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RESUMO
O presente artigo é resultado de um estudo analítico, de natureza 
qualitativa, dos itens do teste de Língua Portuguesa do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2014, ancorado na Ta-
xonomia de Bloom Revisada (TRB), no que se refere à Dimensão 
do conhecimento – Efetivo, Conceitual, Procedural e Metacog-
nitivo – e à Dimensão do Processo Cognitivo – Lembrar, Enten-
der, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar. Espera-se que este estudo 
possa contribuir para o aprimoramento de estratégias de ensino 
de Língua Portuguesa que resulte em uma aprendizagem signifi-
cativa, capaz de contribuir para a formação de sujeitos criativos, 
ativos e atuantes em uma sociedade cada vez mais complexa. 
Palavras-chave: Enem. Taxonomia de Bloom Revisada. Itens de 
Língua Portuguesa.
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ABSTRACT
This article is the result of an analytical study of a qualitative 
nature of the items of the Portuguese test of the National Ex-
amination of Secondary Education (ESMS), 2014, anchored in 
Bloom’s Taxonomy Revised (RBT), with regard to size Knowl-
edge – Effective knowledge, conceptual knowledge, Procedural 
Knowledge and Metacognitive Knowledge – and the dimension 
of Cognitive Process – Remember, understand, apply, analyze, 
evaluate and Create. It is hoped that this study may contribute 
to the improvement of Portuguese Language teaching strategies 
resulting in significant learning can contribute to the formation 
of creative subject, active and acting in an increasingly complex 
society.
Keywords: ENEM. Revised Bloom’s Taxonomy. Portuguese 
Questions.
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1 Introdução

No século XXI, as demandas por uma sociedade com su-
jeitos capazes de desempenhar habilidades para além do conhe-
cimento acadêmico são cada vez maiores, uma vez que, em plena 
era da globalização, das transformações advindas dos novos co-
nhecimentos científicos e das novas Tecnologias da Informação 
(TI), disponibilizadas a uma parcela significativa da população, 
faz-se urgente compreender que o domínio dessa informação per 
si não é mais condição sine qua non para se inserir nessa socieda-
de tão complexa. É preciso que o cidadão tenha não somente o 
conhecimento, mas, principalmente, que ele desenvolva alterna-
tivas de como usá-lo em prol de um projeto de vida sustentável 
para este cidadão e para os seus entornos.

Como corresponsável pela promoção dessa sociedade sus-
tentável, a instituição escolar tem como desafio preparar os seus 
discentes para este novo modus operandi, devendo formar um sujei-
to crítico e atuante, capaz de ir além do conhecimento e da com-
preensão de determinados assuntos; este sujeito deve ser capaz de 
aplicar, analisar, sintetizar e avaliar situações, as quais, por vezes, 
são simples e/ou rotineiras; outras, complexas e/ou pontuais.

É nesse cenário socioeducacional que, em 1998, são ela-
borados, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
ambos fundamentados em novas bases epistemológicas e con-
ceituais, que contemplam uma perspectiva de educação baseada 
em competências e habilidades, no sentido de contribuir para a 
inserção social e o exercício da cidadania, retirando o foco das 
disciplinas escolares, ministradas de forma fragmentada, e na 
perspectiva de acúmulo de saberes, direcionando-o para as di-
mensões do conhecimento e dos processos cognitivos. Vale res-
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saltar que essas inovações encontram-se no bojo da reforma do 
Ensino Médio, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB), de 1996, que teve como proposta fazer uma 
verdadeira revolução na educação brasileira.

Em detalhes, o ENEM foi criado com o intuito de propor-
cionar ao estudante a oportunidade de fazer uma autoavaliação 
para a continuidade de sua formação e acesso a cursos profissio-
nalizantes, de investigar se os alunos estavam preparados para 
adentrarem no ensino superior, e de possibilitar a avaliação da 
qualidade da educação básica ofertada pelas escolas brasileiras.

No sentido de atender a todos esses objetivos, o Exame foi 
passando por várias modificações, a fim de se aprimorar e de se 
adequar aos novos papéis que lhes foram acrescentados, sendo a 
mais impactante delas, a de 2009, quando passa a ser uma das prin-
cipais vias de acesso para as Instituições de Ensino Superior (IES).

