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RESUMO 

 

 

No contexto educacional atual, existe uma dificuldade de informar, de maneira clara e 

adequada, o que se espera que os alunos aprendam como resultado do ensino. Uma grande 

quantidade de objetivos de aprendizagem, muitas vezes vagos, costuma ser utilizada na 

educação. Esta pesquisa se propôs a elaborar objetivos de aprendizagem a partir de sentenças 

descritoras de itens de avaliações externas em Língua Portuguesa. O principal referencial 

teórico usado foi a Taxonomia Revisada de Bloom que apresenta, como estrutura para a 

elaboração de objetivos de aprendizagem, o uso de um verbo para nomear um processo 

cognitivo e de um substantivo para indicar o objeto de conhecimento. Essa taxonomia é 

constituída por duas dimensões: conhecimento e processos cognitivos. A primeira compreende 

quatro tipos: factual, conceitual, procedimental e metacognitivo. A segunda abarca 19 

processos, distribuídos em seis categorias com complexidade cognitiva crescente (lembrar, 

compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar). Em associação, o quadro conceitual do PISA de 

leitura foi usado na fundamentação teórica e, em especial, suas três categorias de processos 

cognitivos: localizar informações, compreender, avaliar e refletir. No percurso metodológico, 

trabalhou-se com 1.813 sentenças descritoras de itens de avaliações externas de Língua 

Portuguesa, oriundas de relatórios pedagógicos do SAEB, da Prova São Paulo e de documentos 

curriculares dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. As informações foram categorizadas 

e analisadas, para serem usadas na discriminação dos objetos de conhecimento e dos processos 

cognitivos selecionados na elaboração dos objetivos de aprendizagem. O número final de 

objetivos de aprendizagem em leitura elaborados neste trabalho foi de 84, distribuídos em três 

grandes grupos: elementos contextuais (24), elementos textuais (43) e elementos linguísticos 

(17). As habilidades da nova matriz de Língua Portuguesa do SAEB (2018) foram analisadas. 

Observa-se uma progressão em termos de complexidade cognitiva nas habilidades do 5º para o 

9º ano da nova matriz, na maior parte dos casos. No entanto, revela-se a presença significativa 

de processos de baixa complexidade cognitiva na matriz, pela utilização de verbos que 

envolvem a recuperação da informação da memória em várias habilidades. Processos mais 

elevados, que abordam a compreensão, a análise e a integração de informações, poderiam estar 

mais presentes a fim de contribuir para a elaboração de testes nos quais a leitura avaliada não 

se limite à reprodução de conhecimentos escolares. Como contribuições da pesquisa, considera-

se que o conjunto de objetivos de aprendizagem elaborados trazem uma síntese representativa 

da área de Leitura, com um potencial de aplicação muito grande: elaboração ou avaliação de 

materiais didáticos ou de propostas de ensino; análise e avaliação de currículos em redes 

estaduais e municipais; possibilidade de diálogo e de melhorias da BNCC; formação de 

professores, dentre outras. Sugerimos a utilização de conceitos das taxonomias cognitivas na 

elaboração de objetivos de aprendizagem que possam orientar, de forma clara e específica, o 

que se pretende ensinar e como a aprendizagem pode ser avaliada. Essa utilização pode ser 

integrada a outros quadros teóricos e expandida para diferentes áreas de conhecimento, além 

de ser usada na formação/capacitação dos profissionais da Educação.  

 

Palavras-chave: Objetivos de aprendizagem; Leitura; Taxonomias cognitivas; SAEB. 

  



ABSTRACT 

 

 

There is some difficulty, in the present educational context, in informing in a clear and adequate 

manner what we expect our students to learn as a result of their schooling. A great quantity of 

objectives, quite often very vague, is usually utilized in education. This research seeks to 

elaborate learning objectives from descriptive sentences of external evaluation items in 

Portuguese language. The main theoretical reference here used was the Revised Taxonomy of 

Bloom. It presents, as a structure for the elaboration of learning goals, the use of verbs to name 

a cognitive process and of nouns to indicate the learning goal. This taxonomy is constituted by 

two dimensions: knowledge and cognitive processes. The first comprehends four types: factual, 

conceptual, procedural and metacognitive. The second encompasses 19 processes, distributed 

in six categories with crescent cognitive complexity (remembering, comprehending, applying, 

analyzing, evaluating and creating). In association, PISA’s, conceptual frame for reading skills 

was used in this theoretical base and, specially, its three categories of cognitive processes: 

localizing information, comprehending, evaluating and reflecting. Through our methodological 

process we have worked with 1.813 descriptive sentences of external evaluation items 

concerning the Portuguese language, taken from reports of SAEB, from Prova São Paulo and 

curricular documents of the states of Rio de Janeiro and São Paulo. The information was 

categorized and analyzed, in order to be used in the discrimination of the objects of knowledge 

and the cognitive processes selected in the elaboration of the learning goals. The final number 

of learning goals in reading skill elaborated through this work was 84, distributed in three 

groups: contextual elements (24), textual elements (43) and linguistic elements (17). The skills 

of the new Portuguese language matrix of SAEB (2018) were analyzed. There is a progression 

in terms of cognitive complexity in skills from the 5th to the 9th year of the new matrix, in most 

cases. However, the significant presence of low cognitive complexity processes in the matrix 

is revealed by the use of verbs that involve the retrieval of information from memory in various 

skills. Higher processes, which address the understanding, analysis and integration of 

information, could be more present in order to contribute to the development of tests in which 

the assessed reading is not limited to the reproduction of school knowledge. Regarding the 

research contributions, it is considered that the set of elaborated learning objectives brings a 

representative synthesis of the Reading area, with a very large application potential: elaboration 

or evaluation of didactic materials or teaching approaches; analysis and evaluation of curricula 

in state and municipal networks; possibility of dialogue and BNCC improvements; teacher 

training, among others. We suggest the use of cognitive taxonomy concepts in the development 

of learning goals that can guide, in a clear and specific way, what is intended to be taught and 

how learning can be evaluated. This use can be integrated with other theoretical frameworks 

and expanded to different areas of knowledge, in addition to being used in the education of 

teaching professionals. 

 

Keywords: Learning goals; Reading; Cognitive taxonomies; SAEB. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Constituição Federal Brasileira, em seu art. 205, estabelece que  

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988). 

 

Essa determinação é reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), em seu art. 2º (Lei nº. 9.394/1996): 

 

a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1996).  

 

A análise dos princípios subjacentes a essas determinações legais mostra que o 

direito à educação implica o direito de aprender o essencial para uma vida cidadã plena, isto é, 

que permita “o pleno desenvolvimento”, o “exercício da cidadania” e a “qualificação para o 

trabalho”.  

Apesar de o direito à educação abranger também a garantia de acesso a escolas com 

condições para que todos possam permanecer e concluir os diferentes níveis de escolarização 

na idade correta, um sistema educacional que garanta os aprendizados essenciais para todos os 

estudantes é, usualmente, referido como uma “educação de qualidade”. Essa síntese é usada 

mesmo em acordos internacionais, como no recente Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 

4, que coloca, como meta para todos os países, “educação inclusiva, equitativa e de qualidade 

ao longo da vida para todos” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015, n.p.). 

A aceitação de que o direito à educação se concretiza no aprendizado coloca dois 

problemas: definir, de forma mais específica, em que consistem as aprendizagens essenciais e 

desenhar sistemas que verifiquem se os resultados de aprendizagem pretendidos foram 

atingidos ou não. Contribuir para essa discussão é o principal objetivo desta dissertação.  
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1.1 Aprendizados essenciais  

 

Definir os aprendizados essenciais de forma que possam informar adequadamente 

um projeto pedagógico é um problema que todos os países do mundo têm enfrentado. O Brasil 

terminou recentemente esse processo ao definir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

O texto aprovado usou como conceito fundante o de “competência”, definido na resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), da seguinte maneira.  

 

Art. 3º - No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017b, 

p. 4). 

 

Observe-se que o núcleo do conceito de competência é a mobilização de diferentes 

aprendizados: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver problemas que a 

vida de cada estudante exige.   

Conhecimento é o entendimento teórico e prático de um assunto, ou seja, constitui-

se de fatos, informações, conceitos e procedimentos, adquiridos por uma pessoa a partir da 

experiência, da instrução ou da reflexão.   

Embora a capacidade de colocar um conhecimento em ação possa ser tomada como 

um tipo particular de conhecimento, devido à sua importância pedagógica, para definir a 

arquitetura de um currículo, esse tipo de conhecimento é tratado de forma específica e 

denominado de habilidade, tradução do termo skill, da língua inglesa. Apesar de, no debate 

educacional brasileiro, a palavra “habilidade” ser usada com outro significado, neste texto, 

usaremos o termo “habilidade” sempre com o sentido da palavra inglesa skill, como definido 

em OECD (2018).  

Para dirimir dúvidas sobre o conceito de habilidade, a resolução do CNE introduz 

a equivalência legal entre esse termo, como empregado na BNCC, e o conceito de objetivo de 

aprendizagem, usado no Plano Nacional de Educação (PNE): 
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Parágrafo único: Para os efeitos desta Resolução, [...] a expressão “competências e 

habilidades” deve ser considerada como equivalente à expressão “direitos e objetivos 

de aprendizagem” presente na Lei do Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 

2017b, p. 4). 

 

Assim sendo, é que, respeitando a norma legal, este texto usa o termo “objetivo de 

aprendizagem” para se referir às unidades da organização curricular no espírito do PNE, e 

reserva o termo “habilidade” apenas no sentido de skill, uma das três dimensões essenciais do 

conceito de competência. 

Finalmente, atitudes e valores se referem aos princípios e às crenças que 

influenciam as escolhas, os julgamentos, os comportamentos e as ações de uma pessoa. Os 

valores são particularmente dependentes das opções éticas das pessoas e as atitudes refletem 

também a cultura e as emoções. Importante frisar que essas dimensões estão fora do âmbito 

cognitivo, mas são aprendizados essenciais. 

Só lentamente o núcleo do conceito de competência foi se consolidando no debate 

educacional como a mobilização dos saberes para a solução de problemas reais da vida das 

pessoas. Nessa acepção, o conceito pode ser considerado como uma solução para o problema 

dos “conhecimentos mortos”, de Whitehead (1967), e que, na visão de muitos, dominaram os 

currículos até o fim do século XX. Isso é reconhecido até por autores críticos do conceito de 

competência, como Crahay e Marcoux (2016). 

Apesar de todo esse esforço para elaborar definições precisas, os conceitos de 

conhecimento, habilidade, atitudes e valores e competência têm muitas ambiguidades. Isso vale 

de forma especial para o debate brasileiro em que a polissemia dos conceitos é dominante. Não 

se pode, portanto, ao ler a literatura da área, assumir que diferentes autores usam o mesmo 

termo para se referir aos mesmos conceitos.  

 

 

1.2 Objetivos de aprendizagem 

 

 

Os objetivos de aprendizagem estabelecem, de forma concreta, o que se espera que 

os alunos aprendam durante sua frequência a uma escola de educação básica e são, portanto, a 



16 

essência da especificação tanto dos currículos quanto dos processos de verificação do 

aprendizado.   

Anderson et al. (2014) diferenciam três tipos de objetivos: globais, educacionais e 

instrucionais, que consideram etapas de um único continuum. Para esses autores, os objetivos 

globais, que estão posicionados em um dos extremos desse continuum, definem ideais a serem 

conquistados com uma boa educação. Indicam metas relacionadas a diversas áreas de 

conhecimento e que, para serem alcançadas, requerem um tempo maior e uma instrução 

significativa, e fornecem também uma visão do que se almeja, no futuro, para os estudantes.   

Com base nessas características, associados às competências gerais da BNCC, 

podem ser considerados objetivos de aprendizagem globais, como: 

  

valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade 

(BRASIL, 2017a, p. 13). 

 

Os objetivos globais também podem se referir a aspectos mais amplos da 

aprendizagem dentro de apenas uma área de conhecimento (ANDERSON et al., 2014). Nesse 

sentido, tais objetivos estão associados às competências específicas de um componente 

curricular da BNCC. O exemplo que será usado neste texto é a compreensão leitora, uma 

competência essencial para qualquer estudante, seja para concretização de seus planos pessoais, 

seja para sua participação cidadã plena, seja para sua inserção no mundo do trabalho.  

No outro extremo, estão os objetivos instrucionais. Neste texto, eles serão 

referenciados como sentenças descritoras, que especificam o objetivo de uma atividade didática 

específica ou descrevem cada uma das questões que compõem um teste de verificação da 

aprendizagem.    

Já nos objetivos educacionais, as aprendizagens são descritas de maneira não tão 

ampla quanto nos globais e nem tão específica quanto nos instrucionais, ou seja, em grau de 

especificação apropriado para guiar o planejamento de atividades de ensino, razão pela qual 

estão no centro da especificação dos currículos das escolas e das matrizes de referência para as 

avaliações dos sistemas de ensino.  
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Um objetivo educacional, segundo Anderson et al. (2014), é constituído de dois 

elementos: 

 

 

 

 

 

O verbo refere-se ao processo cognitivo envolvido e o substantivo indica o 

conhecimento que os estudantes devem adquirir. 

Na construção de objetivos de aprendizagem, os verbos usados descrevem ações. 

A Taxonomia Revisada de Bloom1 (ANDERSON et al., 2014) usa verbos associados a seis 

categorias de processos cognitivos, sinteticamente apresentados a seguir.   

 

1. Lembrar: implica recuperar uma informação da memória de longa duração; 

2. Compreender: envolve a construção de significado de mensagens de comunicações 

orais, escritas ou gráficas; 

3. Aplicar: demanda o emprego ou o uso de um procedimento em uma determinada 

situação; 

4. Analisar: requer separar o material em suas partes constituintes e/ou organizar a 

informação em seus componentes, ao determinar como as partes se relacionam umas 

às outras e com a estrutura geral; 

5. Avaliar: requer o uso de padrões e critérios para fazer julgamentos; 

6. Criar: exige que elementos sejam reunidos em um todo coerente, ou reorganizados 

em uma nova estrutura.   

 

 
1 A Taxonomia Revisada de Bloom, um dos principais referenciais teóricos adotados neste estudo, será citada 

diversas vezes ao longo da dissertação sem a indicação da referência bibliográfica da edição consultada 

(ANDERSON et al., 2014). Considera-se que, desde a sua primeira publicação, em 2001, essa taxonomia vem 

sendo amplamente usada em diversos estudos na área educacional, o que possibilita que ela seja mencionada 

sem a indicação recorrente dos seus autores. 

Objetivo de 
aprendizagem

Verbo Substantivo
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Entende-se que essas categorias estão alinhadas num continuun segundo sua 

complexidade cognitiva, de modo que aplicar tem maior complexidade cognitiva do que 

compreender que, por sua vez, é mais complexa cognitivamente do que lembrar, e assim por 

diante. No capítulo três, tais processos serão abordados com maior detalhamento.  

Para não serem ambíguos em termos de processos cognitivos, os verbos que a eles 

se referem a processos cognitivos devem informar, de maneira específica, o que se espera do 

aluno. Dessa forma, os objetivos podem oferecer informações precisas sobre os resultados 

esperados para o ensino e a avaliação.  

Potter e Kustra (2012) apresentam uma lista de 16 verbos ou expressões verbais 

(Quadro 1) que, por denominarem processos internos ao indivíduo e não poderem ser 

observados, não devem ser usados para a especificação de objetivos de aprendizagem.  

 

Quadro 1 – Verbos não observáveis (The sinister sixteen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Potter e Kustra (2012, livre tradução) 

 

Segundo Potter e Kustra (2012), esses verbos (e seus sinônimos) devem ser 

evitados, pois os verbos utilizados em objetivos devem indicar comportamentos observáveis, 

que mostrem evidências do que o aluno aprendeu. Para saber se ele compreendeu um 

Inglês Português 

Understand Entender 

Appreciate Apreciar 

Comprehend Compreender 

Grasp Apreender 

Know Conhecer 

See Ver 

Accept Aceitar 

Have knowledge of Ter conhecimento de 

 Be aware of Estar ciente de que 

Be conscious of Estar consciente de 

Learn Aprender 

Perceive Perceber 

Value Apreciar 

 Get Obter 

Apprehend Apreender 

Be familiar with Familiarizar-se com 
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determinado tópico, por exemplo, é preciso que expresse uma performance que evidencie a 

compreensão que tem sobre aquele tópico. Além disso, os verbos usados não devem ser 

ambíguos uma vez que objetivos de aprendizagem têm que determinar com precisão o que se 

espera que seja alcançado como resultado da aprendizagem.  

Para a implementação de um projeto pedagógico, é preciso fixar muito claramente 

o sentido dos verbos a serem utilizados. Isso porque o sentido coloquial de um verbo nem 

sempre é o mesmo do processo cognitivo. Por exemplo, em um objetivo de “descrever 

mudanças em relação a um tópico e as causas dessas mudanças”, o verbo descrever pode ser 

tomado como sinônimo de recuperar, interpretar, explicar ou gerar, que se referem a diferentes 

processos cognitivos. Em “avaliar editoriais em jornais e revistas de notícias”, o processo 

cognitivo foi indicado adequadamente, mas jornais e revistas de notícias são materiais, não 

conhecimento. Nesse caso, seria preciso inferir o conhecimento que poderia ser ausência ou 

presença de viés do autor ou clareza dos pontos de vista (ANDERSON et al., 2014). 

O “conhecimento”, o segundo elemento essencial de um objetivo de aprendizagem, 

é constituído por um conjunto de tópicos de estudo, fruto da concordância de especialistas 

acerca do que é pertinente que seja compartilhado em seu campo de estudo. A organização 

conceitual de uma área de conhecimento situa-se em determinado momento histórico e está em 

constante evolução, segundo novos estudos e pesquisas desenvolvidos (ANDERSON et al., 

2014). 

Diante das diversas possibilidades de categorização dos tipos de conhecimento 

existentes, os autores da Taxonomia Revisada de Bloom elegem quatro categorias de 

conhecimento: factual, conceitual, procedimental e metacognitivo.  

O conhecimento factual se constitui como elementos de conteúdo isolados ou como 

partes da informação. Inclui conhecimento de terminologia e conhecimento de detalhes 

específicos. O conhecimento conceitual engloba classificações e categorias, princípios e 

generalizações, além de modelos, teorias e estruturas, formas mais complexas ou mais 

organizadas do conhecimento. Procedimental é o conhecimento sobre como fazer alguma coisa, 

como habilidades e algoritmos, técnicas e métodos, e inclui o conhecimento sobre critérios 

usados para determinar e/ou justificar quando usar determinados procedimentos dentro das 

diversas disciplinas. O conhecimento metacognitivo envolve a cognição em geral, bem como a 

consciência que o indivíduo tem sobre sua própria cognição. Inclui conhecimento estratégico, 

conhecimento sobre tarefas cognitivas, do contexto e das condições, além do 
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autoconhecimento. Uma apresentação mais ampla dessas quatro categorias de conhecimento 

será feita no capítulo três. 

No uso pedagógico dos objetivos de aprendizagem, é preciso distingui-los das 

tarefas usadas no ensino. Ou seja, é necessário diferenciar meios de fins: enquanto atividades 

instrucionais indicam meios ou como os processos de ensino vão ser desenvolvidos, os 

objetivos determinam os fins ou o que se espera alcançar como resultado desses processos. Por 

exemplo: “ler um conto literário” é um exemplo de uma atividade, pois descreve o que os alunos 

vão fazer para aprender determinado conhecimento. Para saber qual é o objetivo correspondente 

a essa tarefa, é necessário perguntar o que se espera que os alunos aprendam ao realizar tal 

atividade.  

Anderson et al. (2014) apresentam algumas notas de prudência na utilização de 

objetivos de aprendizagem. Esses autores afirmam que, por oferecerem uma visão bastante 

detalhada para o ensino e a avaliação, pode-se chegar a um número excessivo desses objetivos. 

Além disso, argumentam que nem todos os aspectos da aprendizagem podem ser expressos e 

que é preciso levar em conta que há resultados de aprendizagem que não podem ser previstos 

antecipadamente, mas que ocorrem a partir das experiências vivenciadas pelos alunos em 

contextos de aprendizagem. Considerando-se tais aspectos, os objetivos instrucionais podem 

ser muito restritos. 

A existência desses possíveis problemas não deve levar a uma prática na qual não 

se tenham objetivos estabelecidos, pois é preciso que tanto o ensino quanto a avaliação tenham 

como referências o que se espera que todos os alunos alcancem. Nesse sentido, os objetivos 

devem ter um grau de generalização que possibilite abordar aprendizagens importantes que se 

pretende alcançar. E, além disso, eles devem permitir que os professores façam seleções ou 

organizações de acordo com as necessidades e as particularidades dos seus alunos 

(ANDERSON et al., 2014).  
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1.3 Sentenças descritoras 

 

 

Neste trabalho, vamos nos concentrar em objetivos de aprendizagem que abordam 

conhecimentos do domínio cognitivo em sua essência, mobilizados para tarefas de 

compreensão leitora. É importante destacar que objetivos considerados não cognitivos, como 

aqueles que se voltam para o desenvolvimento de atitudes e habilidades, são essenciais ao 

desenvolvimento do indivíduo e, como tal, são necessários ao currículo, ainda que não tenham 

sido foco do presente estudo. 

Como dito, sentenças descritoras são objetivos de aprendizagem específicos e, 

portanto, utilizadas na descrição de itens que compõem os testes de avaliação ou o objetivo a 

ser atingido em uma aula.  

Segundo Brasil (2015a), uma sentença descritora é composta por quatro elementos:  

 

 

 

 

 

 

1. A operação mental: o processo cognitivo, ou seja, a operação mental, necessária para 

o alcance do objetivo;  

2. O objeto do conhecimento: os conteúdos curriculares mobilizados no item para que o 

estudante execute a operação e vise à resolução da questão; 

3. O contexto: um conjunto de circunstâncias que concretiza o objetivo. Na compreensão 

leitora, o contexto é convencionalmente entendido como o texto; 

4. O complemento: inclui informações pormenorizadas e particularidades relativas a 

conteúdos e situações que diferenciam níveis de dificuldade distintos.  

Processo 
cognitivo

Objeto do 
conhecimento

Contexto Complemento

Objetivo de aprendizagem 
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Podemos considerar, como exemplo, a sentença descritora: localizar item explícito 

de informação, em parágrafo inicial de um texto literário (fábula para crianças). A operação 

mental é indicada pelo verbo “localizar”; o objeto de conhecimento é “item explícito de 

informação”, o complemento é dado pelo trecho “em parágrafo inicial”, e, finalmente, o 

contexto é dado pela especificação do texto “fábula para crianças”. 

Várias sentenças descritoras podem ser construídas ao se referenciar um mesmo 

objetivo de aprendizagem de nível educacional. Isso é feito com a modulação do contexto e do 

complemento. No objetivo de aprendizagem conserva-se apenas o “núcleo duro” da sentença 

descritora. Em outras palavras, reduz-se a sentença descritora para o formato “processo 

cognitivo + objeto do conhecimento” (verbo + substantivo). O aluno pode localizar informação 

explícita em texto literário, científico, jornalístico, dentre outros. Mas essa especificação 

compete à sentença descritora, e não ao objetivo de aprendizagem, que deve apresentar um 

caráter mais geral.   

