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Na terminologia da educação, as palavras “prova”, “avaliação”
(diagnóstica) e “exame” são normalmente utilizadas como
sinônimos. Em algumas ocasiões, a expressão
“instrumento de avaliação” aparece como uma nomenclatura
alternativa. Desde 2005, ano que a “Prova Brasil” foi instituída,
R%UDVLOSDVVRXDFRQWDUFRPXPDHͤFLHQWHIHUUDPHQWD
educacional, evidenciando para as redes de ensino as habilidades dominadas e não dominadas pelos estudantes. Ao
PHQVXUDUSURͤFL¬QFLDVHP/¯QJXD3RUWXJXHVDH0DWHP£WLFD
DFDGDGRLVDQRV ¯PSDUHV JHUDOPHQWHQRP¬VGHQRYHPEUR
RVDOXQRVGR(QVLQR)XQGDPHQWDOH(QVLQR0«GLRUHYHODPLQIRUPD©·HVVREUHFRQKHFLPHQWRVKDELOLGDGHVHFRPSHW¬QFLDV
apreendidas, que por sua vez são espelhadas no IDEB (Índice
GH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFD©¥R%£VLFD SULQFLSDOLQGLFDGRU
GDTXDOLGDGHGR(QVLQR%£VLFREUDVLOHLUR
3RGHPRVGHͤQLU̸DYDOLD©¥RGLDJQµVWLFDHPODUJDHVFDOD̹FRPR
um processo avaliativo, aplicado em escolas de uma rede pública de ensino (municipal ou estadual), podendo ser
FHQVLW£ULRRXDPRVWUDOUHDOL]DGRFRPXPDSHULRGLFLGDGHSUHdeterminada. A “avaliação diagnóstica” averigua a posição do
aluno face às novas aprendizagens que lhe serão propostas,
QRVHQWLGRGHDQWHFLSDUGLͤFXOGDGHVIXWXUDVHHPFHUWRV
casos, orientar situações presentes. Ao mesmo tempo,
FRORFDHPHYLG¬QFLDDVSHFWRVIRUWHVHIU£JHLVGHFDGDDOXno, sendo capaz de precisar o ponto adequado de reforço
da aprendizagem, o que permite, a partir daí, determinar o
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modo de ensino mais apropriado e estabelecer metas de
aprendizagem a serem alcançadas. Com a avaliação, preYLQHVHDFRQVWDWD©¥RWDUGLDGDVGLͤFXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP
GRVDOXQRVHQTXDQWRSU«UHTXLVLWRVSDUDIXWXUDVD©·HVSHGagógicas.
Em países como Inglaterra, Espanha e Cuba, reflexões sobre
RHQIRTXHGHDQ£OLVHGDVDYDOLD©·HVW¬PSHUPHDGRDVGLVcussões das autoridades educacionais locais. Nesses países, o
debate tem sido constante sobre a função socioeducacional
de uma avaliação diagnóstica. Aqui, a distinção entre avalLDUFRPRREMHWLYRSUHF¯SXRGHFODVVLͤFDU HVWDEHOHFHUXP
“ranking” de comparação entre redes municipal/estadual/
federal) e avaliar com a intenção de compreender variações
QDSURͤFL¬QFLDSRGHWHUUHIOH[RVGHFLVLYRVQDLPSODQWD©¥RGH
uma política pública educacional exitosa. Nesse sentido, o
GHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVHͤFD]HVGHDSOLFD©¥RSURcessamento e devolução dos resultados para as respectivas
UHGHVGHHQVLQRGHPDQGDU£GDJHVW¥RS¼EOLFDXPFRQW¯QXR
aprimoramento.
3RU«PGDGRRH[WHQVRSHU¯RGRHQWUHDDSOLFD©¥RGDDYDOLD©¥R
e devolução dos resultados para as respectivas redes de ensino, a validade pedagógica das habilidades mapeadas
ͤFDSUHMXGLFDGD2VUHVXOWDGRVGD¼OWLPD̸3URYD%UDVLO̹UHDOizada em novembro/2015, foram disponibilizados pelo INEP
DXWDUTXLDGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥RUHVSRQV£YHOSHOD̸3URYD
%UDVLO̹ QRP¬VGHVHWHPEURSRUWDQWRGH]PHVHVDSµVD
realização da avaliação.
Tão importante quanto realizar avaliações e publicar resultados
SDUDDVRFLHGDGHDHODERUD©¥RGHXPDHVWUDW«JLDTXHWUDGX]D
os resultados da avaliação em ações pedagógicas de
FXQKRSU£WLFRFRQVLGHUDQGRDVFRQGL©·HVHPVDODGHDXOD
pode contribuir de maneira decisiva para a melhora consist-

HQWHGDSURͤFL¬QFLDGRVDOXQRV'LVFHQWHVHGRFHQWHVSRGHP
VHEHQHͤFLDUQDPHGLGDHPTXHRVSURIHVVRUHVHQFRQWUDP
nas avaliações uma oportunidade para redimensionar a maneira como o processo de ensino e aprendizagem acontece
em sala de aula.
Adicionalmente, os pais podem e devem ter importante particLSD©¥RQHVVHSURFHVVR2,1(3GLVSRQLELOL]DGHVGHRV
resultados agregados por diversos níveis, ou seja, as
SURͤFL¬QFLDVHP/¯QJXD3RUWXJXHVDH0DWHP£WLFDSRGHP
ser visualizadas por escola, por esfera administrativa (rede de
ensino estadual ou municipal) ou pelo consolidado das redes
públicas de um Estado. A consulta pode ser feita por meio do
site www.inep.gov.br e, dessa maneira, os pais conseguem
informar-se sobre o desempenho da escola em que se enFRQWUDVHXͤOKRFRPSDUDQGRRFRPRGHVHPSHQKRP«GLR
das outras escolas da rede, bem como situando a escola no
FHQ£ULRQDFLRQDO
Diferente dos últimos anos, pela primeira vez teremos na
̸HGL©¥R̹DDSOLFD©¥RFHQVLW£ULDGDVDYDOLD©·HVGLDJQµVWLFDVUHIHUHQWHVDR|DQRGR(QVLQR0«GLR DQWHVRH[DPH
acontecia de forma amostral para essa etapa de ensino). Isso
HPPXLWRFRQWULEXLU£SDUDRPDSHDPHQWRGHWDOKDGRGDVSURͤFL¬QFLDVGHPRQVWUDGDVQHVVDVHVFRODVSURSRUFLRQDQGR
importantes insumos para a elaboração e implementação de
XPDSRO¯WLFDS¼EOLFDTXHUHDOPHQWHUHYHUWDWHQG¬QFLDGHTXHGD
QRGRP¯QLRGDVKDELOLGDGHVQHFHVV£ULDV̰HPDSURͤFL¬QFLDP«GLDGRVDOXQRVEUDVLOHLURVHP/¯QJXD3RUWXJXHVD
HUDGHSRQWRVFRQWUD1 obtidos pelos alunos do Ensino
0«GLRHP
8PERPQ¯YHOGHSURͤFL¬QFLDSDUDRVDOXQRVGR(QVLQR0«GLR |DQR VHULDGH
pontos (Língua Portuguesa e
0DWHP£WLFD FRQIRUPHDHVFDODGHKDELOLGDGHVDGRWDGDSHOR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥R ,1(3 

