7

Ler em voz alta para os alunos, textos extensos.  

Pedir para alunos lerem em voz alta, fragmentos de
textos para os demais colegas.

Pedir para os alunos fazerem leitura silenciosa de
textos breves.    

Orientar os alunos para que eles escolham livros
para leitura pessoal.

Ensina diferentes estratégias para leitura de textos
(resumos, esquemas, destacando frases, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.

Quando você tem atividades de leitura com os alunos da 3ª série, com qual freqüência 
você trabalha com os textos listados abaixo? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

8

Fábulas e contos de fadas.    

Outras histórias de fi cção.    

Livros mais extensos, organizados em capítulos.  

Poemas.    

Peças de teatro.    

Descrição e explicação de objetos, pessoas,
eventos (narrativa não fi ccional).

Instruções ou manuais explicando o funcionamento 
de determinado objeto.

Quadros, tabelas e gráfi cos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Em
todas as 

aulas
Nunca

Na 
maioria 

das
aulas

Em 
algumas 

aulas

Sempre
A

maioria 
das 

vezes

Algumas 
vezes

Nunca



Com qual freqüência você passa dever de casa de Língua Portuguesa?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

9

Em todas as aulas.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca passo dever para casa.                 Ô Passe para a pergunta 12

1.

2.

3.

4.

Quando você passa dever de casa de Língua Portuguesa, quanto tempo você espera que 
os alunos gastem para fazê-lo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta. Considere o tempo que um aluno de desempenho médio na turma 
demoraria para fazê-lo.

10

Menos de 15 minutos.

De 15 a 30 minutos.

De 31 a 60 minutos.

De 61 a 90 minutos.

Mais de 90 minutos.

1.

2.

3.

4.

5.

Com relação ao dever de casa, informe com que freqüência você realiza as ações listadas abaixo.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Verifi ca se os alunos fi zeram ou não o dever de casa.

Corrige o dever de casa e atribui nota.  

Explica ou faz comentários para cada aluno sobre
seus erros.    

Resolve o dever de casa no quadro e cada aluno
corrige o seu próprio dever.

Faz com que os alunos corrijam o dever de casa em grupo.

Utiliza o dever de casa como base para o trabalho
que irá realizar em sala de aula. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sempre
A

maioria 
das 

vezes

Algumas 
vezes

Nunca



Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação formativa da aprendizagem dos alunos da 3ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação somativa (com atribuição de nota) da aprendizagem dos alunos da 3ª série?   
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

13

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante

Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante
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Considerando uma semana típica de aula, indique, aproximadamente, o total de horas/
aula que você ensina Língua Portuguesa para os alunos da 6ª série.

1

horas/aula1.

Quantos minutos dura uma hora/aula típica? 2

1. minutos

  
Quais são os materiais que estão disponíveis para as aulas de Língua Portuguesa e com 
qual freqüência os alunos da 6ª série os utilizam.
Ô Marque com X Sim ou Não para informar a existência do material. Para informar a freqüência com que o 
utiliza marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

3

Livro didático ou livro de leitura.

Livro didático acompanhado de
portfólio para as atividades de 
Língua Portuguesa.

Livro de exercícios de Língua
Portuguesa.    

Contos de fada e fábulas.  

Poemas, trava-línguas, adivinhação
e/ou jogos de palabras.

Dicionário.     

Revistas.     

Jornais ou fotocópias de textos.  

Enciclopédias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Existe?

SIM NÃO Nunca
Em 

algumas 
aulas

Na 
maioria 

das aulas

Em
todas as 
aulas
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Com qual freqüência você os utiliza?



Durantes as aulas de Língua Portuguesa, com qual freqüência você leva ou manda os 
alunos da 6ª série à biblioteca da escola?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

4

Nesta escola não há biblioteca.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca.

1.

2.

3.

4.

  
No fi nal deste ano escolar, aproximadamente, qual será a porcentagem de aulas 
dedicadas na 6ª série para desenvolver cada um dos seguintes conteúdos de Língua 
Portuguesa listados abaixo? 
Ô Calcule a porcentagem aproximada, de maneira que o total some 100%.