 

 

 

1.4 O SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica 

 

 

Para monitorar o direito de aprender dos estudantes na educação básica do Brasil e 

produzir informações para a melhoria do sistema, o governo federal criou o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), que foi colocado sob a responsabilidade do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O SAEB constitui-se em um 

conjunto de testes cognitivos que aferem se os estudantes brasileiros adquiriram os 

conhecimentos em Língua Portuguesa – Compreensão Leitora – e, em Matemática, se sabem 

utilizar seus saberes na solução dos problemas de sua vida cotidiana. Além disso, por meio de 

questionários contextuais, esse sistema coleta informações sobre as condições em que ocorre a 

educação, o que permite a construção de uma descrição bem ampla do sistema educacional 

brasileiro, produzido informações de forma regular desde 1995. 

 

 



23 

1.4.1 Matriz de referência  

 

 

Os testes cognitivos do SAEB, em todas as edições já realizadas, foram elaborados 

com base em uma matriz de referência, definida em 1995, e que expressa o que se esperava que 

os alunos deveriam aprender. Diante disso, é natural que essa matriz seja revista depois da 

recente definição da BNCC. Esse tema, entretanto, será tratado apenas no último capítulo desta 

dissertação. 

A matriz original do SAEB é constituída de um pequeno conjunto de objetivos de 

aprendizagem, que foram, à época, denominados de descritores. Para o 5º ano do Ensino 

Fundamental, por exemplo, a Matriz de Referência de Língua Portuguesa (Quadro 2) é 

composta por 15 descritores.  
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Quadro 2 – Matriz de referência de Língua Portuguesa do SAEB: temas e seus descritores 

(5º ano do Ensino Fundamental) 
I. Procedimentos de leitura 

D1- Localizar informações explícitas em um texto. 

D3- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6- Identificar o tema de um texto. 

D11-  Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto 

D5- Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

D9- Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III. Relação entre textos 

D15- Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em 

que será recebido. 

IV. Coerência e coesão no processamento do texto 

D2- Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

D7- Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

D8- Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

D12-  Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios, etc. 

V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido 

D13-  Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

D14-  Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

VI.  Variação linguística 

D10- Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de INEP (2019) 
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1.4.2 Usos do SAEB 

 

 

Os resultados dos alunos nos testes cognitivos do SAEB, apesar de algumas 

limitações, constituem-se na melhor informação disponível para verificar o sucesso do sistema 

educacional brasileiro em garantir o direito à educação. Se os estudantes têm baixo desempenho 

nessas avaliações, cujos itens de testes aferem o alcance de objetivos de aprendizagem básicos 

associados à Compreensão Leitora, pode-se afirmar que não aprenderam o que era esperado, 

ou seja, que o ensino não cumpriu sua função. Além disso, a falta de aprendizado contribui para 

o abandono escolar, pois, ao perceber que não está aprendendo, o aluno tende a não dar 

continuidade aos estudos (SOARES, 2007). 

Essas avaliações vêm servindo como fonte de informação para estudos e pesquisas 

na área nas últimas décadas, além de terem permitido conhecer a situação do ensino no país e 

orientar políticas públicas na área educacional. Entre os diversos trabalhos que utilizam dados 

das avaliações externas, podemos destacar alguns artigos presentes na coletânea organizada por 

Brooke, Alves e Oliveira (2015): 

 

- Franco et al. (2007) utilizam dados do SAEB para investigar questões relativas à 

qualidade e à equidade escolar. Esses autores buscam identificar características 

escolares (fatores intraescolares) que podem ser associadas ao aumento do desempenho 

dos alunos entre escolas e dentro de uma mesma unidade escolar;  

- Soares (2007) analisa a qualidade da educação fundamental do país a partir do 

desempenho cognitivo dos alunos, com base no SAEB. Nesse estudo, que aborda 

relações entre fatores extra e intraescolares associados ao processo de aprendizagem, o 

autor trata do efeito escola ao apresentar possibilidades de melhoria do desempenho 

cognitivo dos alunos que se referem à gestão institucional e ao professor;  

- Soares e Candian (2011) desenvolvem uma pesquisa para medir o efeito das escolas 

de educação básica brasileira em relação à capacidade que têm de melhorar o 

desempenho dos estudantes e de reduzir desigualdades. Dados do SAEB e do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, tradução de Programme for 

International Student Assessment) são usados para mostrar o efeito dos fatores escolares 

que influenciam o desempenho dos alunos e a equidade na escola;  
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- Brooke e Bonamino (2011) apresentam um estudo realizado com estudantes do Ensino 

Fundamental (Estudo longitudinal da Geração Escolar 2005 – GERES), a partir do 

desempenho deles em testes das áreas de leitura e Matemática. Esse trabalho mostra, 

por exemplo, diferenças significativas entre os resultados alcançados pelos alunos de 

redes de ensino distintas. 

 

Em atendimento ao inciso I do art. 9º da LDB, foi aprovada a Lei no. 13.005/2014 

(PNE). Essa norma constitui-se em um conjunto de diretrizes, metas e estratégias para 

direcionar ações e investimentos na área da educação e tem vigência de 2014 a 2024. O avanço 

na qualidade da educação é uma das diretrizes desse plano que tem, como uma de suas metas, 

o estímulo à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Para medir esse 

avanço, o PNE adota o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como 

referência. O IDEB é uma agregação de dois indicadores. O primeiro é a taxa de aprovação 

média dos estudantes da escola no ano em que é calculado, obtida a partir do Censo Escolar. O 

segundo é uma média do desempenho padronizado dos estudantes nos testes de Língua 

Portuguesa e Matemática no SAEB. O IDEB é o uso mais visível dos dados coletados pelo 

SAEB.  

 

 

1.5 Objetivo e estrutura da dissertação  

 

 

A introdução do SAEB gerou uma série de iniciativas para produzir materiais 

pedagógicos, que visam facilitar o trabalho do professor. Nesse sentido, além da elaboração de 

materiais para divulgação e interpretação dos resultados das avaliações, diversas estratégias 

para a formação continuada de professores foram promovidas nas redes de ensino do país 

(BROOKE; ALVES; OLIVEIRA, 2015). 

Nesse contexto, em minha formação continuada como professora do Ensino 

Fundamental, surgiram oportunidades de estudo nessa área. A partir daí, foi possível atuar em 

programas de capacitação de professores e, além disso, colaborar na elaboração de materiais 

para avaliar a aprendizagem. No mestrado, tive a possibilidade de desenvolver uma pesquisa 
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que pode oferecer indicações mais precisas para os professores sobre o que os alunos devem 

aprender. Considerando minha trajetória profissional, isso trouxe um novo significado para a 

realização deste projeto.  

Com o passar dos anos, os objetivos de aprendizagem da matriz original do SAEB 

foram usados para o desenvolvimento de itens para os testes desta avaliação e das muitas outras 

que se organizaram no país. Além disso, necessidades de explicar pedagogicamente os escores 

da escala de medida usada nessas avaliações motivaram a produção de muitos textos que, para 

cada item divulgado, explicitavam os processos cognitivos e os conhecimentos necessários para 

sua solução. Esses textos traziam a descrição do que os estudantes cujo escore estava em um 

dado ponto da escala conheciam e sabiam fazer. Essas necessidades foram, ao longo dos anos, 

expandindo os objetivos da matriz original.  

Esta dissertação utiliza como base empírica um conjunto de 1.813 sentenças 

descritoras de itens da área de Língua Portuguesa, que descrevem os itens incluídos nos testes 

de várias avaliações no país que usam a escala do SAEB. Esse material foi obtido, 

principalmente, nos documentos do SAEB, no SARESP e na Prova São Paulo2. Além disso, os 

objetivos de aprendizagem de propostas curriculares dos Estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro foram incluídos. 

O propósito da pesquisa apresentada nesta dissertação consiste em elaborar 

objetivos de aprendizagem a partir das sentenças descritoras dessa base empírica e verificar se 

apenas os objetivos originais estão latentes nessas sentenças ou se outros foram incluídos. A 

hipótese é que, com o passar dos anos, muitos outros objetivos passaram a fazer parte da matriz, 

sem que isso tenha sido formalmente estabelecido.  

 

 

  

 
2 A Prova São Paulo, instituída em 2005, faz parte do Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos 

da Rede Municipal de São Paulo. 
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Objetivo geral 

 

 

- Elaborar objetivos de aprendizagem com base em sentenças descritoras oriundas de itens de 

avaliações externas de Língua Portuguesa e de documentos curriculares.  

 

Objetivos específicos 

 

 

- Inferir, em um conjunto empírico de sentenças descritoras, os respectivos processos cognitivos 

nelas incluídos; 

- Categorizar os objetivos de aprendizagem, segundo os tipos de conteúdo de Língua 

Portuguesa identificados nas sentenças descritoras;  

- Analisar as habilidades da nova matriz de Língua Portuguesa do SAEB, à luz do referencial 

teórico e do trabalho empírico desenvolvido. 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro traz, além da 

introdução, conceitos essenciais referentes à avaliação educacional. Como o presente estudo se 

propõe a elaborar um conjunto de objetivos de aprendizagem, esse será um tópico trabalhado 

também no primeiro capítulo. No capítulo seguinte, as etapas do percurso metodológico são 

descritas. No terceiro capítulo, apresentam-se os processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem e que, portanto, compõem, essencialmente, objetivos de aprendizagem. No 

quarto capítulo, são apresentados os conceitos da área de Língua Portuguesa, que, com os 

processos cognitivos, são empregados em objetivos de aprendizagem. No quinto capítulo, é 

feita uma análise da nova matriz de avaliação do SAEB, com base no trabalho empírico e nos 

estudos realizados. 
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2 MÉTODO 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia usada na elaboração de objetivos de 

aprendizagem de sentenças descritoras de itens de avaliações externas de Língua Portuguesa, 

oriundas dos relatórios pedagógicos do SAEB dos ciclos 2001, 2003 e 2005, da Prova São Paulo 

e de documentos curriculares dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

O modelo conceitual usado neste trabalho é a Taxonomia Revisada de Bloom 

(ANDERSON et al., 2014), que será apresentada no próximo capítulo. A taxonomia usa duas 

dimensões para classificar objetivos de aprendizagem: processos cognitivos e conhecimento, e 

considera que um verbo é usado para indicar um processo cognitivo e que um substantivo 

expressa um conhecimento, conforme se viu no capítulo 1. São seis categorias de processos 

cognitivos, identificados, naturalmente, por seis verbos. Esses processos são operacionalizados 

por meio do uso de um total de 19 verbos que, no seu conjunto, captam nuances operacionais 

dos processos que definem as categorias. 

Em linhas gerais, a metodologia do presente trabalho consistiu, inicialmente, na 

realização de estudos teóricos introdutórios sobre a Taxonomia Revisada de Bloom e de uma 

pesquisa e seleção de verbos que seriam usados como sinônimos de cada um dos 19 processos 

cognitivos da taxonomia. Nessa etapa, enfrentou-se a grande ambiguidade existente na 

literatura, pois se encontram, com frequência, os mesmos verbos em diferentes processos, com 

sentidos diferentes. Em sequência, estudos teóricos sobre a taxonomia e suas aplicações foram 

retomados e ampliados. 

A partir daí, cada uma das sentenças descritoras do corpus foi classificada segundo 

o objeto de conhecimento de Língua Portuguesa nela incluído. Logo após, foi feita uma 

pesquisa para caracterizar conceitualmente cada um dos elementos citados das sentenças. 

Finalmente, com a utilização dos verbos dos processos cognitivos adequadamente escolhidos e 

os objetos de conhecimento obtidos nas sentenças, os objetivos de aprendizagem foram 

elaborados. 

A seguir, serão descritas as etapas da pesquisa, apresentadas em cinco seções: 1) 

coleta dos verbos descritivos dos processos cognitivos, segundo a Taxonomia Revisada de 

Bloom; 2) seleção dos verbos a serem considerados na construção de objetivos de 
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aprendizagem; 3) classificação das sentenças descritoras, segundo o objetivo de conhecimento 

e processo cognitivo; 4) construção dos objetivos de aprendizagem; e 5) análise da matriz 

revista do SAEB, a partir dos estudos teóricos e da base empírica dos objetivos.  

 

 

2.1 Verbos usados na literatura 

 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de verbos associados aos processos 

cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom (ANDERSON et al., 2014), sendo consultados 

17 sites de instituições internacionais, como Indiana University/Pardue University Indianapolis 

e The Common Core Institute, entre outras.  

Todos os verbos encontrados nos textos foram listados, o que totalizou 590 verbos. 

Cada um deles foi classificado em uma das seis categorias dos processos cognitivos da 

Taxonomia Revisada de Bloom, de acordo com as fontes consultadas. Nessa etapa, os termos 

usados para designar processos cognitivos foram registrados seguindo a categorização 

apresentada nas fontes pesquisadas. 

Com base na realização dos estudos teóricos, constatou-se que a literatura da área 

é ambígua em duas dimensões:  

 

1. Um mesmo verbo foi usado em categorias diferentes, com níveis de complexidade 

bastante distintos. O verbo selecionar, por exemplo, foi associado a quase todas as 

categorias de processos cognitivos (lembrar, compreender, aplicar, analisar, criar), 

nos materiais consultados, o que pode ser considerado como falta de precisão; 

2. Foram incluídos muitos verbos em cada categoria de processos cognitivos. Alguns 

desses, como estimular, indicam aspectos não observáveis. Outros, não 

correspondiam aos processos cognitivos da taxonomia. Considera-se importante o 

uso de verbos coerentes com os conceitos da taxonomia e que um grande número 

deles pode dificultar o trabalho do professor na elaboração e na interpretação de 

objetivos. 
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Essa falta de precisão no uso dos verbos exigiu a busca do significado de cada um 

deles para que pudessem ser associados aos processos cognitivos da taxonomia. Foi feita, então, 

uma consulta do significado de cada verbo3, para avaliar os que poderiam ser usados na 

construção de objetivos de aprendizagem.  

 

 

2.2 Seleção dos verbos   

 

 

A pesquisa dos significados permitiu que os verbos fossem categorizados dentro 

dos 19 processos cognitivos da referida taxonomia, de modo que aqueles verbos que se repetiam 

em mais de um processo cognitivo, na pesquisa inicial, foram alocados em uma única categoria. 

Além disso, foram excluídos verbos que, embora empregados, expressam atividades propostas 

para propiciar um aprendizado, não o aprendizado propriamente dito. Como resultado, foram 

selecionados 273 verbos, um número ainda muito alto e com ambiguidades, embora menos 

evidentes. Seria necessário realizar novas pesquisas e discussões para uma nova seleção de 

verbos coerentes com os processos cognitivos, a partir da tradução dos significados para o 

português, tarefa que não foi possível de ser executada nesta pesquisa, devido à limitação do 

tempo para a realização do mestrado. 

Como a definição de verbos que podem ser usados para cada processo cognitivo é 

uma tarefa necessária para vários projetos de pesquisa em andamento, a finalização da escolha 

foi registrada em um glossário ainda em elaboração por Roncete (no prelo).  

Para o trabalho com sentenças descritoras de Língua Portuguesa, apenas os verbos 

apresentados no Quadro 3 foram suficientes.  

 

  

 
3 Pesquisa feita em Open Multilingual Wordnet. Disponível em: <http://compling.hss.ntu.edu.sg/>. (Acesso em: 

30 out. 2019.) 

http://compling.hss.ntu.edu.sg/
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Quadro 3 – Verbos usados em objetivos de aprendizagem 
Categorias de processos cognitivos Verbos e termos alternativos 

Lembrar Localizar 

Identificar 

Compreender Interpretar 

Classificar (categorizar) 

Sintetizar 

Inferir 

Comparar (contrastar) 

Analisar Diferenciar (distinguir; selecionar) 

Relacionar, integrar, conectar 

Atribuir 

Avaliar Checar 

Criticar (justificar) 

Criar Hipotetizar 
Fonte: Elaboração própria 

   

 

Processos da categoria aplicar (executar e implementar), da Taxonomia Revisada 

de Bloom, não foram empregados nos objetivos de aprendizagem de leitura. Entende-se que 

esses processos implicam o uso de procedimentos para resolver tarefas familiares e não 

familiares e que podem ser empregados em objetivos de Língua Portuguesa que se voltam para 

atividades de sala de aula. Os objetivos de aprendizagem de leitura, entretanto, não focam 

conhecimentos procedimentais. 

 

 

2.3 Classificação das sentenças descritoras 

 

 

Inicialmente, as sentenças descritoras foram separadas em partes, observando-se 

seus elementos constituintes: 1) verbo; 2) objeto de conhecimento; 3) modificadores de um dos 

elementos anteriores; e 4) gêneros e/ou tipos textuais, conforme apresentado no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Classificação das sentenças descritoras 
Verbo Objeto de 

conhecimento 

Modificadores Gênero e/ou 

tipo de texto 

Verbo usado na 

sentença para 

indicar a operação 

mental usada pelo 

aluno na resolução 

da tarefa.  

Substantivo usado na 

sentença para se referir 

ao objeto de 

conhecimento. 

Complementos das 

sentenças descritoras, 

modificam os elementos 

das sentenças, ao 

apresentarem 

especificações sobre o item. 

Gênero e/ou 

tipo de texto, 

quando eles 

são citados.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Alocados nessas categorias, os elementos das sentenças foram analisados. O verbo, 

referente à operação mental, e o substantivo, usado para indicar o elemento textual, foram 

isolados e categorizados em “verbos” e “objetos de conhecimento”, respectivamente. Em geral, 

esses elementos trazem informações essenciais à produção dos objetivos.  

A análise dos verbos das sentenças descritoras usadas no presente estudo 

oportunizou as seguintes observações: 

 

- Os verbos identificar, localizar e reconhecer foram encontrados em mais da metade 

das sentenças: 950 das 1.813. Na Taxonomia Revisada de Bloom (ANDERSON et al., 

2014), esses três verbos estão relacionados ao processo cognitivo lembrar;  

- Verbos considerados ambíguos, como abstrair, depreender e perceber, foram usados 

nas sentenças descritoras. Conforme se viu no capítulo 1, verbos como esses expressam 

operações mentais internas do aluno e, como tal, não podem ser observadas. Em 

objetivos de aprendizagem, os verbos devem especificar o que os alunos são capazes de 

fazer ou demonstrar, ao final de uma aula ou de uma sequência didática. Dessa forma, 

professores podem ter parâmetros claros para focar aquilo que precisam ensinar4;  

- Há casos em que um mesmo verbo é usado em sentenças descritoras para expressar 

processos cognitivos distintos, como em “inferir o sentido de uma expressão no texto”, 

“inferir o assunto do texto” e “inferir o efeito de sentido da repetição de palavra em 

 
4 A University of Ottawa apresenta uma lista de verbos de ação específicos e observáveis que podem ser usados 

em objetivos de aprendizagem, categorizados segundo os processos cognitivos da Taxonomia Revisada de 

Bloom, em Escrevendo objetivos de aprendizagem (s.d.). 
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poema”, nas quais o verbo inferir foi empregado em sentenças que abordam elementos 

textuais de natureza distinta.  

 

Esses aspectos refletem, mais uma vez, o uso dos verbos de modo impreciso para 

expressar o que se espera que seja alcançado como resultado da aprendizagem.  

A categorização usada (Quadro 4) possibilitou o agrupamento de sentenças segundo 

o objeto do conhecimento. Dessa forma, aquelas que abordavam o “tema do texto”, por 

exemplo, puderam ser analisadas conjuntamente. Essa forma de trabalho viabilizou também a 

comparação entre os verbos e os modificadores relacionados a um mesmo objeto de 

conhecimento. 

Diferentes termos foram usados para identificar um mesmo objeto de conhecimento 

entre algumas das sentenças descritoras, o que resultou em um número muito alto de elementos. 

Isso foi um complicador para a análise e, principalmente, para a organização do corpus. Para 

lidar com essa situação, os objetos de conhecimento foram estruturados em três grandes 

categorias, segundo elementos em comum: 1) contextuais; 2) textuais; e 3) linguísticos.  

A partir daí, foi feita uma pesquisa do significado dos termos que nomeavam os 

objetos de conhecimento da área de Língua Portuguesa nas sentenças. Com base nas 

informações coletadas, foi possível agrupar sentenças descritoras que abordavam o mesmo 

objeto de conhecimento para serem analisadas dentro desses novos grupos. Isso permitiu que 

tanto as sentenças quanto os objetivos gerados relacionados a um mesmo conhecimento fossem 

comparados. A definição dos termos foi essencial para a determinação dos processos 

cognitivos, pois ela também possibilitou a integração de alguns termos empregados nas 

sentenças. O resultado deste trabalho será apresentado no capítulo 4. 

Os “modificadores” das sentenças podem estar relacionados ao verbo, ou ao objeto 

de conhecimento a que se referiam, ou ao texto utilizado na situação de leitura. Por trazer 

detalhamentos ou especificações que podiam se referir à operação mental, ao objeto do 

conhecimento, ao contexto ou à tarefa, o complemento foi levado em conta na seleção do 

processo cognitivo e do objeto de conhecimento dos objetivos propostos, como será 

exemplificado a seguir. 

No Quadro 5, a categorização descrita será exemplificada a partir da sentença 

descritora “localizar informações em sequência na ordem em que aparecem na fábula”: 
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Quadro 5 – Exemplo de sentença descritora analisada 
Verbo  Objeto de 

conhecimento 

Modificadores Gênero 

Localizar 

 

informações I. em sequência 

(relaciona-se ao processo 

cognitivo) 

 

II. na ordem em que 

aparecem (relaciona-se a 

informações) 

na fábula 

Fonte: Elaboração própria 

 

O modificador “em sequência” traz uma informação que altera a operação mental 

esperada do aluno, o que faz com que o verbo seja mudado no objetivo de aprendizagem. 

Temos, portanto, o seguinte objetivo de aprendizagem: sequenciar informações no texto. Na 

seção seguinte, a etapa de construção dos objetivos será retomada e descrita. 

Para finalizar, temos o contexto, que cita gêneros e/ou tipos de texto. Entre as 

sentenças analisadas, havia um grande número delas com verbos e objetos de conhecimento em 

comum, com diferenças apenas entre os gêneros.  Entende-se que toda atividade de ensino ou 

avaliação de leitura envolve um texto; entretanto, um mesmo objetivo de aprendizagem pode-

se aplicar a diferentes textos, de gêneros variados. Por exemplo: o objetivo “localizar 

informação explícita” pode ser aplicado em carta, notícia, comentário em blog, cartaz, entre 

tantos outros.  

Nos objetivos de aprendizagem aqui construídos, que se voltam para programas 

curriculares e são redigidos segundo a estrutura já apresentada no capítulo 1 (processo cognitivo 

e objeto de conhecimento), os gêneros e/ou tipos de texto não são indicados. Entretanto, é 

importante destacar que cada objetivo de aprendizagem se concretiza em um texto que tem, 

naturalmente, um tipo, gênero e grau de complexidade. Ou seja, para a utilização didática ou 

em avaliação de um objetivo de aprendizagem, exige-se a consideração das características do 

texto. Essa especificação implica na realização de novos trabalhos, que vão além dos propósitos 

estabelecidos para este estudo. No entanto, deve-se registrar que o modelo conceitual do PISA 

elabora, com grande detalhe, os textos usados nos testes aplicados.  
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2.4 Construção dos objetivos de aprendizagens 

 

 

Na escrita do objetivo de aprendizagem, mantivemos apenas um “núcleo duro”, 

constituído basicamente por processo cognitivo e objeto do conhecimento. Assim sendo, cada 

objetivo de aprendizagem está associado a muitas sentenças descritoras, conforme lhes são 

acrescentados modificadores.  

