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RESUMO 

 

Para acompanhar o desenvolvimento da educação superior no Brasil foi criado, entre 

outros indicadores, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que faz 

o diagnóstico dos estudantes quanto aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, competências e habilidades adquiridas pelos graduandos durante a 

formação. A partir deste instrumento, nosso problema de pesquisa se relaciona com o 

nível das operações cognitivas exigidas na resolução das questões do ENADE e se estas 

refletem as mudanças nas estruturas curriculares. Quer dizer, que elementos orientadores 

à análise das questões do ENADE, dos relatórios e da estrutura curricular podem subsidiar 

um olhar ao Projeto Pedagógico do curso de Química – Licenciatura em termos de 

operações cognitivas de alta ordem e, consequentemente, uma melhor formação 

profissional? Para tentar responder ao nosso problema, foi preciso estruturar a pesquisa 

nos seguintes objetivos específicos: (a) analisar as questões aplicadas nas provas do 

ENADE 2011 e 2014 para formação de professores em Química a partir de um quadro 

orientador de competências, habilidades, conhecimentos específicos do campo disciplinar 

da química; (b) classificar as operações cognitivas exigidas e nível de dificuldade para 

realização de cada questão; (c) comparar os resultados obtidos com os expressos nos 

relatórios do curso e com componentes curriculares da UFRN. Trata-se de uma pesquisa 

de análise documental à qual foram selecionadas 05 questões que foram aplicadas na 

prova de 2011, e 07 questões aplicadas na prova 2014. Todas com componente específico 

voltado para à licenciatura em Química, ou seja, relacionadas ao Ensino de Química. Para 

a análise, foi elaborado um quadro orientador de matriz própria de referência de 

competências, habilidades, operações cognitivas e conhecimentos específicos do campo 

disciplinar, e para classificar as operações cognitivas e o nível de dificuldade exigidas nas 

questões, assumiu-se o referencial da Taxonomia de Alonso. Das questões analisadas, 

identificam-se operações cognitivas de várias ordens e grau de dificuldade máxima e 

mínima, sendo identificado grau de dificuldade mínima presente apenas em uma questão 

da prova 2011. Em oposição ao grau de dificuldades encontradas, foi verificado o Índice 

de facilidade, dado disponibilizado pelo Inep, que qualifica as questões em função da 

análise estatística do número de acertos. Outro ponto observado foi a estrutura curricular 

do curso de Química da UFRN, verificando que a mesma se encontra coerente com 

exigências na prova do ENADE. Apesar de preliminar, os resultados sinalizam elementos 

que contribuem com discussões nas estruturas curriculares dos cursos de formação para 

professores em química. 

 

Palavras-Chave: Avaliação; ENADE; Operações Cognitivas; Nível de dificuldade; 

Formação de professores em Química. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The National Student`s Performance Exam (ENADE) was created, among other 

indicators, to accompany the development of higher education in Brazil, which makes the 

students' diagnosis regarding the programmatic contents provided within curricular 

guidelines, competencies and cognitive skills acquired by undergraduates during their 

educational development. From this instrument, our research problem is related to the 

level of cognitive operations required in solving ENADE exam questions and whether 

they reflect changes in curricular structures. That is to say, which guiding elements for 

the analysis of ENADE's questions, reports, and curriculum structure can promote a look 

at the Pedagogical Project of the Chemistry Course, chemistry degree, in terms of high 

order cognitive operations and, consequently, a better professional formation? In order to 

try to answer this question, we seek to structure the research in the following specific 

objectives: a) analyze the questions applied in the ENADE 2011 and 2014 tests for teacher 

training in Chemistry, based on a framework of competencies, skills and specific 

knowledge of chemistry subject field; (b) classify the required cognitive operations and 

difficulty level for each question presented; (c) compare the results obtained with those 

expressed in the reports of the course and with UFRN (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) curricular components. This is a document analysis survey, where 5 

questions applied in the 2011 exam were selected, and 7 questions from the 2014 exam, 

all with specific component focused on the degree in Chemistry, in other words, related 

to Chemistry Teahing. For the analysis, a guideline framework of its own reference matrix 

of competencies, abilities, cognitive operations and specific knowledge of the subject 

field was created, and to classify the cognitive operations and the required difficulty level 

in the questions, it was assumed the Taxonomy of Alonso reference. From the analyzed 

questions, we identified cognitive operations of several orders and degree of maximum 

and minimum difficulty, being identified degree of minimum difficulty present only in 

one question of the 2011 test. In contrast to the degree of difficulties found, the Facility 

Index, provided by Inep, was verified, which qualifies the questions according to the 

statistical analysis of the number of correct answers. Another point observed was the 

curricular structure of the Chemistry course at UFRN, verifying that it is consistent with 

requirements in the ENADE exam. Although preliminary, the results indicate elements 

that contribute to discussions in the curricular structures of the training courses for 

chemistry teachers. 

 

Key-words: Evaluation; ENADE; Cognitive Operations; Difficulty level; Teacher 

training in Chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentar um novo trabalho nos faz recordar e refletir alguns momentos 

vivenciados durante nossa trajetória acadêmica. Momentos que nos dão aporte teórico 

para iniciar novos projetos, alimentar novas ideias na busca de expandir nossos 

conhecimentos. 

Durante a minha formação acadêmica no curso de Licenciatura em Química pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN em 2011.1, pude perceber e 

vivenciar inúmeras dificuldades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem tanto 

por parte dos professores quanto dos próprios alunos. Após o segundo semestre cursado, 

acreditei que os obstáculos existentes na formação inicial seriam superados e que faziam 

parte apenas da transição entre a realidade escolar em que vivia e a universidade.  

Porém, em 2012.1 ao ser selecionada como bolsista no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID da UFRN, a qual me formei, pude vivenciar o 

contexto da educação básica pública estadual, observando e acompanhando o 

funcionamento da escola de modo geral, desde pedagógicos até burocráticos normativos, 

como também tive a oportunidade de vivenciar elementos da prática docente, atuando em 

sala junto aos professores das escolas onde o PIBID atuava. 

Destaco essa experiência na minha formação inicial, como um dos pontos 

determinantes, que me estimularam a dar prosseguimento a minha trajetória docente. 

Como bolsista, percebi que a complexidade que estava vivenciando como graduanda se 

tornara ainda maior como bolsista, sendo necessário o desenvolvimento de novos 

conhecimentos para seguir no novo desafio. 

As preocupações e estudos tornaram-se ainda mais intensos e frequentes, na 

tentativa de superar minhas próprias dificuldades e levar aos estudantes das escolas 

públicas estaduais em que atuava, atividades que pudessem ter algum significado, e não 

apenas uma série de conceitos sem nenhuma relação com suas vidas.  

Motivada pelo desejo de realizar atividades mais dinâmicas e motivadoras em 

sala de aula, tive muitas dificuldades que se configuravam por vários fatores, inclusive a 

falta de conhecimento a respeito de teorias que poderiam auxiliar nesse processo. Nesse 
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momento, pude perceber que não bastava apenas a intenção de realizar boas atividades. 

Era necessário ir além do conhecimento químico, buscar entender um pouco do universo 

educacional. 

Nesse cenário, despertei ainda mais interesse em conhecer cada vez mais teorias 

que fornecesse embasamento teórico para utilizar em sala de aula. Estratégias de ensino 

mais adequadas que permitissem a reflexão de materiais didáticos utilizados, a relação 

professor-aluno, avaliação. Enfim, estas e outras questões envolvidas no trabalho docente 

no Ensino de Ciências. 

Ao final da graduação em 2015.2, ainda com muitas dúvidas, surge a 

oportunidade de fazer Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Parnamirim. Acreditei que 

seria a solução para as minhas inquietações. Logo, percebi que a troca de experiências 

com colegas de outras áreas das ciências seria valiosa na minha formação, no entanto, 

surgiram novas lacunas, algumas sempre em discussão. 

Uma que esteve presente perpassando por todos os cenários da minha trajetória 

escolar, acadêmica e principalmente quando comecei efetivamente dar aula na educação 

básica no início de 2017, foi “a avaliação”. Motivo de muitas preocupações na minha 

atuação docente. Precisava entender melhor esse processo, suas formas, estratégias e 

essencialmente como esse instrumento poderia me auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem na busca pela melhoria do sistema de ensino e não utilizá-la como rótulo 

para classificar estudantes. 

Nessa perspectiva, quis entender mais o processo de avaliação, principalmente 

aquelas em larga escala, responsáveis pelos rankings da educação brasileira. Enquanto 

profissional da educação, acredito que os rankings na educação favorecem algumas 

instituições, que em vez da formação integral do cidadão-profissional, tiram vantagens se 

dedicando ao ensino para esses exames. 

Assim, surge o meu interesse pelo programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática – PPgECM como forma de continuar me direcionando ao 

conhecimento. Ainda durante a especialização matriculei-me como aluna especial na 

UFRN e, logo depois, fui aprovada em processo seletivo do programa. 

Durante o trajeto, em meio às disciplinas, atividades acadêmicas, professores, 

colegas de turma e demais ações, pude ficar mais próxima das pesquisas que estavam 
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sendo desenvolvidas na universidade. Um grupo de professores, preocupados com as 

mudanças no Projeto Pedagógico do Curso – PPC de Química a partir do estudo do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, chamou-me a atenção por estarem 

trabalhando com avaliação no Ensino Superior. Não havia lugar mais apropriado para 

desenvolver meus estudos a respeito da avaliação. Iniciei imediatamente a busca para 

compreender como se dava a trajetória da avaliação educação superior brasileira. 

Um tanto complexo e alvo de grandes discussões, desde o início da década de 

1980, quando ainda era debatido o modelo da educação superior que o país deveria adotar 

e de críticas ao modelo de universidade que vigorava no momento, o processo de 

avaliação do ensino superior tornou-se pauta principal entre muitos autores no país.  

Para Barreyro e Rothen (2008), até 1986 a avaliação não era o centro principal, 

e sim, mais um ato da política. Cabe destacar que até 1986 havia alguns programas e 

documentos que subsidiaram essa estrutura, são eles: 

 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU); traz 

referências e definições nos documentos da Comissão para a 

Reformulação da Educação Superior (Comissão de notáveis), no Grupo 

Executivo para a Reforma da Educação Superior (GERES); e, na 

década de 1990, no Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), está uma proposta de avaliação 

institucional oriunda das próprias universidades (BARREYRO, 2008, 

p. 884). 

 

Como sinalizado na citação acima, o PAIUB instituído em 1993, foi considerado 

como a primeira política de avaliação da educação superior e, com a reforma do Estado 

promovida durante o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995 - 2002), foi 

criado o Exame Nacional de Cursos – ENC popularizado como Provão (ZAINKO, 2008). 

Desde a reforma do estado, iniciada em 1995, o país vem passando por um amplo 

processo de expansão e democratização na educação superior, havendo a necessidade da 

criação de instrumentos para regulamentar o seu acesso. Nesse sentido vale lembrar três 

momentos importantes presente no trajeto da política da avaliação: 

 

1) de 1996 a 2002, a implantação do Exame Nacional de Cursos como 

mecanismos de regulação da educação superior; 2) de 2003 a 2007, a 

elaboração e a implantação do SINAES, período caracterizado pelo 

embate entre a visão baseada na avaliação formativa e na participação, 

e a visão regulatória da avaliação; 3) de 2008 a 2010, a retomada e a 
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consolidação da avaliação como regulação da educação superior com a 

criação de índices (ROTHEN; BARREYRO, 2010, p. 169). 

 

Com a transição do governo FHC para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 

1 de janeiro de 2003, houve a criação e implementação do Sistema Nacional do Ensino 

Superior – SINAES, instituído com a sanção da lei 10.861/2004 e estruturado pela 

Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES, Avaliação de Curso de 

Graduação – ACG e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. 

Entre os instrumentos citados, podemos destacar o ENADE como Exame em 

larga escala que consiste na aplicação de uma prova para aferir os conhecimentos dos 

estudantes acerca dos conteúdos programáticos, competências e/ou habilidades 

adquiridas durante a formação (ROTHEN; BARREYRO, 2010).  

Assim, o ENADE será o foco deste trabalho. Suas questões não se atêm apenas 

aos conteúdos programáticos, mas, seguindo o espírito do modelo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN para os Cursos de Graduação, propõe-se a avaliar 

diferentes competências e habilidades que os estudantes, de modo geral, devem ter 

desenvolvido na universidade servindo para fomentar possíveis discussões nas estruturas 

curriculares dos cursos e as mudanças em seu Projeto Pedagógico de Curso – PPC para 

adequar as demandas de mercado, minimizar índices de evasão e propor formação com 

melhor qualidade.  

Nesse contexto de mudanças, tanto no Sistema Nacional de Avaliação da 

educação superior; nas experiências e preocupações vivenciadas como bolsista PIBID no 

âmbito interno do Curso de Licenciatura em Química, na qual vivenciei várias 

indagações; das preocupações enquanto professora da educação básica e do estudo feito 

por professores integrantes do grupo de pesquisa “Química, ensino e aprendizagem da 

UFRN” somado a reformulação de sua estrutura curricular e as mudanças no PPC a partir 

do estudo do ENADE, emergem alguns questionamentos que direcionam nosso problema 

de pesquisa, a saber: 

A estrutura curricular atual do curso de Licenciatura em Química da UFRN 

reflete uma organização em termos a atender as orientações do Inep? Pode a Taxonomia 

de Alonso para operações cognitivas contribuir na análise das questões do ENADE? 

Para tentar responder a esses questionamentos, é pertinente acompanhar o 

desempenho dos egressos, em particular, do curso de Licenciatura em Química da UFRN, 
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a partir da análise das questões do ENADE, dos relatórios de área e por curso, encontrados 

no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

Inep. 

É importante destacar que a análise das questões do ENADE foi desenvolvida 

com a colaboração e apoio de especialistas em Educação Química e em Química, o qual 

analisamos operações cognitivas envolvidas em uma taxonomia de tarefas exigidas pelos 

graduandos ao tentarem solucionar as questões/atividades, tomando como referencial 

taxonomia de Alonso1 (2000). 

O estudo está inserido em um projeto de pesquisa mais amplo, aprovado pelo 

CNPq, chamada Edital Universal nº 01/2016-FaixaB, processo no 407929/2016-9 

intitulado “Habilidades cognitivas exigidas na avaliação do ENADE: impactos no Projeto 

Político Pedagógico nos cursos de Química” e vinculado ao grupo de pesquisa Química, 

ensino e aprendizagem da UFRN, o qual está cadastrado no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

É importante mencionar que a UFRN oferta o curso de Química desde 1970, 

quando foi montada sua primeira estrutura curricular que ficou ativa até o ano de 2004.2. 

Essa estrutura apresentava carga horaria total de 2.700 horas distribuídas 2.565h de 

componente curricular obrigatório e 135h optativo.   

No ano de 2005.1, o curso sofreu sua primeira mudança na estrutura curricular, 

aumentando a carga horaria total do curso para 3.150 horas, sendo 2.970h componente 

curricular obrigatório e 180h optativo. Já em 2011, a UFRN apresentou uma nova 

mudança na estrutura curricular, aumentando 15 horas na carga horaria total do curso que 

passou a ser de 3.165h distribuídas 2.925h de componente curricular obrigatório e 240h 

optativo. 

Esse contexto de mudanças na estrutura curricular do curso de Licenciatura em 

Química da UFRN segue as normas das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, que 

orientam o planejamento curricular de sistemas de ensino superior, as quais o Concelho 

Nacional de Educação – CNE discute e implementa. Assim, todo currículo que estrutura 

um curso deve possuir núcleos de Conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos 

 
1 Outras taxonomias podem ser utilizadas como a taxonomia de Bloom ou a Taxonomia de Bloom Revisada 

(TBR), entretanto, nossa opção pela Taxonomia de Alonso considerou o fato de analisarmos conteúdos 

conceituais, enquanto as demais consideram outras dimensões. 
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como módulos semestrais, anuais ou híbridos, com objetivo de integrar, de forma 

interdisciplinar, os conteúdos de Química e áreas afins (Brasil, 2001). 

Levando em consideração a particularidade de cada estrutura curricular, 

entendemos que essas mudanças podem influenciar as habilidades e competências 

adquiridas ao longo da formação dos estudantes. Assim, os graduandos que fizeram a 

prova do ENADE em 2011 tiveram a formação estruturada no currículo de 2005.1, ativo 

até o ano de 2010.2, enquanto os graduandos que fizeram a prova do ENADE em 2014 

tiveram sua formação embasada na estrutura curricular implementada no ano de 2011.1, 

ou seja, após uma nova mudança no currículo, e é devido a estas que escolhemos trabalhar 

com as questões do ENADE aplicadas no ano de 2011 e 2014. 

Partindo dessa perspectiva e considerando os desafios em discutir as implicações 

dos resultados expostos nos relatórios do ENADE, objetivamos analisar as questões do 

ENADE 2011 e 2014 e os dados apresentados nos relatórios do Inep sobre o resultado 

dos alunos do curso de Licenciatura em Química da UFRN considerando as operações 

cognitivas segundo Alonso (2000), os conteúdos programáticos, as competências e 

habilidades (de acordo com o Inep), comparando com a estrutura curricular do curso de 

2011, e , para tanto, (a) pretendemos analisar as questões do ENADE a partir da 

elaboração de uma matriz própria de referência de competências, habilidades, operações 

cognitivas e conhecimento específico do campo disciplinar de Ensino de Química, (b) 

classificar o nível de dificuldade exigido nas questões do ENADE em termos de 

operações cognitivas, (c) analisar a partir dos relatórios do Inep os resultados dos alunos 

do curso de Licenciatura da UFRN, e (d) realizar análise comparativa dos resultados 

obtidos com a estrutura curricular (2011). 

Assim, a dissertação está organizada em cinco capítulos. O capítulo 1, como forma 

de introduzir o assunto a ser discutido, apresentamos o tema, expondo o contexto geral 

no qual se encontra a avaliação da educação superior brasileira, justificando a importância 

do estudo dos dados da avaliação institucional. Além disso, foram apresentadas as 

questões de pesquisa e as delimitações do estudo. 