Nessa linha de pensamento, Andriola (2011) destaca em 
seu artigo, ‘Doze motivos favoráveis à adoção do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) pelas Instituições Federais de Ensino Su-
perior’ (IFES) que

[…] os itens (questões) componentes da prova do ENEM 
buscam avaliar as habilidades e as competências, a partir 
de problemas cuja solução não depende unicamente do 
domínio do conhecimento formal do aluno sobre os con-
teúdos escolares. As questões apresentam informações 
que, per si, permitem ao candidato interpretar, inferir, 
deduzir, comparar, julgar, aplicar e resolver o problema 
apresentado, deixando de focar exclusivamente o conhe-
cimento dos conteúdos escolares, como o fazia o Vestibu-
lar. (ANDRIOLA, 2011, p.119).

A partir dessa nova configuração, e segundo dados do 
Inep, percebe-se um vertiginoso crescimento do número de can-
didatos, passando-se de 4 148 721 participantes, em 2009, para 9 
519 827, em 2014. Ademais, alguns questionamentos surgem por 
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conta do grau de importância que esta avaliação assumiu, dentre 
os quais se podem destacar: ‘no processo de certificação, até que pon-
to os respondentes ao Teste possuem habilidades que estão para além do 
domínio de conteúdo?’, ‘Em frente ao novo modelo do ENEM, como 
as escolas com bons resultados em Língua Portuguesa têm desenvolvi-
do suas práticas pedagógicas?’, ‘Até que ponto os itens do ENEM de 
Língua Portuguesa estão relacionados aos aspectos de desenvolvimento 
cognitivo, competências e habilidades?’.

Para responder a esses questionamentos, baseamo-nos em 
Bloom (1956), quando este afirma que a natureza progressiva 
da compreensão é responsável pelo pensamento. Dessa forma, 
é importante notar que o conhecimento é a base da hierarquia 
proposta por esse autor, como veremos na revisão da literatura.

A Taxonomia de Bloom é, pois, uma ferramenta impor-
tante para a educação, tanto para o planejamento, execução e 
avaliação do ensino quanto para a aprendizagem, haja vista que 
os educadores precisam conhecer o que os alunos sabem, para 
poderem (re)planejar suas práxis pedagógicas, a fim de que pos-
sam alcançar uma aprendizagem significativa em uma escola de 
excelência, segundo Macedo (2005), não somente para alguns “es-
colhidos”, mas uma escola de excelência para todos.

Assim, o presente artigo analisa, segundo a Taxonomia 
Revisada de Bloom (TRB), os itens do teste de Língua Portugue-
sa do ENEM 2014, na perspectiva de identificar as dimensões do 
conhecimento e dos processos cognitivos dos sujeitos avaliados 
por este Exame. 

2 Referencial Teórico 
 

2.1 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

A década de 1990 inaugurou um novo ciclo na educação 
brasileira: a democratização do ensino fundamental e a expan-



1097

COMUNICAÇÃO ORAL – EIXO 3
AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO
ISBN: 978-85-8126-090-7

VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

são do ensino médio. Tanto a democratização quanto a expansão 
trouxeram consigo a implantação de um abrangente sistema de 
avaliação e de reformas curriculares. 

Nesse cenário, em 1998, o ENEM foi criado pela Portaria 
Nº 438/1998-MEC, tendo como um dos seus principais objetivos 
a promoção da autoavaliação por parte do aluno, para determi-
nar a continuidade de sua formação, e o acesso a cursos profissio-
nalizantes e ao ensino superior; outro importante objetivo era a 
avaliação da qualidade da educação básica, pretendendo, assim, 
contribuir para a melhoria da qualidade nesse nível de escolari-
dade, via reformulação curricular. 

Para alcançar os objetivos elencados e por exigências so-
ciais, o referido Exame passou por várias modificações, para 
aprimorar-se e adequar-se aos novos papéis que lhes foram 
acrescentados. Assim, em 2004, é concebido o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) – Lei nº 11.096/2005 – que ti-
nha como finalidade a concessão de bolsas de estudo, integrais 
e/ou parciais, a estudantes de cursos de graduação e de cursos 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 
educação superior.