Em muitos casos, foi preciso mudar o verbo da sentença descritora por ter sido 

usado de forma ambígua, como já foi comentado anteriormente. Nessas situações, buscou-se 

analisar todas as informações disponíveis para que fosse possível distinguir o processo 

cognitivo mais adequado à sentença, como será exemplificado a seguir. 

 

Sentença: abstrair tema da história em quadrinhos com linguagem coloquial e na forma 

convencional do gênero. 

- Verbo: abstrair; 

- Objeto de conhecimento: tema; 

- Modificador: da história em quadrinhos com linguagem coloquial e na forma 

convencional do gênero. 

 

Abstrair é um exemplo de verbo que expressa uma ação interna do indivíduo e, 

como tal, não pode ser observada numa situação de ensino ou avaliação. Portanto, seria 

necessário mudar esse verbo na elaboração do objetivo referente a essa sentença.  

O verbo selecionado para o objetivo pertence à categoria analisar, que implica na 

“desconstrução” do material lido em partes para determinar como essas partes se relacionam. 

Considera-se que o leitor precisa diferenciar partes mais importantes das que são menos 

relevantes do material lido para atribuir o tema, que está subjacente ao texto e que é determinado 

segundo as intenções atribuídas ao autor, exceto em uma situação que traga esse tipo de 

informação explicitamente expressa, como em “o tema desse texto é...”.   

Os objetos de conhecimento (como tema do texto, no exemplo anterior) também 

foram levados em conta, além do próprio conceito do processo cognitivo escolhido, na 
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elaboração dos objetivos de aprendizagem. Conforme mencionado anteriormente, eles estão 

organizados em três grupos e são acompanhados de definições dos termos que identificam o 

conhecimento abordado, e serão apresentados no capítulo 4. 

 

 

2.5 Análise das habilidades da nova matriz do SAEB  

 

 

Com base nos estudos teóricos e no trabalho empírico realizado, fez-se uma análise 

das habilidades da Matriz de Referência de Avaliação para os Testes Cognitivos do Ensino 

Fundamental de Língua Portuguesa do SAEB (BRASIL, 2018). Nessa última etapa, conceitos 

da Taxonomia Revisada de Bloom, que também é usada na elaboração da matriz, foram a 

referência na análise das habilidades da matriz. O resultado desse trabalho é apresentado no 

último capítulo da dissertação. 
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3 PROCESSOS COGNITIVOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar dois modelos conceituais para a 

elaboração de objetivos de aprendizagem em leitura: a Taxonomia Revisada de Bloom e os 

referenciais sobre letramento em leitura do PISA (OECD, 2018a). 

A resolução do CNE sobre a BNCC, homologada em dezembro de 2017, 

determinou que os currículos dos sistemas de ensino e das instituições ou redes escolares 

públicas e privadas de Educação Básica fossem revisados ou construídos tomando como 

referência as diretrizes estabelecidas pela resolução. Da mesma forma, a BNCC exigiu o 

imediato alinhamento entre os novos currículos e as avaliações de larga escala (BRASIL, 2017). 

Em atendimento a essas normas estabelecidas, o INEP publicou, em sua versão mais recente, a 

primeira versão dos Documentos de Referência (BRASIL, 2018) que passarão a orientar 

edições futuras do SAEB. Nesse material, a Taxonomia Revisada de Bloom foi utilizada na 

definição dos Eixos Cognitivos que configuram os objetivos educacionais para Linguagens5, 

entre os quais se inclui a Língua Portuguesa. 

O segundo modelo teórico usado nesta pesquisa pode ser considerado como um 

instrumento de referência internacional na área da avaliação. O PISA, realizado a cada três 

anos, tem como objetivo produzir indicadores sobre a realidade educacional internacional que 

contribuem para a discussão da qualidade da educação básica nos diversos países. Além disso, 

a meta 7 do PNE (BRASIL, 2014) estabelece a melhoria do desempenho dos alunos brasileiros 

nas avaliações da aprendizagem no PISA como uma das suas estratégias para fomentar a 

qualidade da educação básica brasileira. 

 

  

 
5 Em 2018, foram divulgadas as Novas Matrizes de Referência para o SAEB, para alinhar as matrizes atuais à 

BNCC. Entretanto, nos testes das áreas de Língua Portuguesa e Matemática aplicados nos 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, as mudanças devem ser implantadas a partir de 2021, para que seja 

possível manter a comparabilidade entre as edições do SAEB, conforme previsto nas metas do PNE (BRASIL, 

2018). 
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3.1 Taxonomia Revisada de Bloom  

 

 

A Taxonomia de Objetivos Educacionais ou Taxonomia Revisada de Bloom, 

publicada em 1956, apresentava uma estrutura para categorizar objetivos curriculares. Essa 

classificação era feita de forma hierárquica, segundo a complexidade cognitiva, do mais simples 

para o mais complexo, do concreto para o abstrato, em seis categorias: 1) conhecimento; 2) 

compreensão; 3) aplicação; 4) análise; 5) síntese; e 6) avaliação. O domínio de um processo 

mais simples era considerado pré-requisito para o de uma categoria com complexidade maior, 

desde o conhecimento até a avaliação. Por mais de cinco décadas, essa categorização foi 

adotada em diversos países e ofereceu múltiplas contribuições para a área educacional. Suas 

aplicações mais frequentes se situam no âmbito da classificação de objetivos curriculares e na 

análise da complexidade cognitiva de itens de avaliação (ANDERSON et al., 2014; 

KRATHWOHL, 2002). Kendall e Marzano (2007) citam diversas formas de uso da Taxonomia 

Revisada de Bloom na área educacional que vêm sendo desenvolvidas.  

Em 2001, a taxonomia foi revisada por um grupo de especialistas das áreas da 

Psicologia Cognitiva, do Currículo e do Ensino e da Avaliação, para incorporar novos 

conhecimentos, oriundos de resultados de pesquisas realizadas após a publicação da taxonomia 

original. Entre esses autores, David Krathwohl também participou da elaboração da primeira 

versão da taxonomia. 

A proposta de Bloom revisada apresenta uma estrutura para classificação de 

objetivos educacionais e, como tal, pode ser usada na análise de documentos curriculares, na 

escolha de estratégias e recursos adequados ao ensino e na adequação da abordagem para 

avaliação, o que permite que objetivos educacionais, ensino e avaliação sejam alinhados 

(ANDERSON et al., 2014).  

Objetivos que descrevem o que se espera que os alunos aprendam como resultado 

do ensino trazem um tópico de conteúdo relacionado ao conhecimento (identificado por um 

nome) e uma descrição do que deve ser feito com esse conteúdo (identificada por um verbo). 

Na taxonomia original, a categoria conhecimento compreendia esses dois aspectos, o que a 

tornava diferente das demais. Na taxonomia revisada, esses dois aspectos foram separados em 

duas dimensões, de modo que o nome se refere à dimensão do conhecimento e o verbo 
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relaciona-se à dimensão do processo cognitivo (KRATHWOHL, 2002). Essas dimensões serão 

apresentadas em detalhes ainda neste capítulo.   

Para os autores da taxonomia revisada, a educação deve almejar a “retenção” e a 

“transferência” de conhecimentos. A retenção requer que o estudante recupere conhecimentos 

da memória, de maneira muito próxima da forma como os saberes foram trabalhados na 

situação de ensino; por isso, diz-se que ela se baseia no passado. Já o conceito de transferência 

implica que o aluno não apenas se lembra o que aprendeu, como também possa transferir seus 

conhecimentos para novas situações, ao resolver problemas que não foram explorados no 

contexto da instrução e usar o que sabe em situações novas de aprendizagem; daí dizer-se que 

ela se volta para o futuro. Quando ocorre a transferência, o resultado pode ser considerado como 

“aprendizagem significativa”, o que quer dizer que o estudante constrói conhecimentos e usa 

processos cognitivos necessários para uma resolução bem-sucedida de problemas.  

Nesse processo, o aluno é tido como agente ativo e não como receptor passivo de 

informações, seja de seus pais, seus professores, dos livros didáticos ou da mídia. Em uma 

situação de aprendizagem, o indivíduo usa seus conhecimentos prévios, suas atividades 

cognitivas e metacognitivas, suas experiências anteriores, seleciona informações e estabelece 

metas para, a partir daí, construir o próprio significado da nova informação que está sendo 

apresentada. As limitações e as oportunidades presentes na situação de aprendizagem também 

interferem na construção do conhecimento. Esse processo construtivista de produção de sentido 

envolve a ativação de conhecimentos prévios, assim como vários processos cognitivos que 

operam no conhecimento (ANDERSON et al., 2014). 

A partir da década de 1980, diversas publicações relacionadas à perspectiva 

construtivista da aprendizagem começaram a ser difundidas na área educacional e passaram a 

fazer parte da formação inicial e continuada de professores no Brasil. O “construtivismo” era 

um termo presente no vocabulário dos profissionais da educação e, a depender de como as 

ideias foram apropriadas, esse termo assumiu acepções bem variadas, sendo usado tanto para 

identificar diferentes práticas de ensino como para justificar princípios pedagógicos do laissez-

faire, ou seja, na defesa de que a aprendizagem se dá a partir da descoberta espontânea dos 

alunos. Até mesmo algumas práticas que se baseiam na mera transmissão de conhecimentos 

podiam ser nomeadas de construtivismo (MORAIS, 2012; MORTATTI, 2006).  

Assumir que a aprendizagem é o resultado de uma construção dos alunos não 

significa dizer que toda aprendizagem está de acordo com concepções válidas da informação. 

Para os autores da taxonomia revisada, adotar a perspectiva construtivista não significa aceitar 
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como válida qualquer forma de conhecimento. Dessa forma, é possível que atividades 

realizadas na instrução e nos eventos que ocorrem em sala de aula resultem em construções que 

não coincidem com as concepções autênticas da informação. Isso quer dizer que nem toda 

aprendizagem que ocorre está de acordo com o que é aceito cientificamente.  

Para o professor realizar seu trabalho de modo a conduzir seus alunos ao 

conhecimento mais comumente aceito, aquele que coincide com o pensamento atual das 

disciplinas acadêmicas nas diversas áreas de ensino, é preciso que tome decisões sobre o que 

os alunos devem aprender. A taxonomia oferece uma forma de elaborar objetivos, planejar 

estratégias de ensino, avaliar a aprendizagem e possibilitar o alinhamento entre esses processos, 

e contribui, desse modo, para o trabalho do professor (ANDERSON et al., 2014). 

Diferentemente da primeira versão, a taxonomia revisada possui duas dimensões: a 

do conhecimento e a dos processos cognitivos. Essas dimensões podem ser representadas em 

uma tabela de dupla entrada (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Dimensões da Taxonomia Revisada de Bloom  
Dimensão do 

conhecimento 

Dimensão dos processos cognitivos 

1. Lembrar 2. Compreender 3. Aplicar 4. Analisar 5. Avaliar 6. Criar 

A. Conhecimento 

factual 

      

B. Conhecimento 

conceitual 

      

C. Conhecimento 

procedimental 

      

D. Conhecimento 

metacognitivo 

      

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Anderson et al. (2014)  

 

Há, então, quatro tipos de conhecimento, identificados nas linhas da tabela: 1) 

factual; 2) conceitual; 3) procedimental; e 4) metacognitivo. Já nas colunas, há seis categorias 

de processos cognitivos: 1) lembrar; 2) compreender; 3) aplicar; 4) analisar; 5) avaliar; e 6) 

criar. Conhecer aspectos relacionados a essas dimensões envolvidas na aprendizagem pode 

ajudar o professor a diferenciar o que ensinar e como ensinar, conforme será apresentado a 

seguir.   



42 

Considerando-se que um objetivo é composto, por definição, por um verbo e um 

substantivo (sendo que o primeiro indica o processo cognitivo e o segundo corresponde ao 

conhecimento), é possível alocar um objetivo na célula de interseção da linha e da coluna 

correspondentes ao tipo de conhecimento e de processo cognitivo. Por exemplo: “diferenciar 

narrador e personagens no texto”. Diferenciar é um processo cognitivo da categoria analisar; 

narrador e personagem são categorias de textos narrativos. Dessa forma, esse objetivo deve ser 

alocado na célula B4 (Conhecimento conceitual/Analisar). Os conceitos relacionados aos 

processos cognitivos e aos tipos de conhecimento serão apresentados a seguir.   

Segundo os autores da taxonomia revisada (ANDERSON et al., 2014), os quatro 

tipos de conhecimento que podemos ver na Tabela 1 foram escolhidos de modo a abranger a 

complexidade e a compreensibilidade do conhecimento e a facilitar e simplificar o uso da 

tabela, para que ela tivesse um número razoável de categorias. Além desses aspectos, os tipos 

de conhecimento deveriam ser aplicáveis às diversas áreas de conhecimento e aos diferentes 

níveis de ensino.  

Anderson et al. (2001) estabelecem uma diferenciação que pode ser considerada 

bastante significativa para o ensino. As categorias de conhecimento factual e conceitual, que 

implicam em “saber que”, foram separadas para diferenciar o ensino e a avaliação desses dois 

tipos de conhecimento, levando em conta uma realidade que pode ser encontrada nas escolas e 

que, por esse motivo, merece ser destacada. Muitos estudantes adquirem uma boa ideia de 

conhecimento factual, que pode ser caracterizado como “partes” ou “pedaços” de informação 

isolados. Entretanto, eles podem apresentar dificuldades na compreensão desses conhecimentos 

de modo a transferi-los para outras situações. Ao distinguir conhecimento factual de conceitual, 

tanto professores quanto alunos podem focar na aquisição de partes de informação mais 

específicas (factual) e, também, em formas de conhecimento mais complexas e bem 

organizadas (conceitual).  

A seguir, os quatro tipos de conhecimento serão apresentados, segundo a 

Taxonomia Revisada de Bloom, e também exemplificados. 
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3.2 A dimensão dos conhecimentos 

 

 

3.2.1 Conhecimento factual 

 

 

A categoria conhecimento factual inclui elementos básicos, necessários aos 

estudantes na familiarização com a disciplina e na resolução de problemas da área. Para os 

especialistas, tais elementos viabilizam a comunicação, a compreensão e a organização de 

conceitos do campo. As duas subcategorias do conhecimento factual são conhecimento de 

terminologia e conhecimento de detalhes e elementos específicos (ANDERSON et al., 2014). 

O conhecimento de terminologia envolve a linguagem básica de uma disciplina. 

São símbolos e rótulos verbais e não verbais, como palavras, numerais e figuras, que possuem 

determinados referentes. É o tipo de conhecimento que os especialistas usam para comunicar e 

pensar a respeito das disciplinas. Por isso, os alunos precisam aprender esses símbolos e os 

referentes que, geralmente, são associados a eles para compreender ou pensar a respeito dos 

conteúdos da disciplina. Alguns dos exemplos desse tipo de conhecimento citados pelos autores 

da taxonomia revisada são as letras do alfabeto, os termos científicos, como os nomes de partes 

das células, os símbolos usados para indicar a pronúncia correta de palavras e os termos 

importantes de uma área de conhecimento. 

O conhecimento de detalhes específicos e elementos refere-se a conhecimentos de 

eventos, locais, datas, fontes de informação, pessoas e elementos afins, usados pelos 

especialistas para descrever sua área e pensar sobre aspectos bem próprios do campo. Podem 

incluir detalhes mais específicos, como o local e a data exata de um evento, assim como 

informações aproximadas. Para se referir ao período em que ocorreu a Semana da Arte 

Moderna, por exemplo, é possível dizer que ela aconteceu “entre os dias 11 e 18 de fevereiro 

de 1922” ou “no ano de 1922”, entre tantas outras formas, umas mais gerais, outras bem 

específicas. Nomes ou lugares relacionados a algum evento importante são outros exemplos 

desse tipo de conhecimento. Na linguagem da taxonomia, quando a abordagem de um texto 
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foca em elementos específicos, como os nomes das personagens e detalhes sobre o enredo, 

considera-se que o tipo de conhecimento envolvido é factual. 

É importante ressaltar que, em cada disciplina, há um grande número de elementos 

básicos, o que torna inviável que os estudantes dominem todos os conhecimentos factuais 

considerados relevantes pelos especialistas nas diversas áreas. Nesse sentido, os profissionais 

da área educacional, como elaboradores de currículos, autores de materiais didáticos e 

professores, precisam fazer escolhas para selecionar o que os alunos realmente precisam 

aprender em determinado segmento de ensino, com qual especificidade isso deve ser feito e o 

que pode ser adquirido quando for necessário.  

 

 

3.2.2 Conhecimento conceitual 

 

 

A dimensão do conhecimento conceitual abrange um amplo conjunto de 

conhecimentos. Representa a informação, ao mostrar como as partes que a compõem estão 

interconectadas e inter-relacionadas de modo mais sistemático e como funcionam juntas de 

modo a organizar e estruturar um conteúdo. As subcategorias desse tipo de conhecimento são 

três: conhecimento de classificação e categorias; conhecimento de princípios e generalizações; 

conhecimento de teorias, modelos e princípios (ANDERSON et al., 2014). 

O conhecimento de classificações e categorias inclui formas de organização usadas 

para sistematizar e estruturar o conteúdo em classes e categorias, nas diferentes áreas. Bem 

estruturado, conecta diferentes elementos e, em geral, mostra como os especialistas pensam e 

lidam com as questões da sua área. Difere do conhecimento factual, na medida em que este se 

refere a partes isoladas de informação e, geralmente, se origina mais diretamente da observação. 

Por exemplo: entre as categorias presentes em textos narrativos ficcionais, temos cenário, 

enredo e personagens. Para uma proposta de ensino ou de avaliação abordar cenário como 

categoria, é preciso que o trabalho esteja voltado para os aspectos que todos os cenários têm 

em comum e que fazem com que eles sejam categorizados como tal. Por outro lado, se, no 

ensino ou na avaliação, aspectos de um cenário em particular forem explorados, esse elemento 

passa a ser abordado como conhecimento de detalhes específicos (factual).  
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Aprender a classificar e categorizar implica em ir além da simples conceituação e 

permite alcançar novas aprendizagens. Por exemplo: ao classificar palavras usadas em um texto 

como verbos, o aluno vai muito além da simples definição (o que são verbos?) e aplica 

características e propriedades da categoria em questão (o que faz com essa palavra seja 

categorizada como um verbo e não como outra classe de palavras?). Para desenvolver outras 

tarefas mais complexas, como atribuir o efeito de sentido à escolha de determinado léxico em 

um texto (como a mudança do tempo verbal), esse tipo de conhecimento se torna 

imprescindível.  

A segunda categoria de conhecimento conceitual são os conhecimentos de 

princípios e generalizações. Ela oferece meios para o estudante relacionar e organizar o 

conteúdo e, com isso, ter mais elementos para discernir acerca do conteúdo, bem como ter uma 

melhor memorização dele. Por exemplo: a partir da classificação de palavras como verbos, o 

aprendiz pode usar seus conhecimentos relacionados a esse tópico. Em outras situações, ao 

observar casos que se assemelham, o aluno pode inferir generalizações que envolvem a 

concordância verbal.  

O terceiro subtipo de conhecimento conceitual inclui conhecimentos sobre teorias, 

modelos e estruturas. São formulações abstratas que apresentam uma visão complexa de um 

fenômeno, problema ou assunto. Esse tipo de conhecimento pode mostrar inter-relações e 

organizações com um grande número de detalhes específicos, classificações, categorias, 

princípios e generalizações usados para compreender, descrever, explicar e predizer um 

fenômeno. Esse tipo de conhecimento difere da categoria anterior, na qual os princípios e as 

generalizações não precisam estar relacionados de modo significativo para constituir um todo 

(ANDERSON et al., 2014).  

Para exemplificar o conhecimento conceitual, na área da linguagem, podemos citar 

as diferentes teorias de gêneros textuais existentes, como a de Gêneros Discursivos e a de 

Gêneros Textuais (COSTA, 2014). Outro exemplo são as teorias sobre a aquisição da 

linguagem escrita, como a perspectiva psicogenética e o paradigma fonológico (SOARES, 

2018). 
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3.2.3 Conhecimento procedimental 

 

 

Enquanto os conhecimentos factual e conceitual respondem à pergunta “o quê?”, o 

procedimental refere-se a “como saber fazer” algo. Esse saber fazer pode incluir tanto a 

resolução de exercícios rotineiros quanto de novos problemas, sendo que cada área de 

conhecimento possui seus próprios procedimentos, técnicas, habilidades e métodos. Quando o 

professor usa um determinado material, como um texto instrucional, como veículo para ensinar 

aos alunos procedimentos para lidar com textos com mesmas características, e aplica passos 

que podem ser seguidos na produção desse tipo de texto, pode-se dizer que o trabalho abordou 

conhecimentos procedimentais (ANDERSON et al., 2014). 

Na estrutura da taxonomia, os autores apresentam três subcategorias de 

conhecimentos procedimentais: habilidades e algoritmos específicos de uma área; 

conhecimentos de técnicas e métodos específicos de uma disciplina; e conhecimento do critério 

para determinação de quando usar procedimentos adequados.  

Habilidades e algoritmos específicos de uma área envolvem tanto situações em que 

o aluno precisa seguir passos em uma ordem fixa quanto casos em que não há uma ordem pré-

determinada de ações a serem realizadas. O foco está no conhecimento que o estudante tem do 

procedimento e não na sua habilidade para usá-lo. Na área de Matemática, é comum esse tipo 

de conhecimento de algoritmos para resolução de operações aritméticas.  

Conhecimentos de técnicas e métodos específicos de uma disciplina levam a 

resultados mais abertos. Nesse caso, mesmo seguindo os mesmos passos, os resultados obtidos 

podem variar muito quanto ao conteúdo e à forma. Na produção de um texto, por exemplo, os 

alunos podem ser orientados a planejar o trabalho seguindo tópicos essenciais à elaboração do 

material, tais como a situação comunicativa, os interlocutores envolvidos, a finalidade do texto, 

o meio no qual ele vai circular, o suporte, as formas de linguagem e as características do texto, 

além da pesquisa sobre o tema em diferentes fontes de informação. 

O conhecimento do critério para determinação de quando usar procedimentos 

adequados refere-se a saber quando usar um procedimento, o que antecede o uso dos 

procedimentos propriamente ditos. Esse tipo de conhecimento, geralmente, envolve situações 

anteriores que são similares à atual. Além disso, pode-se esperar que os estudantes estabeleçam 

relação entre os métodos usados por eles e por terceiros, num estágio posterior de 
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desenvolvimento. Por exemplo: a partir do uso de materiais empregados na escola e de 

intervenções feitas por pessoas (como pais e professores), o aluno pode ir acumulando 

experiências diversas relacionadas à revisão dos textos que escreve, como a verificação da 

ortografia e da pontuação. Esse tipo de conhecimento implica que aluno perceba que é 

necessário pensar sobre o uso de procedimentos antes de empregá-los. Recorrendo ao exemplo 

anterior, seria uma situação em que o aluno determina que ele precisa revisar um texto após 

escrevê-lo. 