No capítulo 2, apresentamos uma breve fundamentação teórica a respeito da 

avaliação no ensino superior com discussões sobre o Provão, SINAES e, em particular, o 

ENADE, alguns aspectos relacionados à relevância da pesquisa e o referencial teórico 

adotado.  
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No capítulo 3, apresentamos o nosso percurso metodológico, apresentando as 

ações adotadas para atender cada um dos objetivos específicos traçados no estudo. 

Por fim, o capítulo 4 e 5, relatamos a discussão dos resultados acerca da análise 

das questões selecionadas e mostramos alguns apontamentos a respeito dos resultados da 

análise. 

Na próxima seção, apresentaremos nossa fundamentação teórica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. BUSCANDO REFERÊNCIAIS SOBRE O ENADE 

 

Para iniciar o quadro teórico, faz-se necessário realizar uma revisão da literatura 

para explicar o que tem sido publicado atualmente a respeito do trabalho que se propõe. 

Conhecer o estado de conhecimento atual da área em questão é importante, pois a partir 

disso, é possível apresentar as contribuições que o presente trabalho pode originar. 

Assim, realizamos um levantamento no Portal de Periódicos da CAPES, em busca 

de trabalhos publicados a partir do ano de 2007 até 2019. O levantamento dos artigos foi 

feito utilizando as seguintes palavras-chave (ENADE; ENADE, Ensino Superior; 

ENADE, Avaliação Ensino Superior; ENADE, Operações Cognitivas; Avaliação, 

Habilidades Cognitivas; Avaliação, Políticas Públicas, ENADE; Avaliação ensino 

superior, políticas públicas). 

O resultado dessa busca contabilizou 134 artigos, sendo a maioria desses artigos 

publicados na revista brasileira Avaliação da Educação Superior. 

Para delimitar nosso referencial teórico e, ao mesmo tempo, buscar compreender 

quais os aspectos e dimensões estão sendo discutidos e abordados acerca da avaliação no 

ensino superior, em particular o ENADE, tomamos como base alguns itens que nortearam 

o levantamento de informações. Por exemplo, como se deu sua implementação no sistema 

que compõe avaliação no ensino superior; como os resultados desse exame estão sendo 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep e a forma como os dados dos relatórios estão sendo disponibilizados e 

utilizados pelas Instituições de Ensino Superior – IES.  

Em relação ao ENADE, trabalhos e pesquisas têm sido realizados no que diz 

respeito a sua concepção e implantação dentro das principais políticas de avaliação e 

transformações da educação superior brasileira a partir de 1995 quando houve a criação 

do Exame Nacional de Cursos “... uma das primeiras ações legais acerca do que e como 

deveria ser a educação superior” (RIBEIRO, 2012).  
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2.1.1. EXAME NACIONAL DE CURSOS – ENC/PROVÃO: uma breve síntese 

 

Em síntese, o Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como Provão, foi criado 

em 1995 pela Lei nº 9.131/95 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC. 

Em 1996, essa avaliação foi efetivada como instrumento central da avaliação da educação 

superior brasileira prevalecendo até o ano 2003 (DIAS SOBRINHO, 2010). Embora com 

menos visibilidade, outros dois instrumentos foram criados com o provão, o Censo da 

Educação Superior e a Avaliação das Condições de Ensino – ACE, a qual realizava visitas 

in loco às IES, por Comissões de Especialistas por área de conhecimento determinadas 

pelo MEC. 

O Provão foi um modelo avaliativo de amplitude nacional, imposto pelo 

Ministério da Educação – MEC, sem consulta nem discussão, cujo objetivo era avaliar os 

cursos de graduação da Educação Superior, no que tange aos resultados do processo de 

ensino-aprendizagem (Inep, 2003). 

Durante a sua implantação, foi alvo de diversas críticas por acadêmicos, 

especialistas em avaliação e, até mesmo, por boa parte dos estudantes (DIAS 

SOBRINHO, 2010). Aos poucos, as pesadas críticas foram diminuindo, e com a grande 

divulgação da mídia, o provão foi se consolidando como instrumento de regulação da 

educação superior brasileira. 

Nesse período, o exame consistia basicamente em uma prova escrita, aplicada 

anualmente a estudantes concluintes das áreas pré-estabelecidas pelo MEC, em que o 

comparecimento do estudante ao exame era obrigatório e assegurado por lei, sob 

penalidade do não recebimento do diploma, caso o comparecimento não fosse constatado. 

No entanto, sob forma de cumprimento da lei, bastava o estudante assinar a prova, ficando 

a sua escolha respondê-la ou deixá-la em branco, pois, para efeitos legais, não importava 

os resultados. 

Em sua última edição, realizada em 2003, participaram mais de 470 mil formandos 

de 26 áreas distintas. No caso da área de Química, foi possível verificar que a prova 

continha questões divididas em duas partes: questões objetivas (40 questões), cada 

questão com 5 alternativas para serem assinaladas, que equivaliam a um total de 70% da 

prova; e questões discursivas (4 questões), das quais os estudantes poderiam escolher 3 

(três) para responder,  o equivalente a 30% restantes. Vale destacar que ao final da prova, 
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os estudantes deveriam responder a um questionário acerca das suas impressões sobre a 

prova (MEC, 2003).  

 Os resultados com o desempenho dos alunos serviam de ‘medida’ de qualidade 

para cada curso. Assim, o desempenho do aluno no provão se transformava em um 

conceito, que variava de “A” a “E”, sendo o conceito “A” considerado o melhor e o “E” 

o pior (POLIDORE, 2009). Este autor destaca dois pontos mais criticados, a saber: o uso 

do desempenho dos alunos para conceituar as IES e o fato desses resultados serem 

apresentados em forma de rankings, amplamente divulgado pelas mídias, classificando 

em “melhores” e “piores” IES. Sendo este critério pouco adequado, como afirma o autor, 

 

...foi possível verificar mais tarde, após estudo feito pelo próprio INEP, 

que nem sempre o conceito “A” de uma determinada área significava 

um valor maior que um conceito “E” de outra área. Esse estudo acabou 

por demostrar que os rankings apresentados ao longo da existência do 

provão não eram verdadeiros (POLIDORI, 2009, p. 442). 

 

Os resultados obtidos na aplicação do exame eram enviados em forma de relatório 

para a IES dos estudantes que participavam, ficando reservado ao estudante o resultado 

do seu desempenho individual, com sua posição na escala de notas correspondente a sua 

área de conhecimento específico. Na ótica do Provão, esses resultados serviam para medir 

a qualidade dos cursos.  

Segundo Dias Sobrinho (2010, p. 205), 

 

Os responsáveis pelo sistema estavam seguros de que, se tecnicamente 

bem concebido e executado, esse instrumento produziria a melhoria na 

qualidade e o aumento de eficiência do sistema, fundamentando os atos 

decisórios de uma rigorosa regulação, reconhecendo as boas práticas e 

informando à sociedade os cursos que mereceriam reconhecimento e 

respeito e os que não alcançariam padrões mínimos de qualidade 

(POLIDORI, 2006, p. 422). 

 

No entanto, como exame em larga escala, seus resultados não indicavam um 

padrão nem escore mínimo para cada curso, ou seja, não fazia a avaliação da 

aprendizagem, mais sim, medidas de desempenhos, cujos resultados sofriam grande 

variação de um ano para o outro, de um curso para outro de acordo com grau de aceitação 

ou recursa dos estudantes, do nível de dificuldade da prova entre outros fatores analisados 

(DIAS SOBRINHO, 2010). 
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Entendemos que o Provão não foi eficaz como instrumento para regular o sistema 

de ensino superior. Mas foi de grande importância para o início de discussões ao modelo 

do sistema de Educação Superior que se tinha no Brasil, como afirma Dias Sobrinho 

(2010, p. 206), “O Provão teve o mérito de colocar a avaliação na agenda da educação 

superior e da própria sociedade brasileira”.  

Em 2002, durante a campanha presidencial, muitas mudanças foram amplamente 

debatidas para esse exame. “Logo após o novo presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) ter 

assumido o cargo, sua administração anunciou a formação de uma comissão cujo trabalho 

teve como objetivo, sugerir alterações significativas ao sistema de avaliação vigente” 

(VERHINE et al, 2006, p. 293).  

Segundo Schlickmann et al. (2008), em agosto de 2003, a comissão formada 

apresentou, como resultados dos seus estudos, o documento que apresentava a proposta 

do um novo modelo de avaliação que viria substituir o Provão. Esse novo modelo 

avaliativo foi intitulado de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, implantado em 2004, Lei n. 10.861. 

 

2.1.2. O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

– SINAES: uma breve síntese enquanto política pública 

 

Em 14 de abril de 2004, foi instituído por meio da Lei nº 10.861, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Esse novo modelo de avaliação 

foi implantando com objetivo de “...assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico 

de seus estudantes”.  

De acordo com a referida lei, Artigo 1º §1º, o SINAES tem por finalidade 

(BRASIL, 2004), 

 

A melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização 

de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional (BRASIL, 2004, p.1). 
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Segundo a perspectiva adotada pela Comissão que propôs o SINAES, diferente 

do Provão em sua formulação inicial, “se baseia numa concepção de avaliação e de 

educação global e integradora. Mais que um simples instrumento isolado, busca construir 

um sistema nacional de avaliação da Educação Superior” (DIAS SOBRINHO, 2010, 

p.208).  

Dessa forma, percebe-se que o SINAES propõe mais do que uma simples 

mudança no instrumento de avaliação, focando na instituição como todo, utilizando os 

resultados globais da avaliação e não mais em um único instrumento para regulação.  

Para Dias Sobrinho (2010, p. 208), “a regulação seria mais confiável, 

fundamentada e eficaz do ponto de vista da relevância social e da pertinência essenciais 

à construção da qualidade do sistema de educação superior”, propondo-se como política 

de Estado, e não simplesmente de governo. 

Nesse sentido, é importante destacar como o sistema se compõe para cumprir com 

objetivo de regulamentar o ensino superior brasileiro. O SINAES é composto por um tripé 

de avaliações articuladas entre si: Avaliação Institucional, Avaliação de Cursos de 

Graduação e Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 Particularmente para compor a Avaliação Institucional, faz-se necessário integrar 

outros instrumentos para complementar essa avaliação.  

 

A avaliação institucional é realizada internamente, por meio da 

autoavaliação, pela IES e conduzida pela sua Comissão Própria de 

Avaliação (CPA); desenvolve-se, ainda, externamente, por comissões 

designadas pela Daes/Inep, seguindo as diretrizes da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – Conaes. [...]. A 

avaliação externa tem como referência os relatórios de autoavaliação, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os padrões de 

qualidade para a educação superior expressos nas dimensões dos 

respectivos instrumentos de avaliação. Nesse sentido, a avaliação 

interna e a externa são complementares. (Inep. 2015, p. 32). 

 

Essa avaliação é considerada pelo Inep como o primeiro instrumento a ser 

incorporado ao conjunto de mecanismos constitutivos do processo global de regulação da 

avaliação. 
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 No que se refere à Avaliação de Curso, consiste no procedimento feito para 

avaliar o ensino ofertado, considerando basicamente três dimensões: a organização 

didático-pedagógica, o perfil do corpo docente e as instalações físicas onde ocorrem cada 

curso.  

Pelo estudo feito por Brito (2008, p. 842), essa avaliação é feita,  

 

[...] pelos pares na avaliação in loco, pelos estudantes, através do ADES 

(questionário de Avaliação Discente da Educação Superior que é 

enviado aos estudantes da amostra do ENADE), pelos coordenadores 

de curso, mediante questionário dos coordenadores e avaliações 

realizadas pelos professores dos cursos e a CPA2. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é específica de cada instituição. Na 

UFRN a composição mais recente da CPA foi designada pela Portaria 2.604-Reitoria, em 

28 de dezembro de 2015, para um mandato de três anos. Para compor essa comissão foram 

designados 16 membros, sendo 9 Docentes, 4 Técnicos Administrativos, 2 representantes 

Estudantis e 1 da Sociedade Civil, todos com atribuições de coordenação dos processos 

de avaliação da instituição e sistematização dos dados solicitados pelo Inep. 

Por fim, para consolidar o tripé avaliativo do SINAES, a Avaliação do 

Desempenho do Estudante é feita por meio do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – ENADE. 

 

2.1.3. ENADE: Situando finalidade e características 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, é o mais conhecido 

e divulgado pela sociedade. Ele tem como principal objetivo aferir o desempenho dos 

estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares 

dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências3 e habilidades acadêmicas 

 
2 Comissão Própria de Avaliação e é específica de cada instituição. 
3 Os documentos legais que instituem e aplicam o ENADE assumem o referencial de competências e 

habilidades e, apesar de reconhecermos que há uma discussão profunda sobre a temática, destacamos que 

nosso objeto de pesquisa não é esse. Particularmente por entendermos que estes documentos confundem 

competências e habilidades tanto no sentido amplo como operacional, mas como afirmamos, este não 

consiste em nosso objeto de estudo, visto que o ENADE utiliza este referencial teórico para elaboração de 

sua matriz de referência das questões da prova. 
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necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização 

dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial (MAZZE et al, 2017). 

O ENADE é um exame realizado em larga escala todos os anos e aplicado 

trienalmente a cada área de conhecimento. Essa avaliação é conduzida pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, sob a orientação 

da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

 Em sua concepção original, a prova do ENADE era aplicada a uma amostra de 

estudantes ingressantes que até a data da inscrição tivessem concluído entre 7% a 22% da 

carga horária curricular mínima, e concluintes com, pelo menos 80% de carga horaria 

curricular mínima concluída (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 212).  

Está assim definido na Lei n° 10. 861 de 2004 que regulamenta o SINAES: 

 

Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

§ 1º O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às 

exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 

competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico 

de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas 

do conhecimento. 

§ 2º O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de 

procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, 

ao final do primeiro e do último ano de curso. 

§ 3º A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes 

de cada curso de graduação será trienal. 

§ 4º A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento 

destinado a levantar o perfil dos estudantes, relevante para a 

compreensão de seus resultados (BRASIL, 2004). 

 

A partir de 2010, o ENADE passou a ser aplicado censitariamente, incluindo 

apenas os estudantes concluintes dos cursos de graduação e dos cursos superiores de 

tecnologia (GRACIA; BELTRÃO, 2013). 

As provas do ENADE são compostas de questões de conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos para cada área avaliada, cujas questões são selecionadas no 

Banco Nacional de Itens – BNI do próprio Inep. Cada prova é composta por 35 questões 

objetivas de múltipla escolha e 5 questões discursivas, elaborada sob orientação das 
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Comissões Assessoras de Área – CAA, formadas por especialistas selecionados e 

coordenados pelo Inep.  

As questões objetivas são corrigidas por meio de leitura ótica e as discursivas são 

realizadas por bancas de corretores formadas por Metres ou Doutores selecionados dentre 

os professores que atuam nas áreas especificas avaliadas em instituições de Ensino 

Superior há, pelo menos 5 anos (GARCIA; BELTRÃO, 2013). 

O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. No 

histórico escolar do acadêmico fica registrado a situação de regularidade em relação à 

obrigatoriedade de realizar o exame, mais não a nota obtida por ele. Caso o estudante não 

faça o exame, precisa ter justificativa aceita pelo SINAES para recebimento do diploma, 

conforme a Lei n° 10. 861 de 2004 que regulamenta o SINAES, a saber: 

 

§ 5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a 

sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua 

efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo 

Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento 

(BRASIL, 2004). 

 

Neste trabalho, mesmo não sendo nosso objetivo, mas considerando termos muito 

utilizado quando se fala de ENADE, habilidade acadêmica é a capacidade escolar 

necessária para dominar a informação de uma área, reproduzi-la e usá-la 

independentemente. 

De acordo com os documentos do ENADE... 

 

Essa habilidade acadêmica é, então, a capacidade de um indivíduo 

realizar determinadas tarefas, solucionar determinados problemas, 

dominar com sucesso determinadas exigências do meio, obtendo e 

demonstrando domínio do conhecimento e de tarefas relativas a uma 

determinada atividade (BRITO; 2008, p. 846). 

 

Esse aspecto é importante de ser discutido, pois a habilidade se manifesta durante 

a execução de uma atividade. Já competência pode ser entendida como a capacidade que 

o profissional tem em mobilizar, articular e colocar em ação saberes, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores necessários ao desempenho ‘eficaz’ de atividades exigidas 

pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 
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As competências reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do 

concluinte e devem garantir ao profissional um domínio básico de 

conhecimentos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos 

que demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação 

em situações definidas, e na promoção da qualidade de vida. (BRITO; 

2008, p. 846). 

 

Podemos destacar como suas funções, o reconhecimento do perfil do egresso 

levando em consideração a avaliação de suas habilidades e competências. Para tanto, o 

resultado desse exame é um componente importante, pois é elaborado contendo questões 

que exigem do graduando compreensão, explicação e resolução de problemas de 

abordagens multidimensionais bem como suas possíveis correlações com diferentes 

contextos. Requer que o estudante seja capaz de propor soluções e elaborar argumentos 

baseado em conteúdo, tanto da área de ensino de química, que é nosso foco em particular, 

mas também permear outros campos do conhecimento. 

Levando em consideração a importância do ENADE, é pertinente analisar as 

habilidades exigidas para responder as questões presentes nessa prova. O resultado dessa 

análise pode constituir um elemento de indução de melhorias educativas na formação de 

professores de Química da UFRN, sabendo que a prova aplicada consiste em uma 

avaliação nacional que está diretamente vinculada as competências previstas nas 

diretrizes curriculares Nacionais e aos eixos cognitivos.  

Outro aspecto que vem a nos estimular na realização deste estudo, com dados a 

partir do próprio levantamento realizado, foi o número de trabalhos que analisam os 

resultados do ENADE no campo da formação de professores de química.  

