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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar erros nas questões de Língua Portuguesa das 

provas do ENEM aplicadas entre 2013 e 2016, visto que esse exame possibilita identificar 

dificuldades de aprendizagens dos estudantes em relação ao conteúdo do ensino médio. A 

metodologia aplicada foi a de análise de erros, que tem sido relevante para o aprimoramento 

do processo de ensino e aprendizagem, pois pode apontar as dificuldades de aprendizagem 

dos estudantes em conteúdos abordados na sala de aula e levantar as necessidades de 

adequação e desenvolvimento dos conteúdos a fim de aperfeiçoar a atuação do professor e o 

desempenho dos estudantes. Além do erro na aplicação do conteúdo da Língua Portuguesa 

para solução das questões, também foi verificada a concepção de erro de leitura, nos sentidos 

amplo e estrito, que configura a única competência linguística possível de ser aferida nesse 

tipo de avaliação. O corpus da pesquisa foram os desempenhos dos candidatos à UFRN 

selecionados na primeira chamada do SISU, nos anos de 2014 a 2017, os quais, apesar de se 

tratar de estudantes com o melhor desempenho, ainda demonstraram dificuldades em alguns 

conteúdos da disciplina. Os dados revelaram questões com baixo e muito baixo desempenhos, 

com destaque para questão 106, da prova de LCT de 2016, que teve o mais baixo desempenho 

nos quatro anos em estudo. Os conteúdos em que os candidatos apresentaram maiores 

dificuldades foram: coesão textual, variação linguística, metalinguagem, intertextualidade e 

estratégias argumentativas. Em relação à leitura, verificou-se uma dificuldade maior em 

relação à leitura em sentido amplo, que se refere à mobilização do conhecimento da disciplina 

para resolução da questão. Por meio dessa análise, este trabalho pode proporcionar ao 

professor de língua portuguesa do ensino médio um retorno do seu trabalho como também 

contribuir com a reflexão sobre as práticas docentes e resultar em uma melhoria nos processos 

desenvolvidos em sala de aula nessa disciplina. 

 

Palavras-chave: Erros. Dificuldades de aprendizagem. Leitura. Língua Portuguesa. ENEM. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to analyze errors in the Portuguese language questions of the ENEM 

tests applied between 2013 and 2016, since this exam makes it possible to identify students' 

learning difficulties in relation to high school content. The methodology applied was that of 

error analysis, which has been relevant for the improvement of the teaching and learning 

process, as it can point out the students' learning difficulties in content approched in the 

classroom and raise the needs for adaptation and development of the content in order to 

improve the teacher’s proceeding and the students’ performance. In addition to the error in the 

application of the content of the Portuguese language to the solution of the questions, the 

conception of reading error was also verified, in the broad and strict senses, which constitutes 

the only possible linguistic competence to be assessed in this type of evaluation. The corpus 

of the research was the performance of the candidates to UFRN selected in the first call of the 

SISU, in the years 2014 to 2017, which, despite being the students with the best performance, 

still demonstrated difficulties in some contents of the discipline. The data revealed issues with 

low and very low performances, with emphasis on question 106, of the 2016 LCT test, which 

had the lowest performance in the four years under study. The contents in which the 

candidates presented greater difficulties were: textual cohesion, linguistic variation, 

metalanguage, intertextuality and argumentative strategies. In relation to reading, there was a 

greater difficulty in relation to reading in the broad sense, that refers to the mobilization of the 

subject's knowledge to solve the question. Through this analysis, this work can provide high 

school teachers of the Portuguese language with a return from their work as well as to 

contribute to the reflection on teaching practices and result in an improvement in the 

processes developed in the classroom in that discipline. 

 

Keywords: Errors. Learning difficulties. Reading. Portuguese language. ENEM. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA1, na sigla em inglês) revelaram uma queda de pontuação nas três 

áreas avaliadas: ciências, leitura e matemática. Em uma análise do desempenho no exame, 

Sassaki et al. (2018) apontam que, em 2015, o Brasil ficou na posição 59 a 66, com médias 

de notas em matemática (401 pontos), leitura (407 pontos) e ciências (377 pontos), abaixo 

das médias dos alunos avaliados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)2 (de respectivamente 493, 493 e 490 pontos). “Essas médias não 

representaram melhora em relação aos últimos anos. A média brasileira de ciências tem se 

mantido estável desde 2006, e a de leitura, desde 2000” (Sassaki et al., 2018, p. 1).  

Na edição 2018 da mesma avaliação, os resultados não são tão diferentes: 68,1% 

dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuem nível básico de matemática; 

em ciências, o número chega a 55%; e, em leitura, o índice é de 50%. Na América do Sul, 

o Brasil fica em último lugar em matemática e ciências e é o segundo pior em leitura3. 

Por sua vez, segundo dados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP)4, nos anos de 2013 a 2018, a nota média dos 

estudantes na prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) têm 

demonstrado pouca variação: entre 490,01 e 526,90, sendo a variação da nota mínima entre 

                                            
1 Criado em 1997, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) avalia os sistemas 

educacionais básicos de membros da OCDE e não-membros convidados em uma pesquisa, aplicada 

a cada três anos, sobre habilidades e conhecimentos de estudantes aos 15 anos. O exame avalia 

conhecimentos das áreas cognitivas – ciência, leitura e matemática –, levando o estudante a 

interpretar textos, resolver problemas matemáticos e explicar fenômenos científicos. (Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-

internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-

ocde. Acesso em: 05 jan. 2020). 
2 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) constitui foro 

composto por 35 países, dedicado à promoção de padrões convergentes em vários temas, como 

questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. O MEC mantém parceria com a 

OCDE para a promoção de políticas públicas voltadas à melhoria da educação. (Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-

internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-

ocde. Acesso em: 05 jan. 2020). 
3 Dados disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/ 

contente/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-

brasil/21206. Acesso em: 12 abr. 2021. 
4 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é subsidiar a formulação de 

políticas educacionais dos diferentes níveis de governo com intuito de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do país. (Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-o-inep. Acesso em: 05 jan. 2020 [Adaptado]).  
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286,50 e 318,8 e da nota máxima entre 788,80 e 846,40. Nesse cenário, alguns estudos 

sobre o desempenho nesse tipo de avaliação têm sido desenvolvidos, com enfoque não 

somente nos resultados dos estudantes, mas em como a análise de provas de avaliação 

externa à escola pode apontar caminhos para o ensino no nível médio. 

A perspectiva de analisar provas do ENEM como forma de avaliar e contribuir para 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem nos instiga desde 2009, no âmbito de 

nosso trabalho de análise pedagógica das questões do vestibular e de concursos realizados 

pelo Núcleo Permanente de Concursos (COMPERVE) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Nesse ano, recebemos o convite para compor a equipe 

pedagógica daquela instituição, atividade que nos trouxe uma nova visão sobre a avaliação 

realizada em processos seletivos, desde a elaboração até a correção de questões objetivas e 

discursivas. 

A partir de 2015, a COMPERVE, com o apoio da Fundação Norte-Rio-Grandense 

de Pesquisa e Cultura (FUNPEC)5, passa a desenvolver um projeto de pesquisa intitulado 

“Análise dos processos de avaliação realizados pela COMPERVE”, composto de três 

metas: uma relativa ao ingresso na UFRN via ENEM; outra que acompanha a vida do 

estudante universitário; e uma terceira que diz respeito à participação do aluno egresso da 

UFRN nos concursos públicos realizados pela COMPERVE.  

Este trabalho se insere no âmbito da meta relativa ao ENEM. Nessa meta, a equipe 

realizou, a partir dos microdados fornecidos pelo INEP, uma análise, inicialmente, do 

desempenho dos candidatos que foram selecionados e, em seguida, do desempenho dos 

candidatos que não foram selecionados para a UFRN nas provas do ENEM realizadas entre 

os anos de 2013 e 2016, e foram selecionados na primeira chamada do SISU6 de 2014 a 

2017, em todas as áreas do conhecimento. Com essa pesquisa, foram produzidas 

publicações com o objetivo de dar um retorno às escolas a respeito da aprendizagem de 

seus estudantes. 

                                            
5 A FUNPEC é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica 

própria e com autonomia patrimonial, financeira e administrativa e com estatuto próprio, cuja 

missão é: “Estimular, apoiar e gerenciar atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, promovendo a integração entre a UFRN e a 

Comunidade, através de parcerias com Instituições Públicas e Privadas” Disponível em: 

http://www.funpec.br/site/index.php?url=./funpec_quem_somos.html. Acesso em: 5 jan. 2020). 
6 Sistema de Seleção Unificada – é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do 

qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de acordo com a nota alcançada. Disponível em: 

https://sisu.mec.gov.br/#/#oquee. Acesso em: 11 fev. 2021. 
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A partir da análise desses dados, decidimos investigar os erros cometidos pelos 

estudantes nas provas da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, especificamente 

nas questões de Língua Portuguesa, e, com esses resultados, levantar hipóteses a respeito 

das dificuldades de aprendizagem dos estudantes nessa disciplina, na última etapa da 

educação básica.  

Neste trabalho de pós-graduação, e dando seguimento ao trabalho iniciado no 

projeto da COMPERVE, serão feitas as análises dos erros e dificuldades de aprendizagem 

nas questões de Língua Portuguesa da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias 

revelados a partir dos resultados dos candidatos que conseguiram notas suficientes, nas 

edições de 2013 a 2016 do ENEM, para serem selecionados na primeira chamada do 

Sistema de Seleção Unificada – SISU –, para a UFRN, nos anos de 2014 a 2017.  

A escolha por analisar o desempenho dos candidatos com melhor colocação na 

seleção do SISU se deu pela necessidade de minimizar a influência de aspectos, tais como 

os pessoais, sociais, culturais ou emocionais envolvidos na participação no exame, que são 

externos à materialidade dos dados estudados, de modo que o desempenho verificado seja  

suficiente para as análises. Sendo os melhores colocados, pressupõe-se que os candidatos 

apresentem menores dificuldades de estudo e tenham maior acesso a recursos pedagógicos, 

ou seja, estejam mais bem preparados para responder as provas. Portanto, os erros 

cometidos por esses “melhores estudantes” podem revelar necessidades que ainda existem 

ne ensino da disciplina. 

Advém da perspectiva de dar um retorno aos professores de Língua Portuguesa em 

escolas de ensino médio do Rio Grande do Norte sobre o desempenho dos estudantes nessa 

prova o interesse em analisar a prova do ENEM, um instrumento que possibilita uma visão 

sobre a formação acadêmica dos estudantes dentro do que preconizam os documentos 

oficiais para esse nível de ensino. Ademais, a partir dessa análise e do levantamento das 

dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa relacionadas a essa prova, torna-se 

possível dar um retorno à escola de modo que haja adequações e ajustes no planejamento 

da disciplina a fim de suprir as dificuldades reveladas pelo resultado do exame.  

Gostaríamos de ressaltar que, durante o desenvolvimento do projeto da 

COMPERVE/FUNPEC e do início da escrita desta dissertação, o Ministério da Educação 

ainda não havia finalizado o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 

ensino médio, a qual foi homologada em dezembro de 2018, portanto não constam nesta 

pesquisa dados relativos a como esse documento influencia na estrutura da prova em 

análise. A despeito disso, não poderíamos deixar de constar neste trabalho algumas 
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informações relevantes sobre a BNCC. De acordo com o texto publicado em 2018, a 

BNCC 

 
é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7). 

 

Na BNCC, definem-se competências e diretrizes para nortear os currículos no país. 

A competência é definida como sendo a mobilização de conhecimentos conceituais e 

procedimentais, de habilidades de naturezas práticas, cognitivas e socioemocionais, de 

atitudes e de valores com vistas à resolução de demandas complexas da vida cotidiana, ou 

aquelas advindas do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa proposta alinha-

se à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)7. 

No documento, são definidas 10 competências gerais para as quatro áreas do 

conhecimento: 1) Linguagens e suas Tecnologias, 2) Matemática e suas Tecnologias, 3) 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e 4) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Além das gerais, cada área tem suas competências específicas. 

A principal diferença em relação ao currículo praticado desde a implantação do 

Novo Ensino Médio é o estabelecimento de cinco itinerários formativos a serem oferecidos 

aos estudantes, que correspondem às quatro áreas do conhecimento mais o itinerário da 

formação técnica e profissional. Conforme o que preconiza a LDB, Art. 35-A, § 5º, o 

estudante do ensino médio terá um total de 1800 horas, que, com a mudança proveniente 

da implantação da BNCC, serão distribuídas entre parte comum da Base e o itinerário 

formativo de escolha. Essa flexibilização tem como objetivo valorizar o protagonismo 

juvenil e estimular a interdisciplinaridade no ensino. 

Com a Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/ 2017) e a homologação da BNCC, o 

Exame Nacional do Ensino Médio passa por uma mudança significativa. A prova será 

aplicada em dois dias, sendo o primeiro para as questões relativas ao conteúdo comum da 

Base, e o segundo para uma prova específica, sobre os referenciais dos itinerários 

formativos, de acordo com a área do ensino superior a qual o candidato escolher. Essas 

mudanças em relação à dinâmica da prova começaram a ocorrer em 2017. 

                                            
7 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. 

Acesso em: 11 nov. 2020. 
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A implantação da BNCC no ensino médio foi planejada para ocorrer entre os anos 

de 2020 e 2022. A partir dessa implementação, será possível empreender estudos relativos 

ao perfil da prova e ao desempenho dos estudantes nessa nova estrutura do exame, o que 

pode subsidiar avaliações sobre esse nível de ensino após a reforma. 

A seguir, explicitamos o objeto de estudo, o problema de pesquisa e os objetivos, 

geral e específicos, deste trabalho de dissertação. 

 

1.1 Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo são os erros e as dificuldades de aprendizagem nas questões de 

Língua Portuguesa da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias dos candidatos que 

se submeteram à UFRN via ENEM entre os anos de 2013 a 2016 e foram selecionados na 

primeira chamada do SISU de 2014 a 2017.  

 

1.2 Problema 

 

Quais os erros e as dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa, nas 

questões da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias do ENEM, apresentados 

pelos candidatos selecionados em primeira chamada para a UFRN via SISU, entre os anos 

de 2014 a 2017? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar erros e dificuldades de aprendizagem nos conteúdos abordados nas 

questões de Língua Portuguesa na prova do ENEM a partir do desempenho dos candidatos 

que foram selecionados em primeira chamada para a UFRN nos anos de 2014 a 2017, a 

partir dos microdados fornecidos pelo INEP. 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Traçar o perfil de desempenho dos candidatos nas 61 questões de Língua Portuguesa 

do ENEM, nos anos de 2013 a 2016. 
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2. Determinar os temas/conteúdos das questões de Língua Portuguesa com muito baixo e 

baixo desempenhos nas provas do ENEM de 2013 a 2016. 

3. Analisar os erros dos alunos selecionados para ingressarem na UFRN em cada questão 

com muito baixo e baixo desempenhos na prova de Língua Portuguesa nos anos em 

estudo.  

4. Relacionar os erros com possíveis dificuldades de aprendizagem a partir de estudos 

sobre a temática em questão. 

Após esta introdução, trataremos do estado da questão relacionada ao estudo dos 

erros em questões objetivas de Língua Portuguesa. 

 

1.4 Estado da questão 

 

No contexto educacional, a avaliação é um importante instrumento através do qual 

o professor tem um retorno do seu próprio trabalho e deve, portanto, contribuir para a 

reflexão sobre as práticas e resultar em uma melhoria nos processos desenvolvidos em sala 

de aula. 

Porém, alguns profissionais da educação ainda a consideram um instrumento de 

mensuração apenas do conhecimento do aluno. Um exemplo dessa visão é o fato de órgãos 

públicos ou privados que desejam medir a qualidade do ensino em determinadas 

instituições submetê-las a uma prova realizada pelos alunos. São os casos de testes em 

larga escala, tais como as avaliações do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), e as avaliações censitárias do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB)8, quais sejam: a) a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), uma 

avaliação censitária que ocorre bianualmente aplicada com estudantes do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas regulares, para avaliar os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa, de alfabetização Matemática e das condições de oferta 

do Ciclo de Alfabetização das redes públicas; b) a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC, ou Prova Brasil) uma avaliação realizada bianualmente com estudantes 

dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental regular das escolas públicas das redes municipais, 

                                            
8 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em 

larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores 

que podem interferir no desempenho do estudante. [...] Realizado desde 1990, o Saeb passou por 

várias estruturações até chegar ao formato atual. A partir de 2019, a avaliação contempla também a 

educação infantil, ao lado do ensino fundamental e do ensino médio. (Disponível em: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb. Acesso em: 

29 out. 2020). 
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estaduais e federal; e c) a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), avaliação 

aplicada bianualmente a estudantes das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas 

e rurais, matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino 

Médio. É a desenvoltura e o resultado dos estudantes nesse tipo de avaliação que 

determina, para os seus aplicadores, a qualidade do trabalho da instituição. Assim, a 

competência do trabalho da escola é medida pela habilidade dos seus alunos em solucionar 

as questões propostas nessa prova. 

Para diversos setores da sociedade, o resultado da avaliação é reconhecido como 

um reflexo da estrutura das escolas e das práticas pedagógicas do professor, e deve, como 

tal, servir de subsídio para a revisão e reformulação do processo ensino e aprendizagem. 

Nesse contexto, pode-se incluir o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o qual será 

apresentado com mais detalhes na seção 2.4. A avaliação resultante do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), em sua origem, também tinha esse objetivo. Porém, tal perspectiva 

mudou desde que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) passaram a utilizar o 

resultado do ENEM como forma de ingresso em suas cadeiras a partir de 2004. 

O ENEM tem sido uma das temáticas de destaque entre os estudos e pesquisas 

desenvolvidos na área de educação nas últimas décadas. Pesquisadores como Maria Helena 

Guimarães de Castro e Sergio Tiezzi (2005), Wagner Bandeira Andriola (2011), Lais 

Basso Costa-Beber e Otavio Aloisio Maldaner (2012) e Rodrigo Travitzki (2013) vêm 

desenvolvendo as temáticas desde a Reforma do Ensino Médio e o Novo Ensino Médio 

com foco na importância de se estudar o ENEM para o redimensionamento desse nível de 

ensino e para das políticas públicas de acesso e permanência no ensino superior. 

Castro e Tiezzi (2005, p.133) revelam que o ENEM poderia ser considerado um 

instrumento indutor de mudanças, na medida em que “expressa no que é avaliado aquilo 

que deveria ter sido ensinado”. Portanto, estudos que analisam os resultados desse exame 

podem trazer uma importante contribuição para que a escola avalie as necessidades de 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, a prova do ENEM, como uma visão externa do processo, transforma-

se, de mera avaliação do conhecimento adquirido pelo aluno, em subsídio para uma 

proposta de trabalho nos cursos de formação docente e para um debate dentro das próprias 

escolas sobre os métodos, conteúdos e objetivos destinados a esse nível do ensino, focado 

nas diretrizes que estruturam a prova. Assim, as escolas assumiriam o papel da autonomia 

para  
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repensar o ensino médio, discutindo a relação entre conteúdos exigidos 

para ingresso na educação superior e habilidades que seriam 

fundamentais, tanto para o desempenho acadêmico futuro, quanto para a 

formação humana (BRASIL, 2009a). 

 

De um fim a avaliação passa a ser um meio. 

Imbuída nesse contexto e diante das nossas inquietações como docente e 

pesquisadora da educação básica, analisamos a prova da área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, mais precisamente as questões relativas à Língua Portuguesa, com vistas a 

identificar e caracterizar os conteúdos em que os candidatos apresentaram erros mais 

frequentes e, após a análise desses erros, levantar hipóteses sobre as dificuldades de 

aprendizagem a estes relacionadas. 

Para fundamentar nossas análises, empreendemos uma busca de trabalhos que 

tratassem dessa temática na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e 

em alguns repositórios de universidades do país. As palavras e expressões chave foram 

aquelas que abrangem as categorias de análise por nós escolhidas: erro(s); dificuldades de 

aprendizagem; erros em Língua Portuguesa; dificuldades de aprendizagem em Língua 

Portuguesa; Língua Portuguesa no ENEM. Os resultados encontrados não se relacionavam 

diretamente com a abordagem desta pesquisa, visto que muitos trabalhos que tratam dos 

erros no contexto do ENEM o fazem nas áreas de ciências naturais e matemática, além de 

poucos na área de ciências humanas.  

Além desses resultados, alguns trabalhos relacionados à Língua Portuguesa, quando 

encontrados, tratavam de análise linguística (BARCELLOS, 2014), de análise das redações 

do ENEM (LEAL; SANTOS; MOTTA, 2015) ou sobre aspectos gramaticais abordados na 

prova (SILVA, T., 2013; PAIVA, 2014; ALVES, 2014; MELCHIOR; ANDRÉ, 2016). 

No que diz respeito às dificuldades de aprendizagem, os trabalhos versavam sobre a 

perspectiva da psicologia ou da psicopedagogia entre os quais podem-se citar Souza e 

Silva (2012), Sena (2014), Andreia Andrade (2015), Pires e Pinheiro (2010). 

Com a dificuldade de achar resultados que permitissem uma análise da temática, 

ampliou-se a busca com a inserção de termos afins: questões de múltipla escolha; questões 

de Língua Portuguesa; provas objetivas em larga escala. Realizada essa nova busca, 

alcançaram-se resultados mais aproximados da abordagem que esta pesquisa dá à temática.  

Nesta pesquisa, considera-se importante nessa área o trabalho de Cardoso (2005). A 

autora afirma que uma das especificidades da avaliação de Língua Portuguesa é o fato de 
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que existe uma coexistência nem sempre harmoniosa entre o conteúdo adquirido no 

contexto escolar e os conhecimentos prévios dos estudantes. Para a autora,  

 

As suas vivências linguísticas, colidindo eventualmente com os padrões 

de realização escolar, tornam difícil uma adequação entre os saberes 

ensinados e avaliados e as experiências pessoais, traduzidas num 

específico conhecimento do mundo (CARDOSO, 2005, p. 4). 

 

Ou seja, a resposta que o estudante dá às demandas das questões de prova podem 

expressar mais a sua experiência de linguagem do que o conteúdo adquirido em sala de 

aula, visto que a contextualização se aproxima de situações reais de comunicação. Além 

disso, nas situações em que a formalidade do texto ultrapassa o nível de linguagem 

comumente empregado pelo estudante, determinados aspectos da linguagem podem não 

ser compreendidos pelos estudantes.  

Em relação à avaliação da Língua Portuguesa no ENEM, destacam-se estudos de 

Annelay Rocha (2012), Rosana Alves (2014), Márcia Maria Cândido (2014), Sammela 

Andrade (2015), Thiago De Oliveira (2015), Renata Barcelos (2015), Sammela Andrade e 

Raquel Freitag (2016), Silva, Caetano e Souza (2018), entre outros, que enfocam aspectos 

da análise linguística da produção escrita dos estudantes e a abordagem da gramática, da 

variação linguística e da leitura na provas do ENEM, conforme apresentados no 

Quadro 01, a seguir. 

 

Quadro 01 – Pesquisas relacionadas à Língua Portuguesa no ENEM 

AUTOR (ANO) TRABALHO TEMA 

Rocha (2012) Dissertação 
Comparação entre competências na Matriz de Referência do ENEM e 

os conteúdos no currículo do 3º ano do EM em Salvador. 

Alves 

(2014) 
Artigo 

Diagnóstico do perfil das questões de gramática nas provas do ENEM, 

edições 2012 e 2013. 

Candido  

(2014) 
Artigo 

Análise das questões com base na matriz de competências e 

habilidades considerando a concepção de leitura, a interpretação de 

textos, a estrutura textual e a variação linguística e semântica. 

Sammela 

Andrade (2015) 
Dissertação 

Análise da abordagem da variação linguística nas provas de língua 

portuguesa das edições de 2000 a 2012. 

De Oliveira 

(2015) 
Artigo 

Língua Portuguesa no ENEM: análise das questões das provas de 2006 

a 2014. 