 

 

3.2.4 Conhecimento metacognitivo 

 

 

Esse tipo de conhecimento é essencial para que os alunos assumam maior 

responsabilidade e controle sobre seu pensamento e seu processo de aprendizagem. O 

conhecimento metacognitivo envolve o conhecimento sobre a cognição em geral, a consciência 

acerca do que os estudantes sabem sobre sua própria aprendizagem e, também, como eles 

monitoram, controlam e regulam esse processo (ANDERSON et al., 2014). 

O conhecimento metacognitivo abrange também conhecimentos sobre estratégias, 

condições que determinam o uso dessas estratégias e o quanto elas podem ser úteis, além do 

autoconhecimento. Na leitura, por exemplo, os alunos podem usar diversas estratégias 

metacognitivas ao empregar conhecimentos a respeito de como ler um determinado tipo de 

texto, e ao monitorar e checar sua própria compreensão, na medida em que a leitura é feita. 

Podem, ainda, ativar conhecimento relevante dos seus pontos fortes e fracos em relação à 

atividade que está sendo feita, bem como sua própria motivação para realizar a tarefa.  

ANDERSON et al. (2014) apresentam três subtipos que integram essa categoria: 

conhecimento de estratégias; conhecimento sobre tarefas cognitivas, que inclui conhecimento 

do contexto e das condições; autoconhecimento. 

O conhecimento de estratégias inclui estratégias gerais para a aprendizagem, que 

podem ser usadas nas diversas áreas, como memorizar um conteúdo; produzir significado a 

partir da leitura de um texto; ou compreender uma aula, a partir da apresentação feita pelo 

professor. Para cada uma dessas tarefas, diferentes estratégias podem ser empregadas: o aluno 
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pode, por exemplo, recorrer à repetição de uma informação quantas vezes for necessário até 

que ela seja memorizada. Ele também pode usar técnicas como resumir, parafrasear ou 

selecionar a ideia principal de um texto para organizar a informação lida ou elaborar mapas 

conceituais das principais informações apresentadas pelo professor durante uma aula. É preciso 

levar em conta que algumas dessas estratégias podem resultar em uma melhor compreensão e 

aprendizagem do conteúdo do que outras. 

Além do que foi mencionado anteriormente, os estudantes podem, ainda, ter 

conhecimentos sobre estratégias úteis para o planejamento, o monitoramento e a regulação da 

sua própria cognição. Alguns exemplos: definir metas e submetas a serem alcançadas ao 

planejar a realização de uma tarefa; fazer perguntas para si mesmo acerca da compreensão de 

um texto que está sendo lido para monitorar o seu entendimento; ler novamente uma parte de 

um material em estudo que não foi bem compreendido durante a leitura. 

O conhecimento sobre tarefas cognitivas, que inclui o conhecimento do contexto e 

das condições, envolve saber quando e por que determinadas estratégias devem ser usadas. A 

busca de uma informação na memória difere da análise de informações de um texto que está 

sendo lido. Essas diferenças entre as tarefas exigem estratégias diversificadas e o estudante 

precisa desenvolver algum conhecimento sobre como fazer a escolha da mais apropriada, 

segundo as situações que enfrenta. Por exemplo: saber que a estratégia da repetição pode levar 

a uma simples memorização; ter o conhecimento sobre o fato de que estratégias de resumir ou 

parafrasear podem levar a uma compreensão mais profunda de um texto. 

O autoconhecimento implica em saber aquilo que se sabe e o que não se sabe para 

ir em busca de conhecimentos, quando necessário. Envolve também a consciência de quais 

estratégias podem ser buscadas em diferentes situações. Além do conhecimento acerca da sua 

própria cognição, indivíduos têm crenças sobre sua própria motivação. Para explicitar esse 

conceito, podem ser considerados, como aspectos envolvidos na motivação, o julgamento da 

pessoa sobre sua capacidade de realizar uma tarefa; as crenças ou metas que ela tem em relação 

ao cumprimento de uma atividade; sua percepção sobre a importância e utilidade do que está 

fazendo; e também o quanto gosta ou não da tarefa. O desenvolvimento do conhecimento e da 

consciência sobre tais elementos também é considerado como aprendizado importante, pois 

esses fatores podem ajudar os alunos a monitorar e regular seu comportamento durante os 

processos de aprendizagem.  

Para os autores da taxonomia revisada, o conhecimento metacognitivo deve ser 

avaliado no contexto da sala de aula. Discussões coletivas que abordam as estratégias que os 
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alunos utilizam, suas habilidades de pensamento e de estudo podem contribuir para que os 

outros estudantes também façam uso delas. Além disso, o professor pode conversar 

individualmente com os alunos sobre esses aspectos e criar possibilidades para que reflitam 

sobre sua aprendizagem (ANDERSON et al., 2014).  

Como já foi afirmado anteriormente, um objetivo educacional, geralmente, traz um 

substantivo para indicar o conhecimento abordado e também um verbo que deve traduzir o 

processo cognitivo envolvido. Esses verbos, usados para expressar os processos cognitivos, têm 

significados próprios para especificar o que se espera que os alunos aprendam.  

Na taxonomia, há 19 processos cognitivos organizados em seis categorias: 1) 

lembrar; 2) compreender; 3) aplicar; 4) analisar; 5) avaliar; e 6) criar. Enquanto a primeira está 

associada à retenção de conhecimentos, as demais categorias dizem respeito fundamentalmente 

à transferência desses conhecimentos. Para que a educação escolar resulte em aprendizagem 

significativa, na qual o aluno memoriza conhecimentos e faz uso deles em situações diversas, 

ao resolver diferentes tipos de problemas, é preciso que o planejamento, o ensino e a avaliação 

foquem os distintos processos cognitivos, que serão apresentados a seguir (ANDERSON et al., 

2014). 

 

 

3.3 A dimensão dos processos cognitivos 

 

 

3.3.1 Lembrar 

 

 

Lembrar envolve encontrar ou buscar na memória de longo prazo alguma 

informação espontaneamente, para atender ao comando de alguém ou diante de uma 

necessidade de executar uma tarefa, por isso, está intimamente ligado à retenção de 

informações. As tarefas de avaliação associadas a esse processo são propostas em condições 

muito parecidas com as situações de ensino e não se espera que o estudante vá muito além disso. 

Esse processo cognitivo está presente em todas as áreas e é essencial para a aprendizagem 

significativa e para a resolução de problemas, já que o aprender implica usar informações que 
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estão na memória de longo prazo. Nessa categoria estão incluídos os subprocessos reconhecer 

e recordar (ANDERSON et al., 2014). 

 

 

3.3.1.1 Reconhecer 

 

 

Ao se deparar com nova informação, o aluno busca na memória de longo prazo algo 

aprendido anteriormente que se identifique com ela, para determinar se há similaridade. Essa 

busca ocorre de modo quase espontâneo. Reconhecer a data de um evento importante na área; 

identificar autores de uma obra literária; dizer o número de lados de um polígono são exemplos 

de objetivos que descrevem esse processo.  

Os verbos exibir, encontrar, identificar, localizar, nomear, apontar, visualizar e 

enumerar serão tomados como outras especificações da categoria reconhecer.  

O verbo identificar é usado com frequência em materiais de ensino e avaliação 

nacionais, e pode indicar operações mentais de complexidade bastante distintas em objetivos 

de aprendizagem, o que pode ser inferido a partir das demais informações apresentadas nesses 

objetivos. Por esse motivo, considera-se relevante afirmar que, neste trabalho, o termo 

identificar será usado com sentido associado às operações cognitivas do processo lembrar.   

 

 

3.3.1.2 Recordar 

 

 

O aluno busca na memória de longo prazo uma informação e a traz para a memória 

de trabalho a fim de ser processada. Aqui, a busca ocorre sob o comando de alguém e/ou de 

uma tarefa a ser realizada. Alguns objetivos que podem ser classificados nessa categoria: 

memorizar os fatos fundamentais da multiplicação; soletrar as letras de uma palavra, segundo 

a ortografia oficial; citar os nomes de Estados e capitais de uma região brasileira.  
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Verbos que podem ser associados a esse processo são citar, contar, definir, indicar, 

listar, memorizar, relembrar, repetir, relatar, reproduzir, recontar e soletrar. 

 

 

3.3.2 Compreender 

 

 

Ocorre quando o aluno constrói significado para diferentes tipos de mensagens 

instrucionais, o que inclui comunicações orais, escritas ou gráficas. A compreensão ocorre 

quando o estudante estabelece conexões entre os “novos” saberes a serem adquiridos e o seu 

conhecimento prévio, de modo que as informações mais recentes são integradas à estrutura do 

seu pensamento, aos seus esquemas cognitivos. Nessa categoria, estão incluídos os 

subprocessos cognitivos de interpretar, exemplificar, classificar, sumarizar, inferir, comparar e 

explicar (ANDERSON et al., 2014). 

 

 

3.3.2.1 Interpretar  

 

 

O aluno é capaz de converter a forma de uma representação em outra, como 

palavras para palavras (paráfrase), ilustrações para palavras, palavras para ilustrações, números 

para palavras, palavras para números.  

Para que, em uma situação de avaliação, o processo cognitivo abordado seja 

interpretar, e não lembrar, é preciso que a tarefa proposta seja “nova” para o estudante, o que 

quer dizer que ela não pode ter sido apresentada durante a instrução.  

Parafrasear, decompor, definir (com as próprias palavras), descrever, indicar 

direções, dramatizar, desenhar, reformular, redefinir, reescrever e traduzir são verbos correlatos 

ao processo interpretar. 
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3.3.2.2 Exemplificar 

 

 

Ocorre quando o aluno dá um exemplo específico para um conceito ou um princípio 

geral. Implica o reconhecimento de características que definem esse conceito ou princípio e em 

saber usá-las para selecionar ou construir exemplos.  

Um objetivo relacionado a esse processo pode ser exemplificar diferentes gêneros 

textuais jornalísticos. Uma tarefa de avaliação relacionada a esse tópico pode ser, diante de 

diferentes textos publicados em um jornal, o aluno indicar qual deles é a notícia. Nesse caso, é 

importante também que as tarefas de avaliação abordem exemplos diferentes daqueles que 

foram estudados durante a aula. Um verbo correlato para esse processo é ilustrar. 

 

 

3.3.2.3 Classificar 

 

 

O aluno reconhece que algo pertence a determinada categoria. Isso envolve detectar 

as características ou os padrões relevantes que se ajustam tanto a um exemplo específico quanto 

ao conceito e ao princípio em questão. Por exemplo: a partir da realização de uma pesquisa 

sobre a vida e a obra de um escritor, os alunos agrupam as informações encontradas, segundo 

temas comuns.  

Classificar e exemplificar são processos cognitivos complementares. Em 

exemplificar, o ponto de partida é um conceito ou um princípio e o estudante precisa encontrar 

um exemplo específico para ele. Em classificar, o início é um exemplo específico e o estudante 

tem de encontrar o conceito ou o princípio geral adequado a tal exemplo. 

Alguns verbos relacionados a esse processo são caracterizar, classificar, agrupar, 

sequenciar e ordenar. 
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3.3.2.4 Resumir 

 

 

Ocorre quando o estudante constrói uma representação de uma informação ao usar 

uma única declaração ou ao sintetizar um tema geral. Por exemplo: construir o significado de 

uma cena em uma peça de teatro e determinar o tema ou os pontos principais da peça; ler um 

texto e escolher o título mais adequado dentro de uma lista. 

Generalizar e abstrair são dois verbos que podem ser associados a esse processo 

cognitivo. 

 

 

3.3.2.5 Inferir 

 

 

A inferência ocorre num contexto que fornece a fonte para o que vai ser inferido. 

No caso da leitura, por exemplo, a inferência envolve a articulação entre as informações que 

estão impressas na superfície textual e aquelas que não estão colocadas, mas que podem ser 

deduzidas pelo raciocínio, com base nas pistas e nas marcas disponíveis no material.  

O processo inferir ocorre quando o aluno é capaz de sintetizar um conceito ou um 

princípio, a partir de um conjunto de exemplos e casos, pela codificação das características mais 

relevantes de cada caso e, mais importante, pela relação entre elas, como encontrar um padrão 

a partir de uma série de exemplos ou casos. Uma situação em que o aluno tem de inferir um 

princípio gramatical, a partir de exemplos dados, é uma demonstração da ocorrência desse 

processo cognitivo.  

Difere de atribuir que, por sua vez, ocorre nas situações em que é preciso determinar 

o ponto de vista do autor ou “ler nas entrelinhas”. 

Verbos associados a esse processo são antecipar, predizer e concluir. 

 

 



54 

3.3.2.6 Comparar 

 

 

Ao comparar objetos, eventos, ideias, problemas e situações, o aluno é capaz de 

detectar semelhanças e diferenças entre eles, ao determinar como um evento bem conhecido se 

assemelha a outro, menos familiar. Inclui estabelecer correspondência um a um entre elementos 

e padrões dos objetos, eventos ou ideias que estão sendo comparados. 

Quando é usado com inferir e implementar, este último da categoria aplicar, a 

comparação pode contribuir para o pensamento por analogia. Por exemplo: primeiro, o aluno 

extrai uma regra de uma situação mais familiar (inferência) e, em seguida, aplica essa regra a 

uma situação menos familiar (implementação). 

A principal forma de avaliação do processo de comparar implica fazer um 

levantamento de cada parte de uma ideia, um problema ou uma situação correspondente a cada 

parte do outro elemento da comparação. Por exemplo: numa situação de leitura de dois textos 

publicitários, o aluno precisa comparar cada elemento verbal e não verbal de um texto com o 

elemento correspondente a ele no outro texto.  

Verbos associados a esse processo são contrastar, combinar, emparelhar, equiparar, 

medir e mapear. 

 

 

3.3.2.7 Explicar 

 

 

Ocorre quando o estudante é capaz de construir e de usar um modelo de causa e 

efeito. Esse modelo pode ser baseado em uma teoria formal (mais comum nas Ciências 

Naturais) ou pode surgir a partir de pesquisas ou experimentos (mais frequente nas Ciências 

Sociais e Humanas). 

Uma explicação completa envolve a construção de um modelo de causa e efeito, 

que inclui cada parte importante num sistema ou cada evento importante numa cadeia, e o uso 

do modelo para determinar como uma mudança em uma parte de um sistema ou em um elo da 

cadeia afeta a mudança em outra parte. 
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Construir um modelo e justificar são dois verbos correlatos a esse processo 

cognitivo. 

 

 

3.3.3 Aplicar 

 

 

Envolve o uso de procedimentos para realizar exercícios ou resolver problemas e, 

como tal, está relacionado ao conhecimento procedimental. Um exercício é uma tarefa na qual 

o aluno sabe qual procedimento usar e sobre a qual já desenvolveu uma abordagem bastante 

rotineira. Por outro lado, o problema caracteriza-se como uma tarefa para qual o estudante, 

inicialmente, não sabe qual procedimento usar e precisa definir a estratégia que será empregada 

na resolução do que lhe foi apresentado. A categoria aplicar consiste em dois processos 

cognitivos: executar e implementar (ANDERSON et al., 2014). 

 

 

3.3.3.1 Executar 

 

 

O estudante realiza um procedimento rotineiro diante de uma tarefa familiar 

(exercício). Em geral, a familiaridade com a situação fornece pistas suficientes que guiam a 

escolha do procedimento adequado a ser usado. 

Executar está mais associado a habilidades e algoritmos, que consistem em uma 

série de passos que devem ser seguidos em uma ordem fixa e que, se forem resolvidos 

corretamente, resultam em uma resposta predeterminada. 

Verbos alternativos para esse processo cognitivo: aplicar, armar, coletar, calcular, 

converter (em Matemática), fatorar, encontrar (em Matemática), operar, quantificar e 

simplificar.  
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3.3.3.2 Implementar 

 

 

Ocorre quando o estudante seleciona e usa um procedimento para resolver uma 

tarefa não familiar. Como envolve a seleção de um procedimento, o estudante precisa perceber 

o tipo de problema encontrado bem como os procedimentos que podem ser usados. 

Implementar é mais associado a técnicas e métodos que possuem duas características em 

comum: o procedimento pode funcionar como um fluxograma, sem uma sequência rígida e, 

muitas vezes, não há uma resposta fixa esperada, exceto que o procedimento seja usado 

corretamente. 

Quando a teoria (conhecimento conceitual) estrutura e guia o estudante, é aplicação 

(implementar). Entretanto, em implementar, o procedimento pode chegar a ser elaborado e esse 

processo pode ser usado em conjunção com outros processos cognitivos, como compreender e 

criar.  

Ao lidar com um problema não familiar, o estudante não sabe, de imediato, quais 

procedimentos deve usar e, além disso, pode ser necessário fazer modificações nos 

procedimentos disponíveis. Um exemplo para isso pode ser a retextualização, quando o aluno 

precisa transformar um gênero textual em outro, ao fazer as modificações necessárias, segundo 

as características dos textos envolvidos na tarefa. 

Verbos que podem ser associados a esse processo são transformar e modificar. 

 

 

3.3.4 Analisar 

 

 

Envolve o desmonte do material em suas partes constituintes e a determinação de 

como essas partes se relacionam umas com as outras e com a estrutura geral. Essa categoria 

consiste em três processos cognitivos: diferenciar, organizar e atribuir (ANDERSON et al., 

2014). 
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3.3.4.1 Diferenciar 

 

 

Implica em determinar partes relevantes ou importantes e como elas se encaixam 

no todo. Difere de compreender, pois envolve a organização estrutural e, em particular, a 

determinação de como as partes se encaixam no todo ou na estrutura geral. Difere também de 

comparar, porque usa um contexto mais amplo para identificar o que é relevante ou importante 

e o que não é. 

Discriminar, distinguir, enfatizar e selecionar são verbos relacionados a esse 

processo.  

 

 

3.3.4.2 Organizar 

 

 

Envolve a identificação de elementos de uma comunicação ou situação e o 

reconhecimento de como eles se ajustam em uma estrutura coerente. O estudante constrói 

conexões sistemáticas e coerentes entre as partes da informação apresentada. 

Pode ser usado em conjunção com diferenciar: primeiro, o aluno identifica partes 

relevantes ou importantes e, depois, determina a estrutura geral na qual as partes se ajustam. 

Também pode ser usado em conjunção com atribuir: o foco está na determinação da intenção 

do ponto de vista do autor.  

Conectar, correlacionar, deduzir, representar em um diagrama, integrar, reorganizar 

e esquematizar são termos correlacionados a esse processo. 
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3.3.4.3 Atribuir 

 

 

Ocorre quando o estudante é capaz de determinar o ponto de vista, os vieses, os 

valores ou as intenções subjacentes às comunicações. Implica em desconstruir para determinar 

as intenções do autor no material apresentado. O estudante precisa fazer uma extensão, ir além 

da compreensão básica, para inferir a intenção ou o ponto de vista subjacente ao material 

apresentado. Na leitura, esse processo torna-se necessário à compreensão de tais aspectos, que 

não estão explícitos no texto. 

Determinar evidências é uma expressão que pode ser associada a esse processo. 

 

 

3.3.5 Avaliar  

 

 

Envolve a elaboração de julgamentos baseados em critérios e padrões como 

qualidade, eficácia, eficiência e consistência. A maioria dos processos cognitivos supõe algum 

tipo de julgamento, entretanto, nem todo julgamento é avaliativo. O que distingue avaliar é o 

uso de padrões de desempenho com critérios claramente definidos, como o julgamento da 

validade de uma informação postada por um participante de um fórum. Essa categoria avaliar 

consiste em dois processos cognitivos: verificar e criticar (ANDERSON et al., 2014). 

 

 

3.3.5.1 Verificar 

 

 

Implica em testar inconsistências ou falhas em uma operação ou um produto. Por 

exemplo: o estudante testa se uma conclusão decorre de suas premissas, se os dados apoiam 

uma hipótese ou discordam dela; ou se um texto lido contém partes que contradizem umas às 

outras.  
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Termos alternativos: testar, detectar, examinar, experimentar, encontrar erros, 

inspecionar, investigar, provar, revisar e validar. 

 

 

3.3.5.2 Criticar 

 

 

Requer que o estudante faça o julgamento de um produto ou de uma operação com 

base em critérios e padrões impostos externamente. O estudante determina características 

positivas e negativas do que está sendo avaliado e emite um julgamento com base naquelas 

características.  

Termos alternativos: julgar, aconselhar, argumentar, debater, defender, pontuar (dar 

nota). 

 

 

3.3.6 Criar 

 

 

Envolve reunir elementos para formar um todo coerente e funcional. Apesar de 

exigir pensamento criativo do estudante, criar não é uma expressão totalmente livre, pois as 

demandas da tarefa ou da situação proposta precisam ser atendidas. O aluno deve lidar com 

elementos de muitas fontes e reorganizá-los em um novo padrão ou uma nova estrutura. Os 

autores da Taxonomia Revisada de Bloom, geralmente, associam uma produção de texto ao 

processo cognitivo criar, e indicam que isso não é uma regra invariável. Quando o aluno escreve 

um texto para relembrar ideias ou para apresentar sua compreensão acerca de um material lido, 

a tarefa não é considerada dessa categoria. A categoria criar pode ser subdivida em fases, que 

se completam: a representação de um problema, na qual o estudante busca compreender a tarefa 

que lhe cabe realizar; o planejamento das atividades, que envolve o exame de estratégias que o 

leve a essa realização; e a operacionalização do plano de forma bem-sucedida, que o leve à 

solução. Criar é associado, portanto, aos seguintes processos cognitivos: gerar, planejar e 

produzir (ANDERSON et al., 2014). 
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3.3.6.1 Gerar 

 

 

Envolve representar um problema e gerar alternativas ou hipóteses de solução que 

estão de acordo com certos critérios. Quando um problema é representado, podem surgir 

diferentes caminhos para solucioná-lo, entretanto, quando um problema é representado de uma 

nova maneira, várias possibilidades para resolvê-lo também podem surgir. 

Formular hipóteses é uma expressão que pode ser relacionada a esse processo. 

 

 

3.3.6.2 Planejar 

 

 

Esse processo requer o desenvolvimento de um método de trabalho para solucionar 

determinado problema. Durante a realização de uma atividade relacionada a esse processo, o 

estudante pode estabelecer submetas ou dividir uma tarefa em etapas para que ela seja resolvida.  

Um verbo correlato a esse processo é projetar. 

 

 

3.3.6.3 Produzir  

 

 

Implica o uso de um plano para resolver determinado problema, segundo 

determinadas especificações. A originalidade do resultado pode ou não ser uma dessas 

especificações.  

Um termo alternativo para esse processo é construir. 
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Por fim, vale destacar um aspecto importante: apesar de os processos cognitivos 

das seis categorias se diferenciarem em sua complexidade (lembrar é considerado menos 

complexo do que compreender que, por sua vez, é menos complexo que aplicar, e assim por 

diante), as categorias podem se sobrepor. Isso é mencionado pelos autores ao discutirem as 

mudanças feitas em relação à taxonomia original. Dessa forma, os processos cognitivos são 

considerados em um continuum, do mais simples para o mais complexo, e não em uma estrutura 

hierárquica rígida (ANDERSON et al., 2014). 