Entre os trabalhos levantados pela literatura, podemos citar: “O Impacto das 

Avaliações Disciplinares no Ensino Superior”, o qual tem como objetivo identificar a 

percepção do corpo docente do Curso de Administração sobre o desempenho no ENADE 

(2006/2009); “Diretrizes Curriculares Nacionais o Curso de Graduação em Farmácia e 

o Sistema de Avaliação da educação Superior: Análise Crítico-reflexiva da Prova do 

ENADE 2010”, na qual o objetivo desse trabalho foi verificar se o caráter da prova e o 

intuito avaliativo são condizentes com as Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia; 

“Análise Comparativa de desempenho do curso de Ciências contábeis da Universidade 

Federal do Ceará no ENADE 2006”, cujo objetivo foi comparar o desempenho do curso 
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de Ciências Contábeis da UFC com o desempenho de estudantes de outras universidades 

para o mesmo curso. 

De todos os trabalhos que estão na literatura, destacamos apenas três voltados para 

área de Química, sendo: “Graduação em Química: Avaliação, Perspectivas e Desafios”. 

Em linhas gerais, esse trabalho avalia os resultados dos exames nacionais, bem como as 

percepções dos estudantes que fizeram a prova; “Uma Análise de Habilidades Cognitivas 

a partir de uma Abordagem Argumentativa no Laboratório de Química”.  

Esse artigo publicado em 2018 analisa habilidades cognitivas manifestadas por 

estudantes numa atividade experimental investigativa no laboratório de graduação de 

Química no processo de produzir e testar explicações argumentativas para a curva de 

resfriamento de uma amostra de ácido esteárico, usando como instrumento de análise das 

habilidades a perspectiva de processos cognitivos na dimensão do conhecimento da 

taxonomia de Bloom revisada e “Análise de habilidades cognitivas exigidas na avaliação 

do ENADE-Química: um estudo preliminar no ensino superior”, que traz uma análise de 

questões do ENADE 2014 para os cursos de química (formação de professores e 

bacharelado), organizando-as em um quadro orientador de habilidades, competências, 

conhecimentos específicos do campo disciplinar, operações cognitivas e seu respectivo 

nível de dificuldade. Sendo esse último de grande relevância para o desenvolvimento 

desta dissertação. 

 

2.2.DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE 

QUÍMICA: Um panorama geral 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN para os cursos de superiores foram 

estabelecidas pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, alterada pela Lei n° 9. 3944, 

em dezembro de 1996, são normas obrigatórias que orientam o planejamento da estrutura 

curricular dos cursos de graduação os quais são estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE e asseguram a flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das 

 
4 Lei nº 13.145, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 

2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
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Instituições de Ensino Superior – IES na elaboração dos projetos pedagógicos de seus 

cursos – PPC. 

Segundo esses documentos, o Licenciado em Química deve ter formação 

generalista, mas sólida e abrangente em conteúdo dos diversos campos da Química, 

preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química 

e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação fundamental e média 

(BRASIL, 2001). 

Logo, o currículo de um curso independente da natureza ou modalidade, deve 

possuir em sua estrutura núcleos de conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos 

que caracterizam a escolha. O curso poderá ser estruturado em módulos semestrais, anuais 

ou híbridos, desde que objetive a interdisciplinaridade, buscando a integração entre 

conteúdos de Química e áreas afins (BRASIL, 2001).  

Conteúdos Básicos: 

Segundo a Resolução n° 1.303/2001 CNE/CES, os conteúdos básicos são 

conteúdos essenciais, envolvendo teoria e laboratório. Dos conteúdos básicos deverão 

fazer parte: Matemática, Física e Química. 

 

Matemática: Álgebra, funções algébricas de uma variável, funções 

transcendentes, cálculo diferencial e integral, sequencias e séries, 

funções de várias variáveis, equações diferenciais e vetores. 

Física: Leis básicas da Física e suas equações fundamentais. Conceitos 

de campo (gravitacional, elétrico e magnético). Experimentos que 

enfatizem os conceitos básicos e auxiliem o aluno a entender os 

aspectos fenomenológicos da Física. 

Química (Teoria e laboratório): propriedades físico-químicas das 

substâncias e dos materiais; estrutura atômica e molecular; análise 

química (métodos químicos e físicos e controle de qualidade analítico); 

termodinâmica química; cinética química; estudo de compostos 

orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação, 

macromoléculas e biomoléculas; técnicas básicas de laboratório 

(BRASIL, 2001, pag. 8-9). 

 

Conteúdo Específicos, segundo a Resolução n° 1.303/2001 CNE/CES: 

 

São os conteúdos profissionais essenciais para o desenvolvimento de 

competências e habilidades. É a essência diferencial de cada curso. 

Considerando as especificidades regionais e institucionais, a IES 

estabelecerá os currículos com vistas ao perfil do profissional que 

deseja formar, priorizando a aquisição das habilidades mais necessárias 
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e adequadas àquele perfil, oferecendo conteúdos variados, permitindo 

ao estudante selecionar àqueles que mais atendam às suas escolhas 

pessoais dentro da carreira profissional de Químico, em qualquer das 

suas habilitações.  

Para a Licenciatura em Química serão incluídos no conjunto dos 

conteúdos profissionais os conteúdos da Educação Básica, consideradas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores em 

nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Básica e para o Ensino Médio. 

São atividades extra-classe as acadêmicas e de prática profissional 

alternativas, como a realização de estágios, monitorias, programas de 

extensão, participação e apresentação em congressos, publicação de 

artigos, e outros, às quais serão atribuídos créditos (BRASIL, 2001, pag. 

9). 

 

Estágios e Atividades Complementares, segundo a Resolução n° 1.303/2001 

CNE/CES: 

 

São conteúdos complementares os essenciais para a formação 

humanística, interdisciplinar e gerencial. As IES deverão oferecer um 

leque abrangente de conteúdos e atividades comuns a outros cursos da 

instituição para a escolha dos estudantes. Sugerem-se, para este 

segmento curricular, conteúdos de filosofia, história, administração, 

informática, instrumental de língua portuguesa e línguas estrangeiras, 

dentre outros. A elaboração de monografia de conclusão do curso será 

inserida também nestes conteúdos. 

 

As Diretrizes Curriculares deverão orientar a formulação dos projetos 

pedagógicos dos cursos em Química. Logo, o projeto pedagógico de formação 

profissional do curso de Licenciatura em Química deverá ser formulado explicitando: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

b) as competências e habilidades – gerais e específicas a serem 

desenvolvidas; 

c) a estrutura do curso; 

d) os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 

e) os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das 

licenciaturas; 

f) o formato dos estágios; 

g) as características das atividades complementares; 

h) as formas de avaliação (BRASIL, 2001). 

 

Neste seguimento, entende-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais devem 

orientar a estrutura curricular dos cursos de graduação, e o ENADE tem por papel de 

examinar o desempenho dos estudantes em relação às competências e habilidades 
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adquiridas ao longo da formação. Logo, podemos inferir que deve haver uma conexão 

entre ambos para que seja efetuada uma avaliação da qualidade do ensino superior em 

conformidade à legislação. 

 

2.2.1. LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFRN: Situando o contexto 

 

 O Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –

UFRN, foi criado pelo decreto nº 62.091, de 09 de janeiro de 1968, e assinado pelo então 

presidente Costa e Silva. Nesse momento, teve seu corpo docente constituído por seis 

professores, todos formados em Ciências Farmacêuticas. A esse quadro docente foi 

atribuída a missão de estruturar o Instituto e lecionar disciplinas desta da área para 

estudantes do Curso de Farmácia e Bioquímica. 

Dois anos após a criação do Instituto de Química, realizou-se o primeiro vestibular 

para o curso de Química com duração de quatro anos, o qual contou com vinte alunos 

aprovados. 

 Em decorrência da reestruturação organizacional das universidades, instituídas 

pelo Decreto nº 74.211, de 24 de Junho de 1974, o Instituto de Química que já contava 

com quatorze professores e demais Institutos básicos da UFRN foi extinto surgindo cinco 

novos Centros acadêmicos, subdividido em quarenta e seis Departamentos, sendo um 

deles o Departamento de Química, a saber: 

  

Art. 17. A nova estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte resulta da fusão ou transformação dos Institutos, Faculdades e 

Escolas referidos nos artigos 2º, 3º e 4º, do Decreto-lei nº 62.091, de 9 

de janeiro de 1968, no Decreto-lei nº 997, de 21 de outubro de 1969, e 

na Lei nº 5.702, de 14 de setembro de 1971, a processar-se da seguinte 

maneira: 

a) O Centro de Ciências Exatas e Naturais, da fusão dos atuais Institutos 

de Matemática, Física e Química, Ciências Biológicas e Biologia 

Marinha;  

b) O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da fusão dos atuais 

Institutos de Ciências Humanas, de Letras e Artes e de Antropologia, 

do Serviço de Psicologia-Aplicada (SEPA), da Escola de Música e do 

Núcleo de Estudos Brasileiros; 

c) O Centro de Tecnologia, do desdobramento e ampliação dos cursos 

da atual Escola de Engenharia, e da fusão do Instituto Agropecuário;  

d) O Centro de Ciências da Saúde, da fusão das atuais Faculdades de 

Medicina, Odontologia, Farmácia e da Escola de Auxiliares de 

Enfermagens; 
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e) O Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da fusão das Faculdades de 

Direito, Educação, Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

e da Escola de Serviço Social (BRASIL, 1974).  

 

 Ainda em 1974, na busca pela melhoria da qualidade dos trabalhos acadêmicos 

que realizava o Departamento de Química buscou contratar professores qualificados e 

estimular a requalificação do seu corpo docente como um todo. 

 Com a criação do Plano Institucional de Capacitação Docente – PICD, o 

Departamento de Química encaminhou vinte dos seus professores para obter seus títulos 

de Mestrado e Doutorado em Centros de Pós-Graduação no país e no exterior. Nesse 

mesmo ano, o departamento formava cinco alunos do total de vinte que entraram na 

primeira turma de Química em 1970. 

Sete anos mais tarde, o curso de Química foi reconhecido pelo MEC por meio do 

Decreto Nº 79. 372 de 10 de março de 1977, e só em 18 de abriu de 2011, atendendo 

solicitação do Departamento e dos Cursos de Química, o Conselho Universitário da 

UFRN, através da Resolução Nº 002/2011-CONSUNI, criou o atual Instituto de Química, 

iniciando uma nova forma de estruturação acadêmica na UFRN. 

Durante seus cinquenta e um anos de existência, o Instituto de Química (por um 

longo período, Departamento), vem atuando fortemente no ensino, pesquisa e extensão. 

Em relação à organização da Licenciatura em Química, o curso segue as 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN e suas alterações, que orienta o 

planejamento da estrutura curricular, a qual se advoga a necessidade de criar um modelo 

de ensino que privilegie o papel e a importância do estudante no processo da 

aprendizagem, em que o papel do professor, de “Ensinar coisas e soluções”, passe a ser 

“ensinar o estudante a aprender coisas e soluções”, com uma formação voltada para o 

desenvolvimento pleno da cidadania (BRASIL, 2001).  

Assim, o curso de Licenciatura em Química da UFRN, sente a necessidade de 

mudar. Mudar não só pela imposição da lei e do processo de globalização, mais, visando 

formar um profissional da Química que se diferencie pela aptidão em colocar e tratar 

problemas e que, com base nos princípios organizacionais, corresponda aos anseios da 

sociedade contemporânea (PPC, 2005. p. 3). 

Nesse sentido, o Colegiado do Curso Química da UFRN, ciente da sua 

responsabilidade quanto ao melhoramento do ensino do país, passou a tomar uma série 

de iniciativas visando substituir o modelo de ensino existente. Entre as ações, podemos 

mencionar em 2005 a apresentação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC de 
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Licenciatura de Química da UFRN, recentemente reformulado, além da necessidade de 

uma formação sólida que permita ao profissional refletir sobre sua própria prática.  (PPC, 

2020. p.237). 

 

2.2.2. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE QUÍMICA UFRN (PPC) 

 

O PPC de um curso de graduação é um documento que tem como objetivo orientar 

o trabalho pedagógico e a gestão do curso. Sua estrutura é formulada a partir da DCN que 

delimita as políticas acadêmicas. Sendo composto por: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

b) as competências e habilidades – gerais e específicas a serem 

desenvolvidas; c) a estrutura do curso; d) os conteúdos básicos e 

complementares e respectivos núcleos; e) os conteúdos definidos para 

a Educação Básica, no caso das licenciaturas; f) o formato dos estágios; 

g) as características das atividades complementares; h) as formas de 

avaliação (BRASIL, 2001). 

 

A reformulação do PPC do curso de Licenciatura em Química da UFRN na 

modalidade presencial foi realizada a partir do trabalho coletivo entre os membros do 

colegiado do curso Química da UFRN que teve início em 2015. Essa reformulação foi 

motivada por uma série de fatores, a qual teve sua construção pautada nas seguintes 

discussões: 

 

[...] Núcleo Docente Estruturante (NDE), workshops com a 

participação de docentes e discentes do curso ocorridos em junho de 

2014, agosto de 2015 e agosto de 2016, e na análise dos relatórios do 

ENADE de 2011 e 2014, dos relatórios fornecidos pelo Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), dos dados 

oriundos da 2ª Pesquisa com os estudantes egressos entre 2010 e 2014, 

e dos dados da avaliação da docência fornecidos pela Comissão Própria 

de Avaliação (PPC, 2020. P.243). 

  

 O curso Licenciatura em Química da UFRN atualmente visa formar professores 

para atender a demanda de mercado da educação básica, fundamentados nos seguintes 

saberes docentes: 

 

[...] se aprende para a vida, fornecendo aos estudantes múltiplas opções, 

oportunizando o desenvolvimento individual e mobilidade social, a fim 
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de educar visando a cidadania e a participação ativa na sociedade, 

incluindo perspectiva global e autonomia criativa (PPC, 2020. P.244). 

 

 Assim, o perfil do egresso de Licenciatura Química foi traçado com base nas 

orientações da resolução CNE/CES nº 8/2002 e no artigo 8º da resolução nº 2/2015 CNE, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível superior. 

Com base nesses documentos, o egresso deve estar apto a: 

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na 

formação dos estudantes da educação básica a partir de concepção 

ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e 

desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; III - trabalhar na 

promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades 

de educação básica; IV - dominar os conteúdos específicos e 

pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de 

forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; V - relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, 

demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 

para o desenvolvimento da aprendizagem; VI - promover e facilitar 

relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 

comunidade; VII - identificar questões e problemas socioculturais e 

educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva em 

face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de 

exclusões sociais, étnico raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

politicas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, 

étnico racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, 

religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre 

outras; IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação 

básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, 

projetos e programas educacionais; X - participar da gestão das 

instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento 

sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre 

propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas, entre outros; XII - utilizar instrumentos de 

pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e 

científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão 

e disseminação desses conhecimentos; XIII - estudar e compreender 

criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras 

determinações legais, como componentes de formação fundamentais 

para o exercício do magistério (PPC, 2020. P.254-255). 
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Levando em consideração as aptidões acima, podemos dizer que essas implicam 

no desenvolvimento de uma série de competências e habilidades relacionada à formação 

pessoal, à compreensão da Química, à busca de informação e à comunicação e expressão, 

ao ensino de Química e à profissão. 

Com relação às competências e habilidades relacionada ao Ensino de Química, 

podemos identificar no PPC: 

 

Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando 

problemas de ensino/aprendizagem; Compreender e avaliar 

criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e 

éticos relacionados às aplicações da Química na sociedade; Saber 

trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química 

como recurso didático; Possuir conhecimentos básicos do uso de 

computadores e sua aplicação em ensino de Química; Possuir 

conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho; 

Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de 

ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento 

educacional; Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais 

pesquisas de ensino de Química; Conhecer e vivenciar projetos e 

propostas curriculares de ensino de Química; Ter atitude favorável à 

incorporação, na sua prática, dos resultados da pesquisa educacional em 

ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao 

ensino/aprendizagem (PPC, 2010. P. 258-259). 

 

 Com base no perfil do egresso e nas competências e habilidades que o licenciado 

em Química da UFRN precisa desenvolver ao longo da sua formação, é montada a 

estrutura curricular do curso. Na UFRN o curso é ofertado em dois turnos sem prejuízos 

dos componentes curriculares. A única diferença é o tempo de integralização, para o turno 

matutino é de 4 anos (8 semestres) e o noturno de 5 anos (10 semestres) conforme mostra 

o quadro a seguir: 
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Figura 1 Cronologia de ensino nas Licenciaturas da UFRN 

 
Fonte: (PPC, 2000, p.264) 

 

A composição dessa carga horaria é proposta no projeto pedagógico e assume o 

princípio básico da interlocução entre as áreas de conhecimentos específicos (química 

geral, química inorgânica, química orgânica, físico-química e química analítica) e no caso 

especifico deste trabalho os componentes disciplinares relativos à prática de ensino 

(transposição didática) que juntos compõe carga horaria total de 3.255 horas estruturado 

em módulos semestrais com aulas práticas e teóricas. 

 Para que as aulas práticas e teóricas ocorram, o curso de Licenciatura em Química 

vinculado ao Instituto de Química conta com uma infraestrutura capacitada composta por: 

pessoal docente, técnica e física, detalhada nos quadros abaixo: 

 

Figura 2 Pessoal Docente do Curso 

 
Fonte: (PPC, 2000, p.252) 
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Figura 3 Infraestrutura Física do Curso  

 
Fonte: (PPC, 2000, p.251) 

 

Figura 4 Pessoal técnico-Administrativo em Educação do Curso 

 
Fonte: (PPC, 2000, p.252) 
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Assim, o curso de Licenciatura em Química da UFRN se materializa formando 

profissionais que ao fim do curso fazem a prova do ENADE como forma de verificar seu 

desempenho em relação aos conteúdos programáticos e o desenvolvimento de 

competências e habilidades acadêmicas necessárias ao aprofundamento da formação 

geral e profissional. Nesse sentido, usaremos a Taxonomia de Tarefas de Aprendizagem 

descrita no próximo tópico como um critério para verificar operações cognitivas exigidas 

ao graduando para responder as questões deste exame.  