No entanto, é em 2009 que o ENEM ganha maior abran-
gência no âmbito educacional, haja vista que algumas institui-
ções de nível superior passaram a utilizá-lo como mecanismo de 
seleção para o ingresso. Nesse ano, foram implementadas mu-
danças que contribuíram para a democratização das oportuni-
dades de acesso às vagas oferecidas por Instituições de Ensino 
Superior (IES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 
reestruturação dos currículos do ensino médio. 

Salienta-se que a utilização dos resultados do ENEM para 
acesso ao ensino superior pode ocorrer em uma única fase de 
seleção ou articulado com os processos seletivos de cada univer-
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sidade, respeitando a autonomia de cada instituição. O tópico a 
seguir traz algumas considerações a respeito da formulação deste 
Teste, focando a disciplina de Língua Portuguesa.

2.2 O Teste de Língua Portuguesa do ENEM
O teste de Língua Portuguesa do ENEM faz parte da Pro-

va de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, definido a partir 
de Matrizes de Referência, que contém 45 itens de múltipla es-
colha e um item aberto – o de produção escrita. Vale destacar que 
este Teste é aplicado no segundo dia de realização do ENEM, 
com a duração de 5h30min. Outro destaque é que esses 45 itens 
são distribuídos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e Tec-
nologias da Informação e Comunicação, em consonância com a 
perspectiva da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Ressalte-se que, com a orientação curricular proposta pela 
LDB supracitada, uma nova perspectiva de ensino e de aprendi-
zagem da Língua Portuguesa foi sendo incorporada, paulatina-
mente, ao cotidiano de professores do País como um todo. 

2.3 A nova perspectiva do ensino e da aprendizagem da 
Língua Portuguesa

A reforma do ensino médio começou a ser implantada no 
ano de 1999, tendo como alicerce um conjunto de políticas que 
podem ser traduzidas em: expansão e universalização do sistema 
de ensino; redefinição do papel do ensino médio no processo 
educacional; melhoria das condições de oferta; e melhoria da 
qualidade do ensino.

Na educação básica, as competências, habilidades e conte-
údos passam a ser desenvolvidos de modo contextualizado. Em 
1998, como mencionado anteriormente, foram criados os Parâ-
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metros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). 
Estes parâmetros vinculam-se aos diversos contextos de vida 
dos alunos e ao domínio de competências e habilidades básicas, 
deixando de lado o acúmulo de informações, ou seja, dando aos 
conteúdos o seu devido lugar, propondo, então, uma articulação 
do segmento científico e tecnológico ao humanismo. 

Dessa forma, o ensino deve ter por base o desenvolvi-
mento de

[…] competências e habilidades propostas pelos Parâme-
tros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PC-
NEM) que permitem inferir que o ensino de Língua Por-
tuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial 
crítico, sua percepção das múltiplas possibilidades de 
expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo 
dos mais diversos textos representativos de nossa cultu-
ra. Para além da memorização mecânica de regras grama-
ticais ou das características de determinado movimento 
literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular 
conhecimentos e competências que possam ser mobiliza-
das nas inúmeras situações de uso da língua com que se 
depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo do 
trabalho. (BRASIL, 2002, p. 52). 

Esse “novo” currículo ganha espaço nesse cenário e, con-
sequentemente, formula uma nova maneira de ensinar. O currí-
culo, nessa perspectiva, passa a ser um dos elementos responsá-
veis pela formação geral do aluno, estimula o desenvolvimento 
das competências afetivas e cognitivas, valendo-se da capacidade 
de pesquisar, raciocinar, interpretar, trabalhar em grupo e de-
senvolver valores éticos. A escola passa a considerar que o aluno 
aprende por meio de processos de ensino contextualizados, os 
quais devem considerar aspectos prévios trazidos pelos discen-
tes, deixando de lado o excesso de informações e o exercício de 
memorização.
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Assim, de acordo com os PCNEM, a proposta do ensino 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias rompe com o ensino 
em torno de aspectos puramente normativos, no que se refere ao 
ensino de Língua Portuguesa, os quais têm como norte os parâ-
metros da Gramática Normativa. E, com esse rompimento, sur-
ge uma aprendizagem que leva o aluno ao uso da linguagem na 
produção e recepção de textos em seus diferentes tipos, gêneros, 
níveis e contextos, bem como o desenvolvimento da capacidade 
de interpretação de textos e de leitura de mundo nos contextos 
sóciohistórico, político, pedagógico, filosófico, entre outros.