 

 

3.4 A elaboração de objetivos de aprendizagem  

 

 

Segundo Anderson et al. (2001), muitas vezes, verbos e substantivos são usados de 

maneira inadequada em objetivos. Como consequência, surgem dificuldades para classificá-

los, segundo a taxonomia. Um dos diversos exemplos que os autores usam para explicitar essa 

discrepância é apresentado a seguir: “o estudante deve ser capaz de reconhecer o ponto de vista 

ou os valores do autor de um conto histórico” (HANDBOOK, 1956, p. 148 apud ANDERSON 

et al., 2014, p. 34). Reconhecer requer a recuperação de informação da memória de longo prazo, 

enquanto atribuir envolve a determinação do ponto de vista ou de valores do autor do texto. 

Nesse caso, portanto, o verbo mais adequado ao processo cognitivo não seria reconhecer 

(subcategoria de lembrar) e, sim, atribuir (subcategoria de analisar). Quanto à expressão usada 

nesse objetivo para indicar o conhecimento (conto histórico), pode-se dizer que o termo 

corresponde a um material que pode ser usado para a atividade de ensino ou avaliação e não a 

um conhecimento. Para classificar o tipo de conhecimento (factual ou conceitual?), seriam 

necessárias mais informações, como a estrutura do texto em questão, a forma como ele é 

apresentado aos estudantes, ou, ainda, a partir de combinação entre esses dois elementos 

(ANDERSON et al., 2014, p. 34). 

Um outro exemplo usado por esses autores explicita o problema da falta de 

especificidade na elaboração dos objetivos. O verbo identificar (termo alternativo para 

reconhecer, uma das categorias do processo lembrar) é usado, muitas vezes, em objetivos que 

não estão relacionados à busca de um conhecimento da memória de longo prazo. Na análise de 

tais objetivos, é preciso pensar no que se espera que os alunos sejam capazes de fazer, o que 
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pode levar à substituição do verbo identificar por um outro.  Para isso, é preciso que seja feita 

uma inferência sobre qual processo cognitivo estaria adequado ao tipo de conhecimento 

abordado. 

Em relação a essas considerações, observa-se que, em documentos brasileiros, a 

utilização do verbo identificar tem sido feita de forma bastante generalizada em materiais de 

ensino e avaliação. Os exemplos a seguir ilustram isso: “identificar a ideia central do texto”; 

“identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais”; “identificar as 

variedades linguísticas em textos” (BRASIL, 2018, p. 65; p. 66; p. 69).  

Como o que se apresenta são objetivos para o ensino, é preciso que os verbos usados 

especifiquem os processos cognitivos, a fim de que o professor saiba o que deve esperar dos 

alunos como resultado da aprendizagem. Esse aspecto, que traz implicações tanto para os 

processos de ensino quanto para as atividades de avaliação, interfere na aprendizagem. 

Conforme citado anteriormente, na Taxonomia Revisada de Bloom, o processo 

cognitivo identificar está associado à categoria lembrar e, como tal, envolve a recuperação da 

informação da memória, que difere daquilo que se espera, segundo os objetivos citados. Para 

sintetizar a ideia central do texto, o aluno precisa produzir significado a partir da leitura. Por 

outro lado, atribuir sentido para o uso de elementos persuasivos no texto requer que o estudante 

determine intenções subjacentes ao texto. Por fim, se o que se pretende é que o aluno tenha de 

exemplificar variedades linguísticas em textos, é preciso encontrar um ou mais exemplos para 

o princípio em questão no material lido. Estabelecida a diferença entre o que se espera que os 

alunos demonstrem como resultado de aprendizagem em cada um desses casos, pode-se dizer 

que o uso de um mesmo verbo para objetivos tão distintos não só leva à falta de clareza na 

determinação dos processos envolvidos nos objetivos educacionais, como também compromete 

o que se pretende ensinar ou avaliar. Há, ainda, que se considerar as diferenças existentes entre 

os tipos de conhecimentos citados (ideia central do texto, uso de elementos persuasivos, 

variações linguísticas), que demandam formas de abordagem distintas.  

Portanto, nos exemplos citados anteriormente, o emprego do verbo identificar não 

determina que o processo cognitivo abordado no objetivo seja da categoria lembrar; e é 

necessário inferir o processo, com base nas demais informações disponíveis e em aspectos do 

conhecimento envolvido. É importante ressaltar que a especificação dos processos cognitivos 

pode levar a uma abordagem do conhecimento mais adequada durante as aulas e também nas 

situações de avaliação.  
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Diferentes tipos de objetivos requerem abordagens distintas. Isso interfere na 

seleção de materiais didáticos, nas atividades desenvolvidas e nas formas de atuação de 

professor e alunos. De acordo com Anderson et al. (2001), uma aula planejada a partir de um 

objetivo que tenha verbos da categoria lembrar ou identificar sugere a abordagem de um 

conhecimento factual, o que leva o professor a desenvolver um trabalho para recordar 

periodicamente detalhes específicos do conhecimento: oferece estratégias (como recursos 

mnemônicos) e técnicas (a repetição, por exemplo), como também oportunidades para que os 

alunos pratiquem essas estratégias e técnicas.  

Os autores da Taxonomia Revisada de Bloom ressaltam que resultados de pesquisas 

sugerem que a natureza de um processo cognitivo depende da área de conhecimento envolvida. 

Por exemplo: planejar a solução de um problema matemático é diferente de planejar a produção 

da escrita de um texto. Como consequência, um aluno que tem muita experiência com 

planejamento de textos pode não ter a mesma facilidade para lidar com o planejamento de 

resolução de problemas matemáticos (ANDERSON et al., 2014). Nesse sentido, os processos 

cognitivos de um referencial para a área da leitura, como o do PISA, podem ampliar a 

compreensão de aspectos específicos da Língua Portuguesa, área escolhida para realização do 

presente estudo. 

 

 

3.5 Usos da Taxonomia Revisada de Bloom no Brasil 

 

 

Realizamos uma revisão da literatura sobre trabalhos relacionados à Taxonomia 

Revisada de Bloom no Brasil. Selecionamos, para o presente estudo, artigos que utilizaram, de 

alguma forma, a versão revisada da taxonomia, já que ela apresenta diferenças significativas 

em relação à edição de 1956. Essas mudanças envolvem a ênfase na sua utilização, a 

terminologia empregada e a estrutura de uma maneira geral, como apontam seus autores 

(ANDERSON et al., 2014). 

Ferraz e Belhot (2010) apresentam aspectos referentes às duas versões da 

taxonomia e destacam diferenças entre elas quanto à maneira com que podem ser utilizadas. 

Esse artigo, que foi usado como referência para diversos estudos posteriores, tem como objetivo 

principal apresentar a taxonomia como instrumento para facilitar o trabalho do professor, a 
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partir de uma melhor estruturação dos objetivos educacionais no ensino superior. Ao explicar 

a aplicação da taxonomia para tal fim, os referidos autores recorrem à elaboração de objetivos 

educacionais para uma disciplina hipotética de um curso de graduação. Após serem 

apresentados, esses objetivos são classificados segundo a taxonomia revisada, porém, com as 

seguintes adaptações: há a possibilidade de se inserir verbos de ação da taxonomia original nas 

categorias da nova versão e, para descrever como o objetivo será alcançado, são empregados 

verbos no gerúndio. Segundo os autores, essas mudanças foram feitas para facilitar o uso da 

tabela da taxonomia pelos professores. Entre as contribuições desse trabalho para a área 

educacional, destaca-se a importância dada ao uso de critérios na elaboração de objetivos 

educacionais em diferentes níveis de ensino. O destaque atribuído ao planejamento de uma 

disciplina ou um curso também pode ser considerado como uma contribuição desse estudo para 

a área.  

Com base na matriz de habilidades e competências do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2009, Marcelino e Recena (2012) usaram a taxonomia revisada para analisar 

objetivos educacionais referentes à área de Química. Como as competências apresentam 

descrições de mudanças esperadas como resultado da aprendizagem dos alunos, elas podem ser 

entendidas como objetivos educacionais e, dessa forma, podem ser categorizadas segundo a 

taxonomia. Para o estudo, foi usada a matriz de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, da 

qual foram selecionadas as competências que abordam conceitos referentes ao campo da 

Química. O enunciado de cada uma delas foi analisado separadamente e classificado da 

seguinte maneira: observando-se verbos e substantivos, a categorização desses termos foi feita 

de acordo com os processos cognitivos e os tipos de conhecimento da taxonomia.  

Um dos resultados obtidos a partir dessa pesquisa refere-se à ausência da dimensão 

do criar, que não foi encontrada na matriz no referido exame. Em relação à ocorrência dos 

demais processos de ensino, os autores destacam a importância de se propor objetivos com 

níveis de complexidade mais profundos do que os dos processos cognitivos de lembrar e 

entender, os mais frequentes entre as competências da matriz em estudo. Além disso, comentam 

a ausência do conhecimento metacognitivo na avaliação. Por fim, apontam para as 

contribuições que os processos de avaliação podem trazer para o currículo, já que um exame 

como o Enem tem grande repercussão sobre o Ensino Médio.  

A taxonomia revisada foi usada por Silva e Martins (2014) em uma pesquisa com 

itens do Enem que envolvem conceitos de Física, também nas provas da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. Nesse trabalho, os autores classificam as questões selecionadas 
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para o estudo nas duas dimensões da taxonomia: conhecimento e processo cognitivo. Esse 

estudo baseia-se no trabalho de Ferraz e Belhot (2010), citado anteriormente. Os itens 

selecionados para o estudo, obtidos a partir dos exames de 2009 a 2013, foram analisados e 

classificados segundo a dimensão do processo cognitivo e a do conhecimento. Os resultados da 

pesquisa indicam uma maior ocorrência de questões que privilegiam o conhecimento 

conceitual.  

Apesar de essa categoria predominar entre os itens, o conhecimento procedimental 

também pôde ser avaliado por meio das questões em estudo. O conhecimento factual foi o que 

registrou o menor número de ocorrências. Por sua vez, o conhecimento metacognitivo não foi 

objeto de avaliação nos testes, fato que os pesquisadores associam à limitação de tempo para a 

realização da prova, considerando-se o número de questões do exame. As considerações feitas 

por Anderson et al. (2014), autores da taxonomia, em relação à avaliação desse tipo de 

conhecimento em sala de aula, não foram tratadas nesse artigo.  

Em relação aos processos cognitivos, os pesquisadores encontraram questões que 

foram classificadas segundo as categorias entender (a mais recorrente), aplicar, lembrar, 

analisar e avaliar (sendo as três últimas com o mesmo número de ocorrências). A categoria criar 

não foi abordada, o que, segundo os autores do estudo, pode ter ocorrido também pela 

inadequação entre o número de questões e o tempo determinado para solucioná-las. Em síntese, 

essa pesquisa encontrou resultados que mostram que o Enem não se limita a avaliar a 

memorização, uma vez que apresenta questões que abordam processos cognitivos variados. Por 

outro lado, foi constatada a inexistência de questões que avaliam o processo criar, do 

conhecimento metacognitivo. 

A partir dessa mesma pesquisa apresentada, Silva e Martins (2014) recomendam 

que a Taxonomia Revisada de Bloom seja usada no planejamento de objetivos de 

aprendizagem, ao argumentarem que ela pode ser empregada em diferentes áreas de 

conhecimento, o que possibilita melhor alinhamento entre objetivos e avaliação. Sugerem, 

ainda, que todos os processos cognitivos e os tipos de conhecimento da taxonomia sejam 

contemplados na elaboração de um planejamento pedagógico adequado. Dessa forma, espera-

se que níveis de complexidade mais profundos sejam alcançados. No mesmo trabalho, 

ressaltam a importância de se elaborar objetivos educacionais que possam ser compreendidos 

pelos professores quando são desafiados a selecionar as atividades que poderão levar os alunos 

a alcançá-los. 
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Cintra, Marques Júnior e Sousa (2016) apresentaram um estudo feito com questões 

de Química do Enem, de 2009 a 2013, e da Matriz de Referência da área para esse exame. Os 

autores justificam a escolha dessa taxonomia pela possibilidade de sua aplicação nos diversos 

campos de conhecimento, já que suas categorias permitem a inserção de diferentes conteúdos 

nessa forma de estruturação. Na referida pesquisa, a taxonomia também foi usada para 

classificar as habilidades da Matriz de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a partir de uma 

seleção dos itens que abordavam conceitos de Química. O objetivo do estudo em questão era 

avaliar se as provas do Enem estavam alinhadas ao documento que as orientam. As questões 

que abordavam conceitos de Química foram selecionadas e classificadas, com base nas duas 

dimensões da taxonomia (conhecimentos e processos cognitivos).  

A dimensão dos processos cognitivos foi classificada também segundo a proposta 

de Tsaparlis e Zoller (2003 apud CINTRA; MARQUES JÚNIOR; SOUZA, 2016). No estudo, 

as sentenças descritoras dos itens de provas foram analisadas e seus elementos foram 

categorizados. Além disso, os 30 objetivos de aprendizagem, referidos no artigo como 

habilidades, segundo a Matriz da área de Ciências, também foram classificados segundo a 

demanda cognitiva dos referenciais usados pelos pesquisadores. Como resultados, foi 

encontrada uma diferença significativa na comparação dos elementos em análise. Em relação 

aos processos cognitivos, enquanto a Matriz propõe até 70% de abordagem de processos de 

maior demanda (analisar e avaliar), as provas têm menos de 20% dos seus itens envolvendo 

esses processos. O processo criar não foi encontrado entre as questões. 

Em relação às modalidades de conhecimento, foi possível concluir que as mais 

valorizadas nos testes em estudo foram a factual e a conceitual. O conhecimento procedimental 

foi avaliado, principalmente, em questões nas quais os alunos deveriam aplicar algoritmos, 

ignorando-se outras possibilidades relacionadas a esse tipo de conhecimento. Notou-se, 

também, a ausência de itens que avaliam o conhecimento metacognitivo, o que foi associado à 

inexistência de questões abertas no teste. No mesmo trabalho, os autores destacam a 

importância do equilíbrio entre o número de questões que abordam diferentes tipos de 

conhecimento e processos cognitivos com níveis de complexidade distintos. Além disso, 

afirmam que, nos testes dos dois últimos anos, o nível de complexidade foi maior que nos dos 

anos anteriores, o que pode ser um indicador de que as edições mais recentes do exame estejam 

se aproximando mais da Matriz. 

Trevisan e Amaral (2016) analisaram 131 questões elaboradas por professores de 

Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a partir de um 



67 

trabalho desenvolvido em oficinas de avaliação, na formação continuada de professores da rede 

pública de Londrina-PR. A investigação, denominada pelos autores como “qualitativa, de 

cunho interpretativo”, contou com a participação dos professores para análise das questões que 

eles haviam elaborado à luz da Taxonomia Revisada de Bloom.  

Inicialmente, os docentes que participaram da oficina classificaram as questões das 

provas selecionadas para o referido estudo com a taxonomia original. Segundo os autores do 

artigo, essa escolha se deu a partir de uma experiência anterior na oficina de avaliação, para a 

qual eles haviam usado um texto com linguagem clara e sucinta sobre a taxonomia, que serviu 

como ponto de partida para o estudo. Na etapa seguinte, as classificações foram validadas e 

ajustes foram feitos com base na versão revisada da taxonomia. Os autores afirmam que essa 

segunda classificação não invalidou a primeira, e argumentaram que, “na versão revisada, a 

base [original] das categorias foi mantida, continuando a existir seis categorias, o nome da 

taxonomia continua sendo o mesmo” (TREVISAN; AMARAL, 2016, p. 457).  

Levando em conta os aspectos apresentados pelos autores da taxonomia revisada, e 

que já foram citados anteriormente, pode-se questionar tal afirmação. Entretanto, como neste 

estudo não se pretende contrastar as semelhanças ou as diferenças entre as duas versões da 

taxonomia, isso não será objeto de discussão. 

Na apresentação dos dados, pode-se encontrar alguns exemplos das questões que 

foram classificadas. Na análise dessas informações, os referidos autores destacam a 

predominância de questões com níveis menos complexos da taxonomia (lembrar, entender e 

aplicar) e também o reduzido número de tarefas de avaliação que envolvem processos mais 

complexos (analisar, avaliar e criar). Os autores abordam a flexibilidade existente na 

hierarquização dos processos cognitivos da taxonomia revisada com base na experiência 

docente, o que pode ser considerado coerente com um dos princípios dessa taxonomia: o foco 

na sua utilização pelo professor.  

Além disso, Trevisan e Amaral (2016) comentam a necessidade de se propor 

questões que abordem as diferentes dimensões dos processos cognitivos em avaliações de 

aprendizagem. Entretanto, ressaltam que a memorização não deve ser objeto central de uma 

avaliação e que ela também não deve ser usada para “punir” o aluno, já que ele pode ser capaz 

de compreender e de aplicar um procedimento para resolver uma questão matemática, sem se 

lembrar de terminologias desnecessárias. Por fim, é indicada a necessidade de novos estudos e 

novas propostas que envolvam a formação de professores no que diz respeito ao uso e à 

elaboração de instrumentos de avaliação e à reflexão da prática avaliativa. 
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Analisamos, portanto, cinco trabalhos que utilizaram a Taxonomia Revisada de Bloom.  

Ainda que não tenham sido encontrados estudos brasileiros na área de Língua Portuguesa ou 

da leitura com base na nova versão da taxonomia, os estudos anteriormente citados enfatizam 

a utilização da Taxonomia Revisada na avaliação e no currículo, ao abordarem a importância 

dos objetivos de aprendizagem no planejamento e no ensino. Também fazem referência à 

complexidade cognitiva de itens de avaliação segundo esse referencial. Como mencionado 

anteriormente, não usamos trabalhos que tinham como referencial a taxonomia antiga, de 1956.  

Uma questão retomada diversas vezes pelos autores da taxonomia revisada refere-

se à ambiguidade presente em termos usados na elaboração de objetivos de aprendizagem 

(ANDERSON et al., 2014). Essa foi uma lacuna nos estudos publicados no Brasil: nos artigos 

anteriormente citados, a análise de objetivos classificados segundo a taxonomia foi feita sem 

qualquer referência a possíveis ambiguidades existentes entre termos empregados na redação 

desses objetivos. Ou seja, não encontramos uma análise sobre a adequação dos processos 

cognitivos e objetos de conhecimento dos objetivos de aprendizagem, como indicam os autores 

da Taxonomia Revisada. 

 

 

3.6 Verbos  

 

 

A ambiguidade presente em termos usados na elaboração de objetivos de 

aprendizagem se expressa de diversas formas. Um exemplo importante diz respeito aos verbos. 

Na literatura da área, encontramos, muitas vezes, um mesmo verbo relacionado a processos 

cognitivos diferentes, de modo que o uso impreciso compromete a interpretação do sentido de 

verbos em objetivos. Considerando a necessidade de diminuir tais ambiguidades, o Núcleo de 

Avaliação Educacional (NAVE) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) vem 

trabalhando nessa temática das taxonomias cognitivas, com a elaboração de um glossário. Esse 

material, ainda em produção durante a realização desta pesquisa, tem como objetivo contribuir 

para a elaboração de objetivos de aprendizagem nas diversas áreas de ensino, ao trazer 

significados precisos para os verbos relacionados a processos cognitivos.   
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3.7 Processos cognitivos de leitura do PISA 

 

 

Visando ampliar a compreensão acerca dos processos cognitivos envolvidos na 

leitura, apresenta-se, a seguir, o outro referencial usado nas análises que serão feitas neste 

trabalho, o adotado pelo PISA. 

Os testes do PISA são realizados pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OECD) a cada três anos, com estudantes de 15 anos de 

diferentes países, idade em que os alunos, geralmente, estão concluindo o ciclo de educação 

compulsória. As áreas de conhecimento avaliadas são Leitura, Matemática e Ciências, sendo 

que, a cada edição do programa, o foco volta-se para uma delas. No primeiro ano, 2000, a ênfase 

foi em Leitura; em 2003, Matemática; em 2006, Ciências, e assim sucessivamente. 

A definição de reading literacy (letramento em leitura), apresentada no PISA 2018, 

reflete uma evolução do conceito desde o primeiro ano da aplicação do teste, em consequência 

das mudanças ocorridas na sociedade, na economia, na cultura e na tecnologia. 

Reading literacy consiste em “compreender, usar, avaliar textos e refletir sobre eles, 

com envolvimento do indivíduo com a leitura, a fim de alcançar seus objetivos e desenvolver 

seu conhecimento e seu potencial para participar na sociedade” (OECD, 2019a, p. 28). Esses 

termos serão comentados a seguir, conforme são apresentados no quadro conceitual do PISA. 

Segundo a OECD (2019a), o uso da expressão letramento em leitura é considerado 

mais adequado do que a palavra leitura. Isso para que o público em geral tenha a ideia de que 

o teste avalia algo muito mais amplo e abrangente do que o ato de ler, quando entendido como 

uma atividade mecânica de decodificação de palavras, habilidade que é, geralmente, 

desenvolvida nos primeiros anos de escolarização. O letramento em leitura abrange tanto 

competências cognitivas quanto linguísticas. Inclui desde a decodificação de palavras e 

conhecimentos relacionados às estruturas gramaticais, aspectos linguísticos e textuais 

necessários à compreensão do texto, até a integração de conhecimentos de mundo do leitor, 

como o significado que está sendo construído durante a leitura. Além disso, considera a escolha, 

o uso e o monitoramento de estratégias metacognitivas no processamento de textos.  

Nesse conceito, os termos “compreender, usar, avaliar textos e refletir sobre eles” 

têm significados específicos. Compreender envolve um nível de integração entre a informação 
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do texto e as estruturas de conhecimento do leitor, de modo que ele use seus conhecimentos e 

os integre ao material que está sendo lido para produzir algum sentido, o que ocorre desde suas 

primeiras experiências com a leitura. Esse processo de integração pode ser bem mais amplo, 

como o desenvolvimento de modelos mentais que permitem ao leitor relacionar textos com o 

mundo. Usar textos refere-se à aplicação e à função da leitura, ou seja, o que se faz com o que 

está sendo lido. Avaliar, termo incorporado na versão mais recente do PISA (2018), traz a ideia 

de que a leitura é realizada segundo determinados objetivos e que, por esse motivo, o leitor 

precisa considerar fatores, como a veracidade dos argumentos do texto, o ponto de vista do 

autor e a relevância do texto em relação aos objetivos estabelecidos. Refletir enfatiza a natureza 

interativa da leitura. Sujeitos que se envolvem com o que estão lendo lidam com seus 

pensamentos e suas experiências. É importante destacar que cada ato de leitura envolve algum 

tipo de reflexão, revisão e relação entre informações que estão dentro e fora do texto. Com base 

em suas experiências, seus conhecimentos e suas crenças, o leitor testa constantemente aquilo 

que está lendo, ao rever e revisar continuamente o que entende do texto. Essa avaliação pode 

incluir a determinação da veracidade do conteúdo, a verificação das declarações encontradas 

no texto, bem como a inferência da perspectiva do autor. Ao mesmo tempo, as reflexões que o 

leitor faz sobre o texto podem alterar sua visão do mundo. A reflexão pode requerer, ainda, que 

os leitores considerem o conteúdo do texto, apliquem seu conhecimento prévio ou pensem sobre 

a estrutura ou a forma do texto (OECD, 2019a). Apesar de necessários, compreensão, uso, 

avaliação e reflexão não são suficientes para o letramento em leitura bem-sucedido. 