Barcellos (2015) Artigo 
Análise das questões que tratam das relações entre recursos expressivos 

e efeitos de sentido no ENEM 2014. 

Andrade e Freitag 

(2016) 
Artigo 

O uso dos gêneros textuais como suportes às questões que tratam de 

variação linguística na prova de LCT, no período de 1998 a 2012. 

Silva, Caetano e 

Souza (2018) 
Artigo 

Estudo sobre o desempenho dos alunos no ENEM em questões 

referentes ao uso da língua materna, com foco na análise linguística. 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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Annelay Peneluc da Rocha (2012) realizou, como trabalho de mestrado, um estudo 

comparativo entre as competências a serem aferidas segundo a Matriz de Referência do 

ENEM e os conteúdos da Língua Portuguesa dispostos na organização curricular do 3° 

Ano do Ensino Médio em escolas estaduais de Salvador. Após uma análise documental e 

entrevista semiestruturada com professores da rede, a autora constatou não haver relação 

entre as competências da Matriz de Referência do ENEM e os planos de curso dos 

professores. Além disso, verificou que os docentes não se reportam aos documentos 

oficiais que regem e contemplam as competências para o Ensino Médio e que sua maior 

fonte de dados é o livro didático e os planos de curso de anos anteriores. 

Rosana F. Alves (2014), em artigo publicado no Caderno do Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos, desenvolve diagnóstico do perfil das questões de 

gramática nas provas do ENEM, edições 2012 e 2013. O objetivo do trabalho foi 

identificar: “a relação entre a natureza das questões de gramática do ENEM e as 

concepções de língua/gramática”, considerando a análise linguística na perspectiva dos 

gêneros textuais, em contexto de multimodalidade e multiletramentos; e “a relação das 

questões (presentes no Corpus) com a sociolinguística educacional”, considerando 

conceitos que predominam na teoria da variação e da mudança linguísticas. A autora 

determinou, para a análise das 28 questões, duas grandes categorias: “Usos de recursos 

linguísticos em função da construção dos sentidos” e “Variação linguística”. De acordo 

com a análise empreendida, essas categorias foram abordadas de modo a correlacionar 

“abordagens linguísticas que sejam relevantes na formação e construção das identidades 

sociolinguísticas dos sujeitos” (p. 192) e “considerando fenômenos social e culturalmente 

localizados” (p. 193). Desse modo, pela correlação entre a análise e o que preconizam os 

documentos norteadores do ENEM, Rosana Alves (2014) conclui que “há pertinência na 

abordagem das questões relacionadas à gramática/língua/linguagem, em todos os dados 

analisados” (p. 193). 

Márcia Mª Lima Candido (2014), em artigo para a mesma publicação, discutiu as 

questões da prova de LCT que abordam o conteúdo da LP. A autora analisou as questões 

com base na matriz de competências e habilidades considerando a concepção de leitura, a 

interpretação de textos, a estrutura textual e a variação linguística e semântica. A pesquisa, 

de cunho bibliográfico e documental, levou à conclusão de que as questões exigem 

habilidade leitora do candidato e consideram a concepção de linguagem como interação, 

ou seja, “a leitura dos textos não se limitava a um simples processo de decodificação” 

(p. 381). 
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Sammela Rejane de Jesus Andrade (2015), em sua dissertação, trata da abordagem 

da variação linguística nas provas de Língua Portuguesa das edições de 2000 a 2012 com o 

objetivo de observar como são tratadas as teorias da língua e as descrições linguísticas. 

Nesse estudo, a autora constatou que as terminologias entre perguntas e respostas das 

questões analisadas “tendem a levar o candidato a responder sobre fatos em torno da 

gramática tradicional ainda atrelados a supremacia de uma dada variante” (p. 80). Além 

disso, o trabalho revela que, como reflexo do que preconizam as orientações dos 

documentos norteadores, o tema da variação linguística vem sendo abordada na prova na 

forma de “situações reais de comunicação por intermédio de recursos textuais, a exemplo 

das histórias em quadrinho e diálogos, abordando a oralidade e informalidade da língua” 

(p. 80), porém a escola ainda não estava preparando o estudante para a abordagem 

sociolinguística no ensino da língua. 

Thiago Soares De Oliveira (2015) escreveu um artigo para a revista Entretextos 

com o objetivo analisar o conteúdo das questões de Língua Portuguesa abordado nas 

provas do ENEM entre os anos de 2006 e 2014 em relação aos conhecimentos 

gramaticais/linguísticos. Como principais resultados e conclusões, o autor verificou que 

houve um esgotamento dos temas de Língua Portuguesa em três subcategorias: 

gramática/variedade padrão, níveis de linguagem e sociolinguística. Em todos os anos em 

análise, a prova apresentava questões referentes à subcategoria gramática/variedade 

padrão, enquanto a presença de questões nas demais subcategorias se comportou de forma 

intermitente. O autor verificou também que “os exames apresentam tanto questões que 

facilmente poderiam ser resolvidas pelo puro conhecimento do padrão gramatical quanto 

questões que necessitam do apoio do texto para a resolução” (p. 68). A partir desses 

achados, De Oliveira (2015) conclui que, apesar de algumas questões poderem ser 

solucionadas com base apenas em conteúdos, sem a necessidade do apoio em textos, a 

presença destes representa uma “tendência que se coaduna com as bases legais analisadas e 

com as propostas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais” (p. 69). 

Renata da Silva de Barcellos (2015), em artigo para os Cadernos do Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia, apresenta uma análise de questões linguísticas 

referentes ao “Tópico V – Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido” das 

provas do Novo ENEM até 2014, com enfoque nas competências e habilidades a serem 

desenvolvidas em Língua Portuguesa. De acordo com a autora, em muitas questões, “a 

gramática é tomada em sua dimensão apenas normativa, sem se preocupar como esta atua 
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na construção dos sentidos mais globais dos textos” (p. 262), o que contraria o que diz a 

Matriz de Referência da prova. 

Sammela Rejane de Jesus Andrade e Raquel Meister Ko Freitag (2016), em artigo 

publicado na revista Interfaces Científicas – Educação, referem a relevância de conhecer 

melhor as metodologias adotadas na prova de LCT do ENEM, principalmente no que diz 

respeito à concepção de língua utilizada nessa avaliação, visto que consta de questões de 

Língua Portuguesa e uma redação. Esse artigo está alinhado aos objetivos do projeto “O 

impacto da prova de redação do Enem no currículo da rede pública estadual de Sergipe”, 

financiado pelo Edital do Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas 

para o Estado (NAPS), da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica de 

Sergipe (FAPITEC), e se propõe a investigar como se dá o uso dos gêneros textuais como 

suportes às questões que tratam de variação linguística na prova de LCT, analisando as 

provas aplicadas de 1998 a 2012. As autoras, após análise do corpus, chegaram a 

conclusão de que, considerando a presença da temática da variação linguística na 

avaliação, por meio de situações reais de comunicação, materializadas em gêneros que 

abordam a oralidade e a informalidade da língua, tais como histórias em quadrinhos e 

diálogos, “ainda é preciso promover alterações necessárias no ensino da Língua 

Portuguesa” (ANDRADE, S.; FREITAG, 2016, p. 81). E reforçam que urge o atendimento 

às novas demandas, “atendendo à dinâmica social de mudança, uma vez que não cabe mais 

conceber a língua como algo estático” (ANDRADE, S.; FREITAG, 2016, p. 81). 

Mariane Mérida Silva, Joane Marieli Pereira Caetano e Carlos Henrique Medeiros 

de Souza (2018, p. 161), em artigo publicado na Revista Signos, avaliam o desempenho 

dos alunos no ENEM em questões que abordem habilidades referentes à “capacidade de 

analisar os contextos de aplicação da língua portuguesa em uso”. Diante dos resultados da 

pesquisa, os autores concluíram que os alunos apresentam uma dificuldade considerável 

em “pensar o Português fora das terminologias contidas nos apêndices gramaticais” (p. 

172), ou seja, fora da metalinguagem gramatical. A maioria dos candidatos, diante de 

questões que abordam o funcionamento da língua em situações cotidianas, revelam estar 

despreparados para respondê-las. 

Outros trabalhos também foram encontrados, porém com temática mais específicas, 

como a abordagem discursiva das provas (CORREIA, 2015), a multimodalidade nas 

questões da prova (BENTO, 2017; GOMES; NOGUEIRA, 2017), além de trabalhos sobre 

as mudanças advindas com a chegada do exame em substituição dos vestibulares 
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(MILDNER; SILVA, 2002). Em todos, porém, encontra-se uma reflexão comum: o ENEM 

como impulsionador de mudanças no ensino de Língua Portuguesa na educação básica. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. Neste primeiro, apresentam-se 

o contexto da pesquisa, o objeto de estudo, o problema, os objetivos geral e específicos e o 

estado da questão.  

No segundo capítulo, apresentam-se os fundamentos teóricos para as análises 

empreendidas nesta pesquisa, com as concepções de Linguagem, Texto, Leitura, Erro e 

Dificuldades de Aprendizagem, além da estrutura da prova do ENEM, enfatizando a prova 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e as questões de Língua Portuguesa. 

O terceiro capítulo apresenta os fundamentos metodológicos e as etapas de 

realização da pesquisa, iniciando com a caracterização dos sujeitos até a obtenção dos 

resultados. 

O capítulo quatro traz as análises relativas às competências e habilidades 

exploradas nos anos em estudo; ao desempenho dos candidatos nas questões analisadas; 

aos conteúdos com muito baixo e baixo desempenhos; aos erros dos candidatos nas 

questões; e aos resultados sobre os erros de leitura e as dificuldades de aprendizagem. 

Por fim, no quinto capítulo, apresentam-se as conclusões e sugestões resultantes da 

pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“[...] se chegou a dois consensos: o de que usar a linguagem 

é uma forma de agir socialmente, de interagir com os outros, 

e o de que essas coisas somente acontecem em textos.” 

(ANTUNES, 2009, p. 49). 

 

Para Bakhtin (2016), não se conhece o vocabulário e a estrutura gramatical da 

língua materna por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas por enunciados 

concretos que se ouve e se reproduz durante a comunicação efetiva com outras pessoas. 

Esses enunciados são a realização de uma intenção comunicativa e se concretizam na 

forma de textos, orais ou escritos, os quais têm se tornado o objeto de estudo mais 

relevante no ensino de língua. 

A despeito da importância da abordagem dos textos na escola, “as práticas de 

leitura e de escrita são, muitas vezes, arquitetadas sob a forma de textos que não se 

‘comunicam’, não são os que circulam socialmente” (MARTINS, 2006, p. 244, apud 

FREITAS e SANTOS, 2015). Nesse sentido, os textos trabalhados em sala de aula têm 

pouca ou nenhuma relação com a realidade do aluno, ou, mesmo os que fazem parte da 

realidade do estudante, não são trabalhados de forma significativa para o aluno. 

De acordo com Magda Soares (2002), há uma influência que vem sendo exercida 

sobre a disciplina português concomitantemente pela pragmática, pela teoria da enunciação 

e pela análise do discurso. Essa influência é fundamental, pois traz uma nova concepção de 

língua: 

 
uma concepção que vê a língua como enunciação, não apenas como 

comunicação, que, portanto, inclui as relações da língua com aqueles que 

a utilizam, como o contexto em que é utilizada, com as condições sociais 

e históricas da sua utilização (SOARES, 2002, p. 173). 

 

Atualmente, teóricos que tratam do ensino da língua materna, tais como João 

Wanderley Geraldi (2015), Marcos Bagno (2000) e Irandé Antunes (2009), consideram a 

importância de colocar em evidência o elemento comunicativo da língua. Isso significa 

que, para que se desenvolva no estudante a sua capacidade linguística, a qual depende de 

que este tenha experiência com a língua em situações significativas, deve-se trabalhar com 

a língua em uso. Nessa perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa precisa permitir ao estudante a ampliação das possibilidades dos usos 
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linguísticos em uma perspectiva crítica e de utilizar esse conhecimento de forma funcional 

em sua vida. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei 9394/96, 

juntamente com a Resolução nº 3 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação – CEB/CNE, de 21 de novembro de 20189, que atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, propõem que o currículo do Ensino Médio 

inclua a competência no uso da Língua Portuguesa como instrumento de comunicação e 

como processo de constituição de conhecimento e de exercício de cidadania. Além desses 

documentos, ainda são importantes para esse contexto as Orientações curriculares de 

ensino médio (OCEM)10, as quais definem o domínio da língua como elemento 

fundamental para a participação social efetiva do cidadão.  

Esses preceitos, preconizados nos documentos oficiais, fazem parte dos referenciais 

que fundamentam a elaboração da prova do ENEM. Portanto, para que se procedam 

análises sobre as questões de prova desse exame, deve-se levar em conta as concepções 

teóricas que fundamentem o seu fazer pedagógico, entre elas, as de linguagem, texto e 

leitura. Além dessas, reflete-se também sobre a concepção de erro na perspectiva da 

Língua Portuguesa a fim de subsidiar a análise das questões. 

 

2.1 Concepção de linguagem  

 

No ENEM, a prova da disciplina de Língua Portuguesa assume como concepção 

basilar a linguagem, que, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM)11, Parte II, é considerada 

 

como a capacidade humana de articular significados coletivos e 

compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de 

acordo com as necessidades, experiências da vida em sociedade. A 

principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido 

(BRASIL, 2000a, p. 5). 

 

No ENEM, a linguagem é vista como prática social, dentro de uma concepção 

sociodiscursivo-interacionista. Linguagem é um fenômeno social por natureza, um lugar de 

                                            
9 Substitui a Resolução nº 3 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – 

CEB/CNE, de 26 de junho de 1998. 
10 As OCEM substituíram os PCN de ensino médio em 2006. 
11 Documento que delimita a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias dentro da proposta 

para o Ensino Médio. 
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interação humana, cuja atuação ocorre numa via de mão dupla: o falante/escrevente age 

sobre o ouvinte/leitor constituindo mútuos compromissos e vínculos que não preexistiam à 

fala (GERALDI et al., 2011, p. 33). 

Nessa perspectiva, a linguagem é constituída e constitutiva da realidade, emerge 

das práticas sociais e é responsável por constituir e fazer circular os diversos discursos 

característicos dessas práticas, discursos estes intrinsecamente ligados às inúmeras esferas 

da atividade humana, em que a linguagem ocupa papel de destaque 

(VOLÓCHINOV, 2017). Assim, compreende-se a linguagem para além da expressão do 

pensamento ou do domínio de um código ou de um conjunto de regras para transmitir 

mensagens.  

De acordo com Antunes (2009, p. 22), “[...] a linguagem é o suporte, a mediação 

pela qual tudo passa de um indivíduo a outro, de um grupo a outro, de uma geração a outra. 

E é também o meio pelo qual se criam e se instauram os valores que dão sentido às coisas, 

inclusive ao próprio homem”. Corrobora-se, assim, a concepção de linguagem enquanto 

interação por meio da qual os sentidos são construídos coletivamente. 

A partir dessa concepção social da linguagem, compreende-se que o processo de 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa precisa estar fundamentado em processos 

interativos da linguagem. Nestes, 

 

os conteúdos tradicionais, principalmente a nomenclatura gramatical, seja 

colocada como uma estratégia para compreensão, interpretação e 

produção de textos, e não como conhecimento primeiro no processo de 

aprendizagem (ANDRADE, S., 2015, p. 41). 

 

De acordo com Sammela Andrade (2015, p. 44), no ensino médio, “o foco deve ser 

a língua em um contexto de práticas sociais e na aquisição do conhecimento 

especializado”. A autora justifica essa perspectiva, principalmente, pelo fato de o ensino 

médio ser a etapa que se encontra entre o ensino fundamental e o ensino superior, o que 

representa a necessidade de o estudante demonstrar uma evolução da etapa anterior e, ao 

mesmo tempo, sua preparação para a seguinte. 

A seguir, discorre-se a respeito da concepção de texto decorrente dessa concepção 

de linguagem assumida nos documentos oficiais da educação básica.  
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2.2 Concepção de texto 

O documento que delimita as áreas do conhecimento para o ensino médio é a 

Resolução nº 3 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – 

CEB/CNE, de 21 de novembro de 2018, com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – Lei 9.394, de 1996, que também define os principais 

conceitos relativos a cada área. Nos PCNEM de Linguagens (BRASIL, 2000a), considera-

se que “a unidade básica da linguagem verbal é o texto, compreendido como a fala e o 

discurso que se produz, e a função comunicativa, o principal eixo de sua atualização e a 

razão do ato linguístico” (BRASIL, 2000a; p. 18). 

Nessa perspectiva, considera-se o texto como evento de interação, a expressão de 

algum propósito comunicativo. Segundo Bakhtin (2016), o texto como enunciado é 

determinado pela intenção e pela realização dessa intenção. A índole do texto é 

determinada pelas inter-relações dinâmicas entre esses elementos (intenção e realização), o 

que leva a ideia de que cada texto é único e singular posto que produzido a partir de uma 

intenção singular. 

Como suporte à visão do texto como produto de atos comunicativos e interacionais, 

Koch (2003, p. 26) afirma que  

 
o texto pode ser concebido como resultado parcial de nossa atividade 

comunicativa, que compreende processos, operações e estratégias que 

têm lugar na mente humana, e que são postos em ação em situações 

concretas de interação social. 

 

Ou seja, na atividade de construção do texto, o indivíduo, intencionalmente e de 

acordo com as condições de produção, coordena suas ações (seleção e ordenação dos 

elementos linguísticos, por exemplo) de forma que atinja uma determinada finalidade 

social, visando a uma maior interação com seus interlocutores para a construção do 

sentido. O texto é, portanto, a materialização de uma intenção comunicativa e é por meio 

dele que o indivíduo pode agir sobre ou interagir com o outro (KOCH, 2003; ANTUNES, 

2009). 

Assim, busca-se, nessa prova, a avaliação por meio de textos em gêneros variados 

de modo que o estudante aplique o conhecimento linguístico como ferramenta para a 

compreensão e a interpretação das ideias neles desenvolvidas. 

Considera-se como texto um enunciado completo, dotado de sentido, que cumpre 

uma intenção comunicativa, que está direcionado a certo público e dentro de uma situação 
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específica de uso. Porém, chama-se a atenção para o fato de que, na prova, o que se 

denomina de texto não é, necessariamente, um texto na acepção que aqui se assume, ou 

seja, um enunciado completo. Vários dos textos base são excertos de crônicas, entrevistas, 

reportagens, entre outros gêneros, o que gera uma oscilação na concepção do que seja um 

texto no corpo da prova.  

Desse modo, para não aprofundar muito nessa discussão, opta-se, neste trabalho, 

por denominar texto base todos os textos verbais e não verbais, sejam completos sejam na 

forma de excertos, que compõem o enunciado de cada questão. 

 

2.3 Concepção de leitura 

 

A leitura é considerada um processo de atribuição de sentidos com vistas à 

interação. Na perspectiva que fundamenta a elaboração da prova do ENEM, o texto 

 
é único como enunciado, mas múltiplo enquanto possibilidade aberta de 

atribuição de significados, devendo, portanto, ser objeto também único de 

análise/síntese. Esse procedimento de estudo da dimensão dialógica dos 

textos pressupõe abertura para construção de significações e dependência 

entre aqueles que se propõem a estudá-los (BRASIL, 2000a, p. 19). 

 

Orlandi (1987, p. 193) afirma que “a leitura é o momento crítico da constituição do 

texto, pois é o momento privilegiado do processo de interação verbal [...]”. A relação entre 

os interlocutores é um dos fatores que constituem o processo da leitura, e que, assim, o 

processo de significação é desencadeado pelos sujeitos (autor e leitor) quando se 

identificam como interlocutores, ou seja, com sujeitos sociais, em um processo dinâmico e 

mutável (ORLANDI, 1987).  

Essa mesma ideia é corroborada por Geraldi et al. (2011, p. 71), quando afirmam 

que “a leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto”. O autor 

confere uma significação ao texto, imaginando seus interlocutores, e o leitor, por sua vez, 

atribui o seu próprio significado de modo que reconstrói o texto por meio da leitura. 

Para Lajolo (1982a, p. 59), “Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o 

sentido de um texto”. A compreensão em leitura constitui-se em uma atividade que integra 

conhecimentos prévios e informações novas em um processo dinâmico de interação com o 

texto para construir um sentido global. Não se trata, portanto, simplesmente de obter 

informação da escrita, mas implica, necessariamente, compreensão (KLEIMAN, 2011).  
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Nesse sentido, considera-se leitura compreensiva aquela em que o leitor se apropria 

do significado global do texto de maneira a ser capaz de reproduzi-lo e utilizá-lo, de modo 

proficiente, na construção de novos sentidos e na solução de problemas. Assim, a leitura 

traduz-se em uma atividade de negociação de sentidos realizada entre leitor e texto e, por 

meio dela, o leitor pode agir no mundo a partir de sua experiência com o texto. 

No contexto do ENEM, o “procedimento de estudo da dimensão dialógica dos 

textos pressupõe abertura para construção de significações e dependência entre aqueles que 

se propõem a estudá-los” (BRASIL, 2000a, p. 19). Dessa forma, o estudante é estimulado a 

buscar o sentido dos textos não somente em sua dimensão física, materializada nos textos 

base que se propõe a analisar, mas na perspectiva do diálogo entre estes e outros, também 

materializados na prova ou não, com os quais possa delimitar contextos, estabelecer 

conexões e construir significações. Esse diálogo possibilitará que o estudante encontre a 

solução para os problemas propostos. 

Nos PCNs para Língua Portuguesa (BRASIL, 2001), a concepção de linguagem 

assumida é a que considera a linguagem como uma forma de ação e interação no mundo, e 

o princípio metodológico é o USO-REFLEXÃO-USO. Nesse viés, o objetivo de ensino da 

língua é produzir/compreender discursos, por meio de uma análise que permita ao 

professor “levantar necessidades, dificuldades e facilidades dos alunos e priorizar aspectos 

a serem abordados/discutidos” (BRASIL, 2001, p. 44). Dessa forma, o professor pode 

revisar os procedimentos e os recursos empregados na produção/compreensão do discurso, 

e, assim, fornecer subsídios para que o estudante reflita sobre suas produções e “se torne 

um produtor de discurso cada vez mais competente” (BRASIL, 2001, p. 44). 

Tomando como base as concepções de linguagem, texto e leitura (linguagem como 

processo de interação verbal) preconizadas nos textos oficiais e que fundamentam a prova 

de linguagens, códigos e tecnologias no ENEM, segue-se a caracterização da prova do 

ENEM em geral, da prova da área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias e, mais 

especificamente, das questões de Língua Portuguesa. 

 

2.4 A prova do ENEM 

 

Iniciada nos anos de 1990, a Reforma do Ensino Médio traz um conjunto de 

princípios de natureza axiológica e pedagógica que tem o objetivo de promover mudanças 

no sistema de ensino e nos projetos educacionais das escolas, além de orientar políticas e 

projetos na área da educação e servir de referência para constituir e desenvolver o currículo 
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nas escolas (NUÑEZ; RAMALHO, 2011). De acordo com a proposta, o ensino médio seria 

a continuação natural, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental e, ao mesmo tempo, a etapa de preparação para a aprendizagem 

desenvolvida no ensino superior, no mundo do trabalho ou na educação profissional 

(RAMAL, 1999). 

Nesse cenário, surge a necessidade de se avaliar a implementação da Reforma nas 

escolas de ensino médio das redes pública e privada. Para a realização dessa avaliação, é 

criado o ENEM como um instrumento que objetivava “avaliar o desempenho individual no 

fim da escolaridade básica, com o objetivo de aferir o desenvolvimento das competências 

fundamentais ao exercício pleno da cidadania” (BRASIL/INEP, 2000b, p. 8). Quando 

aplicado inicialmente, teve um caráter optativo e possibilitava revelar as diferenças entre as 

redes e as deficiências a serem superadas nesta que é considerada a etapa final da educação 

básica.  

Na sua primeira edição, o ENEM teve 157. 221 inscritos e 115.575 participantes. 