Todavia, é sabido que, neste País, existem vários brasis e, 
nesses, tem-se, num continuum, um ensino de uma “escola de ex-
celência” e um de uma “escola para todos”, de acordo com Mace-
do (op.cit.). Nessa direção, Depresbiteris (2001) afirma:

Os partidários dessa segunda posição pensam que uma so-
ciedade que implanta sistemas de competência deveria responsa-
bilizar-se pela não-exclusão das pessoas e oferecer-lhes chances 
de desenvolver competências e sempre serem orientadas no caso 
de não conseguirem (DEPRESBITERIS, 2001, p. 37).

Corroborando com essa ideia, Carneiro (2012) assegura 
que a escola 

Deve estar pronta para receber alunos da cidade e do 
campo, das áreas urbanas privilegiadas e das periferias, jovens e 
adultos, ingressantes no mercado de trabalho e trabalhadores já 
experientes, pessoas de condição econômica média e alta e pes-
soas submetidas a todas as formas de privação cultural e socioe-
conômica. (CARNEIRO, 2012, p. 253)

Nesse sentido, a busca por um ensino de qualidade para to-
dos e todas nos remeteu à Taxonomia de Bloom Revisitada (TRB) 
que busca, no professor e no aluno, melhorias no campo educa-
cional, fazendo com que ambos ascendam em direção ao mais alto 
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nível do domínio cognitivo. Para uma melhor compreensão dos 
aspectos subjacentes ao teste de Língua Portuguesa da edição do 
ENEM 2014, far-se-á a apresentação da Taxonomia de Bloom. 

2.4  Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Bloom foi elaborada em 1950, com a fi-
nalidade de orientar a elaboração de currículos que se efetivem 
no aprimoramento dos processos de aprendizagem baseados em 
pressupostos que englobam mudanças, sobretudo, de planeja-
mento. Ressalta-se que essas mudanças estão relacionadas à es-
colha do conteúdo, aos procedimentos e às atividades propostas 
pelo professor em sala de aula. 

Bloom (1976) acreditava que os objetivos educacionais 
seriam mais facilmente atingidos se estivessem bem definidos, 
uma vez que os professores, às vezes, almejam que os alunos 
atinjam níveis de conhecimento incompatíveis com os conteú-
dos ministrados. Para tanto, esses objetivos foram dispostos nos 
seguintes domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. O cogniti-
vo foi classificado em seis categorias, das mais simples às mais 
complexas, havendo, entre elas, uma relação de hierarquização: 
conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e ava-
liação; os domínios afetivo e psicomotor não foram considerados 
nesta pesquisa.

Ressalta-se que a proposta da Taxonomia não é simples-
mente um esquema para classificação, mas para a possibilidade 
de uma organização hierárquica dos processos cognitivos, uma 
vez que o aluno só é capaz de avaliar, por exemplo, se compre-
ender a síntese, isto é, vai-se do mais simples ao mais complexo, 
ressaltando que os mais simples são pré-requisitos para os mais 
complexos.
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Entretanto, o trabalho de Bloom et. al. (op. cit.) recebeu 
várias críticas dentre as quais se destaca a de que o todo não exis-
te isolado das partes, nem as partes do todo. Para esses críticos, 
a Taxonomia de Bloom apresenta uma abordagem atomística 
quando atribui, para cada nível, um conjunto correspondente de 
verbos. Como consequência das críticas, algumas reformulações 
foram propostas, sendo a supervisionada por David Krathwohl, 
sob o título de Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a re-
vision of Bloom’s taxonomyor educational objectives (ANDERSON; 
KRATHWOHL, 2001), na qual se combinou o conhecimento a 
ser adquirido – Dimensão do Conhecimento – com o processo de 
aquisição desse conhecimento – Dimensão do Processo Cogniti-
vo, agregando característica bidimensional à Taxonomia. 

