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RESUMO

O Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, estabelece 20 metas até 2024 na educação escolar. Este resumo destaca a meta 7 que 
afirma a necessidade de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) cujo resultado, decorrente do fluxo e desempenho 
escolar dos estudantes, busca o desenvolvimento social em consonância com parâmetros educacionais de caráter internacional. A relevância 
desta meta emerge da quantidade de estratégias designadas para atingi-la (36 do total de 254), de modo que o IDEB desponta como 
determinante da medida de qualidade por meio dos resultados de exames escolares padronizados que ocorrem em várias etapas da educação 
básica. A qualidade do ensino instituída pela métrica fornecida pelo IDEB é uma escolha que concorre para que os exames concretizem a 
representação de educação escolar como percurso determinado e determinável, em confluência com a crença de que é possível influenciar e 
modificar valores do outro. Para apreender o que se considera educativo na educação básica, propôs-se examinar 40 questões objetivas da prova 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, que abrangem os conteúdos de Língua 
Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação (excluiu-se os itens de Língua Estrangeira). Criado em 1998, o Enem 
inicialmente destinava-se à autoavaliação e ao mapeamento do desempenho dos alunos valorizando a interdisciplinaridade. Em 2009 foi 
reformulado e passou a agregar a função de certificação de estudantes ao fim do ensino médio, além de selecionar os que estão aptos ao ensino 
superior, sendo a maior avaliação institucionalizada do país nesta categoria. Assim, o Enem mensura o aprendizado daqueles que chegaram ao 
fim do percurso escolar, ao “topo da escada”, metáfora que distingue os que são considerados escolarizados. Daí, a necessidade de examinar o 
Enem, uma vez que os quesitos do exame condensam os conhecimentos que se considera preferível ter. A elaboração do Enem tem por base a 
Matriz de Referência, documento que define o conjunto de competências e habilidades que o candidato deve mobilizar para responder aos itens 
da prova. A análise da transposição ou a adequação da Matriz de Referência para os itens da prova possibilita conhecer as crenças a respeito do 
que é próprio para a educação escolar. Para tanto, os seguintes materiais discursivos foram analisados: as questões objetivas da prova, também 
nomeadas situações-problema ou item; a descrição das competências e das habilidades definidas na Matriz de Referência; por fim, a vinculação 
entre ambas, que se configura na transposição de competências e habilidades para questões objetivas. Aos textos selecionados, aplicou-se como 
metodologia a análise retórica, que tem por fundamento a Teoria da Argumentação, originada no movimento Nova Retórica. A análise retórica 
busca identificar os raciocínios que recrutam maior adesão, bem como expor os objetos de acordo e de litígio entre interlocutores ao estabelecer 
uma lógica a respeito dos valores que definem os preferíveis dos grupos sociais. A análise buscou as divergências situadas em dois registros: (1) 
nas questões objetivas em que houve discordância entre professores comentadores da área de Linguagens e o gabarito oficial; (2) na ineficácia 
das perguntas (comandos) dirigidas aos candidatos como mobilizadoras das habilidades afirmadas pelos elaboradores da prova. Como resultado, 
concluiu-se que a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem apresenta um esquema de avaliação em que a transposição de 
habilidades e competências para os itens nem sempre é eficaz. O comando dos itens aciona um “fazer agir” que conduz o aluno a cumprir as 
tarefas de caráter diretivo e cognitivista sobre a linguagem, não sendo possível verificar se os candidatos são capazes de realizar ações complexas, 
por exemplo, construir argumentos e elaborar propostas, como indica a Matriz de Referência do Enem.
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