Em 2004, o Exame se popularizou pelo fato de os candidatos poderem utilizar os seus 

resultados para concorrer a bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), que 

dava a oportunidade de ingressar em Instituições de Ensino Superior da rede privada. Uma 

década depois de sua implementação, em 2008, o ENEM chegou a 4.018.050 inscritos e, 

em 2010, alcançou número superior aos 4.600.000 inscritos (cerca de 15% de incremento 

em relação a 2008) (ANDRIOLA, 2011). 

Nessa mesma época, ocorre uma modificação no formato do Exame Nacional do 

Ensino Médio, que passou a ser chamado de novo ENEM, com uma consequente 

valorização dos conteúdos curriculares próprios do ensino médio. De acordo com o 

documento denominado “Termo de Referência. Novo ENEM e Sistema de Seleção 

Unificada”, esse fato gera a possibilidade de “utilização dos resultados desse exame para a 

seleção dos ingressantes no ensino superior” (BRASIL, 2009b, p. 1). 

Ao tratar do acesso ao ensino superior por meio do ENEM, na proposta à 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), o MEC revela o objetivo de transformar essa prova num “instrumento de 

indução da reestruturação dos currículos do ensino médio” (BRASIL, 2009a, p. 3). Essa 

visão da reforma da avaliação corroborando para a reformulação das práticas pedagógicas 

encontra respaldo na visão dos diversos autores que tratam do tema avaliação, entre os 

quais destaca-se Perrenoud (2008, p. 21): 

 



33 

 

[...] deve-se mudar a avaliação para mudar a pedagogia, não apenas no 

sentido da diferenciação, mas dos encaminhamentos dos projetos, do 

trabalho por meio de situações-problemas, dos métodos ativos, da 

formação de conhecimentos transferíveis e de competências utilizáveis 

fora da escola. 

 

Para o MEC, “a nova prova traria a possibilidade concreta do estabelecimento de 

uma relação positiva entre o ensino médio e o ensino superior, por meio de um debate 

focado nas diretrizes da prova” (BRASIL, 2009a, p. 3). Esse modelo de avaliação, centrado 

nas competências e habilidades, seria estruturado de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e se tornaria uma “oportunidade histórica para exercer um protagonismo na 

busca pela re-significação do ensino médio”. 

Andriola (2011) ressalta como principal diferença do novo ENEM em relação ao 

antigo modelo o fato de que a estrutura da prova mudou significativamente. Até 2008, a 

prova constava de 63 questões12 interdisciplinares, sem articulação direta com os 

conteúdos ministrados no ensino médio, e o novo ENEM é realizado por meio de provas 

objetivas com 180 questões, divididos em quatro áreas do conhecimento (linguagens, 

códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e 

suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias).  

O novo modelo de prova do ENEM, utilizado desde outubro de 2009, é composto 

por uma redação e 180 questões, sendo 45 para cada uma das quatro áreas: Linguagens, 

códigos e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias. No novo formato do ENEM, a prova é 

interdisciplinar e contextualizada. Suas questões colocam o aluno diante de situações-

problema de modo que avalia não apenas se ele conhece os conceitos abordados nas 

diversas disciplinas, mas se sabe aplicá-los em contextos próximos do real. Para isso, a 

prova tem como base uma Matriz de Referência, que relaciona competências e habilidades 

a objetos do conhecimento de cada área e que foi construída a partir dos PCNEM 

 (BRASIL,  2000a), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9.394/1996, e da 

matriz de competências do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Junto às provas objetivas, o candidato também é avaliado por meio de uma 

produção escrita: o estudante deve elaborar um texto dissertativo-argumentativo de 30 

                                            
12 Para este trabalho, escolheu-se utilizar a nomenclatura “questão” ao invés de “item”, verificado 

em vários trabalhos que tratam das provas do ENEM. Essa escolha se deve ao fato de, na prova, 

esse termo ser utilizado para nomear cada conjunto composto por texto base, enunciado, comando e 

opções de resposta, conforme pode-se ver nas subseções de análise 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, nas 

quais constam imagens que reproduzem as questões conforme aparecem no caderno de prova. 
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linhas, sobre um tema proposto e tendo como apoio uma coletânea de textos motivadores, 

que abordam várias perspectivas sobre o tema, com textos em diferentes gêneros. Essa 

prova também se propõe a avaliar a capacidade de o estudante resolver situações-

problema, visto que exige dele uma proposta de intervenção para a problemática abordada. 

Além dessas mudanças, foi criado, em 2009, o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), controlado pelo Ministério da Educação, que ficaria responsável pelas inscrições 

dos estudantes nas IFES e gerenciaria o processamento e a colocação do candidato de 

acordo com a nota alcançada no exame. Para Costabeber e Maldaner (2012, p. 2), o novo 

formato do ENEM, além de democratizar o acesso às vagas do ensino superior e 

possibilitar a mobilidade acadêmica, tinha o objetivo de “induzir a reestruturação dos 

currículos do EM [Ensino Médio] e, assim, melhorar a qualidade da educação”. 

 

2.5 A prova de Linguagens Códigos e suas Tecnologias 

 

No ENEM, a prova da área de Linguagens, códigos e suas tecnologias é composta 

de 45 questões das disciplinas de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua 

Portuguesa, Literatura Brasileira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. 

As questões são distribuídas de modo que não haja distinção entre as disciplinas, à 

exceção de Língua Estrangeira. No caderno de Linguagens, aparecem primeiro as cinco 

questões de inglês, depois as cinco de espanhol (contadas apenas como cinco questões, 

pois o candidato faz a opção por uma das duas), em seguida, as outras 40 questões. Neste 

trabalho, são analisadas apenas as questões de Língua Portuguesa. 

 

2.5.1 As questões de Língua Portuguesa 

 

De acordo com a Matriz de Referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c), as 

questões de Língua Portuguesa correspondem a três competências (C6, C7 e C8), e dez 

habilidades (H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26 e H27), discriminadas 

conforme apresentadas no Quadro 02, na página a seguir. 
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Quadro 02 – Competências e habilidades referentes às questões de Língua Portuguesa 

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação.  

H18 
Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 
Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de 

interlocução. 

H20 
Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da 

identidade nacional. 

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens 

e suas manifestações específicas.  

H21 
Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com 

a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela 

análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 
Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do 

público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.  

H25 
Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as 

variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26 Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27 
Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de 

comunicação. 

Fonte: Matriz de referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c, p. 3-4). [Adaptado] 

 

Essas competências e habilidades se relacionam aos objetos de conhecimento da 

área que estão indicados na Matriz de Referência (BRASIL/INEP, 2009c). Na Língua 

Portuguesa, os objetos de conhecimento são três e, para cada um deles, é apontado um 

conjunto de conteúdos, conforme apresentado no Quadro 03: 

  

Quadro 03 – Objetos de conhecimento abordados na prova de Língua Portuguesa 

Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua, 

procedimentos de construção e recepção de textos – organização da macroestrutura semântica e 

a articulação entre ideias e proposições (relações lógico-semânticas). 

Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, 

gêneros e usos em língua portuguesa – formas de apresentação de diferentes pontos de vista; 

organização e progressão textual; papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação 

entre usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da 

dimensão espaçotemporal em que se produz o texto. 

Continua... 
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Continuação do Quadro 03 – Objetos de conhecimento abordados na prova de Língua Portuguesa 

Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e 

variação linguística – uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é 

constituído: elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de 

formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo 

de coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou à construção da micro 

estrutura do texto. 

Fonte: Matriz de referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c, p. 15). [Adaptado] 

 

O documento que delimita as áreas do conhecimento para o ensino médio são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), com base na LDB de 1996, que 

também define os principais conceitos relativos a cada área. Assim, busca-se, nessa prova, 

a avaliação por meio de textos em gêneros variados de modo que o estudante aplique o 

conhecimento linguístico como ferramenta para a compreensão e a interpretação das ideias 

neles desenvolvidas. 

Quanto à estrutura, cada questão é composta de um ou mais textos base, em 

diversos gêneros, que podem ser seguidos ou não de um enunciado, que introduz o 

conteúdo a ser abordado, um comando, que encaminha o candidato à resposta, e cinco 

opções de resposta, sendo uma correta (o gabarito13) e quatro incorretas (os distratores14), 

conforme exemplo na página a seguir. 

 

 

              

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Fonte: ENEM 2013 – Caderno de referência: Amarelo 

                                            
13 Neste trabalho, denomina-se gabarito a resposta correta. 
14 Neste trabalho, denomina-se distrator a resposta que não corresponde à resposta correta. Ou seja, 

o distrator aponta o erro. 

Texto base 

Enunciado 

Comando 

Opções de 

resposta 
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Nessa questão, o gabarito é a opção de resposta A (destacada), e os distratores são 

as opções de resposta B, C, D e E. Cada distrator está associado a um erro, o qual, por sua 

vez, pode ser relacionado a uma dificuldade de aprendizagem. Esses dois conceitos serão 

abordados nas próximas subseções. 

 

2.6 Erro 

 

Na literatura, existem diversas perspectivas para o termo erro e sua implicação no 

processo de ensino e aprendizagem. No âmbito desse processo, Cortesão e Malafaia (1993) 

afirmam que “o direito do erro é um direito de quem aprende”, e Tovela (2001) defende 

que os erros devem ser vistos como parte da aprendizagem.  

Segundo Núñez (2009), na perspectiva da teoria Histórico-Cultural, de Vygotsky, 

da Teoria da Atividade de Leontiev e da Teoria da Assimilação das etapas de Galperin, 

erros consistem em uma parte do processo de apropriação do conteúdo escolar e são uma 

expressão da relação entre aquilo que se sabe e aquilo que se procura saber, ou seja, o que 

está definido como referência numa disciplina. 

Segundo Núñez e Ramalho (2012, p. 23), 

 
Se considerarmos a aprendizagem como um tipo de atividade que tem 

como uma das finalidades fazer o estudante passar de um estado de 

desenvolvimento A para outro estado A+1, o erro é, nessa passagem, uma 

manifestação das dificuldades de aprendizagem e, assim sendo, uma 

ferramenta importante no processo de aprendizagem. Não obstante, 

supõe-se que no estado A+1 o estudante não cometa os erros 

manifestados no processo.  

 

Nesse mesmo viés, Pereira (2004, p. 104) vê uma associação entre a noção do erro 

e uma norma, uma regra ou um padrão previamente concebido, de modo que a transgressão 

desses postulados, em contextos de ensino/aprendizagem, resulta no que é denominado 

erro. Stroud (1997, p. 18) segue essa mesma concepção, quando garante que “um erro só é 

um erro na medida em que pode ser julgado como tal em confronto com uma norma 

específica”. 

Na concepção de Luckesi (1995), o erro é visto como algo dinâmico, como 

caminho para o avanço. Segundo o autor, os erros não são necessários ao crescimento, 

porém, “uma vez que ocorram, não devemos fazer deles fontes de culpa e de castigo, mas 

trampolins para o salto em direção a uma vida consciente sadia e feliz” 

(LUCKESI, 1995, p. 51). 
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Por sua vez, Demo (2001) ressalta que errar é mais que humano: tem também um 

caráter pedagógico: 

 
O erro não é um corpo estranho, uma falha na aprendizagem. Ele é 

essencial, é parte do processo. Ninguém aprende sem errar. O homem 

tem uma estrutura cerebral ligada ao erro, é intrínseco ao saber pensar a 

capacidade de avaliar e refinar, por acerto e erro, até chegar a uma 

aproximação final. Para quem tem uma idéia da aprendizagem como 

produto final, o erro está fora dela, mas para quem a vê como um 

processo, ele faz parte (DEMO, 2001 p. 50). 

 

De La Torre (1993, p. 15-18)15 aponta sete informações que o erro pode fornecer ao 

professor: 1) O erro informa ao professor que a criança que comete um erro precisa de 

ajuda; 2) O erro fornece pistas sobre o que acontece no processo de raciocínio; 3) O erro 

revela o processamento cognitivo da informação; 4) O conhecimento da natureza do erro 

fornece um guia estratégico para a prática didática; 5) O erro condiciona o método de 

ensino; 6) Erros fornecem informações sobre o progresso do aluno em relação aos seus 

pares; 7) A confusão de erros faz o professor perder tempo e eficiência (daí a necessidade 

de uma classificação dos erros para “atacá-los” de forma mais eficaz). A partir dessa 

perspectiva, o autor considera importante classificar e analisar os erros de forma que estes 

possam ser “como a vacina que melhora os processos de aprendizagem” (p. 35). 

Nesse sentido, assume-se, neste trabalho, que o erro é produto de um processo do 

pensamento que se mostra como um resultado diferente do esperado, e não é, 

necessariamente, uma deficiência. Ademais, considera-se que essa concepção facilita o 

desenvolvimento de uma cultura do erro a qual o admite como necessário e importante 

para o processo de ensino e aprendizagem.   

Não obstante diversos estudos analisarem o erro como parte do processo de ensino 

e aprendizagem e em diversas disciplinas, de acordo com Sales e Hora e Souza (2016), 

pesquisar a noção de erro na esfera dos estudos linguísticos não se configura uma tarefa 

fácil. Nessa área, os erros têm sido, via de regra, associados a desvios, cometidos por 

falantes e/ou escreventes, em relação à gramática normativa da língua e, desse modo, a 

ideia de erro fica tradicionalmente restrita a uma falha de desempenho ou ao 

desconhecimento da norma gramatical ou do sistema da língua (CHOMSKY, 1965). 

Em detrimento dessa noção de erro, estudiosos se posicionam inclusive pela 

inexistência do erro linguístico, como, por exemplo, Marcos Bagno (2013, p. 148), para 

                                            
15 Tradução da autora. 
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quem “do ponto de vista científico, simplesmente não existe erro de português”. A ideia de 

erro, geralmente atribuída às classes menos favorecidas, refletiria uma confusão entre a 

língua em uso e um padrão linguístico (norma culta, variante de prestígio) a ser seguido e 

que condena todas as variantes que possam competir com ele. Para linguistas que assumem 

essa perspectiva, mesmo o chamado “erro” tem suas explicações linguísticas 

(cientificamente falando) e, portanto, não pode ser considerado falha de realização ou de 

desempenho do falante ou escrevente. 

Admitir que erro linguístico se confunde com transgressão à norma gramatical ou 

ao sistema da língua é assumir uma postura teórica na qual a linguagem deve ser entendida 

como expressão do pensamento ou como sistema de regras e de organizações utilizadas por 

determinada comunidade linguística para fins de comunicação e compreensão entre si 

(SAUSSURE, 2006). Porém, essa não é a concepção de língua/linguagem que preconizam 

os PCNs e demais documentos orientadores do ensino de Língua Portuguesa. 

No caso da análise de erros a partir do desempenho de candidatos em provas com 

questões de múltipla escolha, como o ENEM, a discussão se encaminha por outros vieses, 

pois “o contexto não possibilita a aferição do desempenho linguístico do candidato com 

base em suas competências de oralidade ou de escrita, mas apenas na competência de 

leitura” (SALES; HORA E SOUZA, 2016). Nesse tipo de exame, o candidato deve ler o 

enunciado da questão, julgar todas as opções de resposta e marcar apenas uma delas, 

aquela que considerar correta.  

Em situações como essa, em que o candidato precisa marcar a opção de resposta 

que considere mais adequada à situação proposta pela questão, faz-se necessária a leitura 

do enunciado para a resolução de um problema dado. Durante esse processo, o candidato 

pode cometer uma falha na solução do problema e marcar uma resposta incorreta. Essa 

falha no processo é o que, neste trabalho, se denomina erro. 

Portanto, no contexto desta pesquisa, segue-se, também, a concepção de erro de 

leitura proposta por Sales e Hora e Souza (2016). De acordo com os autores, o erro de 

leitura é o resultado de uma interpretação que se afasta do sentido esperado a partir do que 

o texto expressa. Em provas de múltipla escolha, o erro de leitura pode se manifestar pela 

não compreensão das ideias do texto-base, a que os autores denominam erro de leitura em 

sentido estrito – LSE; pela não compreensão da questão proposta, ou, ainda, pela não 

mobilização do conhecimento necessário à resolução do problema presente na questão, 

denominados erros de leitura em sentido amplo – LSA. 
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Na situação de um processo seletivo, no qual se explora, prioritariamente, a 

competência de leitura, espera-se que, após realizar uma leitura em sentido estrito, que é a 

leitura para compreensão do texto base, o candidato realize uma leitura em sentido amplo 

por meio das seguintes ações: ler o enunciado e o comando da questão (a fim de 

compreender o que é solicitado); localizar, em seu repertório cultural, o conteúdo 

necessário para responder ao que é solicitado; e ler as opções de resposta a fim de escolher 

aquela que soluciona o problema proposto na questão. Por fim, o candidato deve: 

compreender o que diz a opção; situar cada opção de resposta no conhecimento específico 

exigido pela questão; e verificar a adequação da opção ao que é solicitado no enunciado 

(SALES; HORA E SOUZA, 2016). Qualquer falha ou dificuldade em um desses 

procedimentos pode resultar em erro de leitura e, consequentemente, ao que Núñez (2009) 

define como erro, ou seja, desvio da resposta em relação ao padrão estabelecido. 

Em relação à Língua Portuguesa, Lajolo (1991, p. 59) considera que uma das 

origens dos erros seria a maneira errada como o texto e a leitura são apresentados e 

utilizados na sala de aula. Para ela, ler “não é decifrar, o texto tem que ter sentido para o 

aluno, pois é a partir dele que se constroem significados, conseguindo estabelecer relações. 

O texto não pode ser apenas um ‘pretexto’ na sala de aula”. 

Por sua vez, Corder (1967) assevera que os erros oferecem evidências ao 

pesquisador sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua e observa como aspecto 

mais importante o fato de que cometer erros é um mecanismo de aprendizagem. Essa ideia 

corrobora com o que afirma Brown (1994), de que, nessa perspectiva, o erro deixa de ser 

um problema para ser um indicador daquilo que precisa ser melhorado e dos passos que o 

aluno dá em direção à construção do seu saber. 

Portanto, admitir o erro como indicador de necessidade de ajuste ou alteração no 

processo educativo, identificar e analisar as ocorrências de erros, buscar hipóteses para 

dificuldades de aprendizagem a eles subjacentes e empregar esse conhecimento em ações 

pedagógicas são atitudes que poderiam auxiliar o professor a promover uma melhor 

aprendizagem no estudante. 

 

2.7 Dificuldades de aprendizagem 

 

Para Núñez e Ramalho (2017), as provas do ENEM constituem um instrumento 

potencialmente valioso para se estudarem os erros e dificuldades de aprendizagem de 

estudantes que finalizaram seus estudos na educação básica. 
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Entende-se a dificuldade de aprendizagem como aquilo que leva ao erro. Dessa 

forma, podem-se estabelecer, em princípio, relações causais entre o erro e a dificuldade de 

aprendizagem (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). 

Ao relacionar os erros com as dificuldades de aprendizagem, Núñez e Ramalho 

(2012, p. 24) afirmam que os erros 

 

se relacionam com as dificuldades de aprendizagem na medida em que 

são consequência e manifestação delas. As dificuldades de aprendizagem 

levam a determinados tipos de erros durante a aprendizagem e também no 

final da aprendizagem, quando os alunos não conseguem resolver as 

dificuldades para aprender. Dessa forma, as análises dos erros nas provas 

sinalizam para dificuldades características e sistemáticas na 

aprendizagem. 

 

De acordo com os autores, os erros se evidenciam nas respostas consideradas como 

erradas e têm natureza fenomenológica. Por sua vez, a dificuldade de aprendizagem deve 

ser apontada como hipótese explicativa numa relação dialética de essência-fenômeno.  

Apesar de haver relações entre os erros e as dificuldades de aprendizagem, não é 

possível estabelecer uma relação unívoca entre eles, mas, quando se trata da análise de uma 

dimensão quantitativa expressiva de sujeitos, o desempenho destes pode revelar 

informações importantes que possibilitem correlacionar os dois aspectos (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2012). 

De acordo com Jonhstone (1984), é possível – pelo menos parcialmente – explicar 

as dificuldades de aprendizagem a partir das relações entre as capacidades, as 

competências dos estudantes e a demanda da pergunta. Partindo desse princípio, quando se 

verifica um baixo desempenho de estudantes na resposta a uma pergunta, este pode ser 

explicado tanto pela carência de estratégias para resolverem a tarefa determinada quanto 

pelas deficiências no conhecimento conceitual da disciplina e pela demanda cognitiva 

excessiva da pergunta para uma capacidade mental dada.  

Diversos fatores podem estar associados ao julgamento equivocado do candidato 

em relação a uma resposta, tais como: alta complexidade da pergunta; falta do 

conhecimento específico necessário ou das estratégias adequadas à resolução do problema; 

incapacidade de processamento de informações; desconhecimento da norma padrão da 

língua; erros de leitura; entre outros (JOHNSTONE, 1984; KEMPA, 1991; NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2012; SALES; HORA e SOUZA, 2016).  

No âmbito desta pesquisa, as dificuldades de aprendizagem são consideradas 

possíveis causas para os erros de leitura em sentido estrito (LSE) e em sentido amplo 
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(LSA), cometidos pelos candidatos na solução das questões da prova de Língua Portuguesa 

do ENEM. Para tanto, deve-se considerar que: o simples reconhecimento do sistema 

linguístico é necessário, porém insuficiente para dar conta da compreensão de um texto 

(ANTUNES, 2010); as experiências prévias do leitor compõem um banco de dados ao qual 

o leitor acessa para recuperar informações e estabelecer as relações significativas 

necessárias para construir o sentido dos textos desconhecidos (MARTINS, 2003); a 

compreensão textual depende da habilidade do leitor para realizar inferências entre os 

enunciados a fim de perceber as relações de coesão e coerência presentes no texto 

(COSCARELLI, 2002). 

Em relação às dificuldades de aprendizagem de leitura em sentido estrito (LSE), 

alguns fatores, todos relacionados a erros de leitura, podem causar impacto: repertório 

cultural limitado, vocabulário insuficiente, baixo domínio do sistema da língua, 

desconhecimento de regras gramaticais, baixa capacidade de estabelecer relações 

semânticas (SALES; HORA e SOUZA, 2016).  

No que diz respeito às dificuldades de aprendizagem de leitura em sentido amplo 

(LSA), consideram-se as dificuldades para: compreender o que é solicitado pela questão; 

localizar, em seu repertório cultural, o conteúdo disciplinar necessário para responder ao 

que é solicitado; compreender do que diz a opção de resposta; localizar o conhecimento 

específico exigido pela questão; e verificar a adequação da opção ao conteúdo solicitado 

(SALES; HORA e SOUZA, 2016). 

Essas reflexões serão consideradas para a determinação das hipóteses sobre as 

dificuldades de aprendizagem que os candidatos à UFRN demonstraram na resolução das 

questões de Língua Portuguesa da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias, do 

ENEM, entre 2013 e 2016. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, são analisados os erros cometidos pelos estudantes que alcançaram 

desempenho suficiente para serem selecionados em primeira chamada na UFRN, via SISU, 

nos quatro anos em estudo, além de ser estabelecida a relação entre o erro verificado na 

prova e uma hipótese para uma dificuldade de aprendizagem do estudante.  

Esta pesquisa tem natureza descritiva e exploratória. Descritiva porque analisa, 

observa, registra e correlaciona aspectos que envolvem fatos ou fenômenos (neste caso, 

desempenho nas provas de Língua Portuguesa do ENEM), sem manipulá-los. 

Caracteriza-se como pesquisa exploratória porque identifica os erros cometidos nas 

questões de Língua Portuguesa da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias 

aplicadas nos anos de 2013 a 2016, levanta hipóteses sobre as dificuldades de 

aprendizagem reveladas nos resultados e problematiza a necessidade de mudanças no 

processo de ensino e aprendizagem nas escolas de nível médio, que poderá ser alvo de 

futuras pesquisas. 

A pesquisa tem uma abordagem quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque 

recolhe dados relativos ao desempenho dos estudantes na prova de Língua Portuguesa do 

ENEM aplicada nos anos de 2013 a 2016 e a análise estatística descritiva destes. 

