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Introdução

No Brasil,  a  formação  de  pessoal  para  a  área  de  magistério  se  faz  nas  Escolas 

Normais,  nas  Faculdades  de  Educação,  nos  Cursos  de  Licenciatura,  e  nos  Cursos  de 

Especialização, Mestrado e Doutorado. No caso das Escolas Normais e das Faculdades de 

Educação, os futuros professores cursam disciplinas e recebem informações sobre uma área 

específica que trata do problema de elaboração de provas e testes de rendimento escolar. Essa 

área é denominada de Medidas Educacionais. Fora disso, as informações sobre esse assunto 

são escassas, quando, não raro, inexistentes.

Os que militam na área educacional conhecem muito bem os dados sobre professores 

leigos, isto é, que não tem formação pedagógica adequada, que atuam no sistema educacional 

nos  seus  vários  níveis.  Deduz-se,  facilmente,  a  quantas  anda  não  só  o  processo  ensino-

aprendizagem, mas as formas de avaliá-lo. Essa atividade se processa, geralmente, através do 

efeito  demonstração.  Isto  é,  o  futuro  professor  passa  a  desenvolver  o  mesmo método de 

elaboração de provas a que foi submetido quando estudante. É o método do aprender fazendo. 

As distorções são evidentes.

Apesar dessa situação ser generalizada, é possível se encontrar em nível de vestibular 

e em sala de aula, algumas boas exceções. Talvez premidas pela pressão da opinião pública, 

muitas  Comissões  Coordenadoras  de  Vestibular  (Leite,1974)  desenvolveram  verdadeiros 

sistemas  de  avaliação  de  suas  provas  (Farias,1974),  utilizando-os  para  melhorarem  seus 

exames e para criarem Bancos de Itens (Normando,1974). Há casos, também, de professores 

que, individualmente, utilizam informações de medidas educacionais com o mesmo propósito.

O  SAEL  foi  idealizado  para  funcionar  como  uma  ferramenta  de  apoio  ao 

desenvolvimento de instrumentos avaliativos de qualidade, sendo útil especialmente àqueles 

professores  que  não  tiveram uma formação pedagógica  adequada  e,  portanto,  podem ser 

considerados leigos em relação a medidas educacionais.
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Definições Básicas

Uma primeira distinção deve ser feita entre três termos que são usados, não raro, sem 

a devida compreensão dos seus significados. Esses termos são medir, testar e avaliar.

Testar refere-se à atividade de aplicar testes. Esse conceito é muito útil quando se 

pretende padronizar um teste, isto é, estabelecer normas e padrões de rendimento do teste. 

Medir é  associar  números  ou  conceitos  para  representar  atributos  de  objetos.  Avaliar é 

comparar  várias  medidas  sobre  um  mesmo  atributo,  com  o  objetivo  de  identificar 

semelhanças  ou  diferenças  desse  atributo.  As  duas  últimas  características  são  muito 

importantes para o estudo de variáveis associadas ao processo educacional. Por essa razão 

elas serão discutidas de forma mais acurada.

A Medida Educacional, para ser levada em conta de forma correta, deve satisfazer 

às exigências vistas anteriormente. Supondo que essas exigências sejam satisfeitas o próximo 

passo é tratar da forma como se realiza a medida em educação, isto é, tratar da elaboração de 

testes.

Como se pode deduzir da definição do objetivo desse artigo, o SAEL trabalhará com 

a teoria clássica de medida, especificamente, no que se refere à análise de itens. Não que se 

desconheça uma alternativa para esse tipo de análise, no caso a IRT (Item Response Theory) 

já conhecida de longa data através dos trabalhos de Lord (1952,1953) nos Estados Unidos e 

Rasch  (1960)  na  Holanda.  Segundo  Hambleton  et  al  (1991),  a  teoria  clássica  possui  as 

seguintes limitações teóricas:

1)  Os  parâmetros  clássicos  dos  itens  (dificuldade  e  discriminação)  dependem 

diretamente da amostra de sujeitos utilizada para estabelecê-los (group-dependent). 

2) A avaliação de aptidões dos testandos também depende do teste utilizado (test-

dependent). 