Habilidades e conhecimentos são imprescindíveis para se ler bem, assim como 

valores e usos da leitura, segundo propósitos variados. O envolvimento com a leitura implica 

na motivação e compreende um conjunto de características relacionadas a comportamentos e 

sentimentos, como o interesse pela leitura e o prazer que ela pode gerar, além de um senso de 

controle sobre aquilo que está sendo lido e o engajamento com a leitura em práticas sociais 

diversas e frequentes. Isso implica em metas para a educação que vão além do ensino da 

proficiência, e inclui valores e usos variados para a leitura (OECD, 2019a). 

No contexto de letramento em leitura do PISA, a palavra textos se refere à 

linguagem como ela é usada em suas formas gráficas: escrita à mão, impressa ou em telas. Eles 

podem incluir elementos gráficos que representam informações, como diagramas, figuras, 

mapas, tabelas, quadrinhos e outros, que podem incluir linguagem escrita, como legendas. Esses 

recursos podem existir dentro de textos maiores ou de forma independente. Um texto (ou um 
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conjunto de textos) deve ser coerente a ponto de que um leitor proficiente não necessite de um 

material complementar para produzir sentido a partir da leitura (OECD, 2019a). 

Alcançar seus objetivos, desenvolver seu conhecimento e seu potencial para 

participar na sociedade são aspectos que contemplam a função do letramento em leitura nas 

diferentes instâncias da vida social ou pública, da escola ao trabalho, desde a educação formal 

até a aprendizagem ao longo da vida e, também, no exercício da cidadania. O letramento em 

leitura se constitui como uma base para a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento, 

pois viabiliza a continuidade de estudos e a possibilidade de atuação em uma carreira 

profissional. Ele é considerado necessário para a atuação bem-sucedida nas diversas situações 

da vida na sociedade. A palavra participar é usada levando-se em conta que o letramento em 

leitura capacita as pessoas para que elas atendam às suas necessidades e que contribuam para a 

vida em sociedade, ao se envolverem em práticas sociais, culturais e políticas (OECD, 2019a). 

Esse conceito, apresentado no PISA 2018, ano em que o principal domínio avaliado 

foi a Leitura, traz uma evolução do modelo conceitual relacionada aos seguintes aspectos 

(OECD, 2019a): 

- Integração de novas formas de leitura, levando em conta tanto práticas que surgem, 

quanto outras que vão deixando de existir;  

- Incorporação de conceitos que envolvem processos básicos de leitura, considerados 

habilidades essenciais para o processamento de textos: leitura fluente, interpretação 

literal, integração entre sentenças, extração do tema central e inferência; 

- Revisão da organização do domínio para incorporar processos de leitura relacionados 

à avaliação, pesquisa e leitura de fontes diversas e integração ou síntese de informação, 

aspectos necessários para lidar com a grande quantidade e diversidade de textos que 

circulam no meio eletrônico atualmente; 

- Exploração de novas opções que envolvem a tecnologia em situações de leitura, com 

o uso de textos impressos e digitais, a fim de alcançar uma avaliação mais compatível 

com práticas contemporâneas. 

No modelo conceitual do PISA, a leitura envolve três “processos cognitivos”, 

usados pelos indivíduos quando leem com textos para alcançar seus objetivos, o que requer que 

o leitor disponha de habilidades cognitivas e, também, de estratégias e motivação que suportem 

esses processos (OECD, 2019a). No Quadro 6, a seguir, podem ser identificados os processos 

cognitivos focados nos testes de leitura do PISA 2018. 
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Quadro 6 – Processos cognitivos de leitura do PISA 2018 
Localizar informações 

- Localizar e recuperar informação no texto 

- Procurar e selecionar texto relevante 

Compreender 

- Representar informação literal 

- Integrar e gerar inferências 

- Integrar inferências entre fontes diversas 

Avaliar e refletir 

- Avaliar qualidade e credibilidade 

- Refletir sobre conteúdo e forma 

- Detectar e lidar com conflito 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (2019b) 

 

 

3.7.1 Localizar informações 

 

 

 

Um leitor competente é capaz de ler um texto cuidadosamente, com o objetivo de 

compreender a principal ideia e refletir sobre o texto como um todo. Em algumas situações, 

entretanto, é preciso localizar informações específicas, com pouca ou nenhuma consideração 

com o resto do texto. Essa é uma forma de leitura bastante comum, na vida diária. Quando 

lemos os resultados de uma busca em um site de pesquisa, por exemplo, fazemos uma leitura a 

fim de buscar informações bem pontuais. Segundo a OECD (2019b), esse tipo de leitura vem 

se tornando cada vez mais importante quando pessoas interagem com sistemas complexos de 

informação, como no uso de ferramentas de pesquisa ou websites. O PISA 2018 define dois 

processos nos quais os leitores lidam com a seleção de informação dentro de textos e entre eles, 

apresentados a seguir. 

 

 

3.7.1.1 Localizar e recuperar informações do texto 

 

 

Para localizar informações em diferentes tipos de texto, o leitor apoia-se em sua 

compreensão sobre as demandas da tarefa, em seu conhecimento sobre recursos que são usados 
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para organizar o texto e em sua capacidade de avaliar o que é relevante ou não. A habilidade de 

localizar informações está apoiada na consciência do leitor sobre a informação que ele necessita 

e a capacidade de, rapidamente, se desengajar de passagens irrelevantes do texto. No PISA 

2018 (OECD, 2019a), tarefas que envolvem acessar e recuperar informação demandam que o 

leitor percorra o texto para recuperar informações específicas, que podem ser poucas palavras, 

frases ou valores numéricos. Isso requer saber modular a velocidade da leitura, a profundidade 

do processamento de informações, além de considerar ou de descartar passagens do material 

lido. A identificação da informação procurada é alcançada com pouca ou nenhuma 

compreensão do texto além do nível da frase. O vocabulário da questão proposta tem 

correspondência literal ou bem próxima à forma como a informação é apresentada no texto.   

 

 

3.7.1.2 Procurar e selecionar texto relevante 

 

 

A habilidade de procurar e selecionar um texto dentro de um conjunto de textos 

vem se tornando imprescindível, já que as pessoas não conseguem processar a grande 

quantidade de informação disponível. Nas situações em que precisa lidar com múltiplos textos, 

o leitor deve tomar decisões em relação aos materiais disponíveis e perceber quais são mais 

importantes, relevantes, precisos ou confiáveis. Essas decisões são baseadas na avaliação sobre 

a qualidade dos textos, a partir de indicadores diversos, como a informação apresentada em um 

link de página da internet, ou o uso de cabeçalhos. 

 

 

3.7.2 Compreender 

 

 

Um grande número de atividades de leitura envolve análise e integração de partes 

do texto para que o leitor possa construir o significado do material lido. A compreensão textual 

envolve a construção de uma representação mental feita pelo leitor das informações veiculadas 

no texto. Muitas vezes, ele precisa analisar e integrar partes maiores do material lido para chegar 
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à compreensão de determinada parte do texto. Ou seja, a compreensão é baseada na construção 

de uma representação do significado literal do texto e na integração desse conteúdo literal com 

conhecimentos prévios, a partir de processos de inferência (OECD, 2019a). 

 

 

3.7.2.1 Representar informação literal  

 

 

A aquisição da representação do significado literal requer que o leitor compreenda 

trechos curtos ou sentenças. Tarefas de compreensão literal envolvem paráfrase ou 

correspondência direta entre a questão proposta e a informação que o leitor busca em 

determinada parte do texto. Também pode ser necessário condensar ou hierarquizar 

informações. Entretanto, quando se trata de um trecho inteiro do texto, como a identificação da 

ideia principal ou a criação de um título, o processo considerado é integração (OECD, 2019a). 

 

 

 

3.7.2.2 Integrar e gerar inferências 

 

 

Ao integrar e gerar inferências, o aluno precisa ir além do significado literal do 

texto, pela integração da informação de sentenças ou de partes maiores de informação. Nesse 

processo, é necessário gerar vários tipos de inferência, desde as mais simples, como a 

interpretação de uma anáfora, até as mais complexas, como as relações espaciais, temporais ou 

causais. Em alguns casos, a inferência envolve várias partes do texto; em outros, ela é necessária 

para conectar uma questão à parte do texto relacionada a ela. Tarefas em que o leitor precisa 

identificar uma ideia principal implícita, com o objetivo de produzir uma síntese ou, ainda, dar 

um título para um trecho são classificadas nessa categoria, segundo a OECD (2019a). 
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3.7.2.3 Integrar e gerar inferências de múltiplas fontes 

 

 

A integração e a geração de inferências podem ser realizadas com base em partes 

de informações encontradas em mais de um texto. A integração de informação entre textos 

apresenta um problema específico quando os textos trazem informações conflitantes ou 

inconsistentes entre as informações. Nesses casos, o leitor precisa se envolver com processos 

de avaliação para reconhecer o problema e lidar com ele. Tais processos apresentam-se a seguir. 

 

 

3.7.3 Avaliar e refletir 

 

 

O leitor reflete sobre o conteúdo e a forma do texto e avalia criticamente a qualidade 

e a validade da informação. Avaliação e reflexão vêm ganhando maior importância, 

proporcionalmente ao crescimento da quantidade e da heterogeneidade de informações 

disponíveis na atualidade (OECD, 2019a). 

 

 

 

3.7.3.1 Avaliar qualidade e credibilidade 

 

 

Implica na avaliação da qualidade e da credibilidade do texto, o que requer 

reconhecer se a informação é válida, atual, precisa e imparcial. Em alguns casos, o leitor pode 

ter de identificar e avaliar a fonte das informações, ao indicar, por exemplo, se o autor é 

competente e bem-informado. 
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3.7.3.2 Refletir sobre o conteúdo e a forma 

 

 

Envolve a capacidade de avaliar a forma da escrita e como conteúdo e forma estão 

relacionados para expressar, de modo efetivo, os propósitos e os pontos de vista do autor. 

Reflexão implica em tirar proveito dos próprios conhecimentos, das próprias opiniões ou das 

próprias atitudes, com o objetivo de relacionar a informação do texto com as próprias bases de 

referência. Tarefas que envolvem reflexão podem demandar que o leitor consulte seus 

conhecimentos ou suas experiências para comparar, contrastar ou levantar hipóteses sobre 

diferentes perspectivas. 

 

 

3.7.3.3 Detectar e lidar com conflitos  

 

 

Diante de textos que trazem informações conflitantes ou contraditórias, o leitor 

deve ser capaz de reconhecer essas incoerências e de encontrar caminhos para lidar com elas.  

Em outras palavras, situações de conflito, geralmente, exigem que o leitor atribua declarações 

discrepantes às suas respectivas fontes, e é, então, necessário que ele avalie a solidez e/ou a 

credibilidade do material lido.  

Com base no quadro teórico da Taxonomia Revisada de Bloom e do Pisa e em uma 

possível integração entre eles, os processos cognitivos foram associados a objetos de 

conhecimento, na elaboração de objetivos de aprendizagem de leitura. Na seleção de verbos 

para indicar tais processos, conceitos relacionados aos tópicos de conhecimento abordados 

foram também considerados. O próximo capítulo traz o conjunto de objetivos de aprendizagem 

produzido, categorizados segundo esses conceitos. 
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4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM EM LEITURA 

 

 

Este capítulo apresenta um conjunto de objetivos de aprendizagem elaborados a 

partir de sentenças descritoras de itens de avaliações externas e de documentos curriculares 

analisados nesta pesquisa, com base nos referenciais teóricos dos capítulos 1 e 3. Essa produção 

apoia-se em definições essenciais dos elementos textuais, presentes em tais sentenças 

descritoras.  

Para a realização de uma análise do corpus, tornou-se necessário agrupar elementos 

que as sentenças têm em comum para a organização e a comparação do conteúdo delas. As 

sentenças foram agregadas por classificações do conhecimento que elas abordam. Entre os 

diferentes procedimentos que poderiam ser adotados, optou-se por categorizar esses elementos 

em três grandes grupos: contextuais, textuais e linguísticos. Embora saibamos que, em muitos 

casos, esses três grupos se intersecionam, assumimos essa forma de organização do trabalho 

para viabilizar a realização da pesquisa, conforme foi dito anteriormente. Essas três categorias 

serão apresentadas em seguida, nas seções 4.1, 4.2 e 4.3.  

Os objetivos de aprendizagem estão listados de forma associada aos termos 

classificatórios a que eles se referem, como organizados em glossários, dicionários 

especializados nas áreas de Linguagem, Linguística e Língua Portuguesa6. 

É importante ressaltar que este estudo tem origem no campo da avaliação 

educacional e, como tal, trata de termos relacionados à leitura, ao focalizar conceitos essenciais 

para apresentar definições. Ainda que cada um desses conceitos pudesse gerar uma outra 

pesquisa que envolva acepções e usos dos termos, a opção feita aqui viabiliza a realização da 

análise do corpus. Portanto, apesar de o foco do trabalho ser a avaliação educacional, foi 

necessário estabelecer um diálogo com a bibliografia especializada de Linguagem, Linguística 

e Língua Portuguesa.  

Fundamental para a compreensão das sentenças em análise, o significado dos 

elementos textuais em estudo, apresentados a seguir, serviu também como referência para a 

seleção do(s) processo(s) cognitivo(s). Além disso, o conteúdo das definições foi considerado 

 
6 Os principais referenciais escolhidos para este trabalho foram: Glossário CEALE, do Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita, da Universidade Federal de Minas Gerais (vários autores); Dicionário de análise do discurso 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006); Dicionário de gêneros textuais (COSTA, 2014), Dicionário de 

Linguística (DUBOIS et al., 1997), Dicionário de Linguística e de Gramática: referente à Língua Portuguesa 

(CÂMARA JÚNIOR, 1986) e Dicionário de Linguística e Fonética (CRYSTAL, 1988).  
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na elaboração dos objetivos, o que significou, muitas vezes, a ampliação dos elementos 

expostos nas sentenças descritoras. 

  

 

4.1 Elementos contextuais  

 

 

Nessa categoria, foram alocados os elementos das sentenças descritoras que podem 

ser relacionados ao contexto, ou seja, à situação comunicativa na qual o texto ocorre e que são 

acionadas pelos sujeitos envolvidos na produção textual. As condições de produção do texto 

envolvem: o conteúdo temático ou o assunto tratado; a quem o texto se dirige ou o leitor visado; 

o objetivo a ser atingido ou o propósito que motiva a produção; a escolha do gênero; o suporte 

no qual o texto será veiculado; a forma de tratamento da informação no texto (formal, irônica, 

afetuosa etc.). É importante ressaltar que essas condições podem variar, de forma bastante 

significativa, nas diversas situações em que os textos são produzidos na sociedade 

(MARCUSCHI, Glossário CEALE)7. 

Segundo Assis (Glossário CEALE), enunciação refere-se à atividade social de 

interação entre indivíduos, na qual a língua é colocada em funcionamento por um enunciador 

(aquele que fala ou escreve), e visa a um enunciatário (aquele para quem se fala ou se escreve). 

O produto da enunciação é nomeado de enunciado. Para que ocorra a compreensão do 

enunciado, seja ele oral, escrito ou multimodal, existe sempre uma situação da enunciação, que 

envolve quem enuncia (autor/falante) e a quem o enunciado se dirige (leitor/ouvinte), 

considerando-se ainda os papéis sociais desses sujeitos e também o local, o tempo, o objetivo, 

entre outras condições de produção do enunciado.  

 

 

 
7 Optou-se, neste capítulo, por apresentar as referências dos verbetes consultados no glossário do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Universidade Federal de Minas Gerais, de forma independente das 

normas da ABNT. Essa escolha deu-se para facilitar a identificação do autor do texto consultado, levando em 

conta a diversidade de autores que participaram da construção desse glossário. Além disso, essa forma de indicar 

as referências pode contribuir para a consulta do leitor aos referidos termos abordados. 
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4.1.1 Contexto 

 

 

Charaudeau e Mainguenau (2006) definem contexto de um determinado elemento 

como tudo aquilo que cerca esse elemento. Quando o elemento é uma unidade linguística, seu 

entorno é tanto de natureza linguística (fonema, grafema, morfema, palavra, oração e 

enunciado) quanto não linguística (contexto situacional, social e cultural).  

Esses autores evidenciam três pontos relacionados ao contexto: 1) as representações 

ou os saberes que os interlocutores têm sobre o contexto é que exercem influência sobre a 

comunicação; 2) o contexto é delimitado pela linguagem, ao mesmo tempo em que a limita; e 

3) o contexto tem importância tanto na produção quanto na interpretação do texto, entretanto, 

nem todas as informações contextuais têm a mesma relevância para a compreensão, de modo 

que pode não ser preciso conhecer todos os elementos contextuais para interpretar um texto 

(CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2006).  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Integrar informações sobre o contexto no texto. 

 

 

4.1.2 Emissor  

 

 

O termo interlocutor, no singular, pode ser usado para designar aquele que, em uma 

situação de comunicação, está na posição de receptor e que pode tomar a palavra em seu turno, 

sendo que, em alguns casos, o termo é reservado apenas para o receptor da comunicação oral. 

Já o termo interlocutores, quando usado no plural, pode se referir aos sujeitos envolvidos no 

decorrer de uma interlocução, em diferentes situações. Diante da ambiguidade da função e da 

natureza desses termos, denominações como emissor e receptor podem ser consideradas mais 

precisas (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 
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Bronckart (1999) usa o termo autor para se referir à entidade que assume a 

responsabilidade de produzir um texto. 

O autor do texto é influenciado por saberes, crenças e valores do grupo social do 

qual ele faz parte ou ao qual ele se refere e, também, por dispositivos de comunicação nos quais 

o sujeito que produz o texto se insere e que lhe ditam lugares, papéis e comportamentos. Isso 

faz com que as condições de produção estejam relacionadas tanto à situação de comunicação 

quanto ao conteúdo do texto (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).  

 

Objetivos de aprendizagem  

1. Distinguir marcas linguísticas que evidenciam o autor do texto; 

2. Caracterizar o autor do texto; 

3. Atribuir intenção ao autor do texto. 

 

 

4.1.3 Receptor  

 

 

Receptor pode ser usado para se referir ao sujeito que, ao receber uma mensagem, 

deve interpretá-la, sendo ele o destinatário ou não. É o “sujeito ideal” visado por quem produz 

o texto (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Inferir o público-alvo para o qual o texto foi produzido; 

2. Selecionar marcas linguísticas que se referem ao leitor do texto; 

3. Avaliar o texto, segundo o público-alvo para o qual ele foi produzido. 
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4.1.4 Objetivos de leitura 

 

 

Os objetivos de leitura são os propósitos que levam o leitor a ler um texto e que 

determinam critérios que ele vai usar para procurar informações, avaliar fontes, ler para 

compreender e/ou integrar textos (OECD, 2019a). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Gerar objetivos para a leitura do texto; 

2. Selecionar texto segundo objetivo de leitura. 

 

 

4.1.5 Finalidade do texto 

 

 

De acordo com Cavalcante (Glossário CEALE), a finalidade é um dos elementos 

constituintes das condições de produção do texto, sendo considerada como o objetivo a ser 

atingido ou o que motiva a produção do texto.  

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006), o contrato de comunicação possibilita 

que os sujeitos envolvidos nesse ato, determinados de acordo com os papéis que desempenham, 

tenham entendimento sobre o que constitui o objeto temático focado na situação comunicativa 

(o propósito), conforme os objetivos estabelecidos para a ação comunicativa (a finalidade), 

levando-se em conta as circunstâncias que determinam o ato. 

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Atribuir uma finalidade ao texto. 
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4.1.6 Época de produção 

 

 

Todo texto é produzido em uma situação comunicativa, por um sujeito que se situa 

em determinado tempo e lugar. A extensão do tempo durante a qual o texto foi produzido (ou 

momento de produção) é um dos elementos que constituem o contexto de produção e, como 

tal, pode exercer influência sobre a forma de organização do enunciado (BRONCKART, 1999).  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Relacionar forma e conteúdo do texto ao tempo e ao lugar de sua produção.  

 

 

4.1.7 Gêneros textuais 

 

 

Gêneros são as modalidades de organização dos textos, orais ou escritos, da forma 

como são encontrados na sociedade: artigo científico, romance, e-mail, anúncio, conversa etc. 

Os textos possuem aspectos histórico-sociais e interativos que definem como eles funcionam, 

o que resulta do contexto de sua produção e recepção. Dessa forma, os gêneros estão em 

constante movimento: enquanto novos gêneros textuais surgem, outros desaparecem ou são 

adaptados e podem reaparecer modificados, de acordo com os referidos aspectos que 

determinam seu funcionamento (COSTA, 2014). 

O gênero está diretamente ligado às práticas sociais em que o texto ocorre. 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Diferenciar elementos constitutivos do gênero do texto; 

2. Relacionar gênero às condições de produção do texto. 
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4.1.8 Suporte 

 

 

Segundo Marcuschi (2003, p. 14), os textos se realizam em algum gênero e “sempre 

se fixam em algum suporte pelo qual atingem a sociedade”. O suporte seria um mecanismo 

funcional, e se constitui na relação com o gênero. Há suportes convencionais, elaborados com 

essa função específica, como o jornal. Podem existir, também, os suportes incidentais, que 

portam textos sem terem sido elaborados para esse fim, como as roupas. A camiseta de um 

jogador de futebol, por exemplo, traz o nome do atleta e anúncios de publicidade. Marcuschi 

(2003) aponta para limites existentes entre suporte e gênero, o que pode dificultar a 

categorização de alguns fenômenos como um ou outro. 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Hipotetizar suportes possíveis para o texto; 

2. Justificar o suporte, segundo a finalidade do texto; 

 

 

4.1.9 Tema (conteúdo temático)8 

 

 

O conteúdo temático é o conjunto das informações apresentadas explicitamente no 

texto. Pode ter como tema elementos do mundo físico (como a descrição de um animal e suas 

condições de vida), fenômenos referentes ao mundo social (como valores vigentes em um 

grupo), ou ter um caráter mais subjetivo. Um texto pode, ainda, trazer uma combinação entre 

temas de dois ou mais desses mundos (BRONCKART, 1999). 

 

 

 
8 Alguns autores podem empregar os termos tema (conteúdo temático) e assunto do texto para designar um mesmo 

elemento. Com base nos autores consultados e citados junto a esses conceitos, optou-se por diferenciar tais termos 

neste trabalho. 
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Objetivos de aprendizagem 

1. Atribuir o tema do texto; 

2. Relacionar o conteúdo temático ao gênero do texto; 

3. Avaliar a forma de tratamento dada ao conteúdo do texto. 

 

 

4.1.10 Intertextualidade 

 

 

A intertextualidade envolve a relação entre textos. A princípio, qualquer texto 

implica na retomada de outros que já existem e que participam da construção do sentido do 

novo texto. Em muitos casos, essa relação dá-se de forma direta, na qual um texto retoma outro, 

como as citações, os poemas escritos com versos de outros textos, as releituras de obras de arte. 

A intertextualidade também pode ocorrer de forma indireta, a partir das marcas linguísticas que 

servem de pistas para que o leitor estabeleça a relação entre o “novo” texto que está lendo e 

outros que já conhece. É possível, ainda, fazer o exercício de aproximar dois desses textos e 

investigar suas relações de semelhança ou diferença (CURY, Glossário CEALE).  