Qualitativa porque realiza uma análise interpretativa na busca de sentido dos dados sobre 

os erros cometidos pelos estudantes em cada questão e levanta hipóteses explicativas sobre 

as dificuldades de aprendizagem reveladas nos resultados. 

Segundo Minayo (2010), a experiência de trabalhar de forma dialética com as 

abordagens quantitativa e qualitativa revela que: 

 
1) elas não são incompatíveis e podem ser integradas num mesmo projeto 

de pesquisa; 2) uma investigação de cunho quantitativo pode ensejar 

questões passíveis de serem respondidas só por meio de estudos 

qualitativos, trazendo-lhe um acréscimo compreensivo e vice-versa 

(MINAYO, 2010, p. 76). 

 

A partir dessa perspectiva, compreende-se que os dados levantados e analisados 

estatisticamente neste trabalho podem fornecer parâmetros para análise e compreensão de 

aspectos qualitativos, tais como os erros e as dificuldades de aprendizagem. 

Esta pesquisa está fundamentada na metodologia de análises de erros. A Análise de 

Erros é um recurso metodológico de pesquisa que visa estudar dificuldades, estratégias, 
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procedimentos e erros de naturezas diversas por meio de produções escritas do estudante 

(CURY, 2008; CURY, 2010; NÚÑEZ; RAMALHO, 2012). 

Cury (2010) considera a análise de erros uma metodologia de pesquisa, visto que 

pode fornecer uma sistemática de investigação que permite questionar os erros dos alunos, 

coletar dados, analisar e buscar entender as causas desses erros. A autora complementa que 

essa metodologia é capaz de proporcionar discussões sobre novas formas de ensinar e de se 

aprender um determinado conteúdo. A partir da análise dos erros e levando em conta os 

aspectos que os geram, o professor pode organizar estratégias para melhorar a 

aprendizagem dos estudantes. 

Corroborando essa perspectiva, Cagliari (2006, p. 146) também se refere aos erros 

como elemento indispensável para que o professor faça um levantamento das dificuldades 

de seus alunos. Segundo esse autor, “todo o professor deveria realizar essa diagnose dos 

erros de seus alunos pelo menos uma vez, para poder realizar um trabalho mais 

direcionado em sala de aula”. 

Bortoni-Ricardo (2005, p. 53), por sua vez, afirma que uma técnica de diagnóstico 

dos erros permite não somente identificá-los, como também possibilita “a elaboração de 

materiais didáticos destinados a atender as áreas cruciais de incidência”. Da mesma forma, 

Uber (1983) considera que a análise de erros tem uma função teórica, na produção de 

estratégias e processos de ensino, e também pedagógica, visto que objetiva a aplicação 

dessas estratégias e processos.  

Assim, a análise de erros foi considerada adequada e pertinente para analisar 

respostas em provas objetivas, no caso desta pesquisa, de língua portuguesa, por orientar 

uma sistemática de análise a partir de dados estatísticos e, principalmente, por considerar a 

noção de erro como impulsionador de melhorias e avanços no processo de ensino e 

aprendizagem.  

O universo da pesquisa é compreendido pelas 61 questões de Língua Portuguesa 

das provas de Linguagens, códigos e suas tecnologias de quatro edições do ENEM (18 em 

2013; 16 em 2014; 13 em 2015; e 14 em 2016), às quais correspondem as respostas dos 

estudantes que realizaram as provas nesses quatro anos, e ingressaram na UFRN via 

primeira chamada do SISU. 

Os dados secundários, obtidos dos microdados do INEP, reorganizados e analisados 

pelo Setor de Estatística da COMPERVE/UFRN, no sentido de selecionar os alunos que 

ingressaram na UFRN, nos anos de 2013 a 2016, pelo SISU, compõem a base quantitativa 

da análise das questões.  
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Esses dados informam o percentual de acerto dos candidatos em cada opção de 

resposta, para todos as questões da prova, em relação ao gabarito fornecido pelo instituto. 

Vale ressaltar que, para evitar a chamada “cola” entre os participantes do exame, os 

cadernos de prova são confeccionados com capas de cores diferentes e, para cada cor do 

caderno, as questões são distribuídas de forma diferente. Desse modo, em um mesmo dia, 

as provas têm as mesmas questões, mas quatro gabaritos diferentes. Nesta pesquisa, toma-

se como base, para todos os anos em estudo, o gabarito referente ao caderno amarelo.  

Para a preparação dos dados com vistas à análise, a equipe de estatística da 

COMPERVE separou os dados por prova e organizou os valores em tabelas que 

acompanham a questão a que se referem, e, assim, é possível verificar a porcentagem de 

candidatos que marcou cada opção de resposta em cada uma das questões. Essa forma de 

apresentação dos dados possibilita analisar a porcentagem dos que erraram (marcaram um 

distrator como resposta correta) em relação aos que acertaram (marcaram o gabarito como 

resposta correta).  

Na pesquisa, cada questão está caracterizada em relação à competência, à 

habilidade, conforme a Matriz de Referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c), e ao 

conteúdo solicitado, de forma mais específica, no enunciado. A essa solicitação mais 

específica denomina-se sub-habilidade, a qual foi determinada por meio da análise do 

comando e das opções de resposta de cada questão. 

Dando seguimento, aplicou-se a metodologia de análise de erros (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2012). As análises foram realizadas de maneira que, ao fazer uma 

correspondência entre cada distrator e um erro, ou vários erros, fosse possível levantar 

hipóteses explicativas, ou seja, realizar inferências sobre como esse(s) erro(s) 

relaciona(m)-se a determinada dificuldade de aprendizagem. A identificação e a 

caracterização do erro foram realizadas a partir do diálogo com o referencial teórico 

adotado neste estudo, visto que os erros sempre são relativos, e os distratores podem estar 

relacionados a vários erros. Feita a identificação do erro, este foi classificado de forma 

sistematizada (NÚÑEZ, 2017).  

Cada opção de resposta passou por uma análise em relação aos objetos de 

conhecimento da área, de modo que se justifiquem o gabarito (por que essa opção de 

resposta é a correta considerando o conteúdo da Língua Portuguesa) e os distratores (ou 

seja, o erro que se manifesta na marcação daquela resposta). Essas análises servem de base 

para identificar os conteúdos nos quais os candidatos apresentaram as maiores dificuldades 

de aprendizagem. 
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Essa primeira parte compôs o trabalho empreendido na pesquisa realizada na 

COMPERVE em relação aos candidatos que não foram selecionados pelo SISU. Para este 

trabalho de dissertação, foram solicitados os dados referentes aos candidatos que 

conseguiram ingressar na UFRN, na primeira chamada do SISU, dados esses que foram 

ordenados em tabelas as quais permitiram verificar o quantitativo de respostas desses 

candidatos.  

A partir das análises das respostas dos selecionados, foi construída uma tabela com 

dados sobre o desempenho dos candidatos em cada questão da prova, relacionando o ano, a 

questão, o conteúdo e o desempenho. Em seguida, os desempenhos foram categorizados 

em muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, categorias estas estabelecidas a partir de 

níveis de desempenho dos candidatos, conforme apresentados na Tabela 01.  

 

Tabela 01 – Índice de Desempenho ou de acerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comperve/UFRN (2016). [Adaptado]. 

 

Com essa categorização, e considerando que, nos quatro anos em estudo, o 

desempenho médio foi alto (conforme análise das Tabelas 12, 13, 14 e 15, na subseção 

4.2), a escolha metodológica foi trabalhar apenas com as questões que apresentaram 

desempenhos baixo e muito baixo, de modo que se explorasse exatamente os conteúdos em 

que os candidatos demonstraram mais dificuldade. 

Após essa seleção, foi realizada a análise mais aprofundada de cada questão, 

enfatizando o erro de maior ocorrência, ou seja, ressaltando o distrator com maior 

percentual de escolha nas questões em tela. Dessa forma, foi possível determinar os 

conteúdos nos quais os estudantes cometeram os maiores percentuais de erros a fim de se 

poder associar uma dificuldade de aprendizagem na Língua Portuguesa. 

Por fim, esta pesquisa, entre suas propostas, apresenta dados e análises que podem 

contribuir para melhorarias no ensino da Língua Portuguesa nas escolas de nível médio. 
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Por meio dessas análises, obter-se-ão informações sobre as necessidades de ajuste ou 

ampliação dos conteúdos trabalhados pelos professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio com vistas à melhoria no processo de ensino e aprendizagem da disciplina nesse 

nível de ensino. 

 

3.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Nesta subseção, apresenta-se a caracterização dos candidatos cujas resultados foram 

objeto de análise neste trabalho. Esses dados são resultado do processamento, realizado 

pelo setor de estatística da COMPERVE, do perfil socioeconômico e demográfico dos 

participantes do ENEM que foram selecionados na primeira chamada do SISU para 

ingressarem nos cursos de graduação da UFRN nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Essas informações foram obtidas a partir dos microdados disponibilizados pelo INEP, 

referentes ao preenchimento do Questionário Socioeconômico pelos participantes do 

exame. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de selecionados por tipo de escola do ensino médio por ano. 

Tipo de Escola do Ensino Médio 
Total 

Pública Privada 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

2.742 4.040 4.048 3.996 2.483 2.308 2.544 2.684 5.225 6.348 6.592 6.680 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). 

  

Os dados da Tabela 2 revelam que, nos quatro anos em estudo, a quantidade de 

candidatos que afirmam terem estudado em escola pública sempre foi superior aos que 

estudaram em escola privada. Esses dados corroboram os percentuais do ensino médio 

brasileiro, que é essencialmente público. Esse dado também tem uma relação com o 

estabelecimento da política de cotas em 2012, a partir da Lei n. 12.711/2012, que garante a 

reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do 

ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos.  

Os dados mostram que, em 2013, 52,48% estudaram todo o Ensino Médio em 

escolas públicas; em 2014, o índice correspondente às escolas da rede pública de ensino 

alcança 63,64%; no ano de 2015, esse valor decresce um pouco quando atinge 61,41%; e, 

em 2016, o percentual de estudantes de escola públicas decai mais um pouco, atingindo 
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59,82% do total. Apesar de sempre superiores aos dos estudantes de escola privadas, esses 

números ainda não atingem o quantitativo de matrículas do Ensino Médio público 

brasileiro, que ultrapassa os 80%, segundo dados do INEP. 

A seguir, apresentam-se, na Tabela 03, os dados relativos à renda per capita dos 

candidatos. 

 

Tabela 03 – Renda familiar per capita dos candidatos nos anos em estudo. 

Renda familiar per capta 
Total  

2013 2014 2015 2016 

Até um salário mínimo 11,6% 15,0% 12,0% 12.6% 

Mais de um até 1,5 13,1% 14,9% 17,3% 17.4% 

Mais de 1,5 e até 2 10,2% 11,7% 10,4% 10.9% 

Mais de 2 e até 2,5 6,8% 7,7% 7,8% 9.0% 

Mais de 2,5 e até 3 8,5% 7,4% 7,8% 6.6% 

Mais de 3 e até 4 7,7% 7,6% 8,4% 9.5% 

Mais de 4 e até 5 7,3% 7,4% 6,1% 6.7% 

Mais de 5 e até 6 5,7% 5,1% 5,0% 5.0% 

Mais de 6 e até 7 3,8% 4,1% 4,7% 4.0% 

Mais de 7 e até 8 3,9% 2,6% 4,1% 2.7% 

Mais de 8 e até 9 2,9% 2,0% 2,5% 1.3% 

Mais de 9 e até 10 2,4% 2,3% 1,6% 2.0% 

Acima de 10 salários mínimos 15,6% 11,6% 11,7% 11.2% 

Nenhuma renda 0,6% 0,6% 0,7% 1.2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

 

De acordo com os dados da Tabela 02, há uma oscilação das maiores porcentagens, 

nos anos em estudo, entre as rendas de até um salário mínimo, de um até 1,5 salário 

mínimo e de 1,5 até 2 salários mínimos. Em seguida, verifica-se uma queda das 

porcentagens relativas aos valores salariais nas faixas de mais de 2 até 2,5, de mais de 2,5 

até 3, de mais de 3 até 4, de mais de 4 até 5 e de mais de 5 até 6 salários mínimos, com 

uma distribuição quase regular entre essas faixas. Depois, outras porcentagens menores de 

candidatos nas faixas de mais de 6 até 7, de mais de 7 até 8, de mais de 8 até 9 e de mais de 

9 até 10 salários mínimos, novamente com pouca oscilação entre elas.  

E, ao final, encontram-se porcentagens maiores para a faixa salarial acima de 10 

salários mínimos, equivalentes às das faixas de menores rendas, apesar de não as superar 

em conjunto. Esse fato nos leva a concluir que a maioria dos candidatos selecionados em 

primeira chamada para a UFRN via SISU, nos anos em estudo, são considerados de baixa 

renda, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ou seja, são os que auferem renda 



49 

 

mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de 

até três salários mínimos16. 

Seguem-se os dados sobre a região de origem dos candidatos, na Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Região de origem dos selecionados por ano de estudo 

Regiões  
Total  

2013 2014 2015 2016 

Norte 1,9% 1,2% 0,9% 1.7% 

Nordeste 91,5% 91,7% 92,7% 86.3% 

Centro-Oeste 1,5% 1,1% 0,9% 1.6% 

Sudeste 4,4% 5,4% 4,9% 9.5% 

Sul  0,7% 0,6% 0,6% 0.9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

  

Segundo os dados da Tabela 04, verifica-se que a maioria dos candidatos, nos anos 

em estudo, são oriundos de estados do Nordeste, sendo a região Sudeste a segunda em 

percentuais de estudantes selecionados para a UFRN via SISU. Os índices menores para as 

outras regiões revelam um traço característico da seleção via SISU, em que os candidatos 

podem se submeter à seleção nas instituições reunidas ao sistema em todo país. Tendo em 

vista que se tratam de candidatos ao ingresso na UFRN, considera-se esse resultado 

pertinente com o esperado para a instituição, localizada na região Nordeste.  

Ademais, levando-se em conta um índice maior de candidatos oriundos de escola 

pública, com renda familiar de até 2 salários mínimos, é possível supor que haja alguma 

dificuldade de deslocamento do jovem e de sua subsistência em uma região mais distante 

de seu local de origem.  

A seguir, os dados de faixa etária dos candidatos selecionados. 
 

Tabela 05 – Faixa etária dos selecionados por ano de estudo. 

Faixa etária 

(anos)  

Total  

2013 2014 2015 2016 

Até 17 anos 32,3% 23,6% 17,9% 18.6% 

18 a 20 anos 31,2% 35,5% 40,6% 42.5% 

21 a 29 anos 24,9% 28,2% 29,5% 27.9% 

30 a 39 anos 8,2% 9,3% 9,1% 7.9% 

40 anos ou mais 3,4% 3,4% 3,0% 3.1% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

                                            
16 Dados disponíveis em: http://www.sedes.df.gov.br/cadastro-unico/. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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Os dados da Tabela 05 revelam que a idade da maioria dos candidatos selecionados, 

nos quatro anos em estudo, oscila entre 17 e 29 anos. Em 2013, 32,3% tinham até 17 anos, 

percentual bem próximo da faixa etária entre 18 e 20 anos, que foi de 31,2%. Esse perfil 

variou nos anos seguintes: a faixa de 18 a 20 predominou em 2014, com 35,5%, em 2015, 

com 40,6% e, em 2016, com 42,5% dos candidatos, sempre seguida da faixa entre 21 e 29 

anos, com 28,2%, 29,5% e 27,9%, respectivamente nos anos de 2013, 2014 e 2015. Nesses 

três anos, o percentual de candidatos com até 17 anos passou a terceiro. Esses dados 

corroboram com os dados do INEP sobre a idade dos estudantes com matrícula no ensino 

médio brasileiro. 

A Tabela 06, a seguir, traz os dados sobre o gênero declarado pelos candidatos 

selecionados. 

Tabela 06 – Gênero dos selecionados por ano de estudo 

Gênero 
Total  

2013 2014 2015 2016 

Feminino 42,5% 41,4% 41,7% 39.9% 

Masculino 57,5% 58,6% 58,3% 60.1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

 

Nos anos de 2013 e 2016, segundo os dados da Tabela 06, a maioria dos candidatos 

selecionados para a UFRN via SISU declarou ser do gênero masculino. Esse resultado não 

corrobora com o perfil nacional de candidatos inscritos para o ENEM, que, segundo dados 

do INEP, nos anos em estudo, a maioria dos estudantes do ensino médio que se inscreveu 

para o ENEM declarou ser do gênero feminino. 

Na Tabela 07, verificam-se os dados em relação à autodeclaração de cor/raça dos 

candidatos selecionados. 

Tabela 07 – Cor/raça de acordo com o tipo de escola do ensino médio 

Cor/raça 
Total  

2013 2014 2015 2016 

Preta 6,9% 8,8% 9,0% 8.7% 

Parda 38,0% 41,8% 44,0% 45.2% 

Branca 51,2% 45,6% 42,7% 41.7% 

Amarela 1,3% 1,4% 1,5% 1.3% 

Indígena 0,3% 0,3% 0,1% 0.3% 

Não declarado 2,3% 2,1% 2,7% 2.9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

 

De acordo com a Tabela 07, em 2013, a maioria dos candidatos (51,2%) se 

declararam brancos, seguidos de 38,0% que se declararam pardos. O mesmo ocorreu em 
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2014, quando a maioria se declarou branco (45,6%), enquanto 41,8% se declararam 

pardos. A partir de 2015, esse dado inverteu, visto que 44,0% se declararam pardos e 

42,7%, brancos nesse ano e, em 2016, 45,2% se declararam pardos contra 41,7% se 

declararam brancos. Esse perfil de autodeclaração dos candidatos ao ENEM pode refletir a 

política de acesso do estudante da escola pública ao ensino superior. De acordo com o 

portal do MEC17 (2012), a Lei n. 12.711/2012 garante:  

 
As vagas reservadas às cotas (50% do total de vagas da instituição) serão 

subdivididas — metade para estudantes de escolas públicas com renda 

familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e 

metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a 

um salário mínimo e meio. Em ambos os casos, também será levado em 

conta percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e 

indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Ao longo da história, o ingresso da população brasileira no ensino superior 

apresenta percentuais baixos, principalmente quando se analisa o acesso da população mais 

pobre. Conforme Cibele Andrade (2012), da população entre 18 e 24 anos que, em 1995, 

acessou o ensino superior, menos de 1% (em torno de 14 mil estudantes) estava no quintil 

mais baixo da renda (1º quintil), enquanto 23% (aproximadamente 1 milhão de estudantes) 

estava no quintil mais alto (5º quintil). Somente a partir dos anos 2000, com os 

movimentos pela implantação de ações afirmativas, voltadas para as camadas mais pobres 

da população, em destaque os estudantes negros, pardos, indígenas e oriundos de escolas 

públicas, esse perfil começou a se modificar. 

A seguir, a Tabela 08 traz os dados em relação à modalidade de conclusão do 

ensino médio dos candidatos selecionados. 

 

Tabela 08 – Modalidade de conclusão do Ensino Médio por ano de estudo 

Modalidade de conclusão do  

Ensino Médio 

Total  

2013 2014 2015 2016 

Ensino de Jovens e Adultos 2,1% 2,7% 0,2% 0.2% 

Ensino Especial 0,4% 0,5% 0,1% 0.1% 

Ensino Regular 80,6% 86,2% 29,5% 30.8% 

Não Resposta 16,9% 10,7% 70,1% 68.9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

 

A partir desses dados, verifica-se, nos anos de 2013 e 2014, uma maioria de 

estudantes oriundos do ensino regular (80,6% e 86,2%, respectivamente). Porém, a 

                                            
17 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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quantidade de não respostas nos anos seguintes (70,1% em 2015 e 68,9% em 2016) não 

permite uma conclusão a respeito desse traço no perfil dos estudantes ingressantes. Pode-se 

apenas afirmar que a maioria dos respondentes dessa pergunta são, também, oriundos do 

ensino regular (29,5% em 2015 e 30,8% em 2016). Esses resultados corroboram com 

dados do INEP sobre o perfil dos candidatos inscritos para o ENEM nos anos em estudo, 

que são oriundos, em sua maioria, do ensino médio regular. 

Por fim, a Tabela 09 apresenta as respostas dos candidatos selecionados sobre o 

exercício de atividades remuneradas. 

 
Tabela 09 – Participantes que já exerceram alguma atividade remunerada por ano de estudo 

Experiência com trabalho 
Total  

2013 2014 2015 2016 

Não, nunca trabalhei 60,8% 56,2% 55,7% 61.2% 

Sim, estou trabalhando 24,4% 27,0% 26,2% 20.8% 

Sim, já trabalhei, mas não estou trabalhando 14,7% 16,8% 18,1% 18.0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN (2018). [Adaptado] 

 

De acordo com os dados da Tabela 09, nos quatro anos em estudo, a maioria dos 

estudantes afirmaram que nunca trabalharam, sendo 60,8% em 2013, 56,2% em 2014, 

55,7% em 2015 e 61,2% em 2016. Levando-se em conta a faixa etária predominante entre 

esses candidatos, de 18 a 20 anos, esses valores são pertinentes com estudos realizados 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que revelam dados sobre o emprego 

juvenil no mundo (em 2017, quase 70,9 milhões de jovens estavam desempregados no 

mundo, o que equivale a uma taxa de desemprego juvenil global de 13,1%18), e no Brasil 

(cerca de 36% dos jovens brasileiros frequentam a escola, dos quais 71% só estudam e 

14% estudam e trabalham19). 

Em suma, os candidatos selecionados para a UFRN via primeira chamada do SISU, 

nos anos de 2014 a 2017 são, em sua maioria, jovens procedentes de escola pública, de 

baixa renda, oriundos do Nordeste, entre 17 e 29 anos de idade, que afirmam ser do gênero 

masculino, autodeclarados brancos (em 2013 e 2014) e pardos (em 2015 e 2016), que 

concluíram o ensino médio na modalidade regular e que nunca trabalharam. 

                                            
18 Fonte: Tendências Globais de Emprego para a Juventude 2017. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/WCMS_598669/lang--

pt/index.htm. Acesso em: 27 nov. 2019. 
19 Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2016 – IBGE. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/emprego/lang--pt/index.htm. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as análises realizadas nesta pesquisa, a partir dos 

microdados fornecidos pelo INEP e das questões das provas nos anos em estudo. Essas 

análises tiveram início durante o projeto realizado pela COMPERVE junto com a 

FUNPEC e se desdobraram em aprofundamentos durante o desenvolvimento desta 

pesquisa de mestrado. 

As análises se deram de acordo com a sequência a seguir: 

1. Levantamento das competências e habilidades exploradas em cada ano do estudo; 

2. Análise do desempenho dos candidatos em cada questão explorada nos anos em 

estudo; 

3. Análise do desempenho dos candidatos em relação a cada objeto do conhecimento 

explorado nos anos em estudo, determinando os conteúdos com desempenhos baixo e 

muito baixo; 

4. Correlação entre o desempenho dos candidatos e os objetos de conhecimento 

explorados nos anos em estudo; 

5. Análise do erro presente nos distratores com maior marcação entre os candidatos nas 

questões com baixo e muito baixo desempenhos; 

6. Levantamento de hipóteses sobre a causa da marcação desses distratores; 

7. Levantamento de hipótese sobre as dificuldades de aprendizagem do conteúdo da 

disciplina relacionadas aos erros verificados nas questões; 

8. Levantamento de hipótese sobre os erros relacionados às categorias de leitura 

verificados em cada questão. 

 

4.1 Competências e habilidades exploradas nos anos em estudo 

 

Entre os anos de 2013 a 2016, houve uma variação na quantidade de questões da 

disciplina na prova de linguagens: 2013, 18 questões; 2014, 16 questões; 2015, 13 

questões; e 2016, 14 questões. Entretanto, essa variação não interfere na análise, visto que 

todas as habilidades e, portanto, todos os conteúdos relativos à Língua Portuguesa que 

estão previstos na Matriz de Referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c) foram 

abordados nas provas, em todos os anos estudados. 
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A Tabela 10 a seguir traz a distribuição das questões por competência em cada ano 

em estudo. 