Os revisores da taxonomia elaboraram um quadro resu-
mo, baseado nos estudos já desenvolvidos nessa área, contendo 
os Processos Cognitivos (Quadro 1) e a Dimensão do Conheci-
mento (quadro 2), que passam a compor a Taxonomia de Bloom 
Revisada (TRB) por Krathwohl (2001), a qual ancorou este es-
tudo. Vale ressaltar que, a partir da TRB, os limites entre as Di-
mensões do Conhecimento e dos Processos Cognitivos ganha-
ram contornos bem mais delineados, abrindo espaço para uma 
maior utilização desta Taxonomia. Seguem os quadros resumos.
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Quadro 1 – Processos Cognitivos na TRB.

Fonte: Ferraz; Belhot, 2010, p. 426.
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A classificação hierárquica dos objetivos da TRB tem con-
tribuído muito para os professores estimularem raciocínios mais 
abstratos nos alunos. 

Com a necessidade de aprimorar os instrumentos de testes 
para avaliar o desempenho dos estudantes, surgiram novas con-
cepções, tecnologias, métodos, a exemplo da Matriz de Referên-
cia, grande aliada dos processos de ensino e de aprendizagem. No 
sentido de melhor conhecer o teste de LP do ENEM, buscou-se 
analisá-lo à luz da TRB, tentando, dessa forma, analisar até onde 
a Matriz de Referência e a TBR trabalham em consonância. As 
técnicas e estratégias utilizadas para as análises dos dados são 
apresentadas no próximo tópico. 

3 Procedimentos metodológicos

A avaliação educacional vem ganhando cada vez mais es-
paço no cenário nacional e o ENEM tem contribuído significati-
vamente para a discussão dessas práticas avaliativas, não somen-
te por educadores, mas por boa parte da sociedade civil brasilei-
ra. Assim, é comum ver sujeitos que, outrora não se interessavam 
por este assunto, tenham, nos dias atuais, olhares mais voltados 
apenas para os resultados de desempenho, visto que este Exame 
é “porta de entrada” para muitas IES.

Nessa perspectiva, Vianna (1976, p.29) afirma que “O im-
portante no planejamento de um teste é estabelecer o que medir 
e não apenas como medir”. Posto isto, pode-se assegurar que um 
teste de medida educacional não deve ser considerado uma ‘coi-
sa’ meramente física, uma vez que traduz um processo humano. 
Logo, para que um teste seja considerado excelente, deve con-
templar itens que consigam abranger aspectos relacionados aos 
diversos processos humanos e não apenas os conhecimentos e os 
processos cognitivos, como apregoa a TRB.



1105

COMUNICAÇÃO ORAL – EIXO 3
AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO
ISBN: 978-85-8126-090-7

VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

A despeito de toda uma teoria desenvolvida acerca da ava-
liação educacional, esta, na prática contemporânea, ainda con-
templa aspectos isolados, restringindo, dessa forma, as possibili-
dades de se fazer um instrumento avaliativo capaz de mensurar 
aspectos diversos dos avaliados. É nessa perspectiva que se ânco-
ra este estudo, o qual pretende analisar até que ponto os testes do 
ENEM de 2014 abordam as seis categorias da TRB. 

Nesse sentido, inicialmente se fez a revisão da literatura 
da Taxonomia de Bloom, tanto da original quanto da revisada, 
em: BLOOM (1976), ANDERSON; KRATHWOHL (2001) e 
FERRAZ; BELHOT (2010); em seguida, passou-se à análise dos 
itens do ENEM/2014, no tocante à categorização dos processos 
cognitivos da TRB, de modo a encontrar possíveis direciona-
mentos para a melhoria do ensino. 

Este estudo faz essa análise sem, contudo, restringir-se à 
coleta, à ordenação e à classificação dos dados, concordando com 
Gil (2008). Ressalta-se que a condição descritiva é apenas inicial, 
uma vez que, após os primeiros levantamentos, os dados foram 
analisados com vistas a despertar nos professores desta área e 
educadores o estímulo a possíveis (re) formulações da prática do-
cente, relativas às categorias dos itens que compõem este Teste.

O levantamento de dados foi realizado no site no Inep e 
são apresentados a seguir, acompanhados de sua análise, baseada 
no aporte teórico supracitado. 