3)  A definição do conceito de fidedignidade ou precisão na teoria clássica dos testes 

constitui também uma fonte  de dificuldades. 

4) Outro problema da teoria clássica dos testes consiste em que ela é orientada para o 

teste total e não para o teste individual. 

De  forma  resumida,  como  afirma  Fernandez  (1990),  “En  la  teoria  clássica,  el  

resultado de la medicion de uma variable depende del test utilizado, lo que plantea serios  

problemas para tratar  de establecer  la  equivalencia entre  las   puntuaciones de  los  tests  

distintos  que  midam  uma  mesma  variable”.  Essa  restrição  se  faz  presente  muito 
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freqüentemente  no  uso  de  medidas  psicológicas.  No  que  toca  a  medidas  de  rendimento 

escolar,  especialmente  em  sala  de  aula,  a  situação  é  bem  diferente.  É  sempre  possível, 

adotando  certos  critérios  e  cuidados  indicados  pela  teoria  clássica,  se  elaborar  testes  de 

rendimento que cumprem sua finalidade pedagógica.

Por  seu  turno,  a  ITR  por  se  basear  em  modelos  teóricos  para  gerarem  Curvas 

Características de Itens, exigem grandes amostras para se fazerem os testes de adequação do 

modelo à realidade empírica. 

Forçoso é reconhecer que os indicadores clássicos continuam válidos em situações 

em que a ITR também sofre restrições teóricas. As exigências apontadas acima por Fernandez 

(1990)  têm como base  o  fato  de  uma condição  essencial  para  a  aplicação  do  ITR ser  a 

unidimensionalidade  do  teste.  Para  a  comprovação  dessa  condição,  necessário  se  faz  a 

utilização de técnicas multidimensionais,  das  quais  a  mais  usada para esta  finalidade  é  a 

Análise Fatorial (Holley & Guilford,1964). 

O Domínio Cognitivo

Há,  em  educação,  três  categorias  de  objetivos,  a  saber:  o  domínio  cognitivo,  o 

domínio afetivo e  o psicomotor.  A primeira diz  respeito  à  aprendizagem de conteúdos,  a 

segunda se refere aos sentimentos,  à emoção ou ao grau de aceitação ou de rejeição.  Os 

objetivos psicomotores têm como foco central as habilidades muscular ou motora.

O SAEL, por ter como foco principal o rendimento escolar, trabalhará tão somente 

com elementos do domínio cognitivo, o que significa dizer que apenas essa área será objeto 

de análise aqui. O Sistema usa Taxonomia de Bloom para a construção da sua Tabela de 

Especificação Bloom (1976).

Métodos Práticos para o Cálculo da Precisão

Todo instrumento de medida contém erro. Com testes de rendimento escolar não é 

diferente. O erro dos testes de rendimento escolar tem origem em três fontes: o aluno, o teste 

ou as condições de aplicação do teste. Existem vários métodos para o cálculo da precisão. O 

SAEL optou pelo método de  Kuder-Richardson (Coeficiente  de Consistência  Interna) por 

razões de praticidade.

O  método  de  Kuder-Richardson (Coeficiente  de  Consistência  Interna),  com  as 

fórmulas KR20 e KR21, é extremamente útil quando se quer determinar a precisão através dos 

escores de uma única aplicação do teste.
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A fórmula KR20 , descrita abaixo, se baseia na análise de itens e é aplicável quando a 

correção dos itens é binária, ou seja, 1 para o item certo e 0 para o item errado. 

A  fórmula  KR20,  entretanto,  pressupõe  que  a  dificuldade  dos  itens  é 

aproximadamente a mesma. Se houver correção para o acerto casual, a fórmula KR21, que é 

uma transformação da KR20, deve ser usada. 

A fórmula KR21 baseia-se na média (X) do grupo:

Indicadores de Itens

Além  de  possuir  a  precisão  como  indicador  de  ordem  geral,  um  teste  possui 

indicadores relacionados com seus componentes, isto é, as questões ou itens. Apresenta-se, a 

seguir, esses indicadores.

O Índice de Dificuldade representa o grau de acerto dos alunos que tentaram o item. 

Ele é dado por:

Vê-se, facilmente, que 0 ≤  Id  ≤ 1.

Id = 0  quando nenhum dos alunos, dos que tentaram a questão, a acertam.

Id = 1  quando todos os alunos que tentaram a questão, a acertam.
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Onde:
rxx = coeficiente de fidedignidade
Σpq = somatório das variâncias dos itens
k = número de itens do teste
p = proporção dos que acertaram o item
q = proporção dos que não acertaram o item
So

2 = variância dos escores obtidos



O Índice de Poder Discriminante (IPD) representa o nível de discriminação 

entre  os  alunos  fracos  e  os  alunos  bons.  O  SAEL  utiliza  os  27%  superiores  e  os  27% 

inferiores, adotando com isso os resultados obtidos por Kelley [1939] que mostrou que essa 

percentagem apresenta a melhor sensibilidade no cálculo desse indicador. Os melhores 27% 

dos  alunos  são  denominados  Massa  Superior,  e  os  27%  dos  alunos  mais  fracos,  Massa 

Inferior.

Portanto,

IPD = Id (Massa Superior) - Id (Massa Inferior)

O Índice de Homogeneidade (IH) representa a contribuição que o item (questão) dá 

para a nota total do aluno no teste. O uso adequado do IH possibilita se construir um teste, 

eliminando-se os itens que pouca ou nenhuma contribuição oferecem à nota que o aluno 

obtém. Vê-se que o IH é uma correlação entre o item e a nota total.

Ele é calculado por:

      

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema computadorizado que coloque à 

disposição  do  professor  as  informações  mínimas  necessárias  para  elaborar,  de  forma 

adequada, seus testes de rendimento escolar, utilizando, para isto, elementos como: Tabela de 

Especificação, Análise de Item, Índice de Dificuldade e Índice de Homogeneidade, Índice do 

Poder  Discriminante,  Estatísticas  Descritivas,  além  de  um  banco  de  dados  e  de  uma 

ferramenta gráfica como componentes de apoio para elaboração de provas e de questões.
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   Onde:X1= média dos que obtiveram resposta certa
 X0= média dos que obtiveram resposta errada
  n  = número total de alunos que fizeram o teste
 n1 = número de alunos com respostas certas
 n0 = número de alunos com respostas erradas
 si   = desvio padrão das notas



Análise e Projeto do Sistema

Para o desenvolvimento do SAEL foi utilizou-se a tecnologia orientada a objetos, 

tanto para a análise quanto para a programação (implementação) do sistema. Na análise do 

sistema foi utilizada ferramenta Case para auxiliar o processo de design e documentação do 

sistema, com o objetivo de facilitar, inclusive, a manutenção do sistema e re-implementações 

futuras.

Os módulos do sistema foram desenvolvidos através da Linguagem de Programação 

Visual  Delphi.  O  Delphi  foi  escolhido  como  linguagem  de  programação  por  ser  uma 

linguagem visual, orientada a objetos, que nos permite criar e adicionar ao seu repositório de 

objetos, os nossos próprios componentes (Pacheco & Teixeira,1996).  Um exemplo de tela de 

cadastro de questões do SAEL pode ser vista na figura 01.

Figura 01 – Tela do Cadastro de Questões do SAEL
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Principais Componentes do Sistema

O SAEL está dividido em módulos funcionais, cuja execução é ilustrada na figura 

02, e cuja descrição é feita logo em seguida. 

Figura 02  - Fluxo de Execução do SAEL

Os principais módulos funcionais do SAEL são descritos a seguir:

• Cadastros: Alunos, Professores, Cursos, Disciplinas, Assuntos e Questões.

• Elaboração de Provas: Consiste de três etapas:

1) A elaboração da Tabela de Especificação.

2) A inclusão de dados específicos sobre a prova que está sendo elaborada, 

tais como: tempo de duração da prova, número de questões da prova,  tipo 

da prova (objetiva, subjetiva ou mista), etc.