 
Tabela 10 – Quantitativo das competências das questões de Língua Portuguesa por ano 

Competências 
Ano 

Total 
2013 2014 2015 2016 

C6 5 4 4 5 18 

C7 10 8 4 5 26 

C8 3 4 5 4 16 

Total 18 16 13 14 61 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN, 2017. 

 

Verifica-se que a competência de área 7 foi a mais explorada na prova, 

principalmente nos anos 2013 e 2014. Analisando-se em termos percentuais, verifica-se 

que a C7 totalizou, praticamente, metade das questões da prova em 2013 (55,55%) e em 

2014 (50%), o que denota uma predominância dessa competência sobre as outras. Esse fato 

era esperado, visto que essa competência tem uma habilidade a mais que as outras duas. 

Nos anos seguintes, há um equilíbrio na distribuição das questões por competência. 

Na dinâmica de redução da quantidade de questões da disciplina de Língua 

Portuguesa, que se deu a partir do ano de 2015, a alteração mais significativa foi na 

abordagem da Competência 7, que saiu de 10 e 8 questões em 2013 e 2014, 

respectivamente, para 4 e 5 questões em 2015 e em 2016, respectivamente. Por sua vez, a 

Competências 6 teve redução de 5, em 2013, para 4 nos dois anos seguintes, aumentando 

para 5 em 2016. A Competência 8 foi explorada em 4 questões em 2013 e 2014, aumentou 

para 5 em 2015 e volta a ser abordada em 4 questões em 2016. 

A Competência de área 720 diz respeito às habilidades relativas a leitura e 

interpretação. São questões que abordam conteúdos relativos à composição do gênero, à 

intertextualidade e às estratégias argumentativas, todos envolvidos na construção do 

sentido do texto. Considerando as alterações no perfil da prova de Língua Portuguesa, 

percebe-se uma redução nessas questões e um pequeno aumento na abordagem dos 

conteúdos relativos a variação linguística e registro (Competência de área 821). 

                                            
20 Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas. (Matriz de Referência ENEM). 
21 Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora 

de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 
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Esses achados corroboram as análises empreendidas por De Oliveira (2015), que 

verificou o que ele denominou “esgotamento” dos temas que abordavam a variedade 

padrão, os níveis de linguagem e a sociolinguística.  

Por sua vez, as dez habilidades estão aleatoriamente distribuídas nas questões da 

prova em cada edição do ENEM estudada neste trabalho, conforme apresentado na 

Tabela 11, a seguir. 

 
Tabela 11 – Quantidade de questões por competência/habilidade em cada ano analisado. 

Competências C6 C7 C8 
TOTAL 

Habilidades H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

2013 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 18 

2014 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 16 

2015 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 13 

2016 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14 

Total 7 5 6 7 7 4 8 6 5 6 61 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN, 2017. 

 

A partir desses dados, é possível verificar que há uma distribuição quase regular 

entre as habilidades exploradas na prova (5, 6 ou 7 questões nos anos estudados), com 

exceção para a H23 (“Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é 

seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.”), a qual só foi 

explorada uma vez em cada ano, e para a H24 (“Reconhecer no texto estratégias 

argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, 

sedução, comoção, chantagem, entre outras.”), que já foi explorada 8 vezes nos quatro anos 

estudados. 

Esses dados revelam uma preocupação de que as questões abranjam todas as 

habilidades, em todas as competências, de modo que o candidato seja avaliado em relação 

a todos os objetos de conhecimento elencados na Matriz de Referência do ENEM.  

 

4.2 Desempenho dos candidatos nas questões em estudo 

 

Seguiu-se, então, a análise do desempenho dos candidatos em cada questão das 

provas em estudo. O Índice de desempenho ou de acerto expressa o percentual de 

candidatos que acertam o gabarito da questão, o que exprime também uma medida do grau 

de dificuldade da questão (PASQUALI, 2003). 
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Nas tabelas a seguir, apresenta-se o perfil dos acertos dos candidatos selecionados 

em cada ano em estudo. 

A Tabela 12 traz a quantidade de candidatos por número de acertos nas questões de 

Língua Portuguesa do ano de 2013 e as respectivas porcentagens. 

Tabela 12 – Quantidade e porcentagem dos selecionados por número de acerto na prova de 

Língua Portuguesa do ENEM no ano de 2013. 

Nº de acerto 
2013 

Quantidade % 

0 2 0,0 

1 1 0,0 

2 10 0,1 

3 21 0,3 

4 37 0,5 

5 67 0,8 

6 144 1,8 

7 277 3,4 

8 446 5,5 

9 721 8,9 

10 988 12,1 

11 1225 15,1 

12 1260 15,5 

13 1205 14,8 

14 900 11,1 

15 512 6,3 

16 223 2,7 

17 81 1,0 

18 12 0,1 

Total 8132 100,0 

Fonte: Equipe de estatística da COMPERVE (2019). [Adaptado] 

 

Em 2013, de um total de 18 questões de Língua Portuguesa, a maior quantidade de 

acertos dos candidatos selecionados variou entre 10 e 14 questões, na seguinte ordem: o 

maior número de acertos foram 12 questões (1260 candidatos, ou 15,5%), seguido de 11 

questões (1225 candidatos, ou 15,1%), 13 questões (1205 candidatos, ou 14,8%), 10 

questões (988 candidatos, ou 12,1%) e 14 questões (900 candidatos, ou 11,1%). Ou seja, 

68,6% dos candidatos acertaram entre 10 e 14 questões, o que significa uma margem de 

acerto entre 55,56% e 77,78%, considerado um nível de desempenho entre alto e muito 

alto, com predominância do nível de desempenho alto. 

A seguir, a Tabela 13 traz a quantidade de candidatos por número de acertos nas 

questões de Língua Portuguesa do ano de 2014 e as respectivas porcentagens. 
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Tabela 13 – Quantidade e porcentagem dos selecionados por número de acerto na prova de Língua 

Portuguesa do ENEM no ano de 2014. 

Nº de acerto 
2014 

Quantidade % 

0 3 0,0 

1 1 0,0 

2 2 0,0 

3 13 0,2 

4 39 0,6 

5 84 1,2 

6 133 1,9 

7 259 3,8 

8 416 6,1 

9 716 10,5 

10 988 14,5 

11 1236 18,1 

12 1318 19,3 

13 940 13,8 

14 543 7,9 

15 124 1,8 

16 17 0,2 

Total 6832 100,0 

Fonte: Equipe de estatística da COMPERVE (2019). [Adaptado] 

 

Em 2014, de um total de 16 questões, a maior quantidade de acertos dos candidatos 

selecionados variou entre 9 e 13 questões, na seguinte ordem: o maior número de acertos 

foram 12 questões (1318 candidatos, ou 19,3%), seguido de 11 questões (1236 candidatos, 

ou 18,1%), 10 questões (988 candidatos, ou 14,5%), 13 questões (940 candidatos, ou 

13,8%) e 9 questões (716 candidatos, ou 10,5%). Ou seja, 76,2% dos candidatos acertaram 

entre 9 e 13 questões, o que significa uma margem de acerto entre 56,25% e 81,25%, 

considerado um nível de desempenho entre alto e muito alto, com predominância do nível 

de desempenho alto. 

Dando sequência, a Tabela 14 traz a quantidade de candidatos por número de 

acertos nas questões de Língua Portuguesa do ano de 2015 e as respectivas porcentagens. 

 

Tabela 14 – Quantidade e porcentagem dos selecionados por número de acerto na prova de Língua 

Portuguesa do ENEM no ano de 2015. 

Nº de acerto 
2015 

Quantidade % 

0 4 0,1 

1 6 0,1 

2 44 0,6 

3 109 1,6 

4 295 4,3 

Continua... 
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Continuação da Tabela 14 – Quantidade e porcentagem dos selecionados por número de acerto na 

prova de Língua Portuguesa do ENEM no ano de 2015. 

Nº de acerto 
2015 

Quantidade % 

5 457 6,6 

6 719 10,5 

7 952 13,8 

8 1174 17,1 

9 1272 18,5 

10 1049 15,3 

11 534 7,8 

12 230 3,3 

13 31 0,5 

Total 6876 100,0 

Fonte: Equipe de estatística da COMPERVE (2019). [Adaptado] 

 

Em 2015, de um total de 13 questões, a maior quantidade de acertos dos candidatos 

selecionados variou entre 6 e 10 questões, na seguinte ordem: o maior número de acertos 

foram 9 questões (1272 candidatos, ou 18,5%), seguido de 8 questões (1174 candidatos, ou 

17,1%), 10 questões (1049 candidatos, ou 15,3%), 7 questões (952 candidatos, ou 13,8%) e 

6 questões (719 candidatos, ou 10,5%). Ou seja, 75,2% dos candidatos acertaram entre 6 e 

10 questões, o que significa uma margem de acerto entre 46,15% e 76,9%, considerado um 

nível de desempenho entre médio e muito alto, com predominância do nível de 

desempenho alto. 

Por fim, a Tabela 15 traz a quantidade de candidatos por número de acertos nas 

questões de Língua Portuguesa do ano de 2016 e as respectivas porcentagens. 

Tabela 15 – Quantidade e porcentagem dos selecionados por número de acerto na prova de Língua 

Portuguesa do ENEM no ano de 2016. 

Nº de acerto 
2016 

Quantidade % 

0 0 0,0 

1 5 0,1 

2 34 0,5 

3 112 1,7 

4 269 4,0 

5 451 6,7 

6 821 12,2 

7 1023 15,3 

8 1154 17,2 

9 1144 17,1 

10 904 13,5 

11 534 8,0 

12 202 3,0 

13 51 0,8 

Total 6706 100,0 

Fonte: Equipe de estatística da COMPERVE (2019). [Adaptado] 
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Em 2016, de um total de 13 questões, a maior quantidade de acertos dos candidatos 

selecionados variou entre 6 e 10 questões, na seguinte ordem: o maior número de acertos 

foram 8 questões (1154 candidatos, ou 17,2%), seguido de 9 questões (1144 candidatos, ou 

17,1%), 7 questões (1023 candidatos, ou 15,3%), 10 questões (904 candidatos, ou 13,5%) e 

6 questões (821 candidatos, ou 12,2%). Ou seja, 75,3% dos candidatos acertaram entre 6 e 

10 questões, o que significa uma margem de acerto entre 46,15% e 76,9%, considerado um 

nível de desempenho entre médio e muito alto, com predominância do nível de 

desempenho alto. 

Dessas análises, conclui-se que o desempenho geral dos candidatos que foram 

selecionados em primeira chamada do SISU para a UFRN, entre 2013 e 2016, variou de 

médio a muito alto, com predominância do desempenho de nível alto (entre 55% e 74% de 

acerto) nos quatro anos em análise. 

 

4.3 Conteúdos com desempenhos baixo e muito baixo nos anos em estudo 

 

Apesar de o desempenho geral dos candidatos selecionados para a UFRN pelo 

SISU nos anos em estudo ter variado de médio a muito alto, com a predominância do nível 

alto, esta pesquisa verificou que houve ocorrência de questões com níveis de desempenho 

baixo (de 25% e 44% de acerto) e muito baixo (até 24% de acerto) em todos os anos. 

Delimitou-se, então o recorte para a análise nesta pesquisa: as questões em que os 

candidatos apresentaram os desempenhos baixo e muito baixo e seus respectivos 

conteúdos. 

A partir do que a Matriz de Referência do ENEM (BRASIL/INEP, 2009c) 

apresenta como objetos de conhecimento a serem abordados na prova de Linguagens 

códigos e suas tecnologias, foi determinado o conteúdo da Língua Portuguesa explorado 

em cada uma dessas questões.  

Para fins desta pesquisa, os conteúdos foram agrupados em temas mais gerais, o 

que resultou na seguinte lista de temas abordados: variação linguística, coesão textual, 

leitura, argumentação e funções da linguagem. 

A Tabela 16, a seguir, apresenta os temas e conteúdos nos quais os candidatos 

apresentaram desempenhos baixo e muito baixo nas questões dos quatro anos em estudo, 

segundo a categorização acima. 
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Tabela 16 – Temas de Língua Portuguesa com desempenhos muito baixo e baixo dos selecionados 

pelo SISU nos anos de 2013 a 2016. 

Tema/Conteúdo Ano Questão 
Desempenho  

selecionados 

Variação linguística: registro de linguagem; norma culta. 2016 106 17,03% Muito baixo 

Argumentação: estratégia argumentativa. 2015 109 20,13% Muito baixo 

Funções da linguagem: interpretação de metalinguagem. 2014 119 20,74% Muito baixo 

Leitura: Interpretação com intertextualidade. 2014 128 23,08% Muito baixo 

Coesão textual: operadores argumentativos. 2014 107 24,19% Muito baixo 

Variação linguística: registro informal. 2015 131 27,07% Baixo 

Coesão textual: coesão sequencial; tempos verbais. 2015 103 32,10% Baixo 

Coesão textual: função coesiva e estilística dos dois-pontos. 2013 109 33,80% Baixo 

Variação linguística: registro informal (coloquial). 2013 106 35,33% Baixo 

Argumentação: estratégia argumentativa. 2016 135 35,76% Baixo 

Coesão textual: elipse do sujeito. 2013 121 35,94% Baixo 

Coesão textual: coesão sequencial. 2016 110 37,24% Baixo 

Coesão textual: função coesiva das reticências. 2016 132 40,23% Baixo 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

 

De acordo com a Tabela 16, os conteúdos com níveis de desempenho muito baixo 

são registro de linguagem (em relação à norma culta), estratégia argumentativa, 

metalinguagem (interpretação); intertextualidade (interpretação) e coesão textual 

(operadores argumentativos). Os conteúdos com níveis de desempenho baixo são: coesão 

sequencial pelo emprego dos tempos verbais, função coesiva e estilística de dois-pontos, 

função coesiva de reticências, coesão por elipse do sujeito, coesão sequencial, registro 

informal (com e sem coloquialidade). 

Considerando-se o desempenho dos candidatos, e colocando-se em ordem 

hierárquica os temas com os menores desempenhos nos anos em estudo, o tema da coesão 

textual demonstrou, por frequência de ocorrências, ser aquele no qual os estudantes 

apresentaram mais dificuldade. Por sua vez, o conteúdo de variação linguística, relacionada 

com os registros de linguagem formal, apresenta-se como aquele em que os estudantes 

apresentaram o menor desempenho entre todas as questões analisadas nesta pesquisa.  
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4.4 Análise dos erros nas questões com baixo e muito baixo desempenhos 

 

Esta seção da pesquisa teve como base os relatórios do projeto “Análise dos 

processos de avaliação realizados pela Comperve” dos anos de 2015 a 2017, mais 

especificamente as análises empreendidas pelo professor doutor Willame Santos de Sales e 

pela autora, ambos bolsistas da pesquisa, com apoio da professora Julianne Pereira dos 

Santos em três questões da prova de 2015. 

Levando em consideração o escopo deste trabalho, apresentam-se, na Tabela 17, os 

temas em que os candidatos que foram selecionados pelo SISU, para a UFRN, em primeira 

chamada nos anos de 2014 a 2017 tiveram desempenhos, respectivamente, muito baixo e 

baixo, por ordem cronológica das provas.  

 

Tabela 17 – Temas com desempenhos muito baixo e baixo dos selecionados nas questões de 

Língua Portuguesa nos anos de 2013 a 2016. 

Ano Q Tema/Conteúdo 
Desempenho  

selecionados 

2013 121 Coesão textual: elipse do sujeito. 35,94% Baixo 

2013 109 Coesão textual: função coesiva e estilística dos dois-pontos. 33,80% Baixo 

2013 106 Variação linguística: registro informal (coloquial). 35,33% Baixo 

2014 107 Coesão textual: operadores argumentativos. 24,19% Muito baixo 

2014 119 Funções da linguagem: interpretação de metalinguagem. 20,74% Muito baixo 

2014 128 Leitura: interpretação com intertextualidade. 23,08% Muito baixo 

2015 109 Argumentação: estratégia argumentativa. 20,13% Muito baixo 

2015 103 Coesão sequencial: tempos verbais. 32,10% Baixo 

2015 131 Variação linguística: registro informal. 27,07% Baixo 

2016 135 Argumentação: estratégia argumentativa. 35,76% Baixo 

2016 110 Coesão textual: coesão sequencial. 37,24% Baixo 

2016 132 Coesão textual: função coesiva das reticências. 40,23% Baixo 

2016 106 Variação linguística: registro de linguagem; norma culta. 17,03% Muito baixo 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

 

Na próxima seção, são apresentadas as análises dos erros verificados em cada uma 

das 13 questões de Língua Portuguesa com baixo e muito baixo desempenhos, por ano em 

estudo, com vistas ao levantamento de hipóteses a respeito das dificuldades de 

aprendizagem relacionadas aos erros cometidos. 
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As questões serão apresentadas por ano de estudo e em ordem crescente de 

desempenho, ou seja, da menor para a maior porcentagem de marcação no gabarito 

(respostas corretas). Para cada questão, é feita uma breve apresentação do texto base e de 

seu autor, quando especificado na prova, seguida de uma análise em que se relaciona o que 

é solicitado na questão e a opção de resposta que constitui o gabarito da questão. Realiza-

se, então, uma análise do distrator que teve o maior percentual de escolha, e, a partir da 

expectativa de resposta que atende à solicitação da questão, aponta-se o erro presente no 

distrator. Caracteriza-se, também, o erro dentro das categorias de leitura, em sentido estrito 

ou amplo.  

Após as análises, segue-se uma breve discussão a respeito da possível origem desse 

erro, de acordo com teóricos da linguagem ou com estudos empreendidos por outros 

pesquisadores. Por fim, apontam-se dificuldades de aprendizagem que podem estar 

relacionadas ao erro verificado, como hipóteses explicativas que justifiquem esse erro. 

 

 

4.4.1 Análise das questões com desempenhos baixo e muito baixo em 2013 

 

Das 18 questões de Língua Portuguesa da prova de LCT de 2013, não houve 

ocorrência de questão com desempenho muito baixo, e três apresentam desempenho baixo: 

109, 106, 121. Seguem as análises das três questões em ordem crescente de desempenho. 

 

a) Questão 109 (33,80% de acerto – desempenho BAIXO) 
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Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 

Habilidade 18: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

Sub-habilidade: Identificar a função do emprego por extenso de um sinal de pontuação para a 

progressão das ideias do texto 

 

Tabela 18 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 109 do caderno amarelo do 

ENEM 2013. 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é um fragmento de artigo de opinião, publicado na Revista 

Língua Portuguesa, sobre a habilidade de argumentar. No texto, o autor (que não está 

identificado no excerto destacado pela banca elaboradora da questão, tampouco foi 

identificado até agora em nossas buscas) defende que “argumentar não é ganhar uma 

discussão a qualquer preço”, tese reforçada pela metáfora presente no título: “Jogar limpo”. 

O verbo “Jogar” remete, nesse texto, à ação de desenvolver uma discussão por meio da 

argumentação, e o adjetivo com função de advérbio, “limpo”, refere-se à ausência de 

artifícios ardilosos no ato de “jogar”. 

O primeiro argumento apresentado no texto diz respeito ao fato de que convencer 

alguém “é [...] uma alternativa à pratica de ganhar uma questão no grito ou na violência 

física – ou não física”. Em seguida, para introduzir exemplos do que denomina como 

violência não física, o autor emprega uma construção que não é comum em textos que 

utilizam o padrão formal da língua: referir-se por extenso a um sinal de pontuação ao invés 

de usá-lo diretamente, graficamente. A questão solicita ao candidato que justifique a 

escolha dessa construção pelo autor. 

A análise do gabarito (opção de resposta C, com 33,8% de escolha) permite afirmar 

que, para responder corretamente à questão, o candidato deveria depreender que escrever 

por extenso em lugar de empregar diretamente o sinal de pontuação é um recurso estilístico 

que não interfere na progressão do texto. Ao enunciar por extenso os “dois pontos”, uma 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 2950 36.3% 

B 1213 14.9% 

C 2744 33.8% 

D 711 8.8% 

E 486 6.0% 

Nula 19 0.2% 

Total 8123 100.0% 
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escolha estilística, o autor enfatiza a sequência de exemplos de violência não física que 

alguns costumam utilizar para convencer o interlocutor, e, desse modo, mantém a 

progressão das ideias e garante a coesão do texto. Ou seja, o recurso empregado mantém a 

sequenciação das ideias, no caso, introduzindo apostos exemplificativos para o argumento 

de que a argumentação é uma “alternativa à prática de ganhar uma questão [...] na 

violência não física” (que seriam as mentiras descaradas, os constrangimentos, as 

manipulações psicológicas, a sedução ardilosa, segundo os exemplos enunciados no texto).  

O distrator que apresentou maior percentual de escolha entre as opções de resposta 

foi o A (36,3%), acima inclusive do percentual de escolha do gabarito (opção C). Nesse 

distrator, afirma-se que o texto desenvolve, por meio de uma metáfora, seu ponto de vista 

sobre a arte de argumentar, e que o fato de empregar o sinal de pontuação por extenso 

enfatiza essa metáfora. Considera-se que o texto base da questão tem como propósito 

convencer o leitor de que a habilidade de argumentar não pressupõe, necessariamente, 

manipulação ardilosa, e essa ideia está representada na metáfora do título, “Jogar limpo”. 

Apesar de expressar a ideia que será desenvolvida do texto por meio de uma metáfora, o 

autor não “se vale”, ou seja, não se fundamenta nessa figura para desenvolver seu ponto de 

vista. Além disso, o autor não utiliza o sinal de pontuação para enfatizar essa metáfora no 

desenvolvimento da argumentação.  

Os argumentos que estão presentes após os “dois pontos” são exemplos de ações 

que representam ardis utilizados para convencimento, e, entre três, apenas um deles (“Uma 

publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao 

ambiente.”) apresenta uma expressão metafórica. Mesmo com a presença de uma metáfora 

entre os três exemplos apresentados na argumentação, não é possível afirmar que o 

emprego dos “dois pontos” por extenso represente uma ênfase à metáfora de que o autor se 

vale para desenvolver seu ponto de vista no texto, e, portanto, a afirmação nesse distrator 

constitui um erro. 

A hipótese para o fato de esse distrator ter tido o maior percentual de escolha é que 

o emprego da pontuação por extenso em um texto que circula em contextos formais é 

incomum. Por meio dessa escolha estilística, o autor aproxima o texto de cunho denotativo 

de um texto de caráter conotativo ou literário. Portanto, a um leitor desavisado esse 

emprego pode denotar fuga do padrão normativo da língua e, assim, expressar uma 

liberdade estilística comum aos textos que fazem uso das figuras de linguagem para 

expressar suas ideias. Aliado a isso, o fato de o autor usar uma metáfora no título (“Jogar 
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limpo”) pode ter sido um fator que induziu o leitor a considerar que o autor desenvolva a 

argumentação para seu ponto de vista por meio de uma metáfora. 

Esse erro pode apontar para uma dificuldade de depreender a construção da 

textualidade pelo emprego de sinal de pontuação pelo fato deste, por escolha estilística do 

autor ou por possibilidade do gênero, estar escrito por extenso.  De acordo com Schneuwly 

(1998, apud SILVA e MORAIS, 2007), os sinais de pontuação, enquanto componentes das 

operações de textualização, são traços de operações de conexão e, sobretudo, de 

segmentação do texto escrito, e, desse modo, contribuem para a construção da coesão e da 

coerência textuais. A pontuação pode ser empregada de forma diferente a depender da 

intenção do produtor do texto e da própria dimensão composicional do gênero 

(ROCHA, I., 1998).  