4 Apresentação e análise dos dados

A partir da nova estrutura, apresentada por Krathwohl 
(2001), procedeu-se às análises quanto às Dimensões do Conhe-
cimento e dos Processos Cognitivos. O foco principal é saber se 
o Teste de LP do ENEM 2014 contempla a TRB. Para tanto, ela-
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borou-se um quadro contendo a presença dessas duas dimensões 
no referido Teste. 

Quadro 2 – Itens de Língua Portuguesa do Teste do Enem 2014, 
segundo a TRB.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a análise e interpretação dos dados, usou-se o núme-
ro do item, conforme o Caderno de Provas amarelo, do 2º dia, 
do Exame de 2014. Este número está referenciado no Quadro 
3. Como se pode observar, o maior número de itens foi classi-
ficado na convergência da dimensão do ‘Conhecimento Con-
ceitual’ com o ‘Processo Cognitivo Entender’(58% de itens); na 
dimensão do ‘Conceitual’ com o ‘Analisar’ (22,6% de itens); na 
dimensão do ‘Efetivo’ com o ‘Lembrar’(9,7% de itens); e, por úl-
timo, na dimensão ‘Procedural’ com ‘Entender’(9,7% de itens), 
respectivamente.

Restringindo-se, primeiramente, aos domínios do conhe-
cimento, percebe-se que há uma ênfase maior no ‘Conhecimento 
Conceitual/Princípio’. É nessa dimensão que os alunos têm de 
dominar não apenas os conteúdos básicos, mas também faze-
rem uma inter-relação com conteúdos mais elaborados, uma vez 
que os elementos mais simples já foram abordados e até mesmo 
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avaliados durante todo o Ensino Médio. Para responder a estas 
questões, os alunos precisam ter adquirido conhecimento de te-
orias, estruturas, regras e, também, de modelos que os auxiliem 
na resolução de problemas. Nesse domínio do conhecimento, o 
que se leva em consideração não é verificar se o aluno tem conhe-
cimento de determinado assunto, mas a consciência de que este 
assunto existe.

O ‘Conhecimento Efetivo’ é diretamente ligado ao conhe-
cimento básico, ou seja, aquilo que o aluno deve aprender de 
modo a dominar determinado assunto e resolver problemas. Não 
é necessário que o aluno saiba explicar a existência, a origem, 
como funciona determinado assunto; é necessário que ele apenas 
reproduza o que foi aprendido. Dessa forma, um dado conteúdo 
não precisa ser entendido, basta apenas ser reproduzido.

Por fim, tem-se o ‘Conhecimento Procedural’ que se utili-
za dos métodos que aprendeu na educação básica. Nessa dimen-
são do conhecimento, o aluno deve utilizar normas, critérios 
sobre um conhecimento específico, ou seja, tem que analisar e 
escolher o “caminho” que vai utilizar, de maneira eficiente, para 
solucionar problemas.

A ‘Dimensão Metacognitiva’ não foi diagnosticada nesse 
Teste. Esse nível de conhecimento exige que o aluno tenha au-
toconhecimento e interdisciplinaridade. Uma possível justifica-
tiva de não tê-lo encontrado pode ser dada pela delimitação do 
tempo, haja vista que o Teste exige uma leitura mais aprimorada, 
uma vez que é também demasiadamente extensa. 

Em se tratando dos processos cognitivos, o nível mais 
privilegiado foi o ‘Entender’.  Este nível exige que o aluno seja 
capaz de estabelecer laços entre o conhecimento novo e o ad-
quirido. Nele, o aluno está apto, ainda, a identificar uma infor-
mação, sem necessariamente relacioná-la com uma teoria mais 



VI CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO: VEREDAS E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS

1108
ISBN: 978-85-

1108

 ORGANIZADORES
RAIMUNDO HÉLIO LEITE • ANTÔNIA BRUNA DA SILVA

FILIPE DE MENEZES JESUINO • WIRLA RISANY LIMA CARVALHO

complexa. Nesse caso, ele será capaz de captar a ideia central 
abordada no conteúdo cobrado. O discente interpreta, classifica, 
infere, traduz, dentre outros.