 

2.3. TAXONOMIA DE TAREFAS DE APRENDIZAGEM 

 

Nesse tópico, discutiremos aspectos relevantes sobre Taxonomia de tarefas de 

aprendizagem, avaliação e as operações cognitivas, buscando mostrar a relação com 

habilidades e competências. 

Há vários instrumentos utilizados para a verificação da aprendizagem. Um dos 

mais divulgados e implementados pelo governo brasileiro é o Exame Nacional de 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes – ENADE que, junto a outros indicadores, 

mensuram a qualidade dos cursos e das instituições de todo o país. São montadas 

comissões de especialistas que definem um conjunto de habilidades consideradas 

essenciais e, a partir delas, constroem instrumentos de avaliação para cada curso, modelo 

que vem chamando atenção para dimensão humana estudada pela Psicologia: as 

habilidades cognitivas (PRIMI, et al. 2001). 

Esse modelo de dimensão humana, também conhecido por modelos explicativos, 

tem sido classificado em uma grande corrente chamada “abordagem do processamento 

da informação”5. Para Primi, et al. (2001), partir dos anos 60 essa corrente passou a 

desenvolver inúmeros estudos que investigava detalhadamente os processos cognitivos 

envolvidos na resolução de testes usados na psicometria.  

Com a implementação dos sistemas de avaliação, as Instituições de Educação 

Superior poderão orientar o desenvolvimento de habilidades e competências para 

avaliação. Sua definição é de fundamental importância, considerando o impacto que 

 
5 Reconhecemos que existem diferentes discursões e críticas com relação a esse modelo. Não é o objeto 
dessa dissertação tratar dessas. Estamos assumindo a Taxonomia de Alonso como uma ferramenta para 
análise de documentos (provas, relatórios...), e a partir deles fazer inferências. 
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podem produzir no Projeto Pedagógico do Curso – PPC ofertado nas universidades e no 

planejamento do professor de cada disciplina do curso. Uma questão pode avaliar 

diferentes habilidades ou capacidades cognitivas por meio de tarefas solicitadas em 

diferentes tipos de perguntas. 

Para alguns autores, o desenvolvimento de habilidades e competências se dá em 

função das exigências cognitivas para cada tipo de pergunta ou tarefa (NIGRO; 

CAMPOS, 1999; ALONSO, 2000; FERRAZ; BELHOT, 2010). Em defesa a essas 

proposições, Alonso (2000) propõe um modelo de análise baseado no processamento da 

informação e na concepção de dificuldade derivada da aprendizagem, sugerindo uma 

taxonomia de perguntas ou tarefas de aprendizagem e de avaliação.  

Segundo Pinheiro et al. (2013), a palavra taxonomia, é composta pela palavra 

grega taxis, que significa ordenação, e nomos, que significa sistema. Assim, pode ser 

entendida como um sistema de classificação ordenada, cuja finalidade é classificar os 

objetivos educacionais. Com isso, o uso de taxonomias pretende apoiar os profissionais 

da educação que lidam com currículo e avaliação, de forma que os problemas 

relacionados sejam examinados com maior precisão. Nesse sentido, pretende facilitar a 

troca de informações sobre os desenvolvimentos curriculares (o que ensinar) e os planos 

de avaliação (o que medir). 

As Taxonomia são estruturadas em níveis de complexidade crescente – do mais 

simples ao mais complexo – e isso significa que, para adquirir uma nova habilidade 

pertencente ao próximo nível, o estudante deve ter dominado e adquirido a habilidade do 

nível anterior (ALONSO, 2000; FERRAZ; BELHOT, 2010). 

A taxonomia proposta por Alonso (2000), apresenta semelhanças à proposta por 

Bloom, cuja estrutura é organizada em uma tabela bidimensional denominada de Tabela 

Bidimensional da Taxonomia de Bloom Revisada – TBR em 2001 (FERRAZ; BELHOT, 

2010). Entretanto, o foco principal da Taxonomia de Alonso é a análise conteúdos 

conceituais, enquanto a Taxonomia de Bloom aborda três domínios, o cognitivo, afetivo 

e psicomotor (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

A taxonomia vem sendo utilizada como ferramenta para muitos trabalhos como 

instrumento para apoiar o planejamento pedagógico, a estruturação, a organização, a 

definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação ligados ao 

desenvolvimento cognitivo no processo de ensino e aprendizagem.  
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A sua utilização vem sendo alvo de críticas. Uma das maiores já apresentada, a 

taxonomia de Bloom se refere à quantidade de categorias e suas dimensões, pois constitui 

uma estrutura complexa e longa para professores. Em outras palavras, embora forneça 

aos professores uma ferramenta para desenvolver e acompanhar melhor seus 

planejamentos, é complicada para colocar em prática (SOOZANDEHFAR, et. al. 2016). 

Neste sentido, a Taxonomia de Alonso é mais simples, pois foco principal é a 

análise conteúdos conceituais. 

Segundo Alonso (2000, p. 55), baseado no modelo de processamento da 

informação, a dificuldade da aprendizagem é dada pela dificuldade cognitiva exigida no 

processamento da informação. Assim, podemos distinguir dois elementos básicos na 

aprendizagem: a informação apresentada e a forma pela qual é processada.  

Nessa perspectiva, a informação apresentada ao sujeito apresenta vários níveis de 

complexidade, dependendo da quantidade de informações fornecidas, dos conceitos 

envolvidos que exigem conhecimentos prévios, procedimentos, regras etc. Já a forma 

como o indivíduo processa a informação recebida apresenta diferentes estágios, como 

aplicação de estratégias ou operações cognitivas que o sujeito realiza sobre a informação, 

ou seja, é um processamento cognitivo (ALONSO, 2000, p. 55). 

Para esse autor, as operações cognitivas ou mentais variam, seja em função da 

quantidade ou da complexidade destas que podem indicar a dificuldade cognitiva que o 

sujeito apresenta ao processar a informação. 

Nessas cincustâncias, Alonso (2000, p. 56) estabelece uma tipologia de tarefas 

para diferenciar os diferentes níveis de operações cognitivas exigidas em uma 

determinada situação, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 Taxonomia das tarefas de aprendizagem e avaliação 
DIFICULDADE COGNITIVA DENOMINAÇÃO DA TAREFA TIPO 

Mínima Reconhecimento (Reconh.) 

Lembrança (Lembr) 

Aplicação de regras e fórmulas (Aplic) 

Não compreensiva 

Não compreensiva 

Não compreensiva 

Máxima  Reconstrutiva (Reconst) 

Reconstrutiva global (Reconst. G) 

Construtiva (Const) 

Compreensiva 

Compreensiva 

Compreensiva 

Fonte: (Alonso, 2000, p.56) 
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 Para Alonso (2000), o critério utilizado para distinguir o nível de dificuldade ou 

a exigência cognitiva das questões é a compreensão, sendo as três primeiras 

(reconhecimento, lembrança e aplicação de regras e fórmulas), tarefas do tipo não 

compreensiva, na qual a dificuldade cognitiva é mínima.  

 O objetivo da tarefa não compreensiva é desenvolver a capacidade de lembrar 

informações da maneira como foram apresentadas. As três últimas tarefas, na tabela 1, 

(reconstrutiva, reconstrutiva global e construtiva) são do tipo compreensiva, na qual a 

dificuldade cognitiva é máxima. Nesse tipo de tarefa o objetivo é construir ou reconstruir 

o significado da informação apresentada (ALONSO, 2000). 

 Para isso, a Taxonomia é estruturada em níveis de complexidade crescente, do 

mais simples ao mais complexo. Isso significa que para adquirir uma nova habilidade 

pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do 

nível inferior.  

 As tarefas de ordem superior necessitam operações cognitivas exigidas nas 

tarefas de ordem inferior. Com base no estudo da Taxonomia das tarefas de aprendizagem 

e avaliação, bem como a correlação com as operações cognitivas de Alonso (2000), 

redimensionamos a tabela de operações cognitivas, classificando o nível de dificuldade 

relacionada a cada operação cognitiva e o tipo de tarefa como mostra a tabela 2.  
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Tabela 2 Operações Cognitivas relacionadas à Taxonomia das tarefas e nível de 

dificuldade 

 

 

 
 

DIFICULDADE 

Tarefa/ 

Operações 

Cognitivas 

RECONH LEMBR APLIC RECONST RECONST. G CONST 

 

FÁCIL 

IDENTIFICAR X X X X X X 

MEMORIZAR  X X X X X 

APLICAR   X X X X 

 

MÉDIO 

RESUMIR    X X X 

INTERPRETAR    X X X 

 

MÉDIO-DIFÍCIL 

GENERALIZAR    X X X 

COMPARAR     X X 

CLASSIFICAR     X X 

 

 

DIFÍCIL 

ORGANIZAR 

DADOS 
    X X 

CRITICAR     X X 

INDUZIR      X 

ARGUMENTAR      X 

 
 

MUITO DIFÍCIL 

IMAGINAR, 

CRIAR 
     X 

PLANEJAR, 

PESQUISAR 
     X 

Fonte: (Elaboração própria) 

 

A tabela acima mostra a relação entre o nível de dificuldade, as operações 

cognitivas e o tipo de tarefa, a partir da qual podemos classificar a dificuldade em relação 

as operações cognitivas necessárias para cada tipo de tarefa. 

É com base nesta tabela que foram selecionadas as categorias de análise 

apresentadas nos resultados que engloba o nível de dificuldade em relação as operações 

cognitivas exigidas do licenciando para resolver as questões aplicada na prova do 

ENADE, as habilidades e competências avaliadas para cada questão, os conteúdos 

químicos necessários, entre outros aspectos que poderiam dificultar o entendimento da 

questão. 

Não compreensiva Compreensiva 

M
áx

im
a 

M
áx

im
a 
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Em contrapartida, para classificar o nível de dificuldade de uma questão o Inep 

utiliza o índice de facilidade, que é obtido a partir de dados estatísticos. Para isso, utiliza 

o percentual de acerto de cada questão objetiva. Questões com percentual de acerto de 

86% ou mais são consideradas muito fáceis. Já questões com menos de 15% de acerto 

são consideradas muito difíceis, como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 3 Classificação de questões segundo o Índice de Facilidade – ENADE/2014. 

ÌNDICE DE FACILIDADE CLASSIFICAÇÂO 

≥ 0,86 Muito Fácil 

0,61 a 0,85 Fácil 

0,41 a 0,60 Médio 

0,16 a 0,40 Difícil 

≤ 0,15 Muito Difícil 

Fonte: (MEC/INEP/DAES - ENADE, 2014, p.22) 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 O trabalho desenvolvido teve como objetivo discutir os resultados obtidos pelos 

Licenciandos em Química da UFRN nas provas do ENADE com intuito de verificar como 

esses resultados vêm impactando no PPC do curso que orienta a estrutura curricular. 

As provas do ENADE para o curso de Licenciatura em Química foram aplicadas 

nos anos de 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017. Essa prova é composta de 40 questões, assim 

distribuídas: 35 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 8 de conhecimentos geral 

e 27 de conhecimento específico. As 5 restantes são discursivas, sendo 2 de conhecimento 

geral e 3 de conhecimento específico. Nesse trabalho, vamos utilizar apenas as questões 

aplicadas no exame de 2011 e 2014 especificamente para formação de professores em 

função dos nossos objetivos. 

Partindo desta finalidade, o trabalho apresenta elementos da análise documental 

ao longo do percurso metodológico, o qual serviu para identificar e analisar os relatórios, 

diretrizes, portarias, ações, provas ou quaisquer outros indícios que pudessem estar 

relacionados ao ENADE e ao curso de Licenciatura em Química, pois segundo Caulley 

(1981, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986): “a análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse” 

(p.38). 

A abordagem utilizada neste trabalho foi uma abordagem qualitativa, na qual o 

foco principal foi interpretar os dados numéricos disponíveis nos relatórios do Inep e fazer 

aproximação com a realidade pesquisada buscando compreender em sua totalidade. 

Segundo Neves (1996, p. 01), “nas pesquisas qualitativas, é frequente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados”. 

Assim, as ações realizadas foram para analisar os resultados do ENADE e as 

implicações desses no Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Química 

da UFRN.  

Para isso, análise inicial do nosso trabalho se deu em função do estudo dos dados 

presentes em alguns relatórios, disponibilizados pelo Inep, a saber: as Provas do ENADE 

(Licenciatura em Química); Relatório geral de área (Química); Relatório de Curso 
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(Licenciatura em Química), Relatório de IES (vale destacar que nesse trabalho específico 

estamos trabalhando com a UFRN); entre outros mencionados no decorrer do texto que 

nos permite extrair dados do desempenho dos estudantes da Licenciatura em Química da 

UFRN, bem como o perfil dos estudantes desse curso. 

Sob nossa responsabilidade6, o resultado do estudo desses documentos, se 

materializou-se com a construção de um banco de dados utilizando o software Microsoft 

Office Excel como ferramenta para organizar planilhas que facilitem o acesso e o 

cruzamento de variáveis com resultados da nossa pesquisa e dos relatórios. A construção 

do banco de dados fez parte de um trabalho em equipe com outros dois estudantes de 

Iniciação Científica (IC) do CNPq.  

Os dados estatísticos presente na planilha consta as 35 questões objetivas do 

exame, o percentual de acerto, a variação de acerto, a porcentagem de alternativas 

assinaladas e os índices de facilidade. Já para as 5 questões discursivas, foram utilizadas 

duas informações distintas, a média e o desvio padrão para cada campo, sendo (IES, 

Estado, Região, Categoria administrativa, Organização acadêmica, Brasil). Os mesmos 

campos foram utilizados como parâmetros da porcentagem de alternativas assinaladas, 

citadas anteriormente. 

Os dados aqui contidos apresentam uma visão geral dos resultados estatísticos 

obtidos em cada exame, sendo de fundamental importância para cumprir com objetivos 

do nosso trabalho, sobretudo no quarto objetivo específico, que analisa, a partir dos 

relatórios do Inep, o resultado dos alunos do curso de Licenciatura em Química da UFRN. 

Em seguida, foi elaborado um roteiro próprio baseado nas competências e 

habilidades relacionadas a cada questão e o(s) respectivo(s) conhecimento(s) 

específico(s) do campo disciplinar do curso de Licenciatura Química, segundo as 

portarias do Inep. 

Vale destacar que, para cada prova, há portarias distintas. Consequentemente, os 

roteiros de análise destas categorias são diferentes. Assim, na análise das questões na 

prova do ENADE de 2011, foram utilizados os conteúdos químicos e as competências e 

 
6 A construção deste banco de dados fez parte de um trabalho em equipe com outros dois estudantes de 

Iniciação Científica do CNPq. Com o avanço do desenvolvimento técnico do banco de dados, o projeto é 

desenvolvido por dois bolsistas de IC com formação em informática e química.  
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habilidades divulgadas no Art. 6º e no Art.7º, Portaria de nº 226, de 26 de julho de 2011, 

apresentados a seguir: 

 
Art. 6º A prova do Enade 2011, no componente específico da área de 

Química, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de 

formação, as seguintes competências e habilidades: 

II – Específicas 

b) Químico licenciado  

1. Conhecer as teorias pedagógicas que subsidiam a tomada de decisões 

na prática docente; 

2. Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de 

química na educação básica;  

3. Desenvolver ações docentes que contribuam para despertar o 

interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes e prepará-los para o exercício consciente da cidadania; 

4. Identificar e analisar os fatores determinantes do processo educativo, 

tais como as políticas educacionais vigentes, o contexto 

socioeconômico, as propostas curriculares, a administração escolar, 

posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na 

prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar; 

5. Conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas no ensino de 

Química, analisando e incorporando seus resultados na prática 

pedagógica e identificando problemas que possam vir a se configurar 

como temas de pesquisa do próprio professor e dos seus alunos. 

Art. 7º A prova do Enade 2011, no componente específico da área de 

Química, tomará como referencial os conteúdos curriculares descritos 

a seguir, elaborados de forma a relacionar os diferentes componentes 

disciplinares da formação em Química, buscando contemplar, de forma 

geral e integrada, os conteúdos dos campos da Físico-Química, da 

Química Inorgânica, da Química Orgânica e da Química Analítica, bem 

como alguns Tópicos Especiais da Química. 

III - Específicos - Químico licenciado 

a) A história da Química no contexto do desenvolvimento científico e a 

sua relação com o ensino de Química;  

b) Conteúdos curriculares de Química: critérios para a seleção e 

organização; 

c) Estratégias de ensino e de avaliação em Química e suas relações com 

as diferentes concepções de ensino e aprendizagem; 

d) Análise crítica de materiais didáticos para o ensino de Química; 

e) Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no ensino 

de Química; 

f) A experimentação no ensino de Química; 

g) As políticas públicas e suas implicações para o ensino de Química 

(BRASIL, 2011, p. 20-21). 

 

Já para analisar as questões do ENADE na prova de 2014, utilizamos os conteúdos 

químicos e as competências e habilidades divulgadas no Art. 6º e Art. 7º, da Portaria Inep 

nº 264, de 02 de julho de 2014, a saber: 
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Art. 6º A prova do Enade 2014, no componente específico da área de 

Química, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de 

formação, as seguintes competências e habilidades: 

b) Químico licenciado: 

1. compreender as teorias pedagógicas que subsidiam a tomada de 

decisões na prática docente; 

2. analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de 

química na educação básica; 

3. desenvolver ações docentes que contribuam para despertar o 

interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes e prepará-los para o exercício consciente da cidadania; 

4. identificar e analisar os fatores determinantes do processo educativo, 

tais como as políticas educacionais vigentes, o contexto 

socioeconômico, as propostas curriculares, a gestão escolar, 

posicionando- se diante de questões educacionais que interfiram na 

prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar; 

5. conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas no ensino de 

Química, analisando e incorporando seus resultados na prática 

pedagógica e identificando problemas que possam vir a se configurar 

como temas de pesquisa do próprio professor e dos seus alunos; 

6. refletir de forma crítica sobre o papel da avaliação da aprendizagem 

e sobre a sua prática docente. 