Em artigo sobre estudo realizado com 160 professoras da alfabetização e das séries 

iniciais de escolas públicas e privadas de Recife e Teresina, as pesquisadoras Telma Ferraz 

e Gilda Lisboa (2002) observaram que muitas pareciam ainda estar apegadas a um “estilo 

oral de pontuar” e, portanto, não percebiam o emprego da pontuação enquanto recurso 

sintático na construção da textualidade. E concluíram que “as práticas de sala de aula 

sugerem uma despreocupação com a utilização de textos para reflexão sobre pontuação. De 

forma geral, as atividades são realizadas em sentenças isoladas. [...] Dessa forma, a 

pontuação enquanto recurso coesivo não é enfatizada” (FERRAZ; LISBOA, 2002, p. 143).  

O resultado da análise desta questão aponta que ainda há uma necessidade de 

reforço no ensino da pontuação como recurso de textualidade no que diz respeito à 

construção da progressão textual.   

É possível também verificar que os candidatos que marcaram esse distrator 

incorreram em erro de leitura no sentido amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto 

que todas as opções de respostas exigiam a mobilização de um conhecimento específico 

(figura de linguagem, função da linguagem, coesão textual e à dimensão composicional do 

gênero) para que pudesse justificar o emprego, no texto em tela, de um sinal de pontuação 

escrito por extenso.  
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b) Questão 106 (35,33% de acerto – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 8:  Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

Habilidade 26:  Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

Sub-habilidade:  Avaliar a relação entre as escolhas linguísticas do autor e o caráter do texto. 

 

Tabela 19 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 106 do caderno amarelo do 

ENEM 2013. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 78 1.0% 

B 1893 23.3% 

C 2775 34.2% 

D 2868 35.3% 

E 502 6.2% 

Nula 7 0.1% 

Total 8123 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é um fragmento da canção “Até quando?”, do álbum “Seja 

você mesmo (mas não seja sempre o mesmo)”, do compositor e intérprete Gabriel, o 

Pensador. Essa canção aborda o tema do conformismo e da atitude da população diante dos 

problemas da sociedade. No estilo musical do compositor, prevalece o rap [termo que 

descreve, em inglês, uma fala rápida que precede a forma musical (de ritmo e poesia, do 

inglês rhythm and poetry)], e ele costuma usar da sátira, da ironia, do humor, de metáforas 

e ainda de paradoxos em suas músicas. O público alvo de Gabriel O Pensador, em sua 

maioria, é constituído de jovens e, para aproximar-se da linguagem de seu leitor e imprimir 

espontaneidade ao seu discurso, o compositor faz uso do registro coloquial. Nesse 

contexto, a questão solicita ao candidato que avalie a relação entre as escolhas linguísticas 

do autor e o caráter do texto. 
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A análise do gabarito (opção de resposta D), com 35,3% de escolha no geral, 

permite afirmar que, para responder corretamente à questão, o candidato deveria concluir 

que as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem espontaneidade, pelo uso da 

linguagem coloquial. Para isso, deveria identificar, no texto, marcas linguísticas da 

coloquialidade em termos como as contrações “pro” (para o), “pra” (para, ou para a) e a 

forma verbal “botaram” (opção informal para o verbo “colocar”), além de em expressões 

como “Se liga aí” (significando “preste atenção”), “pode crer” (informalmente usado como 

afirmação), e “virar a cara” (no sentido de “não dar atenção”), aliadas à falta de 

compromisso com o padrão normativo da Língua Portuguesa, como, por exemplo, na 

alternância entre as 2ª e 3ª pessoas do discurso (“você” e “te”) ao longo da canção. Essas 

marcas linguísticas dão espontaneidade ao texto por aproximarem-se da oralidade, que é 

uma característica do gênero Rap. 

O distrator com maior percentual de escolha entre os participantes foi o C (34,2%), 

no qual o erro está associado a relacionar o tom de diálogo no texto com a recorrência de 

gírias. Apesar do uso dessa variante e da presença da função conativa/apelativa da 

linguagem, o texto não se caracteriza pelo tom de diálogo, visto que, nessa canção, não há 

marcas que apontem para a presença de um interlocutor que responda as provocações que o 

poeta faz para o leitor/ouvinte da canção, característico de uma sequência dialogal.  

Segundo Adam (2019), as sequências dialogais distinguem-se das demais pelo fato 

de serem geradas em situações comunicativas em que mais de um interlocutor contribui 

para a construção do texto. Nesse sentido, não se pode afirmar que, nessa canção, exista o 

que se denominou, no distrator, “um tom de diálogo”, visto que não se podem determinar 

marcas textuais que apontem para a presença de outro interlocutor, além do compositor, na 

construção do texto. Desse modo, afirma-se que reconhecer um tom de diálogo no texto 

base dessa questão constitui um erro. 

Uma hipótese para que esse distrator tenha sido o de maior escolha é o fato de, 

conforme já exposto, existirem algumas expressões no texto que representam uma variante 

relacionada à idade, visto que o texto é voltado para o público jovem, o que caracterizaria o 

uso de gírias. Além disso, é possível identificar linguagem apelativa, com o emprego de 

formas verbais no imperativo (“Levanta”, “Se liga”) e pelo fato de, reiteradas vezes, o 

poeta se referir a seu leitor/ouvinte ao longo dos versos (“Levanta aí que você tem muito 

protesto pra fazer”, “você pode”, você deve”).  

Esse erro pode estar relacionado à dificuldade de distinguir a interlocução entre o 

autor e o leitor da presença de sequência dialogal, com mais de um interlocutor, no corpo 
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do texto. Ou seja, relaciona-se, supostamente, à dificuldade de diferenciar os conceitos de 

interlocução e diálogo. 

Os textos são, em si, interlocução entre produtor e leitor e, portanto, têm caráter 

dialógico. Em alguns gêneros, é possível inferir a quem o texto se destina, visto que o 

produtor marca linguisticamente a presença de seu interlocutor (preferencial ou não) por 

meio de vocativos ou pelo emprego de pronomes. Porém, indicar o interlocutor no texto 

não caracteriza, necessariamente, um texto como possuidor de estrutura dialogal-

conversacional.  

Conforme Adam (2009, p. 128) define: “um texto conversacional é uma sequência 

hierarquizada de sequências chamadas de trocas”. Essas trocas, também chamadas de 

turnos de fala, caracterizam a interação entre dois ou mais interlocutores e são marcadas 

linguisticamente (emprego de travessões, presença de verbos de dizer, identificação dos 

falantes), de modo que é possível identificá-los no texto, ao invés de apenas inferi-lo a 

partir da leitura.  

Ademais, pelo fato de não depreender do texto a intenção do compositor em fazer 

uma interlocução com seu público de maneira espontânea empregando a linguagem 

coloquial, característica do gênero canção de Rap, o candidato incorre também em erro de 

leitura em sentido estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2016). 

 

c) Questão 121 (35,94% de acerto – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 

Habilidade 18: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

Sub-habilidade: Identificar um trecho do texto em que ocorre coesão por elipse. 
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Tabela 20 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 121 do caderno amarelo do 

ENEM 2013. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 1576 19.4% 

B 1114 13.7% 

C 1493 18.4% 

D 1015 12.5% 

E 2918 35.9% 

Nula 7 0.1% 

Total 8123 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é um artigo informativo de autoria de Sérgio Rodrigues, 

articulista da Revista Veja. No texto, o autor discorre sobre as origens italiana e francesa 

da palavra “gripe” na Língua Portuguesa: influenza e grippe. A questão solicita ao 

candidato que identifique entre os trechos transcritos do texto base aquele em que ocorre 

coesão por elipse. 

A análise do gabarito (opção de resposta E, com 35,9% de escolha no geral) 

permite afirmar que, para responder corretamente à questão, o candidato deveria identificar 

a ocorrência de coesão por elipse na ausência da expressão “O segundo”, sujeito do verbo 

“fazer”, na oração substantiva “[...] fizesse referência ao modo violento como o vírus se 

apossa do organismo infectado”. O sujeito não está explícito nessa oração, porém é 

facilmente retomado do período anterior, em que o autor continua a enumeração 

explicativa do significado dos dois vocábulos utilizados, na Língua Portuguesa, para se 

referir à gripe: “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influenza [...]. O 

segundo era apenas uma forma nominal do verbo gripper [...]”. Essa identificação depende 

de que o leitor reconheça e compreenda a construção da progressão textual por meio dos 

elementos coesivos, incluindo a coesão por elipse de termos da oração, neste caso, o 

sujeito. 

A análise dos distratores mostrou uma distribuição quase regular de escolha entre 

eles, conforme se verifica na Tabela 23. No distrator que apresentou maior percentual de 

escolha, o A (19,4%), o erro está associado a identificar uma elipse do sujeito no trecho 

“[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.”. Conforme se 

verifica no texto base, o trecho destacado nessa opção de resposta constitui uma oração 

subordinada que compõe o primeiro período do texto. É uma oração estruturalmente 
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completa, cujo verbo, “chegou”, tem como sujeito o termo “a palavra gripe” (“a palavra 

gripe nos chegou”). Portanto, considerando que é possível identificar um sujeito expresso 

nessa oração, afirmar que ocorre uma elipse do sujeito nesse trecho constitui um erro. 

Uma hipótese para que este tenha sido o distrator com maior percentual de escolha 

é o fato de esse trecho, que configura um excerto do primeiro período do texto, ser a única 

opção de resposta em que a supressão de parte do período é marcada pela presença das 

reticências no início da oração. Considere-se o fato de que o sujeito, comumente e 

seguindo a estrutura canônica de ordem dos termos oracionais, é enunciado no início de 

uma oração. Essa organização da opção de resposta, com as reticências indicando a 

ausência de determinado termo no início do trecho, pode ter induzido o candidato a 

depreender que o termo ausente, nesse caso, seria o sujeito.  

Esse erro pode apontar para uma dificuldade em identificar determinado elemento 

elíptico da oração quando esta se encontra destacada do restante do período de que faz 

parte no texto. De acordo com Santos (2008, p. 399), “a produção e a compreensão de 

elipse exigem [...] a capacidade de estabelecer a referência do material elidido a partir da 

identificação de um antecedente discursivo”. Na dificuldade de proceder essa identificação, 

o leitor pode, inclusive, realizar inferências não autorizadas sobre o conteúdo do texto. No 

caso da questão em tela, solicita-se identificar a elipse do sujeito.  

Em estudo sobre conceitos e procedimentos de análise sintática utilizados por 

alunos do ensino fundamental (2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries), mais especificamente sobre a 

identificação de sujeitos simples e ocultos (elípticos), Catelão e Calsa (2004, p. 87) 

chegaram à conclusão de que “os procedimentos utilizados pelos alunos pareceram apoiar-

se em definições e metodologias próximas às dos materiais didáticos tradicionais [...]”, as 

quais representam uma aprendizagem baseada na fixação e na reprodução de informações. 

Esse fato pode explicar a dificuldade que os candidatos tiveram em identificar, na oração 

destacada no gabarito, a presença de um sujeito a ser recuperado do período anterior. 

Ademais, nos livros didáticos e gramáticas tradicionais, esse termo da oração vem 

sendo definido, de forma reducionista, como aquele que pratica a ação verbal, o que 

restringe a análise a orações com sentido completo, ou a períodos simples. Em orações na 

voz passiva ou na ocorrência de sujeito elíptico, essa definição não tem aplicação direta 

(PERINI, 2002). Mesmo quando se expande a noção de sujeito para o elemento que 

estabelece relação de concordância com o verbo, a ideia de um sujeito elíptico ainda não 

encontra respaldo.  
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Na impossibilidade de resgatar o sujeito mediante o uso dessas duas definições, o 

estudante lança mão de estratégias outras para identificar o termo, o que pode explicar o 

fato de o distrator mais assinalado ter sido o que continha um elemento gráfico marcador 

de supressão (as reticências) no início da oração, espaço em que, prototipicamente, fica 

localizado o sujeito. 

Levando-se em consideração essa análise, constata-se que os candidatos incorreram 

em um erro de leitura em sentido amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2016), pois não 

conseguiram mobilizar o conhecimento sintático para identificar a elipse do sujeito, 

tampouco para reconhecer esta como um procedimento coesivo que garantiu a 

sequenciação das ideias no texto. 

 

4.4.2 Análise das questões com desempenhos baixo e muito baixo em 2014 

 

Das 16 questões de Língua Portuguesa da prova de LCT de 2014, não houve 

ocorrência de questão com desempenho baixo, e três apresentam desempenho muito baixo: 

119, 128, 107. Seguem as análises das três questões em ordem crescente de desempenho. 

 

 

a) Questão 119 (20,74% de acerto – desempenho MUITO BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 

Habilidade 19: Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas 

de interlocução. 

Sub-habilidade: Identificar como se constitui a função da linguagem predominante no texto. 
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Tabela 21 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 119 do caderno amarelo do 

ENEM 2014. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 624 9,8% 

B 2462 38,8% 

C 698 11,0% 

D 1268 20,0% 

E 1286 20,3% 

Nula 10 0,2% 

Total 6348 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é parte de uma crônica de Vinícius de Moraes, poeta, 

dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Segundo Cereja e 

Magalhães (2013), a crônica é um gênero discursivo que se caracteriza pela reflexão sobre 

fatos do cotidiano em linguagem que oscila entre jornalística e literária, conotativa, e que 

pretende envolver o leitor utilizando a primeira pessoa de forma a aproximar o autor de 

quem lê, como se estivessem em uma conversa informal. Nessa tônica, o autor do texto 

base dialoga com o leitor trazendo uma reflexão sobre o ato de escrever uma crônica e 

inicia afirmando que “Escrever prosa é uma arte ingrata”. Ao longo do texto, o autor 

apresenta as razões que justificam essa afirmação, as quais se constituem em dificuldades 

de se escrever uma crônica (ideia principal do texto). A questão exige do candidato a 

depreensão de como se constitui a função da linguagem predominante no texto.  

No caso da questão em tela, o participante deveria depreender a predominância da 

função metalinguística da linguagem na construção do texto ao constatar que o autor utiliza 

uma crônica para abordar as dificuldades de se escrever uma crônica. Segundo Kleiman e 

Sepulveda (2012, p. 157), a metalinguagem é a: “Linguagem descritiva das línguas 

naturais, que permite falar da língua como objeto”. No contexto das funções da linguagem, 

a função metalinguística é aquela que “ocorre sempre que se usa certa linguagem para 

discorrer sobre ela mesma” (SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 243), ou seja, quando o 

objeto da enunciação é a própria linguagem (sonora, visual, falada ou escrita, incluindo o 

gênero textual) escolhida para comunicar.  

A análise do gabarito (opção de resposta E, com 20,3% de escolha no geral) 

permite afirmar que, para responder corretamente à questão, o participante deveria 

depreender que a função da linguagem predominante no texto (metalinguagem) se constitui 

nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Essa ideia principal 

está presente no primeiro período do texto, quando o autor afirma que “Escrever prosa é 
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uma arte ingrata”. Como o parágrafo segue estabelecendo brevemente a distinção entre a 

prosa do cronista e a do ficcionista, entende-se por “prosa” a crônica, o que é reforçado por 

outros elementos textuais, como o título (O exercício da crônica), e uma informação 

extratextual, a referência do livro em que se encontra (Para viver um grande amor: crônicas 

e poemas). Vale salientar que, em todas as opções de respostas (gabarito e distratores), as 

ideias presentes configuram um exemplo da função metalinguística da linguagem, porém, 

apenas a opção E contém a ideia predominantemente desenvolvida do texto, ao passo que 

todos os distratores contém ideias secundárias. 

Para o distrator B, o que teve maior percentual de escolha (38,8% no geral), o erro 

está associado à depreensão de que a função da linguagem predominante no texto 

(metalinguagem) se constitui nos elementos que servem de inspiração ao cronista, ou seja, 

que esta é a ideia principal do texto. Apesar de o autor discorrer sobre possíveis elementos 

de inspiração ao cronista, o que representa emprego da função metalinguística da 

linguagem, o cronista não afirma que esses elementos efetivamente servem como 

inspiração. A reflexão é sobre a busca de possibilidades de temas a serem abordados na 

crônica, inclusive a possibilidade de escrever sobre não ter assunto. 

Uma hipótese para esse distrator ter apresentado o maior percentual de escolha é o 

fato de o autor ter dedicado um espaço maior do texto para apresentar exemplos de temas 

que podem inspirar o escritor da crônica (a partir da 6ª linha até o final do texto).  

Esse erro pode estar associado a uma dificuldade de aprendizagem relacionada à 

depreensão da ideia principal do texto, de modo a construir o sentido a partir desta em 

relação às ideias subjacentes a ela. Este constitui tanto um erro de leitura em sentido amplo 

quanto em sentido estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2015). Em sentido estrito pois o 

candidato necessitaria depreender a intenção comunicativa e reconhecer as características 

composicionais do gênero a fim de identificá-lo como uma crônica, além de distinguir, no 

texto, a ideia principal das ideias secundárias o que demanda a compreensão do texto 

em si. 

Em sentido amplo porque o candidato precisa mobilizar um conhecimento prévio 

acerca de funções da linguagem, notadamente a metalinguística, para depreender como 

esta se constitui na construção do texto. Essa mobilização não se configura, 

necessariamente, a estratégia principal para a solução do problema, visto que todas as 

opções de resposta configuram exemplos de metalinguagem relacionadas às ideias 

presentes no texto, apesar de não responderem efetivamente à solicitação da questão.  
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b) Questão 128 (23,08% de acerto – desempenho MUITO BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 7: Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

Habilidade 22: Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

Sub-habilidade: Estabelecer a relação entre um conceito apresentado em um texto e sua aplicação 

em outro texto. 

 

Tabela 22 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 128 do caderno amarelo do 

ENEM 2014. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 464 7,3% 

B 1544 24,3% 

C 1481 23,3% 

D 1109 17,5% 

E 1743 27,5% 

Nula 7 0,1% 

Total 6348 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

Os textos base da questão são: I) um excerto do livro de Antônio Henrique Weitzel, 

Folclore literário e linguístico22, em que o autor conceitua a expressão “ditado popular”; e 

II) um trecho da novela de Autran Dourado, Uma Vida em Segredo23, em que a 

                                            
22 Nessa obra, o autor traz a cultura oral para a escrita, com o objetivo de registrar e manter vivos o 

folclore e a cultura popular. 
23 A obra narra a história da personagem Biela, uma moça que, depois da morte do pai e já órfã de 

mãe, é obrigada a deixar sua terra, a Fazenda do Fundão, para morar na cidade, em casa de parentes 

(primo Conrado e sua esposa, prima Constança). 
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personagem Constança faz uso de ditados populares para justificar suas ações ante a 

situação vivida pela personagem Biela, que parece passar por alguma dificuldade (“[...] 

dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro”).  

A questão exige que o participante justifique porque o segundo texto constitui uma 

maneira de utilizar o tipo de saber definido no primeiro. Vale salientar que, para a solução 

desta questão o candidato não necessita, prioritariamente, conhecer o enredo da narrativa, 

visto que o trecho destacado é revelador do comportamento da personagem Constança, 

mulher que se apropria de um discurso fundamentado em ditados populares para embasar 

seu pensamento e suas ações. 

A análise do gabarito (opção de resposta C, com 23,3% de escolha geral) permite 

afirmar que, para responder corretamente à questão, o participante deveria depreender que 

prima Constança aciona os ditados populares para justificar suas ações. Tal afirmação se 

sustenta no fato de que: a) o texto afirma que a personagem, a despeito de apelar à fé (“[...] 

ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela.”), não se limitava a ela (“Mas ia também 

tomar suas providências.”), ou seja, iria tomar atitudes próprias em relação àquela situação; 

b) Constança lança mão de provérbios populares, alguns com referência à religiosidade 

(“Casamento e mortalha, no céu se talha. Deus escreve certo por linhas tortas.”) como 

forma de sustentar sua decisão. Por ser religiosa, recorre à fé para tentar resolver a situação 

da prima, mas, ao fazer uso dos ditados populares, a personagem tenta corroborar, com 

base na autoridade popular, suas próprias ações.  

No distrator com maior percentual de escolha, E (27,5%), maior inclusive que o 

gabarito da questão, o erro está associado ao entendimento de que prima Constança usa os 

ditados populares porque os considera como uma orientação divina. Essa percepção está 

incorreta porque a personagem não compreendia os ditados populares como orientação 

divina, e, sim, no máximo, dizia-os “procurando interpretar os desígnios de Deus”. Ou 

seja, os ditados populares seriam a forma que prima Constança usava para, no seu 

entendimento, dar sentido ao que ela compreendia como sendo os “desígnios de Deus”. 

Além disso, ela também recorre a ditados sem cunho religioso, os quais também são 

empregados para aconselhar (“dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor 

conselheiro”) e para tranquilizar a prima (“O que for soará”). 

Uma hipótese para que esse distrator tenha sido o de maior escolha é a presença de 

citação de ditados relacionados à dimensão divina (“Casamento e mortalha, no céu se 

talha”, “Deus escreve direito por linhas tortas”), além de menções ao fato de prima 
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Constança se achar “um instrumento de Deus”. Desse modo, o leitor inferiu que os 

provérbios populares acionados por Constança se confundiam com orientações divinas.   

Esse erro pode indicar uma dificuldade de aprendizagem relacionada à 

interpretação de falas de personagens no contexto da narrativa. À medida que analisa as 

falas da prima Constança considerando apenas o tema predominante (ela se achava um 

instrumento de Deus), o leitor restringe a significação do texto às frases que o compõem, 

ao invés de relacioná-lo a uma intencionalidade conferida pelo autor, o que vai além do 

estritamente linguístico (ANTUNES, 2009). Na interação do leitor com a intenção 

comunicativa do autor por meio dos elementos textuais, é que se estabelece a coerência 

textual e, consequentemente, configura-se a construção do sentido (KOCH, 2003). 

Essa análise nos leva a concluir que este se configura um erro de leitura em sentido 

estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2016), que diz respeito à compreensão, à depreensão do 

propósito comunicativo e das ideias principais e secundárias do texto. 

 

c) Questão 107 (24,19% de acerto – desempenho MUITO BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 7: Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

Habilidade 24:  Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 

convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, 

chantagem, entre outras. 

Sub-habilidade: Depreender a função semântica de uma conjunção. 
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Tabela 23 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 107 do caderno amarelo do 

ENEM 2014. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 252 4,0% 

B 3048 48,0% 

C 1524 24,0% 

D 1184 18,7% 

E 333 5,2% 

Nula 7 0,1% 

Total 6348 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 
 

O texto base da questão é o poema “Tarefa”, de Geir Campos, poeta capixaba, 

livreiro, tradutor, que faz parte da chamada Geração de 45, da terceira fase do Modernismo 

brasileiro. O poeta se destacava pelo rigor literário e estético, e também por suas 

preocupações de caráter social. Nesse poema, Geir Campos versa sobre estar consciente de 

que ocorrem mazelas na vida, mas que deve haver o compromisso de “avisar aos outros” 

para que não passem por elas. Desse modo, quando muitos alcançarem essa consciência 

(“E quando em muitos a noção24 pulsar”), possam “mudar” e, mesmo exaustas, as pessoas 

possam planejar “um mundo novo e mais humano”. A questão exige que o participante 

identifique o que os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de sua função 

sintática (no poema reproduzido na questão, a conjunção em foco é empregada três vezes 

na articulação dos versos). 

A análise do gabarito (opção de resposta C, com 24% de escolha geral) permite 

afirmar que, para responder corretamente à questão, o participante deveria perceber que os 

empregos da conjunção “mas”, no poema, articulam, para além de sua função sintática, a 

introdução do argumento mais forte de uma sequência. O “mas” é um dos conectores 

contra-argumentativos marcadores de um argumento forte, figurando ao lado de porém, 

contudo, entretanto e no entanto. No caso do poema em análise, ele é usado para introduzir 

a ideia de que aquele que “morder o fruto amargo e não cuspir”, “cumprir o trato injusto e 

não falhar” e “sofrer o esquema falso e não ceder” devem avisar aos outros sobre o 

amargor, a injustiça e a falsidade, respectivamente. Essa ideia é mais forte, ou seja, 

                                            
24 Registra-se, nesta pesquisa, que, na versão do caderno amarelo da prova, ocorreu uma falha: a 

presença do advérbio não no verso “E quando em muitos a não pulsar”. No texto original, o verso 

contém a palavra “noção”, conforme foi verificado na revista Poiésis - Literatura, Pensamento & 

Arte, n. 94, jan. de 2004, e na revista eletrônica Usina (Disponível em: 

https://revistausina.com/poesia/poesia-para-o-nosso-tempo-i/. Acesso em: 10 mar. 2020), além de 

em diversos blogs especializados em poesia. 
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constitui a tarefa, que dá título ao poema, a ser feita para que se tenha um mundo novo e 

mais justo.  

