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Resumo 
 

A avaliação do desempenho da aprendizagem escolar tem por objetivo acompanhar a 

aprendizagem do aluno de forma sistemática e gradual, verificando as mudanças que o ensino 

produziu no desempenho do aluno, sendo uma peça importante da educação. Contudo, a 

avaliação de desempenho escolar, no Brasil, caracteriza-se pela escassez de instrumentos 

psicopedagógicos construídos cientificamente para a nossa realidade de ensino. Com o 

objetivo de atender essa demanda, há dezoito anos construiu-se um instrumento que 

possibilita avaliar de forma objetiva as capacidades fundamentais para o desempenho escolar, 

especificamente da escrita, aritmética e leitura, o Teste de Desempenho Escolar (TDE).  

O objetivo amplo deste estudo é atualizar o TDE, a partir de diferentes etapas. 

Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico e a aplicação de questionários com 

profissionais que utilizam o TDE. Verificou-se a utilização do TDE por diversas áreas do 

conhecimento, assim como a forma de utilização do teste por profissionais. Desta forma, 

concluiu-se a relevância do teste e necessidade de atualizá-lo.  

Essa primeira etapa também permitiu fazer um levantamento dos pesquisadores que 

utilizam o teste para posterior contato, visando acessar bancos de dados do TDE. Com isso, 

criou-se um banco de dados organizados por itens do TDE. A amostra foi composta pelos 

protocolos do TDE aplicados em 1850 alunos, entre a 1ª e a 6ª série, regularmente 

matriculados em escolas públicas ou particulares. Vale ressaltar que foram requisitados os 

protocolos originais aplicados e estes foram novamente corrigidos, a fim de manter um padrão 

de correção dos itens. Esses dados serviram para a realização do Estudo I desse projeto, qual 

seria, a análise dos itens do TDE através do levantamento de banco de dados brasileiros. 
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O Estudo II se propôs a investigar as propriedades psicométricas dos subtestes de 

leitura e escrita do instrumento, através da Teoria de Resposta ao Item (TRI). A TRI foi 

escolhida pelo interesse em compreender os níveis de habilidades que os subtestes vinham 

medindo. Os resultados indicaram que o subteste de escrita está medindo adequadamente os 

níveis médios de habilidade, mas não está mensurando bem níveis baixos e altos e o subteste 

de leitura não está medindo adequadamente níveis altos de habilidade. Desta forma, a próxima 

etapa desse projeto mais amplo será a criação de itens mais difíceis e mais fáceis para o 

subteste de escrita e mais difíceis para o subteste de leitura. 

  

 
 