Art. 7o A prova do Enade 2014, no componente específico da área de 

Química, tomará como referencial os conteúdos curriculares descritos 

a seguir, elaborados de forma a relacionar os diferentes componentes 

disciplinares da formação em Química, buscando contemplar, de forma 

geral e integrada, os conteúdos dos campos da Físico-Química, da 

Química Inorgânica, da Química Orgânica e da Química Analítica, bem 

como alguns Tópicos Especiais da Química. 

III - Específicos - Químico licenciado: 

a) a história da Química no contexto do desenvolvimento científico e 

tecnológico e a sua relação com o ensino de Química; 

b) projetos e propostas curriculares no ensino de Química; 

c) estratégias de ensino e de avaliação em Química e suas relações com 

as diferentes concepções de ensino e aprendizagem; 

d) recursos didáticos para o ensino de Química; 

e) relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no ensino de 

Química; 

f) a experimentação no ensino de Química; 

g) as políticas públicas e suas implicações para o ensino de Química 

(BRASIL, 2014, p. 37). 

 

Para a análise e sistematização dos dados presentes nas portarias e nas questões 

da prova, os professores especialistas integrantes do Grupo de Pesquisa Química, Ensino 

e Aprendizagem, o qual acompanhei ativamente, elaboraram a seguinte matriz de análise 

(tabela 4). 
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Tabela 4 Matriz própria de análise das questões (Portarias do Inep)  
Questão 

Discursiva e 

Objetiva 

Conteúdo 

químico 

Competências e 

habilidades presente 

na questão 

Operações 

cognitivas 

Inferência (meta 

texto) 

Fonte: (Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem, 2019) 

 

Na elaboração dessa matriz, foram consideradas as competências específicas bem 

como os conteúdos para o campo disciplinar da formação de professores de química, 

publicadas nas portarias do Inep para cada ano de aplicação do exame.  

Apresentamos o resultado da análise de 5 questões específicas da prova de 2011 

e 7 questões específicas na prova de 2014, isto é, voltado para o Ensino de Química. 

A escolha, por essas questões, faz-se em função das mudanças na estrutura 

curricular ocorridas no curso de Licenciatura em Química da UFRN no ano de 2011. 

Entendemos que considerando a particularidade de cada estrutura curricular, as mudanças 

ocorridas podem influenciar as habilidades e competências adquiridas ao longo da 

formação. Assim os alunos que fizeram o exame em 2011 tiveram sua formação 

estruturada no currículo de 2005.1, ativo até o ano de 2010.2, enquanto os graduandos 

que fizeram o exame em 2014 tiveram sua formação embasada na estrutura curricular 

implementada em 2011.1, ou seja, após uma nova mudança curricular.  

Para a análise das operações cognitivas envolvidas em uma taxonomia de tarefas 

exigidas pelos graduandos, ao tentarem solucionar as questões/atividades, assumiu-se o 

referencial teórico da Taxonomia de Alonso (2000). 

Com base no estudo desse referencial, fizemos a classificação entre as operações 

cognitivas com o nível de dificuldade exigido para cada tipo de tarefa, apresentada na 

tabela 2 acima. 

Como já explicitado, para aumentar a qualidade da análise, as questões foram 

analisadas pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem 

levando em consideração a especialidade de cada um, os quais acompanhei ativamente. 

Para concretização dessa análise foram feitas reuniões quinzenais no grupo de 

pesquisa, que iniciaram com estudo e discussão do referencial teórico adotado e 

determinação das atividades que seriam realizadas estipulando prazos para realização, 

tudo registrado em ata. As questões eram distribuídas em função da formação do docente 

e analisada às cegas. Inicialmente foi feita uma análise coletiva afim de se familiarizarem 
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com o roteiro e minimizar as possíveis discrepâncias. Vencida esta etapa, passou-se então 

para a avaliação às cegas e, caso a dupla tivesse uma discrepância havia um terceiro grupo 

para analisar (MAZZE; SILVA, 2019).  

As primeiras análises foram feitas em equipe por todos os colaboradores presentes 

nas reuniões. Após a análise conjunta, foram designadas questões para cada professor de 

acordo com sua especialidade. Cada questão foi distribuída a dois professores, ou seja, 

foi analisada inicialmente por dois professores especialistas em Ensino de Química. Os 

professores analisaram as questões e categorizaram as operações cognitivas de acordo 

com a Taxonomia de Alonso (2000). Já os conteúdos, competências e habilidades foram 

categorizadas com base nas portarias do Inep emitidas para cada ano de aplicação do 

exame. Essas informações alimentaram a matriz de referência (tabela 4).  

O resultado da análise de cada especialista foi comparado entre si para assegurar 

a qualidade da análise em questão. Em caso de apresentarem alguma divergência no 

resultado, a questão era analisada por um terceiro professor avaliador que comparava os 

dois resultados obtidos, e onde houvesse divergência, era responsável por chegar à análise 

final. Acompanhamos todas as reuniões do Grupo de Pesquisa, participando ativamente 

do estudo, da elaboração dos instrumentos, discussões das análises das questões.  

A taxonomia de tarefas de Alonso (2000) foi utilizada para categorizar as 

operações cognitivas necessárias ao estudante para resolver cada questão, identificando o 

nível de dificuldade e o tipo de tarefa envolvida. 

Os resultados organizados no banco de dados, a matriz de referência (tabela 4), e 

alguns documentos, como o PPC do curso de Licenciatura em Química e a estrutura 

curricular serviram de base para à análise do desempenho dos estudantes no ENADE, 

bem como a análise comparativa destes com a estrutura curricular de 2011. Esses 

resultados serão discutidos em detalhes no tópico abaixo. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Neste tópico, serão apresentados alguns dos resultados obtidos a respeito das 

habilidades e competências, conhecimentos específicos, operações cognitivas e grau de 

dificuldade exigido nas questões do ENADE para Licenciatura em Química.  

No total, foram analisadas 12 questões, sendo 5 da prova de número 23, aplicada 

em novembro de 2011, e 7 da prova de número 38, aplicada em novembro de 2014 (todas 

específicas ao campo profissional da formação de professores em Química). Essas 12 

foram escolhidas por conterem conteúdo químico específico do componente disciplinar 

de Ensino de Química e terem sido feitas por graduandos que passaram durante sua 

formação pela transição da estrutura curricular do curso de Química Licenciatura na 

UFRN, ocorrida nos anos de 2005.1, e 2011.1. 

Os resultados estão organizados em função dos objetivos da pesquisa, a saber:  

1º objetivo: Analisar as questões do ENADE a partir da elaboração de uma matriz própria 

de referência de competências, habilidades, operações cognitivas e conhecimento 

específico do campo disciplinar da licenciatura em química. 

Para este objetivo, foi montada a matriz de referência com três categorias: 

conteúdo químico; competências e habilidades, operações cognitivas para classificar cada 

questão do exame. 

Nas tabelas a seguir são apresentados a classificação dos conteúdos químicos e as 

competências presentes em cada questão dos anos de 2014 (tabela 5) e de 2011 (tabela 

6).  

As operações cognitivas presente nessas tabelas são resultados obtidos a partir da 

classificação com base na Tabela de Taxonomia de Alonso. 
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Tabela 5 Conteúdo químico, competências e habilidades e operações cognitivas nas questões do ENADE 2014 
Questão CONTEÚDO COMPETÊNCIA E HABILIDADE OPERAÇÕES COGNITIVAS 

5 

(discursiva) 

Experimentação no ensino 

de Química 

Compreender teorias pedagógicas que subsidiam a tomada de decisões da 

prática docente; 

Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de química na 

educação básica. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar, classificar 

e organizar dados, induzir, argumentar, 

imaginar, criar 

26 

(objetiva) 

Projetos e propostas 

curriculares no ensino de 

química 

Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como 

políticas educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas 

curriculares, gestão escolar, posicionando-se diante de questões educacionais 

que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar 

27 

(objetiva) 

Estratégias de ensino e de 

avaliação em química e suas 

relações com as diferentes 

concepções de ensino e 

aprendizagem 

Refletir de forma crítica sobre o papel da aprendizagem e sobre sua prática 

docente. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar, classificar 

28 

(objetiva) 

História da química no 

contexto do 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e sua relação 

com ensino de química 

Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como 

políticas educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas 

curriculares, gestão escolar, posicionando-se diante de questões educacionais 

que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar 

29 

(objetiva) 

Projetos e propostas 

curriculares no ensino de 

química 

Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como 

políticas educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas 

curriculares, gestão escolar, posicionando-se diante de questões educacionais 

que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar, classificar 

30 

(objetiva) 

Recursos didáticos para o 

ensino de Química 

Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de química na 

educação básica. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar, classificar 

31 

(objetiva) 

Políticas públicas e suas 

implicações para o ensino de 

Química 

Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como 

políticas educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas 

curriculares, gestão escolar, posicionando-se diante de questões educacionais 

que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar 

Fonte: (Autor, 2019) 
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Considerando os dados da tabela 5 acima e a prova do ENADE de cada ano, no 

componente específico da área de Química Licenciatura que avalia se os estudantes 

desenvolveram durante o processo de formação determinadas competências e 

habilidades, foi possível identificar nas portarias do Inep publicadas no DOU um total de 

11 competências, 6 presente na Portaria nº 264, de 02 de julho de 2014, e as outras 5 

publicadas na Portaria nº 226, de 26 de julho de 2011. 

No exame aplicado em 2014, das 7 questões aplicadas aos estudantes da 

Licenciatura em Química, identificamos 4 das 6 competências presente na portaria 

publicada na prova de 2014. Destas “identificar e analisar os fatores determinantes do 

processo educativo, tais como as políticas educacionais vigentes, o contexto 

socioeconômico, as propostas curriculares, a gestão escolar, posicionando - se diante de 

questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida 

escolar” foi contemplada em 4 questões (26, 28, 29 e 31).  

A competência referente a questão 27 foi “refletir de forma crítica sobre o papel 

da avaliação da aprendizagem e sobre a sua prática docente”. Já na questão 30 abordou 

“analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de química na educação 

básica”, essa mesma competência foi exigida na questão 5 discursiva, a qual também teve 

a exigência da competência “compreender as teorias pedagógicas que subsidiam a tomada 

de decisões na prática docente”, ou seja, duas competências exigidas em uma mesma 

questão. 

Já as competências “desenvolver ações docentes que contribuam para despertar o 

interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes e prepará-los 

para o exercício consciente da cidadania” além de “conhecer os fundamentos e a natureza 

das pesquisas no ensino de Química, analisando e incorporando seus resultados na prática 

pedagógica e identificando problemas que possam vir a se configurar como temas de 

pesquisa do próprio professor e dos seus alunos” não foram exigidas em nenhuma 

questão.  

A análise nos mostra uma ênfase maior em duas competências e habilidades, uma 

sendo explorada em 4 questões e a outra em 2, enquanto outras 2 competências vigente 

na portaria de 2014 não foram exigidas e nenhuma questão. No entanto, percebemos que 

estão coerentes com o perfil profissional do graduando expresso nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  
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Quando observamos o conhecimento específico exigido nas questões, 

constatamos que todas possuem conteúdos programáticos previstos na portaria do Inep 

publicado do Diário Oficial da União (DOU) para prova 2014.  

 De acordo com os dados há uma boa distribuição dos conteúdos da área de ensino 

de química entre as questões aplicadas no ENADE 2014. Dos 7 conteúdos presentes na 

portaria, 6 foram exigidos nas 7 questões analisadas. O conhecimento específico 

relacionado a “projetos e propostas curriculares no ensino de Química” foi cobrado em 

duas questões (26 e 29). As “relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no 

ensino de Química”, não foi cobrado em nenhuma questão. Os 5 restantes foram cobrados 

um em cada questão. 

A identificação das operações cognitivas a partir da taxonomia de Alonso 

precisam ser analisadas em conjunto com os níveis de dificuldade, que serão discutidos 

com mais detalhes na tabela 7. Aparentemente observa-se que todas as questões exigem 

dos graduandos a mobilização de várias operações cognitivas de pensamento de médio a 

alta ordem. 

A tabela 6 a seguir apresenta os resultados das categorias para as questões 

analisadas do ENADE 2011. 

 



52 
 

 

       Tabela 6 Conteúdo químico, competências e habilidades, operações cognitivas nas questões do ENADE 2011 
QUESTÃO CONTEÚDO COMPETÊNCIA E HABILIDADE OPERAÇÕES COGNITIVAS 

31 (objetiva) Estratégias de ensino e de 

avaliação em Química e suas 

relações com as diferentes 

concepções de ensino e 

aprendizagem; 

Conhecer as teorias pedagógicas que subsidiam a 

tomada de decisões na prática docente; 

Identificar e memorizar 

32 (objetiva) Relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente 

no ensino de Química; 

Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o 

ensino de química na educação básica; Identificar, memorizar, aplicar, resumir e interpretar 

33 (objetiva) Relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente 

no ensino de Química; 

Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para o 

ensino de química na educação básica; Identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar 

34 (objetiva) As políticas públicas e suas 

implicações para o ensino de 

Química. 

Identificar e analisar os fatores determinantes do 

processo educativo, tais como as políticas 

educacionais vigentes, o contexto socioeconômico, as 

propostas curriculares, a administração escolar, 

posicionando-se diante de questões educacionais que 

interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos 

da vida escolar; 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar 

35 (objetiva) A história da Química no contexto 

do desenvolvimento científico e a 

sua relação com o ensino de 

Química; 

Conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas 

no ensino de Química, analisando e incorporando seus 

resultados na Prática pedagógica e identificando 

problemas que possam vir a se configurar como temas 

de pesquisa do próprio professor e dos seus alunos. 

Identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar. 

Fonte: (Autor, 2019) 
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Para as questões aplicadas no exame de 2011, observamos que das 5 questões 

aplicadas para Licenciatura em Química, identificamos 4 das 5 competências presente na 

portaria publicada para prova de 2011. A competência “Analisar, avaliar e elaborar 

recursos didáticos para o ensino de química na educação básica” foi contemplada em duas 

questões, já a competência “Desenvolver ações docentes que contribuam para despertar 

o interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes e prepará-

los para o exercício consciente da cidadania” não foi identificada em nenhuma das 

questões. Observa-se nos dados apresentados na tabela 6, que as competências presentes 

nas questões do ENADE estão coerentes com o perfil profissional do graduando expresso 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais estudante de Licenciatura em Química. 

Os conteúdos abordados nas questões correspondem com os previstos na portaria 

do Inep publicado do DOU. Das questões analisadas, destaca-se que duas estão 

relacionadas ao conteúdo específico “Fazer relações entre ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente no Ensino de Química” e as demais questões não repete conteúdo.  

 O segundo, terceiro e quarto objetivos específicos dependem da análise das 

operações cognitivas e estes dialogam entre si. Por esse motivo são apresentados aqui. 

2º objetivo: Classificar o nível de dificuldade exigido nas questões do ENADE em termos 

de operações cognitivas. 

3º Analisar a partir dos relatórios do Inep os resultados dos alunos do curso de 

Licenciatura da UFRN. 

4º Realizar análise comparativa dos resultados obtidos com a estrutura curricular (2011). 

 

4.1. ANÁLISE DAS QUESTÕES DO ENADE 2014 

 

Considerando que os objetivos 3, 4 e 5 apresentados acima estão relacionados 

entre si. Nossa análise será apresentada na tabela 7 a seguir para cada uma das questões 

do ENADE 2014, a partir das operações cognitivas. 

As tabelas 5 e 6, já trazem a identificação das operações cognitivas a partir da 

taxonomia de Alonso. No entanto, não apresentam a sua análise em conjunto com os 

níveis de dificuldades para cada questão. Para classificar o nível de dificuldade exigido 

nas questões do ENADE em termos de habilidades cognitivas, a tabela 7 mostra o 
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cruzamento das operações cognitivas com o nível de dificuldade apresentado pelos alunos 

ao tentarem solucionar/responder cada questão.  

 

Tabela 7 Nível de dificuldade das questões e caracterização analisadas, ENADE 2014 

Questão OPERAÇÕES COGNITIVAS 
Denominação 

da tarefa 
Tipo Dificuldade 

5 

(discursiva) 

Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar, classificar e organizar 

dados, induzir, argumentar, 

imaginar, criar 

Construtiva Compreensiva Máxima 

(Muito-Difícil)  

26 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

27 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar, classificar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

28 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

29 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar, classificar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

30 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar, classificar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

31 (objetiva) Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, 

comparar 

Reconstrutiva 

global 

Compreensiva Máxima 

(Médio-difícil) 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

Observando o nível de dificuldade das questões e a categorização analisada na 

tabela 7, para as sete questões aplicadas aos estudantes da Licenciatura em Química 

verificou-se que todas requerem do aluno dificuldade máxima (muito-difícil e médio-

difícil), exigindo operações cognitivas de ordem superior, na qual o estudante para 

solucionar/resolver as questões precisa construir e reconstruir  o significado da 

informação apresentada.  Outros pontos de inferência, a partir do cruzamento dos dados 

apresentados nas tabelas, da leitura e discussão das questões, sinalizaram aspectos 

interessantes.  

Assim, apresentaremos a seguir a análise de cada uma das questões, discutindo os 

demais objetivos específicos, começando com a questão 5 (única discursiva), reproduzida 

a seguir, a qual traz apontamentos e questionamentos interessantes a serem sinalizados.  
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Figura 5 Questão 5 ENADE 2014 
QUESTÃO 5 

Redija um texto dissertativo acerca da construção da experimentação no ensino de Química, destacando 

as respectivas implicações no processo ensino-aprendizagem. Em seu texto, apresente uma proposta 

para superar a ausência de laboratório na escola, no caso do desenvolvimento de abordagem 

experimental por parte do professor de Química. 

Fonte: ENADE, Prova Química Licenciatura, p.11, 2014. 
 

Em termos de competências e habilidades, de acordo com a nossa categorização, 

a questão exigia do licenciando “Compreender teorias pedagógicas que subsidiam a 

tomada de decisões da prática docente; Analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos para 

o ensino de química na educação básica”. Essas competências são comtempladas pelo 

PPC do curso da UFRN. 

