
O papel de dados e plataformas de 

apoio à aprendizagem

Ernesto Martins Faria



Objetivos que nos propomos

• Legitimar com os educadores a importância 

pedagógica dos resultados das avaliações externas

• Fazer projetos/ações que, com apoio da tecnologia, 

ajudem os gestores/educadores a utilizarem dados 

para o trabalho pedagógico



O que tínhamos no Brasil antes do 

QEdu

• As divulgações oficiais, em geral, 

traziam poucas informações para 

a sociedade

• Os resultados informavam pouco 

para o público geral sobre o nível 

de aprendizado dos alunos

• Microdados das avaliações 

externas e dos dados coletados 

pelo Ministério da Educação eram 

acessíveis apenas para 

programadores e pesquisadores



Um olhar sobre o direito ao aprendizado dos 

alunos





Análises e estudos para orientar o 

trabalho de escolas e redes de ensino



Demonstrando a hipótese de que as avaliações externas 

representam habilidades importantes de serem 

desenvolvidas com os alunos

Avaliação de Matemática da Prova Brasil



Sistematização dos descritores da Prova 

Brasil em habilidades bem especificadas 

Fonte: Extraído do Portal 

Devolutivas Pedagógicas do 

Inep. O seu desenvolvimento 

contou com o apoio do Todos 

Pela Educação, da Abave, da 

Fundação Lemann, do 

Instituto Unibanco e do Itaú 

BBA



Calcular desconto de 5% sobre o preço de uma 

mercadoria em contexto extramatemático



Converter a representação fracionária de um número racional 

para a representação percentual em contexto 

extramatemático



Como resolver esse problema? As plataformas 

como ferramentas de suporte para os 

educadores



Disponibilização de conteúdos de aprendizagem 

para alunos/educadores: a plataforma Khan 

Academy



Tutores (que podem ser pais ou professores) podem ter 

informações detalhadas de cada um dos seus alunos



QEdu: apresentação dos resultados 

por níveis de proficiência



Escolha das habilidades a serem 

trabalhadas a partir dos níveis de proficiência



Outros aspectos para os quais olhamos em 

nosso trabalho com os dados



O desafio do fluxo escolar e da 

equidade



A importância dos dados para orientar 

políticas públicas

• Resultado: polícia foi às escolas acompanhar a volta às aulas



Obrigado.
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