No distrator com maior percentual de escolha, B (48,0%), o erro está associado ao 

entendimento de que os empregos da conjunção “mas” articulam a oposição entre ações 

aparentemente inconciliáveis. Tal entendimento mostra-se incorreto porque, no poema 

“Tarefa”, as ações por ela articuladas (“morder o fruto amargo” e “avisar”; “cumprir o 

trato injusto” e “avisar”; “sofrer o esquema falso” e “avisar”) não constituem ações 

aparentemente inconciliáveis. Ao invés do que afirma o distrator, o eu-lírico propõe a 

“tarefa” como uma forma de, conciliando as ações expressas, tornar possível um “mundo 

novo e muito mais humano”. Essa proposta se caracteriza pela introdução de um 

argumento mais forte (“mas avisar”) na sequência por ele construída. Portanto, a 

interpretação de que a relação estabelecida pelo emprego da conjunção “mas”, na 

organização do poema, é de oposição entre ações inconciliáveis configura um erro. 

Uma hipótese para que tal distrator tenha tido maior escolha é que a conjunção 

“mas” gramaticalmente é considerada uma conjunção adversativa típica, ou seja, na maior 

parte das vezes em que é empregada, articula uma relação de contraste entre dois fatos ou 

duas ideias.  

Esse erro pode estar associado à dificuldade de aprendizagem relacionada a 

compreender o emprego da conjunção “mas” como operador argumentativo. Guimarães 

(1987, apud SELLA, 2006) entende que, “nas estruturas com o mas, não há um 

nivelamento entre o conteúdo das orações, mas sim a predominância da ideia contida na 

oração iniciada por essa conjunção”, ou seja, essa conjunção orienta a argumentação 

introduzindo orações que configuram ideias predominantes. O leitor que se restringe à 

classificação gramatical deixa de perceber outras relações que podem ser estabelecidas e, 

principalmente, deixa de depreender sentidos que são construídos no todo do texto, 

desprezando o caráter discursivo do emprego, neste caso, dos operadores argumentativos.  

Outra hipótese é que os candidatos não consideraram o caráter argumentativo do 

texto já que este configura o gênero poema. De acordo com Gebara (2015, p. 50),  

 
Como as estratégias argumentativas não estão no primeiro plano da 

expectativa dos gêneros poéticos, as orações declarativas podem ser lidas 

como provas ou ainda como afirmações inequívocas, dada a autoridade 

que o sujeito lírico exerce nos versos. 

 

Portanto, considerando que a estrutura dos textos poéticos é ancorada no verso, o 

qual não está fundado na intenção argumentativa, os argumentos em poesia são 
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compreendidos pelo leitor como apelo à comoção, à emoção, ao sentimento, e não como 

busca de persuadir por meio razão. 

Além dessa análise, considera-se que este constitui um erro de leitura em sentido 

amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2015), visto que o candidato precisa mobilizar um 

conhecimento prévio acerca dos operadores argumentativos e como estes relacionam as 

partes do texto estabelecendo uma relação de sentido entre elas, e também de como se 

constroem estratégias de argumentação em um texto poético. Com a mobilização desses 

conhecimentos é que se pode alcançar uma compreensão do texto e solucionar da questão.  

 

4.4.3 Análise das questões com desempenhos baixo e muito baixo em 2015 

 

Das 13 questões de Língua Portuguesa da prova de LCT de 2015, uma apresenta 

desempenho muito baixo e duas apresentam desempenho baixo: 109, 131, 103, 

respectivamente. Seguem as análises das três questões em ordem crescente de 

desempenho. 

 

a) Questão 109 (20,13% de acerto – desempenho MUITO BAIXO) 
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Competência 7: Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 
Habilidade 21:  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

Sub-habilidade:  Depreender uma leitura do texto considerando as informações verbais e não 

verbais. 

 

Tabela 24 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 109 do caderno amarelo do 

ENEM 2015. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 1182 17,9% 

B 1336 20,3% 

C 1085 16,5% 

D 237 3,6% 

E 2743 41,6% 

Nula 9 0,1% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é uma peça publicitária25 que, em decorrência do Dia 

Mundial Contra a Hepatite, traz informação sobre as cinco formas da doença e, 

principalmente, orienta o leitor sobre os modos de prevenção. Para tanto, lança mão do 

texto verbal, com exposição sobre a doença e as formas de prevenção, e do texto não 

verbal, na forma de duas imagens: uma que retrata um quadro negro onde se leem as cinco 

primeiras letras do alfabeto (em uma referência aos cinco tipos da doença), das quais a 

letra E se une a outras para formar a interjeição “Epa!” seguida da palavra “Hepatite”; e 

outra de uma profissional da saúde (inferência feita a partir do reconhecimento do jaleco 

branco e do estetoscópio pendurado no pescoço da mulher). A questão exige que o 

participante depreenda uma leitura do texto considerando as informações verbais e não 

verbais.  

A análise do gabarito (opção de resposta B, com 20,3% de escolha geral) permite 

afirmar que, para responder corretamente à questão, o participante deveria, considerando as 

informações verbais e não verbais, depreender que a figura do profissional de saúde é 

legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Essa leitura 

se sustenta pelo fato de não se reconhecer, no corpo da peça publicitária, qualquer 

                                            
25 Nesta pesquisa, não foi localizada a fonte primária desse texto, visto que o endereço eletrônico 

indicado não direcionou para um site específico. Conforme informação na fonte do texto, o acesso 

à peça em tela foi realizado em 2011, portanto pode ter sido tirada de circulação, ou o site pode ter 

sido desativado. 
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referência a instituições ou fontes bibliográficas da área de saúde que ampare as 

informações verbais fornecidas. Portanto, a única evocação ao discurso autorizado está na 

imagem (representação não verbal) da profissional de saúde, estabelecendo uma estratégia 

argumentativa para o convencimento do leitor em relação à temática abordada, que é uma 

campanha voltada a uma questão de saúde. 

Para Garcia (2000), o ato de argumentar está intimamente relacionado à 

consistência dos fatos. Ou seja, para que haja argumentação, algumas condições são 

necessárias, entre as quais estão a clareza dos argumentos e as evidências, que podem ser 

apresentadas na forma de exemplos, fatos, ilustrações, dados estatístico e testemunho. De 

acordo com o autor, atendidas essas condições, o texto tem consistência e credibilidade. 

Existem, ainda, argumentos que se fundamentam no prestígio de um indivíduo ou de uma 

coletividade para sustentar sua tese de modo a persuadir seu leitor, ou seja, argumentos de 

autoridade. No texto base, essa autoridade está representada na figura da profissional de 

saúde, que autoriza o discurso da necessidade de prevenção contra a hepatite. 

No distrator com maior percentual de escolha, E (41,6%), o erro está associado à 

depreensão de que o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com 

subjetividade no trecho sobre as maneiras de prevenção. Essa percepção está incorreta 

porque, apesar de o texto base constituir-se um tipo de ensinamento, principalmente na 

parte do texto em que são fornecidas orientações de prevenção, não há traço de 

subjetividade no trecho sobre como prevenir a hepatite. A peça publicitária em tela tem 

como propósito orientar o leitor em relação a como prevenir uma doença, e, para cumpri-

lo, emprega linguagem denotativa, de caráter objetivo. Esse dado também é reforçado pelo 

fato de o próprio distrator trazer a afirmação de que o discurso no texto evidencia uma cena 

de ensinamento didático, gênero que também tem caráter objetivo. Portanto, afirmar que o 

discurso presente no texto evidencia uma cena de ensinamento didático projetado com 

subjetividade constitui um erro. 

A hipótese para que esse distrator tenha recebido maior marcação pelos candidatos 

é pelo fato de que ele representa, quase na totalidade, o cotexto enunciativo. Ou seja, ao 

longo da maior parte do texto, as referências catafóricas (“A hepatite é assim.”), anafóricas 

(“É por isso [...]”, “Evitar isso [...]”), elípticas (“Ø Pode aparecer [...]”), as escolhas do 

campo lexical (“alertar”, “evitar”, “precisa tomar os cuidados necessários”, “prevenir”) e a 

própria progressão textual estabelecida por meio dos verbos no imperativo (“vacine-se”, 

“lave”, “use”, “certifique-se”) apontam para um discurso ancorado na ideia da prevenção à 
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hepatite. Aliado a isso, tem-se o fato de a imagem do quadro com as letras do alfabeto 

remeta ao espaço de comunicação própria do ensinamento didático: a sala de aula. 

Esse erro pode indicar uma dificuldade de aprendizagem para identificar, nesse 

gênero textual, caraterísticas da dimensão estilística, tal como a linguagem, que, 

cumprindo o propósito de orientar, está ancorada em informações de caráter objetivo. E, 

ainda, a dificuldade de associar uma peça publicitária que aborda uma questão de saúde a 

um gênero de caráter argumentativo.  

Essas dificuldades nos servem de base para classificar esse erro como um erro de 

leitura em sentido estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto que correspondem a 

dificuldades de compreender o texto a partir de suas características composicionais e da 

depreensão de um propósito comunicativo. 

 

b) Questão 131 (27,07% de acerto – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 8: Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 
Habilidade 25:  Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que 

singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 

Sub-habilidade: Identificar a marca do uso da variedade coloquial no texto. 
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Tabela 25 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 131 do caderno amarelo do 

ENEM 2015. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 2324 35,3% 

B 1784 27,1% 

C 463 7,0% 

D 973 14,8% 

E 1032 15,7% 

Nula 16 0,2% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é a letra de uma canção (do gênero blues) de Chico 

Buarque, músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro, a qual está disponível no site do 

artista (www.chicobuarque.com.br). O autor, considerado um dos maiores nomes da 

Música Popular Brasileira (MPB)26, é conhecido por suas letras de teor social e político, 

mas grande parte de sua obra é dedicada ao lirismo. No texto em questão, o poeta reflete 

sobre a relação com a amada, que tem hábitos diferentes dos dele, mas cuja presença traz 

felicidade (“Eu sou tão feliz com ela”; “Não canso de contemplá-la”; “Conto os meus 

minutos / Cada segundo que se esvai / Cuidando dela [...]”), e os versos são, em sua 

maioria, compostos em primeira pessoa (“Meu tempo”, “Meu cabelo”, “Eu sou tão feliz”, 

“Meu dia”, “Vou”, “nem sei”, “Não canso” etc.), o que marca o lirismo da canção. A 

questão exigia que o candidato identificasse a marca do uso da variedade coloquial no 

texto. 

A análise do gabarito (opção de resposta B), com 27,1% de escolha no geral, 

permite afirmar que, para responder corretamente à questão, o candidato deveria observar, 

como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto, o uso de expressões 

populares, que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. Essa resposta se sustenta no 

fato de o autor empregar coloquialidade e metáforas populares, além de manter o discurso 

em primeira pessoa como estratégia para se aproximar de seu interlocutor. Em relação ao 

registro de linguagem, no texto, há predominância de coloquialidade, aproximando-se, por 

vezes, da oralidade (“Acho que nem sei direito o que é que ela fala [...]”, “ai”) e há 

emprego de expressões metafóricas populares (“nossa novela”, “o dia voa”, “anda noutro 

mundo”, “vou penar com essa pequena”). Essas marcas textuais permitem-nos afirmar a 

                                            
26 Em 1999, na votação popular promovida pela revista Isto é, foi o eleito o “músico brasileiro do 

século”, segundo o site da Biblioteca da Universidade Federal de Lavras (Disponível em: 

<http://biblioteca.ufla.br/slbu9/?page_id=29>. Acesso em: 17 mar. 2020). 



84 

 

busca do compositor por, além de sua intencionalidade, alcançar a aceitabilidade de seu 

interlocutor (ANTUNES, 2009).  

Para o distrator que teve o maior percentual de escolha entre todas as opções de 

resposta, A (35,3%), o erro está associado a observar, como marca da variedade coloquial 

da linguagem presente no texto, o uso de palavras emprestadas de língua estrangeira, de 

uso inusitado no português. Porém, além de não ser inusitado no português, o uso de 

palavras estrangeiras, por si só, não marca o caráter coloquial de um texto. Verifica-se o 

emprego da expressão “take your time” (em português, “não tenha pressa”) e da referência 

ao gênero musical escolhido para essa composição (“blues”), emprestadas do inglês, porém 

sem muita predominância, de modo que não se pode caracterizar a linguagem do texto a 

partir do emprego dessas palavras. Além do mais, o uso de palavras estrangeiras nos textos 

não é, necessariamente, inusitado no português. A depender do gênero, a presença de 

palavras e expressões de outros idiomas são aceitas e, quiçá, esperadas, como no caso das 

canções. Vários compositores da Música Popular Brasileira, incluindo o próprio Chico 

Buarque, já lançaram mão desse “artifício” a fim de imprimir caráter cômico, fazer críticas 

ou, até mesmo, prestar homenagens à língua ou a compositores estrangeiros. São 

exemplos: “Canção para inglês ver” (Lamartine Babo, 1931); “Good-bye” (Assis Valente, 

1932); “Tantas Palavras” (Chico Buarque e Dominguinhos, 1984); “Amor, I Love You” 

(Carlinhos Brown e Marisa Monte, 1999) e “Samba do Approach” (Zeca Baleiro, 1999). 

A hipótese para que esse distrator tenha tido o maior percentual de escolha, até 

mesmo em relação ao gabarito, é que este cita o uso das palavras estrangeiras, as quais 

ficam bastante aparentes por destoar do restante dos versos. Essa presença de 

estrangeirismos no texto, por quebrar momentaneamente a expectativa em relação ao 

idioma em que está escrito, pode ter gerado no leitor desavisado a impressão de ser a única 

opção de resposta que literalmente aponta uma marca linguística no texto.  

Esse erro pode estar associado a uma dificuldade de aprendizagem relacionada à 

identificação de marcas de oralidade e de relacioná-las com a intencionalidade do autor em 

relação a seu interlocutor.  

Conforme apontado por Bortoni-Ricardo (2004, p. 335), “Nos diversos domínios 

sociais, inclusive na sala de aula, as atividades próprias da oralidade são conduzidas em 

variedades informais da língua [...]”. Isso significa que o estudante reconhece como 

registro coloquial em situações comunicativas de informalidade, ou seja, costuma pensar a 

presença coloquialidade em determinados gêneros, tais como diálogos informais, tirinhas, 

charges, mas não em poemas, canções, ou outros gêneros escritos com maior 
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monitoramento da norma. Esse fato nos leva a considerar a hipótese de que existe uma 

dificuldade em aprender a identificar marcas de oralidade e coloquialidade em textos 

considerados formais. 

Essa dificuldade nos leva a caracterizar este como um erro de leitura em sentido 

amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2016), pois o leitor não conseguiu mobilizar o 

conhecimento acerca das marcas de coloquialidade a fim de escolher a opção que 

respondesse à solicitação da questão. 

 

c) Questão 103 (32,10% de acerto – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 
Habilidade 18: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

Sub-habilidade: Identificar um recurso utilizado pelo autor para organizar a sequência dos eventos 

narrados. 

 

Tabela 26 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 103 do caderno amarelo do 

ENEM 2015. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 1060 16,1% 

B 987 15,0% 

C 2114 32,1% 

D 1101 16,7% 

E 1314 19,9% 

Nula 16 0,2% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é um excerto do relato de memórias do poeta Manuel 

Bandeira, publicado no livro “Poesia completa e prosa”, no Rio de Janeiro, em 1985. O 
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excerto fala sobre a experiência do poeta durante sua estadia em um sanatório suíço, onde 

soube depois ter estado o poeta que escreveu seu soneto predileto. A questão exigia do 

candidato a identificação de um recurso utilizado pelo autor para organizar a sequência dos 

eventos narrados. 

A análise do gabarito (opção de resposta C, com 32,1% de escolha no geral) 

permite afirmar que, para responder corretamente à questão, o candidato deveria 

reconhecer que, entre os recursos usados pelo autor para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 

Analisando o emprego das formas verbais no excerto, verifica-se a oscilação entre o tempo 

verbal pretérito perfeito, que indica ações pontuais no passado (“embarquei”, “Escolhi”, 

“vim”, “Fiquei”), e o tempo verbal pretérito mais-que-perfeito, que indica ações anteriores 

àquelas apontadas pelo pretérito perfeito (“falara”, “passara”, “estivera”). Esses tempos se 

alternam para organizar e estruturar a narrativa entre os fatos narrados, que se passaram em 

1913, e os ocorridos anteriormente a estes, datados, por exemplo, de 1895. Portanto, a 

partir dessa alternância entre os tempos pretéritos, o autor constrói a sequência dos eventos 

narrados, contribuindo para a manutenção da progressão temática. 

No distrator que apresentou maior percentual de escolha, E (19,9% no geral), o erro 

está associado à ideia de que, entre os recursos usados para organizar a sequência dos 

eventos narrados, destaca-se a alusão a pessoas marcantes na vida do autor. Em princípio, é 

possível averiguar que o autor cita três pessoas: João Luso, que falou sobre o sanatório 

suíço; a senhora de João Luso, que passara um inverno com esposo no mesmo local e não e 

sequer nomeada; e Antônio Nobre, poeta cujo soneto “Ao cair das folhas” é estimado por 

Manuel Bandeira como talvez o seu predileto. A menção a essas pessoas não se configura 

um recurso que assegura a continuidade e sequenciação de ideias do texto, mas é um 

elemento típico do gênero textual relato de memórias, no qual fatos marcantes na vida no 

narrador e as pessoas que deles participaram constituem elementos narrativos 

predominantes.  

A hipótese para que esse tenha sido o distrator de maior escolha é que substantivos 

próprios que nomeiam lugares (Europa, Davos-Platz, Clavadel, Suíça) e pessoas (João 

Luso e Antônio Nobre) tem presença marcante nesse tipo de narrativa, e no texto base da 

questão não é diferente. Ao perceber que a memória do autor se constrói em meio a esses 

lugares e essas pessoas, o candidato pode ter compreendido que estes seriam os elementos 

que organizavam a sequência narrativa. 
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Esses resultados mostram dificuldades de aprendizagem para compreender a 

progressão temática do texto e identificar seus elementos de sequenciação. De acordo com 

Ecléa Bosi (1998, p. 89), “[...] a função da memória é o conhecimento do passado que se 

organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente”. Esse passado, na narrativa, é 

expresso por meio de elementos de sequenciação cronológica (“Em junho de 1913”, “Mais 

tarde”, “até outubro de 1914”) e pelos verbos que, conforme já explicado, indicam a 

passagem do tempo (no caso do texto base da questão, alternando entre pretérito perfeito e 

mais que perfeito). Caso o candidato não tenha construído esse conhecimento, teria 

dificuldade de compreender a progressão textual por meio do emprego dos tempos verbais.  

Esse fato também nos leva a concluir que se trata de um erro de leitura em sentido 

amplo (SALES; HORA E SOUZA, 2016), visto que o leitor não conseguiu mobilizar o 

conhecimento linguístico necessário para selecionar entre as opções de respostas aquela 

que corresponde à solicitação da questão. 

 

4.4.4 Análise das questões com desempenhos baixo e muito baixo em 2016 

 

Das 13 questões de Língua Portuguesa da prova de LCT de 2016, uma apresenta 

desempenho muito baixo e três apresentam desempenho baixo: 106, 135, 110 e 132, 

respectivamente. Seguem as análises das quatro questões em ordem crescente de 

desempenho. 

 

a) Questão 106 (17,00% de acerto – desempenho MUITO BAIXO) 
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Competência 8: Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 
Habilidade 27: Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 

de comunicação. 

Sub-habilidade: Comparar dois textos em relação aos usos da língua. 
 

 

Tabela 27 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 106 do caderno amarelo do 

ENEM 2016. 27 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 2045 31.5% 

B 1443 22.2% 

C 853 13.1% 

D 1043 16.1% 

E 1107 17.0%  

Nula 6 0.1% 

Total 6497 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

Os textos-base da questão foram extraídos do livro Da fala para a escrita: 

atividades de retextualização, e configuram: a) a transcrição de um trecho de uma 

entrevista concedida por uma professora de português a uma emissora de rádio e b) a 

adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. A questão exige que o participante 

compare os dois textos em relação ao uso da língua.  

A análise do gabarito, opção de resposta E (17,0% de escolha), revela que, para 

responder corretamente à questão, o participante deveria indicar como aspecto comum aos 

dois textos o fato de que ambos, um na modalidade oral e outro na modalidade escrita, são 

amostras do português culto urbano. Os dois textos são condizentes com a situação 

comunicativa de produção, entrevista concedida por uma professora de Língua Portuguesa 

respondendo sobre o ensino da língua, sendo o segundo uma retextualização da fala da 

professora. Nesse sentido, compreende-se que, por se tratar de um enunciador numa 

posição social e profissional de prestígio, corroborado pelo fato de que a entrevista tratava 

de assunto do âmbito profissional, o emprego da linguagem em sua modalidade culta é 

uma exigência.   

O distrator de maior escolha entre os participantes foi o A (31,6%), no qual o erro 

está associado a indicar como aspecto comum aos dois textos o fato de que ambos 

apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. A situação de produção do primeiro 

                                            
27 Salienta-se, aqui, que essa questão foi a que teve o mais baixo desempenho entre os selecionados 

e os não selecionados, nos quatro anos em estudo, na pesquisa da COMPERVE (2013 a 2016). 
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texto, uma entrevista para uma rádio, ou seja, por meio da oralidade, permite a presença de 

pausas, retomadas, repetições, que aparecem marcadas na transcrição da fala para a escrita. 

Porém, apenas o texto base I apresenta essas ocorrências, que são mais características da 

modalidade oral da língua. No texto II, por se tratar de uma retextualização, essas marcas 

de oralidade já foram suprimidas e o texto configura um exemplar da modalidade escrita. 

Portanto, por só dizer respeito a ocorrências presentes no primeiro texto, essa resposta não 

se sustenta. 

Uma hipótese para que esse tenha sido o distrator de maior marcação entre os 

participantes é que essa marcas de hesitação e reformulação, transcritas por meio do 

emprego das reticências, são bastante presentes e chamam a atenção no texto base I, e 

como o segundo é uma retextualização do primeiro, os candidatos consideraram que esse 

seria um traço em comum entre os dois. 

A escolha desse distrator, em percentual quase duas vezes maior que o de escolha 

do gabarito, pode apontar para uma dificuldade de aprendizagem relacionada a reconhecer 

a variante culta urbana em uma transcrição de um texto originalmente produzido na 

modalidade oral. Essa dificuldade pode ser explicada pela comum associação do registro 

culto apenas à modalidade escrita. 

Bortoni-Ricardo (2004, p. 24) considera que “a transição do domínio do lar para o 

domínio da escola é também uma transição da cultura predominante oral para uma cultura 

permeada pela escrita [...]”. Nesse sentido, Melo e Cavalcante (2007, p. 78) afirmam que 

trabalhar com o oral em sala “é, antes de tudo, identificar a imensa riqueza e variedade de 

usos da linguagem oral no cotidiano”. O professor precisa mostrar aos estudantes que 

circulam textos de diversos gêneros orais que dão conta de situações comunicativas tanto 

no âmbito da informalidade quanto da formalidade. Portanto, “é necessário abandonar a 

idéia de que o oral é uma realidade única, normalmente identificada com a conversa 

espontânea” (MELO; CAVALCANTE, 2007, p. 78), e que a modalidade escrita é o único 

registro da variante culta. 