5

Comunicação oral (compreensão e produção).

Compreensão de textos literários.

Compreensão de textos não literários.

Produção de textos literários.

Produção de textos não literários.

Refl exão sobre a língua (sintaxe, ortografi a).

Outro. Especifi que:

TOTAL 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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%

%

%

%

%

%

%

%100



  Para cada um dos conteúdos de Língua Portuguesa listados abaixo, escolha a resposta que melhor descreve o 
período e a quantidade de tempo que você dedicou ou está previsto dedicar para o ensino de cada um deles.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

6

Leitura
Conceituação de texto e parágrafo.
Identifi cação da tipologia textual,
fi nalidade e intenções.
Compreensão de textos narrativos literários.
Compreensão de textos não literários 
informativos (narrativo, jornalístico, explicativos, 
argumentativos, manuais de instrução).
Compreensão do discurso direto. 
Verifi car a compreensão da leitura
realizada pelo aluno.
Reconhecimento do texto por sua
forma e estrutura.
Compreensão de imagens que fazem
parte ou complementam textos.
Inferência do sentido de frases e palavras 
a partir do texto como um todo.
Reconhecer informações específi cas
contidas em um texto.
Elaborar resumo agregando os dados
distribuídos em um texto.
Identifi cação, comparação e análise
de informações de dois ou mais textos.
Escrita
Escrita de textos narrativos: contos
de fada e anedotas.
Escrita de textos não literários: relatórios,
textos enciclopédicos e crônicas jornalísticas.
Planejamento da produção escrita segundo 
a intenção, o tipo de texto e o contexto.
Organização fi nal de uma produção
escrita atendendo ao contexto.
Organização fi nal de uma produção escrita 
atendendo a intenção comunicativa.
Organização fi nal de uma produção escrita de 
acordo com as regras de coerência e coesão.
Escrita de palavras de acordo com
normas do léxico.
Escrita de palavras de acordo com
normas ortográfi cas.
Escrita de orações de acordo com
normas gramaticais.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Foi
ministrado, 

principalmente
nos anos 
anteriores

Está previsto
para ser 

ministrado 
nos próximos 

anos
De forma 

introdutória
De forma 
sufi ciente

De forma 
aprofundada

Foi ministrado este ano



Com qual freqüência você realiza as seguintes atividades de leitura com os alunos da 6ª série?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

7

Ler em voz alta para os alunos, textos extensos.

Pedir para alunos lerem em voz alta, fragmentos
de textos para os demais colegas.

Pedir para os alunos fazerem leitura silenciosa de
textos breves.    

Orientar os alunos para que eles escolham livros
para leitura pessoal.

Ensina diferentes estratégias para leitura de textos
(resumos, esquemas, destacando frases, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.

Quando você tem atividades de leitura com os alunos da 6ª série, com qual freqüência 
você trabalha com os textos listados abaixo?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

8

Fábulas e contos de fadas.    

Outras histórias de fi cção.    

Livros mais extensos, organizados em capítulos.  

Poemas.    

Peças de teatro.    

Descrição e explicação de objetos, pessoas,
eventos (narrativa não fi ccional).     

Instruções ou manuais explicando o funcionamento
de determinado objeto.    

Quadros, tabelas e gráfi cos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Brasil - QL6 - 2006

Sempre
A

maioria 
das vezes

Algumas 
vezes

Nunca

Em
todas as 

aulas
Nunca

Na 
maioria 

das
aulas

Em 
algumas 

aulas



Com que freqüência você passa dever de casa de Língua Portuguesa?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

9

Em todas as aulas.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca passo dever de casa                 Ô Passe para a pergunta 12

1.

2.

3.

4.

Quando você passa dever de casa de Língua Portuguesa, quanto tempo você espera que 
os alunos gastem para fazê-lo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta. Considere o tempo que um aluno de desempenho médio na turma
demoraria para fazê-lo.clase. 