3) A  seleção  e/ou  elaboração  das  questões,  onde  o  professor  poderá 

selecionar uma questão, de acordo com os parâmetros definidos na etapa 1, 

ou elaborar uma questão “inédita”, utilizando, para isso, recursos de edição 

de textos e de editoração gráfica, que serão disponibilizados pelo SAEL.
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• Cadastro de Resultados para a Análise:  Esta  função consiste  de uma tela  de 

entrada de dados,  onde o professor fornece os resultados da aplicação da prova 

(para cada aluno, as questões acertadas e as questões erradas, além da nota obtida), 

para serem utilizados no procedimento de Análise Técnica da Prova.

• Mapa de Notas: Esta função, que será utilizada pela secretaria, processa, exibe e 

imprime o mapa de notas dos alunos de uma determinada disciplina.

• Análise Técnica da Prova: Esta é a principal função do SAEL. Aqui são aplicados 

os testes que avaliarão alunos e provas.

• Gráficos Estatísticos: Oferece uma descrição visual, através de gráficos, de alguns 

cálculos estatísticos feitos sobre as notas dos alunos.

• Calculadora:  Exibe  a  calculadora  do  Windows para  que  o  usuário  possa  fazer 

cálculos eventuais.

• INFO: Exibe um ‘Help’ explicando e exemplificando todos os cálculos e funções 

efetuados  e  exibidos  na  análise  técnica  da  prova  e  um  Gráfico  que  mostra  a 

seqüência de funcionamento e utilização do sistema.

A função de meta-avaliação do SAEL se dá através do Relatório de Análise Técnica 

da Prova, o qual analisa cada item da prova identificando o seu índice de dificuldade, o seu 

índice de homogeneidade e o seu índice de poder discriminante. Através desses índices o 

professor verifica a qualidade das questões (itens) elaboradas e se estas correspondem ou não 

aos objetivos educacionais por ele definidos para os mesmos.

Conclusão

Alguns sistemas têm sido idealizados e implementados para trabalhar com Medidas 

Educacionais,  apresentando,  entretanto,  enfoques  diferentes  do  projeto  aqui  proposto.  O 

BILOG, por exemplo, foi implementado para trabalhar com avaliação de grandes amostras de 

alunos. Já o Visual Class (software que nasceu a partir de um projeto de Doutorado na Escola 

Politécnica da USP, em 1995), além de apresentar uma interface amigável, fornece algumas 

funções de avaliação, correção de provas e emissão de boletim, apresentando, todavia, um 

enfoque completamente diferente do SAEL, pois foi  projetado para elaboração de aulas e 

apresentações no computador. 

A  utilidade  pedagógica  do  SAEL  deve-se  as  suas  três  principais  funções:  o 

planejamento da avaliação, o ciclo de análise da avaliação e a criação de um banco de dados 
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que  realimenta  a  atividade  do  docente.  Além  disso,  as  informações  contidas  no  SAEL 

configuram,  na  realidade,  um  curso  completo  de  medidas  educacionais,  o  que  gera  um 

verdadeiro treinamento em serviço para o docente. 

A versão original do SAEL pode ser classificada como uma versão que aplica uma 

avaliação somativa, isto é, uma avaliação do aluno puramente baseada em sua nota. Como 

projetos futuros, pretende-se desenvolver o SAEL em outras três versões. A primeira destas 

versões,  que será  semelhante à apresentada neste artigo,  será adaptada para utilização em 

rede,  onde  o  aluno  fará  a  prova  utilizando  o  computador.  O  computador  corrigirá 

automaticamente as questões objetivas e o professor as questões subjetivas, e os resultados da 

correção serão armazenados e automaticamente utilizados para a Análise Técnica da Prova. 

Uma  versão  mais  simples  será  direcionada  a  simuladões  para  concursos,  aplicando  uma 

avaliação  formativa,  onde  o  aluno  aprende  à  medida  que  se  autoavalia;  e  outra,  mais 

complexa, aplicando Técnicas Multivariadas de Análise, onde a nota do aluno será analisada 

como resultado de uma função que levará em conta,  não só o teste  em si,  mas todo um 

conjunto de variáveis relacionadas ao próprio aluno, ao professor que desenvolveu a avaliação 

e à escola onde a avaliação foi aplicada.
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