Essa análise nos permite concluir que este se configura um erro de leitura em 

sentido estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto que o leitor não conseguiu 

depreender que determinadas características de linguagem presentes num gênero oral 

(entrevista para rádio) não se transportam para outro gênero escrito (entrevista 

retextualizada). 
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b) Questão 135 (35,80% – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 7: Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 
Habilidade 24: Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 

do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Sub-habilidade: Depreender a finalidade da repetição de um trecho do texto como estratégia de 

argumentação. 

 

Tabela 28 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 135 do caderno amarelo do 

ENEM 2016. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 1251 19.3% 

B 2320 35.7% 

C 448 6.9% 

D 205 3.2% 

E 2265 34.9% 

Nula 8 0.1% 

Total 6497 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é o fragmento de uma crônica de Affonso Romano de 

Sant’Anna, publicado no jornal Estado de Minas, em que o autor trata do modo como as 

pessoas se relacionavam em outros tempos. Em todos os parágrafos introduzidos pelo 
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trecho destacado, o autor dá exemplos de atitudes que as pessoas tinham diante de uma 

vida despreocupada com a insegurança: deixar leite e pão na porta da casa, andar à noite 

pelas ruas, visitar os vizinhos, namorar no portão de casa. A questão exige que o 

participante depreenda a finalidade da repetição do trecho “Você pode não acreditar: mas 

houve um tempo em que ...” como estratégia argumentativa.  

A análise do gabarito (opção B, com 35,7% de escolha) revela que, para responder 

corretamente à questão, o participante deveria depreender que a finalidade da repetição do 

trecho em destaque configura-se como uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o 

leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo considerado mais 

aprazível. Desde o título, “Você pode não acreditar”, o cronista admite que vai refletir 

sobre situações que podem parecer inacreditáveis para o leitor. Ao longo da crônica, essa 

possibilidade de descrédito vai sendo confrontada com situações que configuram uma 

época de segurança, tranquilidade, convivência mais próxima com os vizinhos, as quais, 

pelo emprego da conjunção “mas”, talvez destoem da realidade do leitor. O autor, por meio 

das escolhas do campo lexical (“garrafinhas”, “a gente”, “manhãzinha”, “coisa normal”, 

“cheiro de jasmim e de alecrim” “displicentemente”, “airosamente”, “contavam casos”, 

“tricotavam”, “vida alheia”, “moça”, “noivo”), pela reiteração da referência ao interlocutor 

(“você”), pela progressão estabelecida com o emprego dos verbos no pretérito imperfeito 

(“deixavam”, “ia”, “passava”, “ocorria”, ”dava”, “via”, “saía”, “voltava”, “visitavam”, 

“Chegavam”, “tinha”, “era”) e a reiteração da ideia de que “Você pode não acreditar: mas 

houve um tempo em que” constrói um cotexto enunciativo que remete a um tempo em que 

a vida era mais aprazível.  

No distrator de maior escolha, o E (35%), o erro está associado à depreensão de que 

a finalidade da repetição do trecho em destaque configura-se como uma estratégia 

argumentativa que visa a convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no 

passado. Considera-se que a crônica trata sobre fatos que ocorriam no passado, e de que 

estes são verdadeiros, visto que o autor da crônica parece evidenciar uma realidade que ele 

mesmo vivenciou, dados os detalhes de cada situação narrada. Porém, o foco do texto não 

é comprovar a veracidade desses fatos, pois este não configura o propósito comunicativo 

de uma crônica. O que o autor pretende com a repetição é sensibilizar o leitor de que a 

forma de se relacionar das pessoas em outros tempos era mais agradável.  

Uma hipótese para que esse tenha sido o distrator de maior escolha é o fato de que a 

questão pergunta sobre uma estratégia argumentativa, e esse distrator, pelo emprego do 

verbo “convencer”, parece configurar a intenção comunicativa de um texto argumentativo.  
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Esse erro pode revelar uma dificuldade de aprendizagem para depreender, em um 

texto do gênero crônica, a intenção comunicativa configurada por meio de determinada 

estratégia argumentativa. Segundo Giseli Novais da Silva (2008, p. 7), normalmente “o 

leitor lê a crônica considerando-a uma leitura leve e agradável, já que se trata de temas 

relacionados ao seu cotidiano, podendo passar despercebido o teor argumentativo que está 

presente”. Por outro lado, nos livros didáticos e gramáticas, é comum a orientação de que 

se pode argumentar por meio da persuasão ou do convencimento, e que convencer e 

persuadir são verbos que identificam propósitos do enunciador que pretende desenvolver 

uma argumentação. Desse modo, por ter dificuldade de reconhecer o caráter argumentativo 

da crônica, o candidato busca estratégias que o auxiliem no reconhecimento do conteúdo 

da questão, no caso, o verbo “convencer” sendo reconhecido como introdutor do propósito 

comunicativo de textos argumentativos. 

Essa análise nos permite concluir que este se configura um erro de leitura em 

sentido estrito (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto que o leitor não conseguiu 

depreender que “sensibilizar” também pode configurar uma intenção comunicativa em 

textos argumentativos, tais como o gênero crônica, e, dessa forma, não conseguiu a 

compreensão do texto necessária para solucionar a questão. 

 

c) Questão 110 (37,20% de acerto – desempenho BAIXO) 
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Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 
Habilidade 18: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

Sub-habilidade: Depreender a relação de sentido estabelecida entre dois trechos do texto. 

 

Tabela 29 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 110 do caderno amarelo do 

ENEM 2016. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 648 10.0% 

B 254 3.9% 

C 2424 37.3% 

D 2974 45.8% 

E 178 2.7% 

Nula 19 0.3% 

Total 6497 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto base da questão é o trecho adaptado de um artigo sobre a capacidade 

humana de rir, publicado no site da Globonews. No texto, o autor discorre sobre a 

capacidade de rir e desfaz o senso comum de que somente os seres humanos podem rir. 

Para comprovar sua afirmação, usa como argumento um estudo que mostrou que ratos 

emitem vocalizações ultrassônicas, imperceptíveis ao ouvido humano, nos momentos em 

que estão brincando de “rolar no chão” (grifo do autor). A questão exige que o participante 

depreenda a relação de sentido estabelecida entre o trecho “Acontecendo de o cientista 

provocar um dano em um local específico no cérebro” e a oração seguinte, “o rato deixa de 

fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria”.  

A análise do gabarito, opção C (37,3% de escolha), revela que, para responder 

corretamente à questão, o participante deveria depreender que o trecho em destaque (duas 

orações subordinadas) estabelece com a oração seguinte (oração principal) uma relação de 

condição, completando o sentido do período composto. De acordo com o texto, é preciso 

que ocorra uma lesão em local específico no cérebro (condição) para que os ratos deixem 

de realizar essa vocalização (resultado). 

Nessa questão, o distrator de maior escolha (45,9%) foi o D, no qual o erro está 

associado a depreender que o trecho em destaque (oração subordinada) estabelece com a 

oração seguinte (oração principal) uma relação de consequência, considerando que o 

motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano no cérebro.  
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 Uma hipótese para que este tenha sido o distrator de maior escolha é o fato de não 

ficar explícito o operador argumentativo nas orações reduzidas. O leitor que não percebe 

que a oração subordinada é aquela iniciada pelo verbo no gerúndio faz leitura a partir da 

segunda oração, que, no caso, é a principal, e passa a compreender esta como sendo a 

subordinada, ou seja, a que carrega a relação de sentido. 

Essa interpretação pode revelar uma dificuldade de aprendizagem para identificar a 

relação de sentido estabelecida por orações subordinadas reduzidas (no caso em questão, 

oração reduzida de gerúndio). A ideia de condição inicia com uma oração reduzida de 

gerúndio (“Acontecendo de”), construção que traz uma complexidade maior à análise da 

relação entre as orações devido à ausência da conjunção subordinativa, que seria um 

recurso para deixar mais explícita a relação de sentido pretendida. Além disso, 

Braga (2002) explica que as orações reduzidas de gerúndio podem favorecer a 

sobreposição de relações semânticas e que, pela própria redução a que são submetidas, são 

orações com maior tendência a exibir essa aglomeração de sentidos. Esse fato, segundo a 

autora, requer um esforço maior por parte do ouvinte (mesmo esforço exigido do leitor) 

para identificar o significado desse tipo de orações.  

Essa análise nos permite concluir que este se configura um erro de leitura em 

sentido amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto que o leitor não conseguiu 

mobilizar o conhecimento linguístico necessário para compreender as relações de sentido 

estabelecidas no trecho em destaque e, consequentemente, atender à solicitação feita na 

questão. 

 

d) Questão 132 (40,20% – desempenho BAIXO) 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 6: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, 

expressão, comunicação e informação. 
Habilidade 18: Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

Sub-habilidade: Depreender a finalidade do uso das reticências no texto. 
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Tabela 30 – Desempenho dos selecionados para UFRN na questão 132 do caderno amarelo do 

ENEM 2016. 

Alternativa 
Total 

absoluto percentual 

A 1011 15.6% 

B 2607 40.1% 

C 167 2.6% 

D 350 5.4% 

E 2351 36.2% 

Nula 11 0.2% 

Total 6497 100.0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU [Adaptado] 

 

O texto-base da questão é um miniconto de Marcelo Coelho, intitulado “L.J.C.”, 

presente no livro “Os cem menores contos brasileiros”. O texto traz um diálogo entre dois 

interlocutores que trocam turnos de perguntas e respostas sobre uma ocorrência policial, o 

que fica marcado linguisticamente pelos termos “tiros” e “PM”. Além disso, o título, em 

forma de iniciais, remete à identificação de menores de idade em ocorrências dessa 

natureza, e isso é reiterado quando, na terceira fala, o interlocutor pergunta se estava 

“Brincando de pegador”. A questão exige que o participante depreenda a finalidade do uso 

das reticências na fala de uma das personagens (“─ É. O PM pensou que...”) como recurso 

coesivo que contribui para a progressão temática do texto.  

A análise do gabarito, opção B (40,1% de escolha) revela que, para responder 

corretamente à questão, o participante deveria depreender que as reticências foram 

utilizadas para indicar uma informação implícita, ou seja, uma informação que está clara 

para os interlocutores (daí não haver necessidade de completar a fala), mas que não está 

explícita no texto. É possível inferir que o texto apresenta uma situação de comunicação 

entre pessoas que se conhecem, daí o fato de as falas serem curtas, sem a estruturação 

frasal típica, e incompletas, como no caso da fala com as reticências.  

Conforme lembra Antunes (2009, p. 87), ao discorrer sobre “atuações 

sociocomunicativas cotidianas”, a fala goza de condições de vantagem em relação à 

escrita, pois, na “interação face a face, o falante, além de outras pistas contextuais, tem 

acesso mais imediato às reações do seu parceiro e, desta forma, pode orientar-se na 

condução da atividade que empreendem”. Esse é o caso do diálogo, em que se pressupõem 

outros recursos comunicativos que vão além dos linguísticos propriamente ditos, tais como 

a expressão facial, o gesto, a entonação da voz, a expressão corporal, os quais preenchem 

as lacunas deixadas pelas pausas verbais. Na escrita, essas lacunas são expressas pelo 
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emprego das reticências, que marcam a presença de uma ideia que fica implícita no diálogo 

e mantêm a progressão temática. 

O distrator de maior escolha (36,2%) foi o E, no qual o erro está associado à 

depreensão de que as reticências foram utilizadas para indicar a interrupção de uma ação. 

Essa interpretação não se sustenta, visto que a ação do texto é um diálogo e, portanto, não 

houve interrupção da ação, uma vez que a ação empreendida é o próprio diálogo, e este 

teve continuidade. Houve, sim, interrupção intencional da fala de um dos interlocutores, o 

que não impediu a progressão do texto, de modo que o outro interlocutor retomou seu 

turno no diálogo sem demonstração de dúvidas quanto à fala anterior.  

Uma hipótese para que esse tenha sido o distrator de maior marcação pelos 

candidatos é o fato de as reticências serem relacionadas a interrupções, e a única opção de 

resposta que remete a essa ideia é esse distrator. 

Esse erro pode apontar para uma dificuldade de aprendizagem relacionada a 

interpretar o emprego das reticências como recurso de coesão do texto, atribuindo-lhe 

somente uma função estrutural de demonstrar, por exemplo, a ocorrência de supressão de 

palavras. Como componentes das operações de textualização, os sinais de pontuação são 

essencialmente traços de operações de conexão e, sobretudo, de segmentação do texto 

escrito (SCHNEUWLY, 1998 apud SILVA E MORAIS, 2007, p. 61). Desse modo, a 

pontuação contribui para construção da coesão e da coerência por meio da manutenção da 

progressão textual. 

Essa análise nos permite concluir que este se configura um erro de leitura em 

sentido amplo (SALES; HORA e SOUZA, 2016), visto que o leitor não conseguiu 

mobilizar o conhecimento linguístico sobre pontuação necessário para a compreensão do 

texto e, por conseguinte, para a solução da questão.  

 

 

4.5 Síntese da análise 

 

O Quadro 4, nas páginas a seguir, apresenta, resumidamente, os erros e dificuldades 

de aprendizagem nas questões com baixo e muito baixo desempenhos nos anos em estudo. 
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Quadro 4 – Erros e dificuldades de aprendizagem nas questões com baixo e muito baixo 

desempenhos nos anos em estudo. 

ANO/Q D ERRO DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

2
0

1
3

/1
0

9
 

Baixo 

(33,80%) 

Afirmar que o emprego do sinal de 

pontuação enfatiza a metáfora de 

que o autor se vale para 

desenvolver seu ponto de vista. 

Depreender a construção da textualidade pelo 

emprego de sinal de pontuação pelo fato de 

este, por escolha estilística do autor ou por 

possibilidade do gênero, estar escrito por 

extenso. 

2
0

1
3

/1
0

6
 

Baixo 

(35,33%) 

Relacionar o tom de diálogo no 

texto com a recorrência de gírias. 

Distinguir a interlocução entre o autor e o 

leitor da presença de sequência dialogal, com 

mais de um interlocutor, no corpo do texto. 

2
0

1
3

/1
2

1
 

Baixo 

(35,94%) 

Identificar uma elipse do sujeito 

em determinado trecho do texto. 

“[...] a palavra gripe nos chegou 

após uma série de contágios entre 

línguas.” 

Identificar determinado elemento elíptico da 

oração quando esta se encontra destacada do 

restante do período de que faz parte no texto. 

2
0

1
4

/1
1

9
 

Muito 

Baixo 

(20,74%) 

Depreender que a função da 

linguagem predominante no texto 

(metalinguagem) se constitui nos 

elementos que servem de 

inspiração ao cronista. 

Depreender a ideia principal do texto, de 

modo a construir o sentido a partir desta em 

relação às ideias a ela subjacentes. 

2
0

1
4

/1
2

8
 

Muito 

Baixo 

(23,08%) 

Depreender que a personagem 

(prima Constança) usa os ditados 

populares porque os considera 

como uma orientação divina. 

Interpretar falas de personagens no contexto 

da narrativa. 

2
0

1
4

/1
0

7
 

Muito 

Baixo 

(24,19%) 

Compreender os empregos da 

conjunção “mas” como meio de 

articular a oposição entre ações 

aparentemente inconciliáveis. 

Compreender o emprego da conjunção “mas” 

como operador argumentativo. 

2
0

1
5

/1
0

9
 

Muito 

Baixo 

(20,13%) 

Depreender que, no texto, o 

discurso evidencia uma cena de 

ensinamento didático, projetado 

com subjetividade no trecho sobre 

as maneiras de prevenção. 

Identificar, no gênero peça publicitária, 

caraterísticas da dimensão estilística, que, 

cumprindo o propósito de orientar, está 

ancorada em informações de caráter objetivo. 

2
0

1
5

/1
3

1
 

Baixo 

(27,07%) 

Observar, como marca da 

variedade coloquial da linguagem 

presente no texto, o uso de 

palavras emprestadas de língua 

estrangeira, de uso inusitado no 

português. 

Identificar marcas de oralidade e relacioná-las 

com a intencionalidade do autor em relação a 

seu interlocutor. 

2
0

1
5

/1
0

3
 

Baixo 

(32,10%) 

Depreender que, entre os recursos 

usados para organizar a sequência 

dos eventos narrados, destaca-se a 

alusão a pessoas marcantes na vida 

do autor. 

Compreender a progressão temática do texto e 

identificar seus elementos de sequenciação. 

Continua... 
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Continuação do Quadro 4 – Erros e dificuldades de aprendizagem nas questões com baixo e muito 

baixo desempenhos nos anos em estudo. 

ANO/Q D ERRO DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

2
0

1
6

/1
0

6
 

Muito 

Baixo 

(17,00%) 

Indicar como aspecto comum aos 

dois textos o fato de que ambos 

apresentam ocorrências de 

hesitações e reformulações. 

Reconhecer a variante culta urbana em uma 

transcrição de um texto originalmente 

produzido na modalidade oral. 

2
0

1
6

/1
3

5
 

Baixo 

(35,80%) 

Depreender que a finalidade da 

repetição do trecho em destaque 

configura-se como uma estratégia 

argumentativa que visa convencer 

o leitor sobre a veracidade de fatos 

relativos à vida no passado. 

Depreender, em um texto do gênero crônica, a 

intenção comunicativa configurada por meio 

de determinada estratégia argumentativa. 

2
0

1
6

/1
1

0
 

Baixo 

(37,20%) 

Depreender que o trecho em 

destaque (oração subordinada) 

estabelece com a oração seguinte 

(oração principal) uma relação de 

consequência. 

Identificar a relação de sentido estabelecida 

por orações subordinadas reduzidas (no caso 

em questão, oração reduzida de gerúndio). 

2
0

1
6

/1
3

2
 

Baixo 

(40,20%) 

Depreender que as reticências 

foram utilizadas para indicar a 

interrupção de uma ação. 

Interpretar o emprego das reticências como 

recurso de coesão do texto, atribuindo-lhe 

somente uma função estrutural. 

Fonte: Elaboração da autora (2021). 
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5 CONCLUSÕES 

 

A análise de erros é uma metodologia que tem sido apontada como relevante para o 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, visto que pode apontar dificuldades 

de aprendizagem dos estudantes em conteúdos da disciplina abordados na sala de aula. A 

partir dessa análise, é possível levantar as necessidades de adequação e desenvolvimento 

dos conteúdos de modo que melhore a atuação do professor e o desempenho dos 

estudantes. 

Nesse viés, um instrumento avaliativo que pode revelar dificuldades de 

aprendizagens dos estudantes são as provas de larga escala aplicadas nos diversos níveis de 

ensino. Entre essas, destaca-se o ENEM, que aborda conteúdos do ensino médio e que é 

utilizada por universidades públicas e privadas como meio de ingresso em suas cadeiras. 

O corpus da pesquisa foram os desempenhos dos candidatos à UFRN selecionados 

na primeira chamada do SISU, nos anos de 2014 a 2017. A partir das análises 

empreendidas para este trabalho, verifica-se que, apesar de se tratarem de estudantes com o 

melhor desempenho, visto que foram os selecionados na primeira chamada do SISU, os 

candidatos ainda demonstram ter dificuldades em alguns conteúdos da Língua Portuguesa. 

Os dados revelam questões com baixo e muito baixo desempenhos, com destaque para 

questão 106, da prova de LCT de 2016, que teve o mais baixo desempenho nas provas do 

ENEM nos quatro anos em estudo na pesquisa da COMPERVE (2013 a 2016). 

Em relação aos resultados obtidos das análises das questões, verificou-se, em 2013, 

três questões com desempenho baixo, em 2014, três questões de desempenho muito baixo, 

em 2015, uma questão de desempenho muito baixo e duas de desempenho baixo e, em 

2016, uma questão de desempenho muito baixo (o mais baixo entre todas as questões 

analisadas nos quatro anos) e três com desempenho baixo. 

A partir da análise das três questões de desempenho baixo em 2013, verificou-se 

erros que apontam dificuldades de aprendizagem para: depreender a construção da 

textualidade pelo emprego do sinal de pontuação escrito por extenso; distinguir a 

interlocução do diálogo; identificar elemento elíptico na oração. 

A análise das três questões de desempenho muito baixo em 2014 evidenciou erros 

que apontam dificuldades de aprendizagem para: depreender a ideia principal do texto; 

interpretar falas de personagens no contexto da narrativa; compreender o emprego da 

conjunção “mas” como operador argumentativo. 



100 

 

A partir da análise da questão de desempenho muito baixo e das duas questões em 

que o desempenho foi baixo em 2015, verificaram-se erros que apontam dificuldades de 

aprendizagem para: identificar caraterísticas da dimensão estilística do gênero peça 

publicitária e de associá-lo ao caráter argumentativo; identificar marcas de oralidade e 

relacioná-las à intencionalidade do produtor do texto; compreender a progressão temática 

do texto e identificar seus elementos de sequenciação. 

A análise da questão de desempenho muito baixo e das três questões em que o 

desempenho foi baixo em 2016 revelou erros que apontam dificuldades de aprendizagem 

para: reconhecer a variante culta em um texto na modalidade oral; depreender as 

estratégias argumentativas em texto do gênero crônica; identificar a relação de sentido 

estabelecida por orações subordinadas reduzidas; interpretar o emprego das reticências 

como recurso coesivo no texto. 

No que diz respeito aos erros de leitura identificados nas 13 questões em análise, 

verificou-se a ocorrência de 6 erros de leitura em sentido estrito, relacionados, 

principalmente, em  depreender a intenção comunicativa dominante no texto, identificar as 

características do gênero no que diz respeito à linguagem, e distinguir a ideia principal das 

ideias secundárias no texto; e 8 erros de leitura em sentido amplo, relacionados, 

principalmente, a dificuldades de localizar o conteúdo disciplinar necessário e mobilizar 

esse conhecimento para solucionar o que a questão solicitava.  Das 13 questões, apenas a 

119 de 2014  revelou um erro de leitura caracterizado como pertencente às duas categorias, 

visto que o candidato deveria identificar o gênero crônica por meio de sua intenção 

comunicativa, além de distinguir as ideias principal e secundárias do texto (leitura em 

sentido estrito) e mobilizar um conhecimento prévio acerca da função metalinguística 

(leitura sentido amplo). 

Com esses resultados, conclui-se que há necessidade de reformular o ensino dos 

conteúdos de coesão, variação linguística e construção das estratégias argumentativas, 

visto que são os temas que apresentaram maior percentual de erros, reitera-se, entre os 

candidatos de melhor desempenho no exame. Essa reformulação poderia levar em conta a 

aprendizagem não somente na perspectiva do estudo da estrutura gramatical, mas, 

principalmente, da identificação e da aplicação desses conteúdos como recursos 

expressivos que concorrem para a construção do sentido do texto.  

Este estudo também sugere que haja um reforço na formação do professor, tanto 

inicial quanto continuada, no que diz respeito ao ensino da leitura na perspectiva do estudo 

dos gêneros. Diante dos resultados alcançados, é possível reconhecer a necessidade de 
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pensar a leitura para além dos aspectos linguísticos, na busca da interpretação do texto a 

partir da compreensão da sua dimensão discursiva.  

Por fim, sugere-se uma apropriação e uma ampliação dos construtos de leitura em 

sentidos estrito e amplo propostos e verificados nesta pesquisa a fim de ampliar a discussão 

sobre erros em Língua Portuguesa que não se restrinja à análise linguística. Mesmo diante 

da realização, não somente no Brasil, mas também nos países que compõem a OCDE, de 

avaliações em larga escala por meio de questões objetivas de múltipla e de única escolha, a 

análise dos erros nesse tipo de prova ainda carece de estudos. É necessário que se verifique 

que a natureza das questões de exames e processos seletivos não dependem, 

prioritariamente, da competência dos candidatos para escrever segundo o padrão 

estabelecido, mas de suas habilidades para depreender os sentidos dos textos em análise e 

da solicitação das questões a partir da sua competência de leitura. 

Espera-se que pesquisas dessa natureza sejam empreendidas, também, após a 

implantação final da BNCC e do modelo de prova do ENEM que dela derive. Dessa forma, 

o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, principalmente na rede 

pública de ensino, poderá permitir que os estudantes minimizem as dificuldades de 

aprendizagem na disciplina e tenham facilidade de acesso ao ensino superior. 
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