10

Menos de 15 minutos.

De 15 a 30 minutos.

De 31 a 60 minutos.

De 61 a 90 minutos.

Mais de 90 minutos

1.

2.

3.

4.

5.

Com relação ao dever de casa, informe com que freqüência você realiza as ações listadas abaixo.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11
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Verifi ca se os alunos fi zeram ou não o dever de casa.

Corrige o dever de casa e atribui nota.  

Explica ou faz comentários para cada aluno sobre 
seus erros.    

Resolve o dever de casa no quadro e cada aluno
corrige o seu próprio dever.    

Faz com que os alunos corrijam o dever de casa em grupo.

Utiliza o dever de casa como base para o trabalho
que irá realizar em sala de aula. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sempre

A
maioria 

das
vezes

Algumas 
vezes Nunca



Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação formativa da aprendizagem dos alunos da 6ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação somativa (com atribuição de nota) da aprendizagem dos alunos da 6ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

13

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pouco 
importanteImportanteMuito 

importante

Pouco 
importanteImportanteMuito 

importante

MUITO OBRIGADO
PELA SUA COLABORAÇÃO





 

 
 
 

Anexo 10 
QUESTIONÁRIO DO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA 3ª SÉRIE 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Considerando uma semana típica de aula, indique, aproximadamente, o total de horas/
aula que você ensina matemática para os alunos da 3ª série.

1

horas/aula.1.

Quantos minutos duram uma hora/aula típica?2

1. minutos.

Quais são os materiais que estão disponíveis para as aulas de Matemática e com qual 
freqüência os alunos da 3ª série os utilizam.
Ô Marque com X Sim ou Não para informar a existência do material. Para informar a freqüência com que o
utiliza marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

3

Livro didático de Matemática.

Livro de exercício de Matemática.

Ábaco.

Blocos lógicos.

Barrinhas Coloridas de Cuisenaire.

Material Multibase (Material 
Dourado, Material de Dienes,
Quadro Valor de Lugar –QVL, etc.).

Tangram.

Calculadora.

Geoplano com ligas.

Materiais do ambiente para 
manipulação (palitos, tampinhas de 
garrafa, caixas vazias, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Existe?

SIM NÃO

Com qual freqüência você os utiliza?

Nunca
Em 

algumas 
aulas

Na
maioria 

das aulas

Em
todas as 

aulas



  
No fi nal deste ano escolar, aproximadamente, qual será a porcentagem de aulas 
dedicadas na 3ª série para desenvolver cada um dos seguintes conteúdos de Matemática 
listados abaixo?
Ô Calcule a porcentagem aproximada, de maneira que o total some 100%.

4

Numeração (inclui cálculos com números naturais, frações e 
seqüências numéricas).

Medidas (inclui reconhecimento e utilização de instrumentos de 
medição).

Geometria (inclui fi guras de duas ou três dimensões).

Estatística (inclui leitura, elaboração e interpretação de gráfi cos).

Outros, Especifi que:

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

  
Na sua opinião, indique em quais aspectos é importante receber apoio técnico.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

5
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%

%100

%

%

%

%

Para ampliar seu domínio do conteúdo de numeração.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de medidas.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de geometria.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de estatística.

Para a didática do ensino da Matemática.

1.

2.

3.

4.

5.

Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante



  
Para cada um dos conteúdos de Matemática listados abaixo, escolha a resposta que 
melhor descreve o período e a quantidade de tempo que você dedicou ou está previsto 
dedicar para o ensino de cada um deles. 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Numeração

Esquemas classifi catórios (quadros
de dupla entrada).

Relações entre números naturais
menores que 1.000.

Seqüências fi nitas, crescentes e 
decrescentes usando números 
naturais menores que 1.000.

Leitura e escrita de números
menores que 1.000.

Frações (conceito, representação
gráfi ca, leitura e escrita de frações 
com denominador menor que 10).

Adição e subtração com números
naturais menores que 1.000.

Multiplicação de dois números de 1
dígito  e de um número de 2 dígitos 
por outro de 1 dígito.