Com relação ao conhecimento específico, abordado nessa questão, de acordo com 

nossa análise foi “Experimentação no ensino de Química”. Além disso, esperava que, a 

partir dos dados apresentados, o licenciando pudesse ‘construir’ um texto ou, segundo a 

proposta de Alonso na tipologia Construtiva da tarefa, construísse algo. Segundo esse 

referencial, trata-se de uma questão considerada com grau de dificuldade máxima. Para 

resolver essa questão, foi exigido do graduando a elaboração de novas questões sobre as 

informações apresentadas, construir significados novos e originais que o superam.  

Em linhas gerais, a resolução da questão 5 envolvia operações cognitivas, tais 

como, formular hipóteses de possíveis soluções ao problema colocado. Neste caso, a 

“ausência de laboratório na escola para desenvolver atividades experimentais” (induzir); 

para selecionar seus valores e justificá-los na tomada de decisões (argumentando valores); 

para elaborar novos ideias não apresentadas anteriormente, construir novas realidades, 

novos problemas (imaginar-criar); elaborar um projeto de trabalho que inclui muitas 

atividades diferentes e complexas (planejamento de pesquisa).  

Enfim, para resolver essa questão não basta apenas compreeder teorias 

pedagógicas que subsidiam a tomada de decisões da prática docente, faz-se necessário ir 

além da teoria vista em sala de aula durante a formação docente. Talvez seja necessária a 

vivência em um ambiente escolar. Dessa forma, essa questão exige do graduando 

operações cognitivas de alta ordem “identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar, 

generalizar, comparar, classificar e organizar dados, induzir, argumentar, imaginar, 
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criar”, onde o grau de dificuldade é máximo, ou seja, muito-difícil e a denominação da 

tarefa é construtiva do tipo “compreensiva”. 

No relatório do curso, o percentual de acerto foi 12,5%, sendo a menor pontuação 

de todas as questões analisadas.  

Ao comparar os conteúdos solicitados nesta questão com a estrutura curricular da 

Licenciatura da UFRN, a qual sofreu alteração em 2011, observamos que os licenciandos 

cursam vários componentes relacinados à experimentação inseridos nas disciplinas de 

Ensino de Química. Podemos verificar a presença desse conteúdo nas ementas das 

disciplinas de “QUI0085 - ENSINO DE QUÍMICA I - Conceitos fundamentais de 

segurança no laboratório:  manuseio de aparelhagem, técnicas básicas para uso de vidraria 

no laboratório; QUI0079 - ENSINO DE QUÍMICA II - Atividades experimentais no 

ensino de química: vantagens e características das atividades experimentais, objetivos das 

atividades experimentais; QUI0080 - ENSINO DE QUÍMICA III - Experimentos que 

possam evidenciar a diferença entre a estabilidade molecular e propriedades físicas de 

interações intermoleculares; QUI0081 - ENSINO DE QUÍMICA IV - Abordar e discutir 

experimentos que possibilite à compreensão e representação simbólica dos conteúdos: 

Termodinâmica química, soluções, equilíbrio químico, cinética química, eletroquímica”, 

(Anexo).  

A partir desta comparação, uma inferência é que as habilidades de pensamento de 

alta ordem, especialmente para “criar”, não aparecem explicitamente propostas nas 

ementas destes componentes curriculares. Não é nossa intenção aqui fazer análises 

pragmáticas, buscando justificar ou levantar motivos pelos percentuais de acertos, pois 

isto seria um equívoco, um reducionismo. Nossa intenção é, a partir da análise das 

operações cognitivas exigidas nas questões do ENADE, comparar com as ementas e 

programas da estrutura curricular do curso e buscar subsídios para refletir o Projeto 

Político Pedagógico do Curso. Entendemos que este deve ser um dos papéis do ENADE. 

 

Figura 6 Questão 26 ENADE 2014 
Questão 26 

O currículo no Ensino Médio deve contemplar as quatro áreas de conhecimento: Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, com tratamento metodológico que 

evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e 

articulação entre diferentes campos de saberes específicos. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CNE nº 2/2012 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em:<portal.mec.gov.br>. Acesso 

em: 9 set.2014 [adaptado]. 
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Considerando as definições sobre currículo apresentadas na resolução citada, avalie as 

afirmações a seguir. 

I. A organização do Currículo por áreas de conhecimento requer da comunidade escolar 

planejamento cooperativo para o fortalecimento das relações entre os componentes 

curriculares. 

II. A Química, como componente curricular integrante da área Ciências da Natureza, deve ser 

abordada de forma dissociada e individualizada para que sua especificidade seja respeitada 

dentro da Área.  

III. O Currículo na perspectiva proposta é uma política pública de fácil implantação e execução, 

devido principalmente à formação dos docentes no que tange à abordagem dos diferentes 

conhecimentos científicos, nos cursos de licenciatura. 

IV. O tratamento dos componentes curriculares de forma articulada facilita a contextualização 

dos conteúdos para viabilizar a apreensão e intervenção na realidade. 

É correto apenas o que se afirma em  

A. I e III. 

B. I e IV. 

C. II e IV. 

D. I, II e III. 

E. II, III e IV. 

Fonte: ENADE, Prova Química Licenciatura, p.22, 2014. 

 

A questão 26, por exemplo, exigia em termos de habilidades e competências 

“Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como políticas 

educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, 

posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e 

em outros aspectos da vida escolar”.  

O texto inicial apresenta informações relevantes a respeito das definições sobre 

currículo que é necessário para resolução da questão. Os conhecimentos específicos, 

relacionados a essa questão “Projetos e propostas curriculares no ensino de química”, o 

qual encontra-se previsto na Portaria nº 264, do Inep (BRASIL, 2014, p. 37).  

Em relação às operações cognitivas e o nível de dificuldade, a partir da Taxonomia 

de Alonso (2000), para resolver essa questão, o licenciando mobiliza tanto operações 

cognitivas básicas quanto complexas “Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar e comparar”, caracterizado na tabela 6. Assim, podemos 

mencionar tarefas mais básicas, tais como de reconhecimento (identificar as informações 

presentes no texto), de lembrança (recordar ou buscar pela memória), assim como outras 

mais complexas, como, por exemplo, avaliar segundo conhecimento pedagógico, 

comparando as informações presentes na questão, analisar fatores determinantes no 

processo educativo como políticas educacionais vigentes, propostas curriculares, bem 
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como resumir as informações apresentadas na pergunta para identificar as afirmações 

apresentadas corretamente. 

Após esta análise, foi possível classificar essa questão utilizando a Taxonomia de 

Alonso (2000) tendo grau de dificuldade médio-difícil (nível máximo) com denominação 

da tarefa reconstrutiva global.  

A partir do relatório do curso, observamos que 70,1% dos licenciandos da UFRN 

acertaram essa questão.  

Ao comparar com a estrutura curricular, observamos que os conteúdos abordados 

e as competências e habilidades estão previstas em duas ementas, a saber: QUI0079 - 

ENSINO DE QUÍMICA II - Os Projetos na Escola: Uma proposta de ensino? Um dia na 

Escola: Algumas Indagações sobre Projetos; O que são Projetos? Aspectos referentes ao 

Trabalho com Projetos; Os Projetos e suas Etapas no Planejamento...; QUI0081 - 

ENSINO DE QUÍMICA IV - Química no Ensino Médio: discussões a partir dos 

documentos legais: Os documentos legais e a formação de competências; Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (“PCN +”); O conhecimento químico e as orientações curriculares nacionais para 

o Ensino Médio; Orientações Curriculares para o Ensino Médio, os conhecimentos de 

Química; Temas propostos pelas OCEM para trabalhar o conhecimento químico 

(Anexos).  

Na análise da questão 27, em termos de habilidades e competências, identificamos 

“Refletir de forma crítica sobre o papel da aprendizagem e sobre sua prática docente” na 

escola e o conhecimento específico sobre “Estratégias de ensino e de avaliação em 

química e suas relações com as diferentes concepções de ensino e aprendizagem”. Esse 

conteúdo, bem como a habilidade e competência exigida, está em consonância com os 

apresentados na Portaria nº 264, do Inep (BRASIL, 2014, p. 37). 

Ainda retomando a análise anterior, as operações cognitivas exigidas do 

licenciando para responder a essa questão foram “Identificar, memorizar, aplicar, resumir, 

interpretar, generalizar, comparar e classificar”. A partir destas foi possível classificar o 

grau de dificuldade como médio-difícil (máxima) do tipo compreensiva, cujo objetivo é 

construir ou reconstruir o significado da informação apresentada (ALONSO, 2000). Quer 

dizer, espera-se que o licenciando avalie as informações dadas na questão e reflita de 
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forma crítica sobre o papel da avaliação, da aprendizagem e sobre sua prática docente. 

Para essa questão a denominação da tarefa é Reconstrutiva Global (Reconst. G).  

Dos licenciandos da UFRN que responderam essa questão, 40,3% assinalaram a 

alternativa correta.  

Comparando o conteúdo abordado na questão, observa-se sua presença nas 

ementas das disciplinas QUI0079 - ENSINO DE QUÍMICA II - Organização e Sequência 

das Atividades em uma Unidade Didática; Pensando as Atividades; As Sequências de 

Atividades na Unidade Didática; O Ensino Utilizando Projetos em Ciência, Tecnologia e 

Sociedade;  Discutindo a Unidade Didática: O Resgate de uma Experiência; Planejando 

as Atividades da Unidade de Ensino ou Didática; QUI0081 - ENSINO DE QUÍMICA IV 

- A seleção e organização dos conteúdos de Química; A organização dos conteúdos da 

Química no Ensino Médio; A sequência do conteúdo da Química; Avaliação escrita: 

instrumentos de avaliação; Algumas reflexões sobre o papel e tipologia da avaliação; A 

validez e confiabilidade das perguntas e provas escritas; Avaliação escrita: questões 

discursivas; Perguntas discursivas ou dissertativas: o que considerar na elaboração? 

Algumas reflexões sobre a correção da prova discursiva... (Anexos). 

Entretanto, podemos observar que duas habilidades de pensamento de alta ordem 

são requeridas “avaliar” e “criticar”, o que nos leva a inferir que estes seriam um dos 

motivos das dificuldades para resolver a tarefa (ALONSO, 2000). 

 

Figura 7 Questão 27 ENADE 2014 
Questão 27 

Desde muito cedo, testes provas, exames marcam os ritmos e os ritos de passagem do 

calendário escolar, como se fizessem parte da essência mesma das aprendizagens e das 

formações, como se a qualidade da formação de um aluno coincidisse com os resultados que 

alcança nesses instrumentos de verificação. Na realidade a avaliação nem sempre á aplicada 

com função pedagógica formativa e portanto, de emancipação pessoal e social. Muito 

comumente, ela tem exercido funções de controle, seleção social, restrições à autonomia. O 

fenômeno da avaliação tem sentidos muito mais amplos e complexos que tem sentidos muito 

mais amplos e complexos que aqueles que as noções escolares mais singelas e o senso comum 

transmitem de geração a geração. 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação ética em função da educação como direito público ou 

como mercadoria? Educação & Sociedade. Campinas v. 25, n. 88, out.2004, p.707. 

Na perspectiva da função pedagógica entre os sentidos da avaliação estão 

I. A busca da historicidade do processo de aprendizagem. 

II. O debate coletivo ou público na produção da avaliação. 

III. O uso como classificadora ou ranqueadora dos alunos. 

IV. A reflexão pessoal por meio da autoavaliação ou da discussão de desempenho. 

É correto apenas o que se afirma em 
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A. I e III. 

B. I e IV. 

C. II e III. 

D. I, II e IV 

E. II, III e IV. 

Fonte: Enade, Prova Química Licenciatura, p.22, 2014 

 

Em termos de habilidades e competências, a questão 28 exigia “Identificar e 

analisar fatores determinantes no processo educativo, como políticas educacionais 

vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, posicionando-

se diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros 

aspectos da vida escolar”, mobilizado conhecimentos específicos sobre “História da 

química no contexto do desenvolvimento científico e tecnológico e sua relação com 

ensino de química”. 

Em termos de operações cognitivas básicas, foi possível identificar “Identificar, 

memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, comparar”, exigindo tarefas de 

reconhecimento (identificar as informações presentes no texto), de lembrança (recordar 

ou buscar pela memória a informação apresentada), assim como outras mais complexas 

como resumir as ideias centrais, interpretando as informações a respeito da importância 

da história da ciência, comparar fatores apresentados sobre História da química no 

contexto do desenvolvimento científico e tecnológico e sua relação com ensino de 

química para identificar a resposta correta. Por exigir operações cognitivas com grau de 

dificuldade médio para difícil (máxima), a tarefa denominada para responder essa questão 

é reconstrutiva global do tipo compreensiva. 

Para questão, mesmo tendo grau de dificuldade de médio para difícil, os 

graduandos da UFRN tiveram um percentual de acerto de 54,5%, ou seja, mais de 

cinquenta por cento dos estudantes que responderam essa questão assinalaram a 

alternativa correta. O conteúdo presente nesta questão é previsto para trabalhar na ementa 

das disciplinas QUI0081 - ENSINO DE QUÍMICA IV - História e filosofia da Ciência: 

uma ferramenta no ensino de Química; Contribuições da história e filosofia da Ciência 

no ensino de Química; Superposição dos modelos históricos: alguns exemplos na 

elaboração de conceitos químicos; Uso de textos de História da Química em sala de aula; 

Algumas reflexões sobre a proposta; Utilização de textos de História da Química: etapas 

de um planejamento...; QUI0087 - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA QUÍMICA - A 

evolução de conceitos químicos e suas implicações filosóficas desde a antiguidade até o 



61 
 

 

século XXI. A relação entre as visões de Ciência e seu ensino a partir do curso histórico 

do desenvolvimento da Química. A análise de concepções de mundo na produção de 

teorias científicas, seus paradigmas e o papel na construção do conhecimento químico a 

partir de exemplos como a teoria de Ácidos e Bases, Teoria atômica, teoria do flogisto, 

entre outros. O entendimento das teorias científicas como reflexo do momento histórico 

e a compreensão da importância dos conceitos filosóficos para o pensamento científico. 

(Anexos). 

 

Figura 8 Questão 28 ENADE 2014 
Questão 28 

Considerada a importância da História da Ciência no ensino de Química avalie as asserções a 

seguir e a relação proposta entre elas. 

I. No Brasil ações oficiais e não oficiais buscam inserir a História da Ciência nos 

currículos que emergem das reestruturações curriculares mais recentes. 

PORQUE 

II. A incorporação da História, da Filosofia e da Sociologia da Ciência nos currículos 

contribui para a humanização do ensino de Ciências, facilitando a mudança de 

concepções simplistas para posições mais relativas e contextualizadas. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da 

I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
Fonte: Enade, Prova Química Licenciatura, p.23, 2014. 

 

Em termos de habilidades e competências podemos observar na questão 29: 

“Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como políticas 

educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, 

posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e 

em outros aspectos da vida escolar”. O conhecimento específico está relacionado a 

“Identificar e analisar fatores determinantes no processo educativo, como políticas 

educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, 

posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e 

em outros aspectos da vida escolar”.  

Essa questão exigia do graduando a capacidade de situar a informação dentro do 

quadro de ideias e procedimentos chaves de projetos e propostas curriculares no ensino 

de química. Envolve operações cognitivas, tais como: “Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, comparar, classificar”, o que possibilita encontrar 
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semelhanças e diferenças entre as informações (comparar) para agrupar os elementos de 

informação de acordo com certos princípios, incluindo operações de analisar e sintetizar 

(classificar), extrair as informações para resumir e avaliar as informações de acordo com 

princípios da contextualização no processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar no 

ensino de química.  

A partir desta análise, a questão foi classificada com grau de dificuldade de médio 

para difícil (nível máxima), sendo considerada como reconstrutiva global (Reconst. G), 

cuja tarefa é compreensiva. 

Para essa questão, o dado obtido, a partir do relatório do curso da UFRN, foi de 

68,8% de acerto.  

Na estrutura curricular do curso da UFRN, esse conteúdo é previsto para ser 

trabalhado em quatro disciplinas voltadas para formação de professores, são elas: 

QUI0079 - ENSINO DE QUÍMICA II - Os projetos e suas etapas no planejamento; 

Pensando alguns aspectos com relação aos projetos na escola; Etapas de um projeto: Um 

esquema fechado ou uma sugestão flexível? Pensando formas de ensinar o conhecimento 

científico...; QUI0080 - ENSINO DE QUÍMICA III - Aplicação de estratégias didáticas 

para compreensão de conceitos em Termodinâmica e Cinética das reações orgânicas e 

biorgânicas; QUI0081 - ENSINO DE QUÍMICA IV - Conhecimento químico e as 

orientações curriculares nacionais para o Ensino Médio; Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio: os conhecimentos de Química; Temas propostos pelas OCEM para 

trabalhar o conhecimento químico; A linguagem e a comunicação nas aulas de Química; 

QUI0082 - ENSINO DE QUÍMICA V - Dificuldades de aprendizagem no ensino de 

química analítica; Concepções Alternativas no ensino de química; Estratégias de ensino 

em espaços não-formais para uma educação ambiental sustentável; Enfoque CTSA e o 

ensino por investigação no ensino de química (Anexos). 

 

Figura 9 Questão 29 ENADE 2014 
QUESTÃO 29 

A busca por temas que contribuam para a contextualização no processo ensino- aprendizagem, no qual 

o estudante possa vivenciar e aprender com interação de diferentes disciplinas contribui para 

compreensão para além dos processos químicos em si. No que diz respeito à prática pedagógica 

interdisciplinar e contextualizada, o tratamento de questões trazidas por temas sociais tem contribuído 

para inter-relação entre os objetos do conhecimento contrapondo-se como trabalho contextualizado, 

em abordagem oposta às estritamente disciplinares. 

Considerando as ideias expostas, avalie as afirmações a seguir 
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I. De modo geral, no nível médio, o ensino-aprendizagem da disciplina de Química tem-se 

caracterizado pela ênfase no trabalho com conceitos químicos de forma fragmentada e 

descontextualizada. 

II. A não contextualização no ensino-aprendizagem de Química contribui para o alto nível de 

rejeição a essa disciplina por parte dos alunos com implicações para a compreensão conceitual. 