Em seguida, destaca-se a categoria ‘Analisar’. Nesta, pe-
de-se que o aluno use seu conhecimento em novas situações, 
esmiúce determinadas teorias/conteúdos para que haja melhor 
compreensão, contribuindo para que novas pesquisas sobre es-
tes conteúdos sejam feitas. O aluno adquire a habilidade para 
compreender as inter-relações das ideias presentes em um texto, 
comparando, analisando, categorizando, distinguindo etc. 

A categoria ‘Lembrar’ também foi destacada neste Exame. 
Ela se dá pela memorização das teorias, reprodução do que foi 
aprendido e que, posteriormente, deve ser lembrado. Os domí-
nios ‘Aplicar’ e ‘Avaliar’ não foram encontrados. O primeiro se 
refere ao uso de abstrações e regras científicas, esperando do alu-
no uma aplicação dentro de determinadas fórmulas; o segundo 
se relaciona ao julgamento de valor de um material a partir de 
critérios próprios ou fornecidos. 

O domínio ‘Criar’ é encontrado na Prova de Redação – 
parte integrante do teste de LP. Nela, os alunos têm de desenvol-
ver suas ideias, moldando-as e formulando-as num texto disser-
tativo-argumentativo. Essa produção escrita perpassa todos os 
níveis da TBR e alcança sua excelência quando se detecta que 
o aluno foi capaz de unir dois aspectos: um composicional (es-
trutural) – modalidade escrita da língua portuguesa, tipologia 
textual dissertativo-argumentativo; e o outro configuracional 
(pragmático-retórico) – tema, seleção, organização, hierarquiza-
ção de fatos, informações e ideias em defesa de um ponto de vista 
e uma proposta de intervenção social. 
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5 À guisa de conclusões

Para a realização desta pesquisa, relacionaram-se os itens 
do teste de Língua Portuguesa do ENEM 2014 com a Taxonomia 
Revisada de Bloom (TRB), proposta por Krathwohl e publicada 
em 2001.

O teste de LP contemplou as dimensões do conhecimento 
Efetivo/Factual, Conceitual/Princípio e Procedural e os processos 
cognitivos Lembrar, Entender e Analisar, entretanto não abor-
dou a dimensão Metacognitiva e os processos cognitivos Aplicar 
e Avaliar, previstos na TBR. Ressalta-se que o desenvolvimento 
cognitivo deve seguir uma estrutura hierárquica. A importância 
dessa abordagem vai além da classificação dos níveis de conheci-
mento do aluno. Permite ao professor melhorar sua prática peda-
gógica e ao aluno, verificar em qual nível se encontra na intenção 
de instigá-lo, assim, a buscar os demais níveis do conhecimento.

O uso da TBR, em suas especificidades, mostra o quanto 
a avaliação efetivada pelo professor pode auxiliar, positivamente, 
sua prática pedagógica; mostra, ainda, como o aluno pode che-
gar à apreensão do assunto por meio dessa estrutura conceitual 
e também auxiliá-lo a  navegar em direção à aquisição de no-
vas competências e habilidades, na busca por ascender a todos 
os níveis do conhecimento cognitivo proposto por Bloom et. al. 
(1976) e Krathwohl (2001).

Acredita-se que este trabalho venha contribuir para uma 
maior compreensão de que a TRB pode ser utilizada como fer-
ramenta auxiliar na elaboração de testes do ENEM e de outras 
avaliações em larga escala, não somente em LP, mas também 
em outras disciplinas e áreas do conhecimento. Esta ferramenta 
pode ainda auxiliar gestores educacionais e professores a elabo-
rarem projetos, planos e estratégias de ensino que contemplem 
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as categorias nomeadas pelos autores dessa Taxonomia, a fim de 
aprimorarem o ensino e a aprendizagem, estimulando os alunos 
a aprenderem a aprender, especialmente os que almejam ascensão 
cultural, intelectual, crítica, política, filosófica e socioeconômica. 

Dessa forma, é importante que todos os sujeitos – profes-
sores, alunos e comunidade – atuem de forma legítima, tornan-
do-se sujeitos ativos no processo de construção e melhoria da 
educação básica ofertada em todo o território brasileiro.
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