Operações combinadas de adição
e subtração com números naturais 
menores que 1.000.

Resolução de problemas utilizando
adição, subtração e multiplicação com 
números naturais menores que 1.000.

Conceito de divisão com o sentido
de distribuição.

Geometria

Representação de pontos e 
segmentos em uma reta.

Representações verbais e gráfi cas
de trajetos.

Foi
ministrado, 
principal-

mente 
nos anos 
anteriores

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

Foi ministrado este ano
Está

previsto 
para ser 

ministrado 
nos próxi-
mos anos

De forma 
aprofun-

dada



Localização no espaço e no plano.

Identifi cação de triângulos e seus
elementos.

Reconhecimento de quadrados
e retângulos, seus elementos e 
propriedades de seus lados.

Reconhecimento de fi guras com três
dimensões: cubo.

Medidas

Cálculo do comprimento de objetos
utilizando unidades ofi ciais ou 
convencionais de medida.

Relações e equivalências entre
medidas de comprimento.

Representação de retas paralelas
e perpendiculares no plano.

Resolução de problemas envolvendo 
cálculo do comprimento utilizando unidades 
ofi ciais ou convencionais de medida.

Uso de instrumentos de medida.

Medidas de peso (massa).

Medidas de tempo, uso de
calendário e de relógio.

Estatística

Registro de dados em tabelas de
dupla entrada.

Elaboração de gráfi cos de barras.

Interpretação de tabelas e gráfi cos.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Foi
ministrado, 
principal-

mente 
nos anos 
anteriores

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

Foi ministrado este ano
Está

previsto 
para ser 

ministrado 
nos próxi-
mos anos

De forma 
aprofun-

dada



Nas suas aulas, informe com qual freqüência você pede para que os alunos da 3ª série 
façam as atividades listadas abaixo. 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

7

Memorizar conceitos matemáticos.  

Praticar adições, subtrações, multiplicações e divisões. 

Resolver problemas utilizando um procedimento conhecido.

Resolver problemas que não têm um método
de solução rotineiro e imediato.

Resolver problemas que incluem uma variável.

Resolver problemas que incluem duas ou mais variáveis.

Interpretar dados em tabelas, quadros ou gráfi cos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Com qual freqüência você passa dever de casa de Matemática? 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

Em todas as aulas.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca passo dever para casa.                 Ô Passe para a pergunta 11

1.

2.

3.

4.

Quando você passa dever de casa de Matemática, quanto tempo você espera que os 
alunos gastem para fazê-lo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta. Considere o tempo que um aluno de desempenho médio na turma 
demoraria para fazê-lo.clase. 

9

Menos de 15 minutos.

De 15 a 30 minutos.

De 31 a 60 minutos.

De 61 a 90 minutos.

Mais de 90 minutos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Algumas 
vezes

Freqüen-
temente

Muito 
freqüente

Nunca 
ou quase 

nunca



Com relação ao dever de casa, informe com que freqüência você realiza as ações listadas abaixo. 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

10

Verifi ca se os alunos fi zeram ou não o dever de casa.

Corrige o dever de casa e atribui nota.

Explica ou faz comentários para cada aluno sobre
seus erros.

Resolve o dever de casa no quadro e cada aluno
corrige o seu próprio dever.

Faz com que os alunos corrijam o dever de casa em grupo.

Utiliza o dever de casa como base para o trabalho
que irá realizar em sala de aula. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação formativa da aprendizagem dos alunos da 3ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ImportanteMuito 
importante

Sempre
A

maioria 
das vezes

Algumas 
vezes

Nunca

Pouco 
importante



Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação somativa (com atribuição de nota) da aprendizagem dos alunos da 3ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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MUITO OBRIGADO
PELA SUA COLABORAÇÃO

Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante



 

Anexo 11 
QUESTIONÁRIO DO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA 6ª SÉRIE 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 





 



Considerando uma semana típica de aula, indique, aproximadamente, o total de horas/
aula que você ensina Matemática para os alunos da 6ª série.