III. O ensino-aprendizagem de Química no nível médio, muitas vezes, tem-se resumido a cálculos 

matemáticos e memorização de fórmulas e nomenclaturas compostos. 

IV. Uma abordagem contextualizada, que busque articular os conceitos químicos para 

compreensão de situações vivenciadas pelos estudantes, em perspectiva interdisciplinar, 

contribui para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

É correto o que se afirma em 

A. I e II, apenas. 

B. I e IV, apenas. 

C. II e III, apenas. 

D. III e IV, apenas. 

E. I, II, III e IV. 

Fonte: Enade, Prova Química Licenciatura, p.23, 2014. 

 

Em termos de habilidades e competências, a questão 30 envolve: “Analisar, 

avaliar e elaborar recursos didáticos para o ensino de química na educação básica”. O 

conhecimento específico identificado foi de “Recursos didáticos para o ensino de 

Química”. 

Na análise da questão, identificamos operações cognitivas básicas e complexas: 

“Identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, comparar, classificar”, 

ou seja, o licenciando para resolver essa questão, deveria localizar as informações para 

avaliar com base nos recursos didáticos utilizados no ensino de química, na educação 

básica e superior para facilitar o processo de ensino-aprendizagem em relação ao nível de 

abstração da química. Para isso, era necessário comparar as duas informações 

apresentadas, analisar criticamente a utilização dos jogos como recursos didáticos no 

ensino de química, resumir as ideias, identificando diferenças e semelhanças entre as duas 

asserções, organizar as informações para identificar a alternativa correta.  

Assim as operações cognitivas, exigidas aqui, apresentam dificuldade máxima que 

requerem operações cognitivas de dificuldade mínima. Logo, podemos classificá-la com 

grau de dificuldade médio-difícil, nesse caso a denominação da tarefa é Reconstrutiva 

Global (Reconst. G) do tipo compreensiva. 

Para esta questão, o relatório do curso informa que os licenciandos obtiveram 

66,2% de acerto. Ao comparar os conteúdos com as ementas do curso, foi possível 

identificar sua presença em QUI0079 - ENSINO DE QUÍMICA II - Discutir a elaboração 

de modelos e analogias na transposição didática dos seguintes conteúdos: ligações 

químicas, tabela periódica, ácidos e bases e compostos de coordenação; O Ensino 
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Utilizando Projetos em Ciência, Tecnologia e Sociedade; Discutindo a Unidade Didática: 

O Resgate de uma Experiência; Planejando as Atividades da Unidade de Ensino ou 

Didática; QUI0080 - ENSINO DE QUÍMICA III - Modelos moleculares e ferramentas 

para visualização (tridimensional) das moléculas orgânicas e biorgânicas. Estudos de 

moléculas orgânicas, polímeros e de biomoléculas na perspectiva Ciência Tecnologia e 

Sociedade (CTS). Experimentos que possam evidenciar a diferença entre a estabilidade 

molecular e propriedades físicas de interações intermoleculares. Aplicação de estratégias 

didáticas para compreensão de conceitos em Termodinâmica e Cinética das reações 

orgânicas e biorgânicas; e QUI0081 - ENSINO DE QUÍMICA IV - Conhecer as 

principais dificuldades de aprendizagem de conceitos químicos abordados na educação 

básica relacionados à físico-química; Elaborar instrumentos para identificar concepções 

alternativas dos estudantes; Abordar a físico-química em unidades de ensino por meio de 

temas (Anexos). 

 

Figura 10 Questão 30 ENADE 2014 
QUESTÃO 30 

A Química trabalha com o mundo microscópico e com modelos que exigem abstração por 

parte dos alunos para uma melhor compreensão. Há, portanto, no ensino de Química 

preocupação com desenvolvimento de facilitadores do processo de ensino-aprendizagem em 

escolas de ensino fundamental, médio e superior, buscando despertar o interesse nos alunos 

pela disciplina. 

 

CAVALCANTI, E. L. D. et al. Perfil Químico: debatendo ludicamente o conhecimento 

científico em nível superior de ensino. Revista Eletrônica de Investigación en Educación 

en Ciências, v.7, n.1, 2012, p.3. 

 

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I. O uso de jogos para abordar conceitos químicos surge como alternativa para 

minimizar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

PORQUE 

II. O jogo contribui para se atribuírem sentidos a partir de uma atividade que envolve 

diversão, simulação do real e construção de significados. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E. As asserções I e II são proposições falsas.  

Fonte: Enade, Prova Química Licenciatura, p.24, 2014. 

 

A questão 31, em termos de habilidades e competências, envolve: “Identificar e 

analisar fatores determinantes no processo educativo como, políticas educacionais 
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vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, posicionando-

se diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros 

aspectos da vida escolar”. 

Essa questão vem explorando conhecimentos específicos relacionados as 

“políticas públicas e suas implicações para o ensino de Química”, presente na portaria do 

Inep. As operações cognitivas exigidas aqui foram “Identificar, memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar, generalizar, comparar”, sendo classificada com grau de dificuldade 

médio-difícil (máxima), do tipo compreensiva, a partir da qual a tarefa é denominada de 

Reconstrutiva Global (Reconst. G).  

Outro apontamento interessante é que essa questão trazia imagem e texto em que 

seus aspectos contextuais apresentavam informações relevantes à resolução da questão, o 

que pode sinalizar um aspecto positivo ao graduando assinalar a alternativa correta, 

contribuindo para 58,4% de acerto. Este conteúdo está presente na ementa da disciplina 

ENSINO DE QUÍMICA IV - Química no Ensino Médio: discussões a partir dos 

documentos legais; Os documentos legais e a formação de competências; Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (“PCN +”); O conhecimento químico e as orientações curriculares nacionais para 

o Ensino Médio;  Orientações Curriculares para o Ensino Médio: os conhecimentos de 

Química; Temas propostos pelas OCEM para trabalhar o conhecimento químico 

(Anexos). 

 

Figura 11 Questão 31 ENADE 2014 
QUESTÃO 31 

 
A gestão democrática pode ser definida como um processo político no qual as pessoas que 

atuam na e sobre a escola identificam problemas, discutem, deliberam, planejam, 

encaminham, acompanham controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao 

desenvolvimento da própria escola, na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, 
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sustentado no diálogo, na alteridade e no reconhecimento das especificidades técnicas das 

diversas funções presentes na escola, tem como base a participação efetiva de todos os 

segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas para os 

processos de tomada de decisões e garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da 

escola. 

 

SOUZA, A. R. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. 

Educação em Revista, Belo Horizonte, v.25, n.03, dez.2009, p.125-126 (adaptada). 

 

Com base nos textos apresentados, conclui-se que a gestão democracia da educação. 

I. implica colocar as instituições a serviço da formação qualificada dos estudantes, 

tendo a participação como prática cotidiana de todos os envolvidos. 

II. Propicia a criação de uma cultura institucional crítico-reflexiva, cujos envolvidos 

tenham discernimento em relação aos conteúdos que necessitam ou não para tomarem 

decisões sempre coletivas. 

III. Pressupõe a existência de líderes capazes de orientar pessoas para o desenvolvimento 

de ações que visem ao cumprimento de objetivos definidos por eles. 

IV. Efetiva-se pelo processo de construção coletiva do projeto pedagógico e de seu 

acompanhamento e avaliação. 

É correto apenas o que se afirma em  

A. I e II. 

B. I e III. 

C. III e IV. 

D. I, II e IV. 

E. II, III e IV.  

Fonte: Enade, Prova Química Licenciatura, p.25, 2014. 

 

 Entendemos que estas análises são mais descritivas e podem fazer parte de uma 

discussão mais profunda, relacionando com o detalhamento do que está presente em cada 

ementa e o contexto da mudança/elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Química da UFRN.  

 No tópico a seguir manteremos o relato dos resultados das análises das questões 

do ENADE 2011 considerando os objetivos 2, 3 e 4. 

 

4.2.ANÁLISE DAS QUESTÕES DO ENADE 2011 

 

 A tabela a seguir expressa o nível de dificuldade apresentado nas questões de 

ensino de Química aplicadas no exame de 2011 para contemplar nosso segundo objetivo 

específico, apoiado na taxonomia de Alonso. 
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Tabela 8 Nível de dificuldade das questões e caracterização analisadas, ENADE 2011 

Questão 
Operações 

cognitivas 
Denominação da tarefa Tipo Dificuldade 

31 (objetiva) 
Identificar e 

memorizar 
Lembrança 

Não 

Compreensiva 
Mínima (Fácil) 

32 (objetiva) 

Identificar, 

memorizar, aplicar, 

resumir e interpretar 

Reconstrutiva Compreensiva Máxima (Médio) 

33 (objetiva) 

Identificar, 

memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar 

Reconstrutiva Compreensiva Máxima (Médio) 

34 (objetiva) 

Identificar, 

memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar 

Reconstrutiva Compreensiva Máxima (Médio) 

35 (objetiva) 

Identificar, 

memorizar, aplicar, 

resumir, interpretar. 

Reconstrutiva Compreensiva Máxima (Médio) 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

 Observando a tabela anterior, das 5 questões analisadas, 4 exigem do 

licenciando uma dificuldade máxima (média), com operações cognitivas de ordem 

superior e de dificuldade mínima (fácil), envolvendo apenas o ‘reconhecimento’ da 

informação correta.  Outros pontos interessantes podem ser sinalizados partir da leitura e 

discussão das questões. 

 

Figura 12 Questão 31 ENADE 2011 
QUESTÃO 31 

Os professores reconhecem que a experimentação desperta o interesse do estudante. Muitas 

críticas, entretanto, têm sido feitas às atividades experimentais voltadas a apenas exemplificar 

e ratificar o que foi trabalhado pelo professor. Nesse modelo de experimentação, predomina 

uma ação passiva do aprendiz, que, frequentemente, é ouvinte das informações expostas pelos 

professores. 

Nesse contexto, analise as seguintes afirmações, relativas à aprendizagem significativa, na 

ótica ausubeliana. 

I. Ao ensinar, deve-se levar em consideração que a nova informação relativa ao 

experimento é incorporada à estrutura cognitiva do sujeito de forma literal e arbitrária. 

II. Aulas experimentais podem ser indutoras de aprendizagem significativa desde que 

propiciem espaço para interpretação, questionamentos e discussão acerca dos 

processos envolvidos nos experimentos. 

III. Uma experiência planejada para que o estudante verifique a veracidade de uma teoria 

promove uma relação mecânica entre o que se supõe a causa explicativa e o 

fenômeno, em lugar de promover uma reflexão racionalizada. 

IV. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação relativa ao 

experimento ancora-se a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do 

estudante, modificando conceitos subsunçores e, desse modo, transformando aquilo 

que o estudante já sabia. 

É correto apenas o que se afirma em 
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A.  I e II. 

B.  I e III. 

C.  III e IV. 

D.  I, II e IV. 

E.  II, III e IV. 

Fonte: Enade, prova Química Licenciatura 2011, página 28. 

 

Em termos de habilidades e competências presentes na Portaria nº 226, de 2011 

(BRASIL, 2011, p. 20-21), entendemos que a questão 31 envolve “compreender teorias 

pedagógicas que subsidiam a tomada de decisões na prática docente”. Essa questão 

aborda conhecimentos específicos relacionados a “estratégias de ensino e de avaliação 

em Química e suas relações com as diferentes concepções de ensino e aprendizagem”, 

presente na Portaria nº 226, do Inep (BRASIL, 2011, p. 20-21). 

As operações cognitivas identificadas à luz da Taxonomia de Alonso (2000) para 

resolução desta questão foram “identificar e memorizar”, exigiu-se do graduando 

reconhecer a resposta correta e, para isso bastava lembrar da informação na forma em que 

foram apresentadas sem precisar entender. Dessa forma, a questão foi classificada com 

grau de dificuldade fácil (nível mínimo) do tipo não compreensiva, onde a tarefa é 

denominada de Construtiva (Const.).  

Apesar desta classificação, o percentual de acerto observado no relatório do curso 

foi de 38,3%. Um fato curioso é que 42,6% dos estudantes da nossa IES assinalaram como 

correto o distrator “D”. Entendemos que teríamos que discutir as possíveis concepções 

alternativas envolvidas neste distrator ou ainda discutir se há uma indução em marcar esta 

alternativa. 

O conteúdo abordado nessa questão está presente na ementa da disciplina 

QUI0646 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA - Métodos de 

resolução de problemas; Métodos e projetos; Estudos de casos; Tecnologia didática no 

ensino de química; Demosntrações que ilustram conceitos e principios de química... 

presente na estrutura curricular vigente até 2005 (Anexos). 

 

Figura 13 Questão 32 ENADE 2011 
QUESTÃO 32 

A seguir estão reproduzidos alguns trechos de uma matéria veiculada na mídia, em uma 

revista semanal. 
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Produtos comuns na limpeza da casa no passado, vinagre, bicarbonato de sódio, óleo e limão, 

tiveram seu uso com essa finalidade esquecido. Este é o momento ideal para recuperá-los. 

Além de baratos, eles livram os ambientes da química. 

Para tirar a ferrugem de objetos como talheres e grelhas, esfregue suco de limão com uma 

palha de aço. 

Produtos de limpeza que substitui: água sanitária e removedores de manchas e ferrugem. 

Químicas eliminadas na substituição: cloro e solvente. 

Na casa da apresentadora [...], não entram produtos químicos: cuidados com a saúde e 

preocupação com o ambiente. 

Limpeza de volta ao básico. In: Veja, edição no 2018, 15 /04/2009. 

Analisando os fragmentos do texto da matéria publicada, foram feitas as afirmações a seguir. 

I. O texto evidencia que o ensino de Química na educação básica tem habilitado os 

indivíduos a usarem o conhecimento químico para o exercício consciente da 

cidadania. 

II. O texto reforça o senso comum de que a Química está associada a produtos 

industrializados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. 

III. O texto tem como público-alvo o cidadão comum, mais preocupado em resolver 

questões econômicas do que sociais, o que justifica a desvinculação do 

conhecimento da Química com relação a esses aspectos. 

IV. O texto reforça a premissa de que há necessidade de considerar, no programa 

curricular de Química na educação básica, a inclusão de conhecimentos químicos 

relacionados ao cotidiano dos estudantes. 

É correto apenas o que se afirma em 

A. I. 

B. III. 

C. I e II. 

D. II e IV. 

E. III e IV.  
Fonte: ENADE, prova Química Licenciatura 2011, página 28. 

 

 Em termos de habilidades e competências presentes na Portaria nº 226, de 2011, 

identificamos que a questão 32 envolveu “analisar, avaliar e elaborar recursos didáticos 

para o ensino de Química na educação básica”, a partir do qual o conhecimento específico 

explorado da questão envolve “relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

no ensino de Química”. 

 Segundo Alonso (2000), para responder a essa questão, o graduando mobilizaria 

várias operações cognitivas, a saber, “identificar, memorizar, aplicar” (dificuldade 

cognitiva mínima), “resumir e interpretar” (dificuldade cognitiva máxima), ou seja, é uma 

questão classificada com grau de dificuldade médio, cuja denominação da tarefa é 

reconstrutiva do tipo compreensiva.  

 Essa questão exigia a capacidade de entender as informações em termos de 

conceitos e idéias que lhe foram relacionadas, bem como envolve operações cognitivas 

para estabelecer brevemente ou repensar ideias centrais da informação apresentada 

(resumir) para explicar o significado da informação apresentada (interpretada).  
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 De acordo com a nossa classificação, apoidados na Taxonomia de Alonso 

(2000), essa questão apresenta grau de dificudade médio. 59, 6% dos graduandos da 

UFRN marcaram a alternativa correta. 

 Ao verificar o conteúdo, as competências e habilidades que categorizamos na 

tabela 5, a partir da Portaria nº 226, do Inep, e as comparamos com as propostas pelo novo 

PPC do curso, verificamos que serão contempladas nas competências e habilidades de 

formação pessoal, nas relacionadas à compreensão da Química e ensino de Química, 

destacando que o egresso precisa compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, 

tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na 

sociedade (PPC, 2020. p. 256 – 258). 

 

Figura 14 Questão 33 ENADE 2011 
QUESTÃO 33 

Avalie as duas asserções a seguir e a relação causal proposta entre elas. 

Em uma abordagem CTS, que pressupõe que os conhecimentos científicos e tecnológicos 

sejam estudados, discutindo-se seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, 

o livro didático utilizado como suporte teria de incluir a valorização das experiências 

extraescolares e a vinculação da educação escolar com o mundo do trabalho e com as práticas 

sociais. 

PORQUE 

O livro didático adequado para dar suporte a abordagens CTS deve favorecer o diálogo, o 

respeito e a convivência, bem como fornecer meios de acesso a informações corretas e 

necessárias ao crescimento pessoal, intelectual e social dos estudantes e do professor. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta 

da primeira. 

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 

correta da primeira. 

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 

E. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.  
Fonte: ENADE, prova Química Licenciatura 2011, página 29. 

 

A questão 33 envolvia em termos de habilidades e competências “analisar, avaliar 

e elaborar recursos didáticos para o ensino de Química na educação básica”, a partir do 

qual se encontra o conhecimento específico explorado da questão “relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente no ensino de Química”. 

De acordo a Taxonomia de Alonso (2000), verificamos que essa questão exigia 

do estudante tanto operações cognitivas básicas, tais como tarefas de reconhecimento, 

identificar as informações presentes no texto, de lembrança, recordar ou buscar pela 

memória, bem como outras mais complexas, como avaliar, segundo conhecimento em 
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estratégias pedagógicas, comparar informações presentes na questão, analisar relações 

entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e resumir as informações apresentadas 

na pergunta para identificar as afirmações apresentadas corretamente.  

A partir da análise para a questão, esta foi classificada com grau de dificuldade 

médio (máximo), com denominação da tarefa reconstrutiva global do tipo compreensiva. 

Essa classificação foi feita considerando a Taxonomia de Alonso (2000). 