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Comparar forma e conteúdo de textos tematicamente relacionados; 

2. Selecionar marcas linguísticas no texto que fazem referência a outro texto; 

3. Justificar referência a outro texto. 

 

 

4.1.10.1 Elementos peritextuais  

 

 

Peritexto é o termo usado para identificar os gêneros que acompanham o texto no 

mesmo material em que ele é apresentado. Por exemplo: em livros, podem ser considerados 

elementos peritextuais o nome do autor, o prefácio, a orelha, a sinopse do livro, os encartes com 
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críticas, as notas e os créditos editoriais. Em conjunto com o epitexto (produção que se situa no 

exterior da publicação, como entrevistas e debates sobre o texto em questão), o peritexto 

constitui o paratexto (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Integrar informações de dois ou mais textos tematicamente relacionados. 

 

 

4.1.11 Polifonia 

 

 

A polifonia pode ser definida como a combinação de várias vozes no interior do 

texto. Bronckart (1999) considera algumas dessas vozes que podem se manifestar: vozes do 

autor do texto; vozes sociais de outras pessoas ou de instituições humanas exteriores ao 

conteúdo temático do texto; vozes das personagens, entendidas como pessoas ou instituições 

diretamente envolvidas no desenvolvimento temático do texto. 

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 382) definem polifonia como o termo usado 

para fazer referência ao fato de que “os textos veiculam, na maior parte dos casos, muitos pontos 

de vista diferentes: o autor pode fazer falar várias vozes ao longo do seu texto”.  Ao apresentar 

acepções com divergências significativas entre elas e gerar níveis de análise diversos, a 

polifonia é marcada por diferentes recursos linguísticos (léxico, sintaxe etc.) e se revela na 

interpretação do discurso.  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Distinguir diferentes pontos de vista no texto.  

 

 

 

 



86 

4.1.12 Conhecimentos externos  

 

 

Todo ato de leitura requer alguma reflexão, revisão e relação entre informações no 

texto e informações de fora do texto. À medida que os leitores desenvolvem seus estoques de 

informações, experiências e crenças, testam constantemente o que leem, contrastam com seus 

conhecimentos anteriores, revisam continuamente o sentido que apreendem (OECD, 2019a). 

Os conhecimentos de mundo de um indivíduo se encontram armazenados em sua 

memória e podem ser de diferentes tipos. Com base nesses conhecimentos é que os indivíduos 

levantam hipóteses com relação ao conteúdo do texto, criam expectativas sobre o léxico que 

vai ser explorado a partir da leitura e produzem inferências necessárias para a produção do 

sentido do texto (KOCH, 1995). 

Kleiman (1989) define o conhecimento prévio como o conhecimento linguístico, 

textual e de mundo, necessários à construção de sentido do texto.  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Integrar conhecimentos prévios às informações do texto. 

 

 

 

4.2 Elementos textuais 

 

 

Esta categoria compreende os elementos que fazem com que um texto seja 

percebido como um todo articulado e que tenha sentido na situação comunicativa em que a 

leitura ocorre.  
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4.2.1 Coerência e coesão 

 

 

Coerência e coesão são conceitos interligados. 

A coerência textual é construída a partir de uma ação do leitor, que ativa uma rede 

de processos sociocognitivos para produzir sentido na leitura. Nesses processos, conhecimentos 

linguísticos, semântico-sintáticos, pragmáticos, contextuais e socioculturais são acionados pelo 

sujeito, que realiza inferências na compreensão do texto, na busca da construção de uma 

coerência, que não é considerada como uma propriedade linguística do texto (LOPES, 

Glossário CEALE). 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006), a coerência resulta de um julgamento 

que o sujeito faz, com base em seus conhecimentos da situação de comunicação e, também, em 

seus saberes léxico-enciclopédicos. Relações lógico-semânticas precisam ser estabelecidas pelo 

leitor para que seja obtida essa coerência para o texto.  

Diferentes mecanismos linguísticos podem ser usados pelo receptor para que 

estabeleça relações de sentido entre segmentos do texto. Relações lógico-semânticas de 

condicionalidade, causalidade, mediação, disjunção, temporalidade, conformidade, modo etc., 

entre partes do texto podem ser marcadas com o uso de classes de palavras, como preposições, 

conjunções, adjuntos adverbiais. Expressões criadas pelo autor do texto também podem 

cumprir essa função, como, “no ano em que nasci, [...]”. A correlação entre tempos e modos 

verbais é outro recurso que possibilita a coesão sequencial entre segmentos textuais: “quando 

Alice chegou, já havia parado de chover”. Relações entre partes do texto também podem ser 

marcadas pelo uso de sinais de pontuação. Além desses, aspectos relacionados à forma (como 

a numeração sequencial de passos a serem seguidos para a realização de uma tarefa) e até 

mesmo a coesão nominal (como a escolha de palavras que nomeiam alimentos em uma lista de 

compras e, como tal, se relacionam semanticamente) podem ser empregadas pelo autor para 

conectar segmentos do texto e contribuir para relações de sentido sejam estabelecidas na leitura 

(MENDONÇA, Glossário CEALE). 

Segundo Koch (2002), a coesão textual consiste no encadeamento, na articulação e 

na sequenciação de diferentes segmentos do texto, sejam eles, palavras, orações, períodos, 

parágrafos ou blocos de parágrafos. Diversos recursos lexicais e gramaticais podem ser usados 

para promover a continuidade do texto e garantir sua unidade. O emprego de recursos de 
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reiteração, como repetições, paráfrases e retomadas; e a associação de sentido entre as palavras 

e o uso de diferentes tipos de conectores, como preposições, conjunções, advérbios e suas 

respectivas locuções, estabelecem conexões que garantem o encadeamento das ideias e podem 

fazer o texto avançar, ao inserir novas informações, o que garante a progressão temática 

(KOCH, 2002).  

A coesão referencial ocorre quando um componente do texto faz remissão a outro(s) 

elemento(s) presente(s) nesse texto ou que pode(m) ser inferido(s) a partir do universo textual. 

Um referente pode ser representado por um nome, um sintagma, um fragmento de oração, uma 

oração ou todo um enunciado. A coesão sequencial refere-se ao uso de procedimentos 

linguísticos que relacionam segmentos do texto a fim de garantir sua progressão (KOCH, 2002). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Relacionar segmentos que possuem interdependência de sentido no texto; 

2. Conectar segmentos por referenciação no texto; 

3. Diferenciar recursos de progressão temática no texto; 

4. Conectar segmentos do texto pelo uso de mecanismos de coesão;   

5. Avaliar a função de mecanismos que relacionam partes do texto. 

 

 

 

4.2.2 Assunto 

 

 

Todo texto trata de um assunto que se refere ao seu conteúdo.  Ao responder à 

pergunta “de que trata o texto?”, tem-se acesso ao assunto. O tema, que está interligado ao 

assunto, tem um caráter mais amplo e pode levar a um ou mais assuntos no texto (ARAÚJO, 

2005). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Sintetizar o assunto do texto; 

2. Contrastar assuntos do texto; 
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3. Relacionar assunto e finalidade do texto; 

4. Hipotetizar sobre o assunto do texto. 

 

 

4.2.3 Ideia principal 

 

 

Solé (1998) considera que a ideia principal de um texto é gerada pelo leitor, como 

produto da combinação de seus conhecimentos prévios, dos objetivos da leitura e das 

informações do texto. Segundo a autora, além de diferenciar qual é a ideia principal e para que 

ela serve, é preciso que o leitor saiba como ela pode ser apreendida. A eliminação de 

informações triviais ou redundantes, a integração de elementos que podem ser associados e a 

seleção de informações explícitas ou implícitas possibilitam que o leitor apresente a ideia 

principal do texto. Tais ações são determinadas pelos conhecimentos prévios do leitor (de 

mundo e linguísticos) e pelo emprego de estratégias compatíveis com os objetivos de quem lê.  

Assim sendo, conhecimentos e objetivos da leitura são considerados, por essa autora, como 

elementos fundamentais para a geração da ideia principal do texto. 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Integrar informações que se associam no texto; 

2. Sintetizar a ideia principal do texto; 

 

 

4.2.4 Fato e opinião 

 

 

Charaudeau e Maingueneau (2006) definem opinião como uma “noção” que 

equivale tanto a uma categoria de julgamento quanto a uma modalidade. Como julgamento, a 

opinião pode ser considerada resultado de uma operação do pensamento que abarca elementos 

conjuntamente, o que gera associações ou composições, segundo uma lógica do que é 

necessário ou aceitável. Como modalidade, a opinião permite ao autor do texto revelar sua 
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própria posição, o que pode ser alcançado mediante o emprego de determinados verbos (eu 

penso, eu acredito etc.) e por advérbios (certamente, provavelmente etc.). A forma de expressão 

da opinião pode ser modulada para indicar o grau de certeza do leitor (convicção, suposição, 

probabilidade, pressentimento). 

Esses mesmos autores destacam a importância da opinião para a análise do discurso, 

ao levantarem algumas questões em relação ao conceito: é um conjunto de opiniões pessoais 

ou a expressão de uma outra coisa? A opinião é formada de si mesma ou por processos de 

manipulação? Como ela é expressa no texto e por quem? Ela é elaborada para quais 

destinatários? Como uma instância de poder constrói sua opinião no texto e qual é o efeito de 

sentido pretendido por essa instância? (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Contrastar opiniões expressas no texto; 

2. Selecionar marcas linguísticas usadas para expressar opinião no texto; 

3. Distinguir fato de opinião relativa a esse fato no texto; 

4. Atribuir a intenção da expressão de opinião no texto.  

 

 

4.2.5 Informações explícitas e implícitas 

 

 

Em um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas, e são 

fundamentais no processamento das informações, já que a articulação entre elas é determinante 

para a compreensão na leitura. 

Informações explícitas são todos os elementos linguísticos ou gráficos que podem 

ser encontrados na superfície de um texto. Elas permitem que se anote um dado apresentado 

e/ou se verifique se o que foi apreendido é exatamente o que consta no material lido. As 

informações implícitas não estão impressas no texto e precisam ser inferidas, ou seja, deduzidas 

por meio de raciocínio, com base no que está explícito no texto em associação com 

conhecimentos prévios do leitor. O implícito em um texto é o que está presente pela sua 
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ausência – o subentendido; é o que não está dito e precisa ser inferido para que haja a 

compreensão (BRÄKLING, Glossário CEALE). 

 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Localizar informação explícita no texto; 

2. Interpretar informação explícita no texto; 

3. Hierarquizar informações no texto; 

4. Inferir informação implícita no texto; 

5. Sequenciar informações no texto; 

6. Comparar informações no texto; 

7. Sintetizar informações no texto; 

8. Integrar informações explícitas e implícitas no texto; 

9. Avaliar informação do texto segundo objetivos de leitura.  

  

 

4.2.6 Tipos de texto  

 

 

Referem-se a formas de organização do texto, também chamadas de tipos de 

discurso, como o narrativo, o expositivo, o argumentativo, o instrucional, o conversacional etc. 

(COSTA, 2014).   

Rojo (Glossário CEALE) define tipos de texto como “uma construção teórica 

determinada pela natureza linguística da sua composição, com determinadas características 

linguísticas e gramaticais”. 

Segundo o PISA 2018, de modo geral, o autor não se fixa em um tipo de texto e 

tende a perpassar por diferentes tipos durante a sua elaboração, como um capítulo de um livro 

que pode conter definições de termos (exposição), algumas orientações para resolver algum 

tipo de problema (instrução) e um breve relato histórico de como a solução do problema foi 

encontrada (narração). De acordo com as características predominantes de um texto, no PISA, 

ele pode ser categorizado como descrição, narração, exposição, argumentação, instrução ou 
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transação9. A abordagem de todos esses tipos de texto permite que uma grande variedade de 

textos que circulam na sociedade seja usada nas avaliações (OECD, 2019a). 

 

 

4.2.6.1 Argumentação  

 

 

A argumentação pode ser entendida como uma forma de organização textual em 

que o autor traz uma questão e uma sequência de argumentos a favor ou contra tal questão, até 

alcançar uma conclusão, que deve ser coerente com a argumentação desenvolvida (COSTA, 

2014). 

A conclusão é o ponto de vista do argumentador e é ela que se pretende alcançar 

com a argumentação desenvolvida. Esse ponto de vista equivale à resposta para a questão 

colocada no texto e que compete com outras respostas ou outros pontos de vista. Uma conclusão 

pode ser sustentada por vários argumentos e pode ser necessário integrar todos eles para 

fortalecer a argumentação apresentada (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Distinguir a tese do texto; 

2. Integrar a tese aos argumentos que a sustentam do texto; 

3. Diferenciar recursos argumentativos usados no texto; 

4. Avaliar a argumentação desenvolvida no texto. 

 

 

 
9 O texto transacional é um tipo de texto que visa alcançar um objetivo específico, geralmente destacado no texto. 

Por exemplo: uma convocação para uma reunião ou o agendamento de um compromisso social com amigos, 

presente em alguns tipos de cartas e em telefonemas. Com a disseminação da comunicação por meio eletrônico, 

convites para eventos e outros textos enviados por e-mail ou redes sociais podem ser categorizados como 

transacionais (OECD, 2019a).  
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4.2.6.2 Descrição  

 

 

Segundo Costa (2014), a descrição é um tipo de texto que, por meio da linguagem 

verbal e do uso de imagens, representa ou retrata diferentes elementos (seres, objetos, cenas, 

mecanismos, acontecimentos etc.), ao apresentar suas características conceituais, físicas e/ou 

psicológicas. A descrição pode fazer parte de diferentes textos e pode resultar em uma 

ampliação do enredo ou em uma interação com os eventos narrados. Por exemplo: em um 

romance histórico, a descrição do cenário e do tempo têm papel importante na construção e no 

desenvolvimento da narrativa; a descrição de um ser vivo pode ser indispensável na elaboração 

de um artigo científico.  

No discurso descritivo, é frequente o uso de verbos de estado e de adjetivos que se 

referem às características do elemento descrito (objeto, pessoa, animal, lugar etc.) para que o 

leitor possa construir a imagem do que é objeto da descrição; a escolha de palavras deve 

contribuir que para que o leitor construa uma representação autêntica do “elemento” descrito. 

O objetivo do texto, a quem ele se destina, onde ele vai circular e o ponto de vista de quem o 

produz podem ser considerados aspectos determinantes para a construção desse tipo de texto 

(COSTA, 2014). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Caracterizar elemento descrito no texto; 

2. Atribuir função para formas linguísticas usadas em descrição no texto. 

 

 

4.2.6.3 Narração 

 

 

Narração é o processo de enunciação no qual se expõe um acontecimento ou vários 

acontecimentos em uma determinada sequência, com personagens que atuam num certo espaço, 

à medida que o tempo passa. Em geral, a narração é o procedimento usado para expressar 

eventos e conflitos que configuram o desenrolar da ação. Na abordagem escolar da produção 
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de textos, trata-se de um tipo de redação, segundo modelos literários, que podem englobar tanto 

a ficção quanto o relato de experiências vivenciadas num determinado espaço e tempo 

(COSTA, 2014).  

Ao definir o termo narrativa, que, muitas vezes, é usado como sinônimo de 

narração, Costa (2014) afirma que a estrutura geralmente trabalhada nas escolas é uma 

exposição de um ou mais acontecimentos reais ou imaginários, que estão mais ou menos 

encadeados, e que podem conter palavras ou imagens. Ainda que não seja possível dizer que há 

uma estrutura única para os textos narrativos, esse mesmo autor assinala os seguintes elementos 

que podem ser considerados como constitutivos da narrativa:  

 

- Apresentação: alguns personagens e algumas circunstâncias da história, como o 

momento e o lugar onde ela vai se desenvolver, são apresentados;  

- Complicação: algo acontece que faz com que os episódios iniciais sejam modificados, 

o que leva ao clímax da história narrada;  

- Clímax: ponto crítico máximo da narrativa; 

- Desfecho: solução do conflito e restauração do equilíbrio.  

 

Além desses, o narrador é indicado como outro elemento fundamental, responsável 

pela produção do discurso, e que não deve ser confundido com o autor do texto. Atua como 

intermediário entre a ação narrada e o leitor, e pode ser um dos personagens do texto que 

presencia as ações ou apresentar os acontecimentos como quem observa de fora (COSTA, 

2014).  

Em uma narrativa, o “procedimento de instalação no discurso da perspectiva de um 

observador, a partir da qual serão selecionados os objetos discursivos e será orientada sua 

interpretação”, é denominado focalização (FLORES, 2008, s.p.). Diferentes trechos de uma 

narrativa podem ser relatados, segundo a ótica de personagens que atuam no enredo e/ou de 

acordo com o ponto de vista do narrador, e pode ocorrer a variação do foco narrativo ao longo 

do texto. 
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Objetivos de aprendizagem 

1. Categorizar elementos da narrativa no texto; 

2. Relacionar marcas linguísticas aos elementos da narrativa no texto; 

3. Relacionar personagens no texto; 

4. Avaliar mudanças do texto decorrentes da alteração do foco narrativo. 

 

 

 

4.2.6.4 Injunção  

 

 

Exprime uma ordem, dada a quem o texto se destina, ou apresenta instruções que 

têm como objetivo incitar o leitor a agir de determinada maneira (DUBOIS et al., 1997-1998).  

O texto com linguagem instrucional pode fazer uso de formas verbais no imperativo 

ou no infinitivo e adotar, ou não, organizadores textuais, como marcadores ou numeração. Esse 

tipo é elaborado para expressar orientações, explicações, regras, instruções, prescrições de 

como usar algo, agir em determinada situação, realizar uma tarefa etc. Podem ser citados como 

exemplos: manuais de instrução, regras de jogos, receitas, folhetos informativos, entre tantos 

outros (COSTA, 2014). 

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Selecionar marcas linguísticas usadas para expressar ordem ou instrução no texto. 

 

 

4.2.6.5 Exposição 

 

 

A exposição é um tipo de texto que traz uma apresentação organizada de um assunto 

e pode ser estruturada em três fases, segundo Costa (2014):  
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1. Introdução: o tema do texto é introduzido. Nessa fase, pode-se ter também uma 

apresentação do autor e uma apresentação de como o texto será organizado;  

2. Desenvolvimento: os tópicos apresentados inicialmente começam a ser 

desenvolvidos de forma encadeada e uma síntese com os principais pontos pode ser 

feita;  

3. Conclusão: parte final do texto, na qual o autor pode lançar um novo problema, que 

possibilita a continuidade da discussão do tema. Por fim, o texto é encerrado. 

 

No texto expositivo, as informações são apresentadas em uma composição que traz 

conceitos, ou concepções mentais, ou elementos, segundo os quais conceitos ou concepções 

podem ser analisados. Dissertações expositivas, por exemplo, podem trazer uma explicação de 

conceitos e elaborações mentais, segundo um ponto de vista subjetivo; definições, geralmente, 

apresentam explicações de como nomes e termos estão inter-relacionados com conceitos 

mentais. Outros exemplos de textos expositivos são atas de reuniões, dissertações escolares, 

gráficos de tendências da população, mapas conceituais, enciclopédias on-line (OECD, 2019a). 

 

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Integrar conceitos inter-relacionados no texto. 

 

 

4.2.7 Multimodalidade 

 

 

Multimodalidade pode ser definida como “a variedade dos modos de comunicação” 

existente (STREET, Glossário CEALE). Os textos que circulam na sociedade atual conjugam 

diversas formas de linguagem que fazem uso de recursos textuais, gráficos, visuais, sonoros e 

verbais. 

Corrêa e Coscarelli (2016) argumentam que, apesar de o termo multimodalidade 

estar associado a textos que circulam em meios eletrônicos, registros humanos da pré-História 
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já podem ser considerados como “textos multimodais”, pois continham imagens e figuras que 

representavam elementos do mundo físico, e, paulatinamente, formas e cores foram se 

transformando em signos.  

Além da variedade de textos que contêm ícones, fotos, animação, sons, entre outros 

recursos, os textos escritos apenas com palavras também podem ser considerados multimodais, 

levando-se em conta que recursos de destaque, como títulos em fontes maiores e diferenciadas, 

cores, subtítulos, intertítulos, itálicos e sublinhados, boxes, dentre outros, constituem-se 

também como marcas da multimodalidade (CORRÊA; COSCARELLI, 2016). 

Esses mesmos autores consideram que  

 

o uso de diferentes linguagens nos textos não pode ser visto ingenuamente como uma 

coincidência, mas como sendo escolhas do autor para marcar os sentidos que ele quer 

comunicar. Sendo assim, é preciso que o leitor analise as imagens e recursos não 

verbais, como as fontes, as cores, o leiaute, os destaques e os elementos de fundo, 

entre outros, para que faça uma interpretação do texto considerando seus aspectos 

multimodais que muito contribuem para os sentidos dos textos, reforçando, 

complementando, questionando ou negando o que foi marcado pelo uso dos recursos 

verbais (CORRÊA; COSCARELLI, 2006, p. 1). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Interpretar diferentes formas de linguagem no texto; 

2. Contrastar imagens, recursos verbais e não verbais na seleção de um texto; 

3. Integrar formas de linguagem no texto multimodal; 

4. Atribuir efeito de sentido decorrente do uso de multimodalidade no texto. 

 

 

4.2.8 Forma e conteúdo 

 

 

Como o conteúdo e a forma se relacionam para expressar efetivamente os objetivos 

e o ponto de vista do autor? Forma e conteúdo são conceitos interligados e interdependentes, 

que interferem um no outro. Da mesma maneira que a forma de apresentação das informações 

no texto é determinante para a qualidade do conteúdo, um conteúdo consistente requer aspectos 

relacionados à forma da escrita para expressar os propósitos do autor (OECD, 2019a). 
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Objetivos de aprendizagem 

1. Relacionar forma e conteúdo do texto; 

2. Avaliar a relação entre forma e conteúdo no texto; 

3. Justificar a escolha de um texto pela sua forma e/ou seu conteúdo.  

 

 

4.3 Elementos linguísticos 

 

 

Consideram-se, neste grupo, as variáveis que podem ser relacionadas ao domínio 

do funcionamento da língua, o que compreende a articulação entre vários elementos: a relação 

entre os sons (fonologia), a estruturação de palavras (morfologia), a organização das palavras 

em frases (sintaxe), o significado das palavras (semântica). De que maneira esses elementos se 

relacionam com a leitura? O conhecimento sobre eles, que é compartilhado entre os usuários 

de uma língua, permite que os sujeitos produzam, compreendam e avaliem textos em diferentes 

situações comunicativas (GUIMARÃES, Glossário CEALE). 

 

 

4.3.1 Semântica  

 

 

A semântica dedica-se ao significado das palavras, de acordo com o contexto 

linguístico em que são usadas (CAGLIARI, 1992). 

A semântica deve explicar o significado das mensagens, o que pode ser feito, em 

parte, pela observação das palavras, com base nos conhecimentos que o leitor possui. A 

explicação do significado das palavras pode ocorrer de diversas maneiras: a partir da conexão 

de palavras que se relacionam semanticamente, como o termo braço, que pode ser relacionado 

a palavras como mão, ombro e corpo. Outra alternativa é recorrer a definições como as que 
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encontramos em dicionários. É possível, ainda, explicar o sentido da frase que contém 

determinada palavra, ao atribuir a intenção do uso dela no contexto em que foi empregada. 