1

horas/aula.1.

Quantos minutos duram uma hora/aula típica?2

1. minutos.

  
Quais são os materiais que estão disponíveis para as aulas de Matemática e com qual 
freqüência os alunos da 6ª série os utilizam.
Ô Marque com X Sim ou Não para informar a existência do material. Para informar a freqüência com que o 
utiliza marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

3

Livro didático de Matemática.

Livro de exercício de Matemática.

Ábaco.

Blocos lógicos.

Barrinhas Coloridas de Cuisenaire.

Material Multibase (Material Dourado, 
Material de Dienes, Quadro Valor de 
Lugar – QVL, etc.).

Tangram.

Calculadora.

Geoplano com ligas.

Materiais do ambiente para
manipulação (palitos, tampinhas de 
garrafa, caixas vazias, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Existe?

SIM NÃO

Com qual freqüência você os utiliza?

Nunca
Em 

algumas 
aulas

Na
maioria 

das aulas

Em
todas as 

aulas



  
No fi nal deste ano escolar, aproximadamente, qual será a porcentagem de aulas 
dedicadas na 6ª série para desenvolver cada um dos seguintes conteúdos de Matemática 
listados abaixo?
Ô Calcule a porcentagem aproximada, de maneira que o total some 100%.

4

Numeração (inclui cálculos com números naturais, frações e 
seqüências numéricas).

Medidas (inclui reconhecimento e utilização de instrumentos de medição).

Geometria (inclui fi guras de duas ou três dimensões).

Estatística (inclui leitura, elaboração e interpretação de gráfi cos).

Outros, Especifi que:

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

%

%100

%

%

%

%
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Na sua opinião, indique em quais aspectos é importante receber apoio técnico.
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

5

Para ampliar seu domínio do conteúdo de numeração.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de medidas.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de geometria.

Para ampliar seu domínio do conteúdo de estatística.

Para a didática do ensino da Matemática.

1.

2.

3.

4.

5.

Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante



  
Para cada um dos conteúdos de Matemática listados abaixo, escolha a resposta que 
melhor descreve o período e a quantidade de tempo que você dedicou ou está previsto 
dedicar para o ensino de cada um deles. 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

6

Numeração

Seqüências.

Decomposição e composição de
números.

Representação de números decimais
na reta numérica.

Relações entre frações e números
decimais exatos.

Identifi cação de números primos e
compostos.

Identifi cação de divisores e múltiplos
de um número natural.

Potenciação como operação
abreviada da multiplicação.

Operações combinadas de adição,
subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação de números naturais.

Operações combinadas de adição,
subtração, multiplicação e divisão 
com frações.

Operações combinadas de adição,
subtração, multiplicação e divisão 
com números decimais.

Resolução de problemas utilizando
adição, subtração, multiplicação e 
divisão de números naturais.

Resolução de problemas utilizando
adição, subtração, multiplicação e 
divisão de frações.

Resolução de problemas utilizando
adição, subtração, multiplicação e 
divisão de decimais.

Elaboração e interpretação de
tabelas e gráfi cos de 
proporcionalidade direta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Foi
ministrado, 
principal-

mente 
nos anos 
anteriores

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

Foi ministrado este ano Está
previsto 
para ser 

ministrado 
nos próxi-
mos anos

De forma 
aprofun-

dada



  

Noção de escala na leitura,
elaboração e interpretação de 
gráfi cos.

Conceitos e cálculos de porcentagem.

Resolução de problemas utilizando
porcentagem, proporcionalidade e escala.

Geometria

Triângulos, elementos e propriedades
de seus lados e dos seus ângulos.

Características de polígonos
regulares, elementos e propriedades.

Classifi cação de fi guras e corpos
geométricos.

Uso de escalas para fazer
representações em um plano. 

Reconhecimento e/ou construção de
retas paralelas e perpendiculares.

Classifi cação de ângulos.

Circunferência e círculo, elementos
e propriedades.

Medidas

Áreas de triângulos, quadrados,
retângulos e círculos.