Para categorizar se uma questão é fácil ou difícil, o Inep utiliza o índice de 

discriminação. Levando em consideração esse índice, a questão foi anulada do computo 

da nota pela comissão do Inep por meio da correlação do ponto bisserial7, pois apresentou 

índice de discriminação fraco, com valor de 0,18, ou seja, uma amostragem muito 

pequena de estudantes acertou essa questão. Assim, ela é desconsiderada para fins 

estatísticos.  

Na análise com o novo PPC, percebemos que tanto o conteúdo, quanto as 

competências e habilidades envolvidas nessa questão, são propostas nas competências 

para formação pessoal e as relacionados a profissão, conteúdo de políticas públicas 

contemplado dentro da disciplina, FPE0682 - ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA com carga horaria de 60 horas (PPC, 2020. 259 - 270). 

 

Figura 15 Questão 34 ENADE 2011 
QUESTÃO 34 

Suponha que o Projeto Político Pedagógico de uma escola de ensino médio tenha sido 

elaborado com base, entre outros documentos, nas Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (OCNEM). Os professores de Química dessa escola utilizaram esse documento 

para elaborarem seus planejamentos. 

Nesse sentido, para serem coerentes com as OCNEM, esses professores deveriam ressaltar, 

em seus planejamentos,  

A. a utilização de experimentos investigativos e uma abordagem empírico-teórica dos 

conceitos. 

B. além da abordagem histórica cronológica dos conceitos fundamentais, uma 

abordagem empírica desses conceitos. 

C. habilidades e competências relativas à memorização de conceitos fundamentais, 

prevendo-se a utilização de experimentos ilustrativos. 

D. a abordagem teórica dos conceitos, em detrimento da utilização de experimentos, haja 

vista o pequeno número de aulas previstos na grade curricular e o extenso conteúdo a 

ser cumprido. 

 
7  Questões aplicadas na prova do ENADE devem ter um nível mínimo de poder de discriminação. Para ser 

considerada apta a avaliar os alunos dos cursos, uma questão deve ser mais acertada por alunos que tiveram 

bom desempenho do que pelos que tiveram desempenho ruim. O índice escolhido para medir a capacidade 

das questões do ENADE, é denominado correlação ponto bisserial. As questões que apresentam índice de 

discriminação ≥ 0,40 são classificadas como muito bom; 0,30 a 039 é bom; 0,20 a 0,29 é médio; ≤ 019 é 

fraco. 
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E. a abordagem microscópica dos conceitos estruturantes da Química, ratificando o 

papel da modelagem no processo ensino-aprendizagem, haja vista o fracasso histórico 

das abordagens descritivas.  
Fonte: ENADE, prova Química Licenciatura 2011, página 29. 

 

 Em termos de habilidades e competências previstas pela Portaria nº 226, do 

Inep, classificamos a questão 34 como “identificar e analisar os fatores determinantes do 

processo educativo, tais como as políticas educativas vigentes, o contexto socieconômico, 

as propostas curriculares, a gestão escolar, posicionando-se diante de questões 

educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros aspectos da vida escolar”.  

 O conhecimento específico nesta questão foi identificado como de “políticas 

públicas e suas implicações para o ensino de Química”. Tanto o conteúdo como a 

habilidade e competência classificada a essa questão estão previstas para serem 

alcançadas de acordo com o PPC por meio das políticas públicas discutidas  na disciplina 

FPE0682 - ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA,  com carga horaria de 

60 horas. Já as competências estão relacionadas à profissão, como, identificar no contexto 

da realidade escolar os fatores determinantes no processo educativo, tais como o contexto 

socioeconômico, política educacional, administração escolar e fatores específicos do 

processo de ensino-aprendizagem de Química (PPC, 2020. P. 259 - 270). 

  Já em termos de operações cognitivas classificadas pela Taxonômia de Alonso 

(2000), foram “identificar, memorizar, aplicar, resumir e interpretar”, sendo as três 

primeiras de baixa ordem, para qual o graduando precisava aplicar certas regras, 

princípios, técnicas na resolução de problemas sem necessidade de compreendê-los, isto 

é, sem precisar entender por que sua aplicação leva à resposta correta, bem como das duas 

últimas de ordem superior, que exigia do graduando o entendimento das informações em 

termos, conceitos e ideias. 

 Com essa classificação, a questão apresenta grau de dificuldade médio 

(máximo), com denominação da tarefa reconstrutiva global do tipo compreesiva. Na 

nossa IES percentual de acerto nessa questão foi de 53,2%.  

 

Figura 16 Questão 35 ENADE 2011 
QUESTÃO 35 

Pesquisas têm evidenciado a relevância da História da Ciência na aprendizagem de conteúdos 

científicos. Entre as possíveis contribuições, incluem-se: evidenciar o caráter provisório dos 

conhecimentos científicos; apresentar os processos básicos por meio dos quais os 
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conhecimentos são produzidos e reproduzidos; caracterizar a Ciência como parte integrante 

da herança cultural das sociedades contemporâneas. 

BASTOS, F. Tese de doutoramento, Faculdade de Educação, 

USP, 1998 (com adaptações). 

Nesse contexto, avalie as seguintes proposições relativas ao ensino de Química. 

I. A classificação das reações químicas em dupla troca só se justifica se for dado um 

enfoque histórico considerando a ideia do dualismo eletroquímico de Berzelius. 

II. A história do desenvolvimento do processo de produção industrial da amônia, no 

início do século XX, é um bom exemplo das influências mútuas entre Ciência e 

Sociedade. 

III. A abordagem em sala de aula dos conflitos entre as diferentes ideias sobre a natureza 

da matéria, que ocorreram no século XIX, prejudique a compreensão histórica do 

modelo atômico atual. 

Tendo em vista o papel da História da Ciência no ensino, é correto o que se afirma em 

A. I, apenas. 

B. III, apenas. 

C. I e II, apenas. 

D. II e III, apenas. 

E. I, II e III. 
Fonte: ENADE, prova Química Licenciatura 2011, página 29. 

 

 A questão 35, de acordo com a nossa classificação, envolve em termos de 

habilidades e competências “conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas no 

ensino de Química, analisando e incorporando seus resultados na prática pedagógica e 

identificando problemas que possam vir a se configurar como temas de pesquisa do 

próprio professor e dos seus alunos”. 

 A questão faz menção ao conhecimento específico da “história da Química no 

contexto do desenvolvimento científico e tecnológico e a sua relação com o ensino de 

Química”. Ambos foram divulgados pela Portaria nº 226, do Inep (BRASIL, 2011). 

 Nesse contexto, segundo Alonso (2000), exige operações cognitivas de ondem 

inferior e de ondem superior como “Identificar, memorizar, aplicar, resumir e 

interpretar”, exigindo do graduando a capacidade de entender as informações em termos 

de conceitos e idéias relacionadas ao contexto apresentado na questão. Assim a questão é 

classificada com grau de dificuldade médio (máxima), cuja tarefa é recostrutiva do tipo 

compreensiva. 

 Na UFRN, tivemos o percentual acerto de 46,8% e o conteúdo de conhecimento 

específico abordado na questão estava presente na Portaria nº 226, do Inep, bem como no 

PPC do curso. No PPC podemos visualizar nas competências relacionadas ao ensino de 

Química, a busca pela informação e a comunicação e expressão. Nesse documento, o 
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conteúdo faz parte dos direitos humanos contemplados na disciplina de QUI0087 - 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA QUÍMICA, com 60 horas de carga horaria (PPC, 2020. 

p. 258 – 270). 

 Ao fazer a comparação com o PPC de 2005 vigente em 2011, identificamos a  

competência relacionada ao ensino de Química, localizada no item 7, “conhecer os 

fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de ensino de Química”. Já a disciplina 

que a contempla esse conteúdo QUI0300 - HISTÓRIA DA QUÍMICA, com 60 horas de 

carga horaria (PPC, 2005. p. 22).  

 O cruzamento dos dados presente na análise de cada questão nos permitiu 

analisar o desempenho dos estudantes da Licenciatura em Química da UFRN em função 

de um novo critério: nível de dificuldade em termos de operações cognitivas exigidas 

pelos graduandos ao resolver as questões do ENADE em contraste com o percentual de 

acertos, como mostra os gráficos a seguir. 

 

Figura 17 Percentual de acertos das questões do curso de Licenciatura em Química 2014, 

em contraste com nível de dificuldade em termos de operações cognitiva relacionadas a 

Taxonomia das Tarefas. 

 
Fonte: (Autor, 2019) 

 

Na figura 17 obtivemos um gráfico que relaciona o percentual de acertos das 

questões ENADE 2014 analisadas para os cursos de Química Licenciatura da UFRN com 

o nível de dificuldade das Operações Cognitiva relacionadas a Taxonomia das Tarefas.  
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Foi verificada que as questões de 2014 apresentam nível de dificuldade elevado, 

com destaque para questão 5 discursiva (5D), que entre todas as questões analisadas, 

apresentou alto nível de dificuldade, a qual foi classificada como muito-difícil, 

apresentando um percentual de acerto de 12,0% na nossa instituição. Já as questões 26, 

27, 28, 29, 30 e 31, do mesmo ano, apresentaram nível de dificuldade classificado como 

médio-difícil. Embora consideradas difíceis, nossa instituição apresentou bom percentual 

de acerto, sendo a questão 27 com 40,3% a com menor percentual de acerto, e a questão 

26 com maior percentual de acerto, 70,1%. As demais questões tiveram um percentual de 

acerto acima de 50% (na Figura 18 faremos um comparativo desses resultados com os 

obtidos a nível nacional, o que sinaliza o bom desempenho dos alunos da nossa instituição 

de ensino). 

 

Figura 18 Percentual de acertos das questões do curso licenciatura em Química 2011, em 

contraste com nível de dificuldade em termos de operações cognitiva relacionadas a 

Taxonomia das Tarefas. 

 
Fonte: (Autor, 2019) 

 

Quanto às questões de 2011, podemos observar na Figura 18 que as questões 32, 

34 e 35 foram classificadas com grau de dificuldade médio, sendo a questão 32 com maior 

percentual de acerto na nossa instituição, com 59,6% de acertos, seguida da questão 34 

com 53,2% e da questão 35 com 46,8% de acertos. Cabe mencionar a questão 31, 
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classificada com nível de dificuldade fácil apresentou o menor percentual de acertos entre 

as questões de 2011, com 38,3%. 

Outro destaque é para a questão 33, que foi eliminada do cômputo final das notas 

pelo Inep, por conter índice de discriminação fraco, desta forma os dados com percentual 

de acerto não aparecem na figura. No entanto, essa questão foi analisada de acordo com 

o referencial adotado nesse trabalho e classificada com grau de dificuldade médio. 

Logo, observamos que as questões de 2014 do campo disciplinar da licenciatura 

apresenta maior grau de dificuldade, sendo uma questão difícil e seis médio-difícil, já as 

de 2011, uma é fácil e quatro médio. 

As Figuras 19 e 20 a seguir, apresentam uma tendência das alternativas 

assinaladas pelos graduandos da Licenciatura em Química da nossa instituição. Podemos 

observar que, de acordo com a figura as alternativas com percentual destacado em negrito 

é a alternativa assinala corretamente, as que o percentual aparece sem destaque são 

algumas alternativas que foram mais tendenciosas, mesmo sendo erradas. Esse 

comportamento na Figura 19 aparece mais expressivo na questão 27, onde a alternativa 

correta é a alternativa “D”, mas a alternativa “B” aparece com número significativo de 

marcações.  
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Figura 19 Percentagem das alternativas marcadas por questão ENADE 20148. 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

Na Figura 20, podemos observar na questão 31 que a alternativa correta é a 

alternativa “E”, no entanto a alternativa mais assinalada foi a “D”, superando a quantidade 

de estudantes da nossa instituição que assinalaram a alternativa correta. A questão 33 foi 

desconsiderada na figura por ter sido eliminada pela comissão, logo não temos dados 

dessa questão no relatório. 

 

 
8 Área com percentual destacado em negrito corresponde a alternativa correta. 
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Figura 20 Percentagem das alternativas marcadas por questão ENADE 20119. 

 

Fonte: (Autor, 2019) 

 

Nas Figuras 21 e 22 faremos uma discussão a respeito do desempenho dos alunos 

da UFRN comparando com os resultados obtidos a nível nacional. 

 

Figura 21 Percentual de acertos das questões do ENADE 2014 - UFRN x Brasil. 

 
Fonte: (Autor, 2019) 

 

 
9 Área com percentual destacado em negrito corresponde a alternativa correta. 
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 Na Figura 21, verificamos que mesmo sendo consideradas questões com níveis de 

dificuldades médio/difícil, nossa instituição apresentou um percentual de acertos próximo 

ao nacional. Na questão 26 podemos observar que os alunos da UFRN tiveram um 

percentual de acerto de 70,1%, enquanto o percentual nacional foi 71,5%, ambos muito 

próximos, sendo a questão com maior percentual de acerto tanto a nível institucional 

como nacional, entre as analisadas. A questão que apresentou menor percentual de acerto 

foi a 27, nossa instituição com 40,3% e o nacional 43,0%.  As demais questões tiveram 

um percentual de acerto acima de 50%, das quais podemos destacar a questão 28 onde 

nossos estudantes obtiveram percentual igual ao nacional, 54,5%. Na questão 29, 

obtivemos maior percentual de acerto que o nacional, UFRN com 68,8% e 65,3% o 

nacional.  A questão 30 foi a que apresentou a maior diferença entre os percentuais de 

acertos, a UFRN apresentando 66,2% enquanto o percentual nacional foi 76,5%. Já na 

questão 31 verificamos que houve uma pequena oscilação no percentual de acertos, nossa 

instituição obteve 58,4%, enquanto o percentual de acerto nacional foi de 62,6%. 

 

Figura 22 Percentual de acertos das questões do ENADE 2011 - UFRN x Brasil. 

 
Fonte: (Autor, 2019) 

 

 Se observarmos a Figura 22, os estudantes da UFRN que fizeram a prova do 

ENADE aplicada em 2011 obtiveram um desempenho médio. Esses dados se revelam 

mais expressivos quando comparamos com o percentual de acertos nacional. Podemos 

destacar entre as questões analisadas a questão 31, com menor percentual de acerto tanto 
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de acertos entre as questões analisadas, aqui percebemos que nossa instituição obteve 

59,6% e o nacional 56,5%, uma pequena variação entre os percentuais nos mostra a 

UFRN com desempenho maior que o nacional. Quando comparamos os dados na questão 

34 o desempenho dos nossos estudantes se mantém com maior desempenho se comparado 

ao nacional, percentual de acerto de 53,2% e o nacional 40,1%. Para a questão 35 a 

variação é praticamente a mesma, UFRN 46,8% e o nacional 46,7%. No próximo item 

traremos as considerações finais relacionadas a esses resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao retomarmos aos objetivos específicos desta dissertação, observamos que a 

matriz de referência elaborada atende ao papel orientador de identificar nas questões 

analisadas às competências, os conteúdos específicos e a partir destes chegar as operações 

cognitivas necessárias para resolver cada questão. Quanto a esse critério, as questões 

analisadas atendem as competências e conteúdos previstos nas diretrizes de forma 

equilibrada.  

No que se refere a classificação das questões em termos de operações cognitivas, 

entendemos que essa pode ser uma ferramenta para auxiliar na compreensão do nível de 

dificuldade destas, e consequentemente desenvolver um novo olhar para acompanhar o 

desempenho e a formação dos nossos estudantes. 

Ainda em termos de operações cognitivas, as questões de 2011 apresentaram nível 

de dificuldade de fácil para médio, ou seja, inferior aos categorizados nas questões de 

2014, cujo nível de complexidade encontrado foi de médio-difícil para difícil. Nesse 

sentido, observamos que mesmo as questões de 2014 apresentando-se mais difíceis que 

as de 2011, em termos de operações cognitivas, os alunos da UFRN estão conseguindo 

respondê-las. 

Outra observação é a diferença entre correlação das operações cognitivas Alonso 

(2000) e o índice de facilidade (Inep) para classificar o nível de dificuldade. Questões 

com nível médio-difícil, segundo as operações cognitivas presente na taxonomia de 

Alonso (2000), exemplo questões 26, 29, 30 e 31 de 2014, para o Inep que classifica as 

questões com base no percentual de acerto, é fácil. As questões com nível médio, segundo 

Alonso (2000), exemplo questões 33 e 34 de 2011, para o Inep é difícil. Por sua vez, a 

questão 31, para o Inep tem nível de dificuldade médio enquanto para Alonso o nível é 

fácil. Essa diferença nos resultados mostra que a análise realizada nos relatórios considera 

apenas dados estatísticos, sem considerar as operações cognitivas necessária ao 

graduando para solucionar o problema envolvido na questão. Neste sentido, nossa 

contribuição em termos didáticos é analisar as questões em função de um novo critério: 

As operações cognitivas exigidas ao graduando para solucionar as questões do ENADE.  
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 No que tange o desempenho dos alunos nas provas, em 2011 obtiveram resultado 

menor que em 2014, cujo maior percentual de acerto foi 70,1%,  mesmo as questões tendo 

nível de complexidade maior que as questões de 2011, ano em que o maior percentual de 

acerto das questões analisadas não ultrapassou 59,6%. 

Em relação a comparação destes dados com a estrutura curricular ativa até 2010.2 

e a ativa a partir de 2011.1 na UFRN, ainda não temos nenhum resultado conclusivo, 

serão necessários outros instrumentos para acompanhar esse processo. Nossa sugestão é 

analisar todas questões aplicadas nos enxames, entrevistar professores que compõe o 

corpo docente do curso de Química da Universidade e egressos que passaram por essa 

transição. 

Por fim, consideramos que esses resultados mostram como a prova do ENADE 

está sendo posta para os graduandos, a coerência entre as competências e conteúdos 

estudados ao longo da formação e o proposto pela diretrizes para o curso de Licenciatura 

em Química, o desempenho dos alunos da UFRN nesse exame e o grau de dificuldade 

exigido nas questões em termos de operações cognitivas e estatísticos. Dados estes que 

agregam elementos para acompanhar, no âmbito interno, a qualidade do curso de 

Licenciatura em Química da UFRN.  
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