Medição de ângulos, sistema
sexagesimal.

Medidas de comprimento, peso
(massa), capacidade e tempo.

Volume de prismas.

Relações entre decímetro cúbico e litro.

Resolução de problemas que
envolvem cálculo de ângulos.

Resolução de problemas que
envolvem cálculo de perímetros.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Foi
ministrado, 
principal-

mente 
nos anos 
anteriores

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

Foi ministrado este ano Está
previsto 
para ser 

ministrado 
nos próxi-
mos anos

De forma 
aprofun-

dada



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

  

Resolução de problemas que
envolvem cálculo de áreas.

Resolução de problemas que
envolvem cálculo de volumes.

Estatística

Elaboração de tabelas e gráfi cos.

Interpretação de tabelas e gráfi cos.

Problemas relacionados ao registro,
organização e interpretação de 
dados e gráfi cos estatísticos.

Cálculo e interpretação da média de
um conjunto de dados.

Probabilidade de um evento em
experimento aleatório.

Resolução e formulação de
problemas aplicando estatística.
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Nas suas aulas, informe com qual freqüência você pede para que os alunos da 6ª série 
façam as atividades listadas abaixo. 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Memorizar conceitos matemáticos.

Praticar adições, subtrações, multiplicações e divisões.

Resolver problemas utilizando um procedimento
conhecido.

Resolver problemas que não têm um método de
solução rotineiro e imediato.

Resolver problemas que incluem uma variável.

Resolver problemas que incluem duas ou mais
variáveis.

Interpretar dados em tabelas, quadros ou gráfi cos.

Foi
ministrado, 
principal-

mente 
nos anos 
anteriores

De forma 
introdutória

De forma 
sufi ciente

Foi ministrado este ano Está
previsto 
para ser 

ministrado 
nos próxi-
mos anos

De forma 
aprofun-

dada

Algumas 
vezes

Freqüen-
temente

Muito 
freqüente

Nunca 
ou quase 

nunca



Com qual freqüência você passa dever de casa de Matemática?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta.

8

Em todas as aulas.

Na maioria das aulas.

Em algumas aulas.

Nunca passo dever para casa                   Ô Passe para a pergunta 11

1.

2.

3.

4.

Quando você passa dever de casa de Matemática, quanto tempo você espera que os 
alunos gastem para fazê-lo?
Ô Marque com 8 apenas uma resposta. Considere o tempo que um aluno de desempenho médio na turma
demoraria para fazê-lo.clase. 

9

Menos de 15 minutos.

De 15 a 30 minutos.

De 31 a 60 minutos.

De 61 a 90 minutos.

Mais de 90 minutos.

1.

2.

3.

4.

5.

Com relação ao dever de casa, informe com que freqüência você realiza as ações listadas abaixo 
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

10

Verifi ca se os alunos fi zeram ou não o dever de casa.

Corrige o dever de casa e atribui nota.

Explica ou faz comentários para cada estudante
sobre seus erros.

Resolve o dever de casa no quadro e cada aluno
corrige o seu próprio dever.

Faz com que os estudantes corrijam o dever de casa em grupo.

Utiliza o dever de casa como base para o trabalho
que irá realizar em sala de aula.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sempre
A

maioria 
das vezes

Algumas 
vezes

Nunca



Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação formativa da aprendizagem dos alunos da 6ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

11

Na sua opinião, qual a importância dos procedimentos listados abaixo para realizar uma 
avaliação somativa (com atribuição de nota) da aprendizagem dos alunos da 6ª série?  
Ô Marque com 8 apenas uma resposta em cada linha.

12
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Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Provas escritas.

Observação do desempenho dos alunos.

Deveres de casa, exercícios e/ou tarefas.

Prova oral em sala de aula.

Apresentação dos alunos na sala de aula.

Auto-avaliação dos alunos.

Outra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MUITO OBRIGADO
PELA SUA COLABORAÇÃO

ImportanteMuito 
importante

Pouco 
importante

ImportanteMuito 
importante

Pouco 
importante
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