Além desses aspectos, é preciso levar em conta que a organização da frase (sintaxe) também 

influencia o sentido das palavras e que cabe à semântica explicar como elementos sintáticos 

podem alterar o significado de uma frase (CEALE). 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006), o autor de um texto idealiza sentidos 

para o texto e o constrói ao buscar induzir o leitor a apreender esses sentidos (denominados de 

efeitos pretendidos). O leitor, por sua vez, constrói e reconstrói os sentidos a seu modo 

(chamados efeitos produzidos), o que nem sempre coincide com os efeitos pretendidos. Dessa 

forma, um mesmo ato de linguagem pode produzir efeitos de sentido diferentes entre os sujeitos 

envolvidos. Segundo esses autores, considera-se que há um conjunto de efeitos possíveis que 

correspondem tanto aos efeitos pretendidos quanto aos efeitos produzidos10. 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Inferir o sentido de palavra ou expressão no texto; 

2. Atribuir intenção ao uso de determinada palavra ou expressão no texto; 

3. Integrar relações sintático-semânticas na construção de sentido do texto. 

 

 

4.3.2 Recursos expressivos 

 

 

Segundo Crystal (1985), em semântica, o recurso expressivo pode ser usado como 

parte de uma categorização, de modo que a significação de um elemento textual pode referir-

se tanto a seu conteúdo emocional quanto a qualquer identidade assumida pelo autor. Outros 

termos podem ser usados com sentido semelhante, como sentido conotativo, emotivo, afetivo. 

 
10 “Efeito de sentido” é um elemento presente em 157 das 1.813 sentenças analisadas. Elas foram analisadas nessa 

categoria e também em outras, como pontuação expressiva. Por exemplo: a sentença descritora “identificar o 

efeito de sentido produzido, em um texto literário, pelo uso intencional de pontuação expressiva (interrogação, 

exclamação, reticências, aspas etc.)” foi analisada com as demais que abordavam “pontuação expressiva”. 
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Câmara Júnior (1986, p. 110) define a expressividade da linguagem como 

“capacidade de emocionar e sugestionar”, que pode ser considerada como objeto de estudo da 

estilística. 

 

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Atribuir efeito de sentido a um recurso expressivo usado no texto. 

 

 

4.3.3 Figuras de linguagem 

 

 

Figuras são aspectos que a linguagem adota com fins expressivos e que se 

distanciam da norma linguística que, em geral, é seguida (CÂMARA JÚNIOR, 1986). 

As figuras envolvem um plano da linguagem (significante ou significado) investido 

pela figura – que se constitui como uma unidade linguística (fonema/grafema, morfema, 

palavra, frase, enunciado) e uma operação lógica acionada (adjunção, supressão, substituição, 

permutação). As figuras de linguagem são usadas, muitas vezes, como instrumentos de 

persuasão, são frequentes em contextos de publicidade e podem estar presentes tanto no texto 

quanto na imagem (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

Considerada como a figura do discurso mais importante (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006), a metáfora pode ser definida como “mecanismo de funcionamento 

da linguagem baseado no princípio de substituição dos elementos, pelo qual cada elemento é 

selecionado de uma série de termos alternativos.” (Flores et al., 2018, n.p.). Segundo Dubois 

et al. (1997), a metáfora tem grande função na construção léxica, de modo que muitos sentidos 

figurados podem ser considerados como metáforas. 

Diferentes autores identificam e categorizam de formas distintas as figuras de 

linguagem. Câmara Júnior (1986) cita outras figuras referentes à mudança de sentido das 

palavras, como a metonímia e a hipérbole. Segundo esse autor, o primeiro termo consiste na 

“ampliação do âmbito de significado de uma palavra ou expressão”, como “ouro”, usado como 
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sinônimo de “dinheiro” (p. 167-168); o segundo é definido como “exagero de significação 

linguística para fim de expressividade”, por exemplo: estou “morrendo de sede” (p. 138). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Diferenciar figuras de linguagem usadas no texto; 

2. Atribuir efeito de sentido para figuras de linguagem usadas no texto. 

 

 

4.3.4 Pontuação  

 

 

A pontuação é um sistema de sinais ideográficos não pronunciáveis, usados para 

segmentar unidades textuais, como parágrafo e frase, e também unidades sintáticas no interior 

da frase (CEALE). 

Considerada como “fenômeno de segmentação gráfica” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006, p. 443), a pontuação separa e reagrupa as diversas unidades do texto, 

e orienta a construção do sentido. Vírgula, ponto e vírgula, ponto, ponto de interrogação e de 

exclamação, travessão, reticências, parênteses e travessão oferecem diversas possibilidades 

para os textos, principalmente aqueles produzidos nos novos suportes eletrônicos. É importante 

ressaltar que a pontuação tem função de subjetividade, fundamental para a produção de sentido 

do texto: ela marca o que o leitor lê de forma interiorizada. Ela também pode ser usada como 

recurso para a oralização de um texto escrito (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).  

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Avaliar a pontuação usada em uma unidade de sentido do texto, segundo propósito 

comunicativo; 

2. Atribuir efeito de sentido decorrente do uso de pontuação expressiva no texto. 
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4.3.5 Marcadores discursivos ou articuladores 

 

 

Marcadores discursivos ou articuladores textuais são formas linguísticas que podem 

ter origem nas classes das conjunções, advérbios e preposições usadas na construção do sentido 

do texto. Têm como função relacionar segmentos textuais de extensão variada (períodos, 

parágrafos, sequências textuais ou partes maiores do texto). Os articuladores podem ser 

categorizados como organizadores textuais, marcadores metadiscursivos ou conectores. Os 

organizadores textuais ordenam o texto em uma sequência, como: em primeiro lugar, em 

segundo lugar, depois, em seguida, entre outros. Os marcadores metadiscursivos são 

empregados para demonstrar um ponto de vista, para que o locutor possa expressar um 

comentário sobre o que ele diz, como: certamente, evidentemente, em resumo, na verdade, em 

relação a, entre outros. Os conectores articulam diferentes partes do texto e expressam uma 

relação entre elementos linguísticos ou do contexto, como: “porque”, “entretanto”, 

“finalmente”, entre outros. Considera-se que uma interpretação inadequada de articuladores 

usados no texto pode comprometer a compreensão (MARINHO, Glossário CEALE). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Relacionar segmentos do texto que são conectados pelo uso de articuladores; 

2. Diferenciar a função de articuladores usados no texto. 

 

 

4.3.6  Estrangeirismo/empréstimo 

 

 

O termo estrangeirismo é usado para indicar o emprego de formas linguísticas de 

uma língua ou dialeto por uma outra língua. O termo “empréstimo” pode ser usado para se 

referir a essa mesma ocorrência. Podem ocorrer empréstimos de diferentes modos: em alguns 

casos, forma e significado são adotados com alguma adaptação (hamburger x hambúrguer); em 

outros, apenas a significação é emprestada e a forma se mantém como o original (download); 
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existem, ainda, aqueles casos em que o significado é emprestado e a forma é traduzida ou 

adaptada (superman x super-homem) (CRYSTAL, 1985).  

 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Interpretar informações que fazem uso de estrangeirismo no texto; 

2. Atribuir efeito de sentido a estrangeirismo usado no texto. 

 

 

4.3.7 Morfossintaxe 

 

 

A morfologia dedica-se ao estudo das palavras em relação à estrutura, à formação 

e à flexão. Em relação à primeira, ela abrange o reconhecimento e a descrição dos elementos 

que constituem a palavra: raiz, radical, tema, vogal temática, prefixo, sufixo e desinência. Tal 

estudo aborda os processos existentes na língua, empregados por seus usuários, para a criação 

de novos itens lexicais. Em português, há três processos de formação de palavras: a derivação, 

a composição e a onomatopeia. A flexão dedica-se ao estudo de variações que ocorrem com 

determinadas categorias gramaticais: em nomes, de gênero, de número e de grau; em verbos, 

flexões de pessoa, tempo e modo (ROCHA, Glossário CEALE).  

A sintaxe tradicional considera a frase como uma sequência de palavras 

independentes de sentido e aborda as relações entre elas e suas funções. A sintaxe estrutural 

evidencia a frase ao buscar suas unidades (sintagmas), relacionadas entre si (relações 

sintagmáticas), organizadas de forma hierárquica. A sintaxe gerativa dedica-se a explicitar os 

mecanismos gramaticais que o usuário de uma língua emprega ao reconhecer, criar e interpretar 

as frases que ele usa. A sintaxe funcional, que considera a língua como instrumento de interação 

social e tem a competência comunicativa como objeto, foca o uso da língua como produção das 

estruturas linguísticas em um determinado contexto (NICOLAU, Glossário CEALE). 

A morfossintaxe refere-se às propriedades ou categorias gramaticais que podem ser 

definidas tanto por princípios morfológicos (estudo da estrutura, formação e flexão das 

palavras) quanto por sintáticos (CRYSTAL, 1985). 
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Objetivo de aprendizagem 

1. Atribuir efeito de sentido a recurso morfossintático empregado no texto. 

 

 

4.3.8 Concordância  

 

 

Designa a relação entre elementos do texto em que a forma de uma palavra tem 

correspondência com a forma de outra à qual ela está relacionada (CRYSTAL, 1985). 

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Avaliar a concordância verbal ou nominal entre elementos que se relacionam no 

texto. 

 

 

4.3.9 Ortografia 

 

 

A ortografia é uma norma, uma convenção ou um acordo social, que unifica a forma 

escrita das palavras e permite que elas sejam lidas segundo seus dialetos variados (MORAIS, 

Glossário CEALE).  

 

Objetivo de aprendizagem 

1. Atribuir efeito de sentido ao uso de recurso ortográfico no texto. 
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4.3.10 Variação linguística  

 

 

Refere-se a variações que podem coexistir entre os modos de falar dos usuários de 

uma língua. Cada variedade linguística possui uma lógica gramatical e suas regras, que serve 

perfeitamente como recurso de interação e integração social para os usuários dela (BAGNO, 

Glossário CEALE). 

 

Objetivos de aprendizagem 

1. Identificar o uso de variação linguística no texto; 

2. Avaliar o uso de variação linguística segundo o propósito do texto. 

 

É importante esclarecer que, em alguns casos, um objetivo apresentado com um 

conceito pode estar relacionado também a outro(s) termo(s). Nessas situações, optou-se por 

alocar o objetivo na categoria considerada como a mais relevante para representar o objetivo, 

segundo as definições apresentadas. 

 

Em síntese, apresenta-se, a seguir, o conjunto final de objetivos de aprendizagem 

em leitura elaborados neste trabalho. Os Quadros 7, 8 e 9 trazem, respectivamente, os objetivos 

relacionados aos elementos contextuais, textuais e linguísticos. 

 

Quadro 7 – Versão final dos objetivos de aprendizagem em leitura - elementos contextuais 
1. Integrar informações sobre o contexto no texto. 

2. Distinguir marcas linguísticas que evidenciam o autor do texto. 

3. Caracterizar o autor do texto. 

4. Atribuir intenção ao autor do texto. 

5. Inferir o público-alvo para o qual o texto foi produzido. 

6. Selecionar marcas linguísticas que se referem ao leitor do texto. 

7. Avaliar o texto segundo o público-alvo para o qual ele foi produzido. 

8. Gerar objetivos para a leitura do texto. 

9. Selecionar texto segundo objetivo de leitura. 

10. Atribuir uma finalidade ao texto. 

11. Relacionar forma e conteúdo do texto ao tempo e lugar de sua produção.  

12. Diferenciar elementos constitutivos de gêneros textuais. 

13. Relacionar gênero às condições de produção do texto. 

14. Hipotetizar suportes possíveis para o texto. 

15. Justificar o suporte, segundo a finalidade do texto. 
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16. Atribuir o tema do texto. 

17. Relacionar o conteúdo temático ao gênero do texto. 

18. Avaliar a forma de tratamento dada ao conteúdo do texto. 

19. Comparar forma e conteúdo de textos tematicamente relacionados. 

20. Selecionar marcas linguísticas no texto que fazem referência a outro texto. 

21. Justificar referência a outro texto. 

22. Integrar informações de dois ou mais textos tematicamente relacionados. 

23. Distinguir diferentes pontos de vista no texto.  

24. Integrar conhecimentos prévios às informações do texto. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quadro 8 – Versão final dos objetivos de aprendizagem em leitura - elementos textuais 
1. Relacionar segmentos que possuem interdependência de sentido no texto. 

2. Conectar segmentos por referenciação no texto. 

3. Diferenciar recursos de progressão temática no texto. 

4. Conectar segmentos do texto pelo uso de mecanismos de coesão.   

5. Avaliar a função de mecanismos que relacionam partes do texto. 

6. Sintetizar o assunto do texto. 

7. Contrastar assuntos do texto. 

8. Relacionar assunto e finalidade do texto. 

9. Hipotetizar sobre o assunto do texto. 

10. Integrar informações que se associam no texto. 

11. Sintetizar a ideia principal do texto. 

12. Contrastar opiniões expressas no texto. 

13. Selecionar marcas linguísticas usadas para expressar opinião no texto. 

14. Distinguir fato de opinião relativa a esse fato no texto. 

15. Atribuir a intenção da expressão de opinião no texto.  

16. Localizar informação explícita no texto. 

17. Interpretar informação explícita no texto. 

18. Hierarquizar informações no texto. 

19. Inferir informação implícita no texto. 

20. Sequenciar informações no texto. 

21. Comparar informações no texto. 

22. Sintetizar informações no texto. 

23. Integrar informações explícitas e implícitas no texto. 

24. Avaliar informação do texto segundo objetivos de leitura.  
25. Distinguir a tese do texto. 

26. Integrar a tese aos argumentos que a sustentam do texto. 

27. Diferenciar recursos argumentativos usados no texto. 

28. Avaliar a argumentação desenvolvida no texto. 

29. Caracterizar elemento descrito no texto. 

30. Atribuir função para formas linguísticas usadas em descrição no texto. 

31. Categorizar elementos da narrativa no texto; 

32. Relacionar marcas linguísticas aos elementos da narrativa no texto; 

33. Relacionar personagens no texto; 

34. Avaliar mudanças do texto decorrentes da alteração do foco narrativo. 

35. Selecionar marcas linguísticas usadas para expressar ordem ou instrução no texto. 

36. Integrar conceitos inter-relacionados no texto. 

37. Interpretar diferentes formas de linguagem no texto. 

38. Contrastar imagens, recursos verbais e não verbais na seleção de um texto. 

39. Integrar formas de linguagem no texto multimodal. 
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40. Atribuir efeito de sentido decorrente do uso de multimodalidade no texto. 

41. Relacionar forma e conteúdo do texto. 

42. Avaliar a relação entre forma e conteúdo do texto. 

43. Justificar a escolha de um texto pela sua forma e/ou seu conteúdo.  
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quadro 9 – Versão final dos objetivos de aprendizagem em leitura - elementos linguísticos 
1. Inferir o sentido de palavra ou expressão no texto. 

2. Atribuir intenção ao uso de determinada palavra ou expressão no texto. 

3. Integrar relações sintático-semânticas na construção de sentido do texto. 

4. Atribuir efeito de sentido a um recurso expressivo usado no texto. 

5. Diferenciar figuras de linguagem usadas no texto. 
6. Atribuir efeito de sentido para figuras de linguagem usadas no texto. 

7. Avaliar a pontuação usada em uma unidade de sentido do texto, segundo propósito 

comunicativo. 

8. Atribuir efeito de sentido decorrente do uso de pontuação expressiva no texto. 

9. Relacionar segmentos do texto que são conectados pelo uso de articuladores. 

10. Diferenciar a função de articuladores usados no texto. 

11. Interpretar informações que fazem uso de estrangeirismo no texto. 

12. Atribuir efeito de sentido a estrangeirismo usado no texto. 

13. Atribuir efeito de sentido a um recurso morfossintático empregado no texto. 

14. Avaliar a concordância verbal ou nominal entre elementos que se relacionam no texto. 

15. Atribuir efeito de sentido ao uso de recurso ortográfico no texto. 

16. Identificar o uso de variação linguística no texto. 

17. Justificar o uso de variação linguística segundo o propósito do texto. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Neste capítulo, apresentou-se um conjunto de objetivos de aprendizagem em 

leitura. Entende-se que essa produção se coloca como uma proposição que pode contribuir para 

o debate sobre a importância de haver maior especificação dos objetivos que orientam a 

avaliação e também o ensino de leitura. Os objetivos produzidos não têm a pretensão de esgotar 

todas as possibilidades oferecidas pelo problema que deu origem a esta pesquisa: elaborar 

objetivos de aprendizagem com base em sentenças descritoras oriundas de itens de avaliações 

externas de Língua Portuguesa e de documentos curriculares. . Novos estudos e discussões 

podem levar à revisão e reelaboração dos objetivos aqui apresentados. 

No quinto e último capítulo, aborda-se a nova matriz de Língua Portuguesa do 

SAEB (MEC, 2019), para uma análise das habilidades apresentadas nesse documento, à luz do 

referencial teórico e do trabalho empírico desenvolvido no presente estudo. 
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5 ANÁLISE  

 

 

Este capítulo traz uma análise da nova matriz de referência para os testes cognitivos 

de Língua Portuguesa do SAEB (BRASIL, 2018). Destaca-se a importância desse sistema, pela 

produção de informações sobre qualidade e equidade e sobre a eficiência da educação básica 

brasileira, nas últimas três décadas.  

Os estudos teóricos e o trabalho empírico desenvolvidos serão usados como 

elementos para a análise de habilidades da matriz de Língua Portuguesa do SAEB. A versão da 

matriz utilizada faz parte do conjunto de documentos que devem orientar a elaboração dos 

instrumentos de avaliação das edições futuras do SAEB11.  

É preciso destacar a diferença entre a notação usada nesses dois materiais. De 

acordo com o que foi apresentado no capítulo 1, adotamos o termo “objetivos de aprendizagem” 

para indicar o que se espera que os alunos desenvolvam como resultado da aprendizagem, em 

conformidade com a recomendação do CNE. Na nova matriz do SAEB, para se referir ao 

mesmo conceito, usa-se o termo “habilidades”. 

As novas matrizes foram elaboradas ao longo do ano de 2018 e ainda não estavam 

disponíveis para consulta quando esta pesquisa foi iniciada. A versão anterior de Língua 

Portuguesa tinha 15 habilidades (ou descritores) para o 5º ano e 21 para o 9º ano do Ensino 

Fundamental. Na prática, com o passar dos anos, esse número foi ampliado por diferentes atores 

pedagógicos, seja na produção de currículos, seja na preparação de avaliações, como se 

observou no trabalho realizado nesta dissertação, o que resultou em um conjunto mais amplo 

de habilidades, em comparação à antiga matriz. 

 

 

  

 
11 A versão utilizada neste trabalho foi divulgada no final de 2018. Segundo o INEP, ela ainda será validada. As 

matrizes de Língua Portuguesa e Matemática anteriores serão mantidas até 2021, para que seja possível observar 

a evolução do IDEB, que utiliza os resultados desses testes e, consequentemente, para acompanhar se as metas 

estabelecidas no PNE estão sendo alcançadas. 
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5.1 A Taxonomia Revisada de Bloom e a nova matriz do SAEB  

 

 

A Taxonomia Revisada de Bloom, exposta detalhadamente no terceiro capítulo, é 

um dos referenciais teóricos adotados no presente estudo. Ela também é citada como uma das 

fontes consultadas na elaboração do novo SAEB. De acordo com o INEP (BRASIL, 2018, p. 

62): 

 

a partir do estudo das habilidades da BNCC, dos referenciais das avaliações 

internacionais e de uma taxonomia de aprendizagem (ANDERSON et al., 2014), 

definiram-se para Linguagens quatro Eixos Cognitivos que configuram os objetivos 

educacionais a serem avaliados em larga escala pelo Saeb. 

 

Além disso, esse modelo conceitual influenciou a definição tanto dos eixos 

cognitivos da matriz de Ciências da Natureza, quanto dos verbos empregados nas habilidades 

da matriz de Matemática (BRASIL, 2018). 

Algumas contribuições desse referencial, que se relacionam aos elementos da 

matriz em análise, podem ser destacadas: 1) os conceitos relacionados à elaboração de objetivos 

que expressam, de forma clara, por meio de verbos e substantivos, o que os alunos devem 

aprender; 2) o uso de determinados verbos que possuem significados específicos, não 

ambíguos, para expressar processos cognitivos de complexidade distintos; e 3) a identificação 

dos objetos de conhecimento nos objetivos, por meio de substantivos associados aos processos 

cognitivos. 

Entretanto, considera-se que a taxonomia não deve ser seguida “à risca”, de maneira 

rígida. Dessa forma, entende-se que ela pode ser integrada a outros referenciais teóricos, 

conforme indicado nas matrizes do SAEB e como também foi feito neste estudo. Os próprios 

autores da taxonomia assinalam que a versão revisada pode ser adaptada, de acordo com as 

necessidades das diferentes áreas em que ela é usada: 

  

como a estrutura original, nossa revisão será mais benéfica para quem a adaptar aos 

seus propósitos. [...] Embora a revisão, por necessidade, tenha sido desenvolvida 

como uma estrutura geralmente aplicável, incentivamos fortemente os usuários a 

adaptá-la de forma criativa aos seus requisitos particulares (ANDERSON et al., 2014, 

p. 259, tradução nossa). 
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5.2 Os textos nas tarefas de leitura 

  

 

O texto, como unidade de sentido, é fundamental para a realização de qualquer 

atividade que envolva a leitura. Isso quer dizer que uma tarefa leitora, elaborada para alcançar 

determinado objetivo, sempre será realizada a partir de um texto. 

Com base no modelo conceitual adotado nesta pesquisa, optou-se por não 

especificar as características dos textos nos objetivos de aprendizagem. O processo cognitivo e 

o objeto de conhecimento de cada objetivo elaborado devem valer para diferentes textos. Para 

ilustrar, podemos considerar o objetivo “localizar uma informação explícita no texto”. Nesse 

caso, esse mesmo objetivo pode estar relacionado a textos de diferentes gêneros (notícia, conto, 

chat, anúncio, entre tantos outros) ou de tipos variados (narrativo, descritivo, injuntivo etc.). 

Não seria viável diferenciar os textos nos objetivos, pois teríamos um grande número deles, 

com diferenças apenas entre os textos.  

Entretanto, considera-se que essa especificação é necessária em outros tipos de 

materiais. Em sentenças descritoras de itens de avaliação, por exemplo, o texto que vai ser 

usado na tarefa proposta precisa ser discriminado e deve incluir não só as informações sobre os 

gêneros e os tipos, como também informações que possibilitem a determinação da 

complexidade do texto como: o vocabulário, a familiaridade com o assunto, a presença de 

estruturas sintáticas mais simples ou complexas. A pesquisa e a seleção de conceitos que 

possam orientar a classificação e a seleção de textos para avaliações é uma tarefa que foge ao 

objetivo deste trabalho.  

Assim como nos objetivos de aprendizagem, o SAEB não faz essa especificação na 

maior parte das habilidades da sua nova matriz. Existem, ainda, algumas habilidades da matriz 

que não trazem indicações sobre os textos, que ficam subentendidas. Por exemplo: localizar 

informação explícita; reconhecer os usos da pontuação; analisar relações de causa e 

consequência; e analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso dos adjetivos.  

Em alguns casos, entretanto, características como tipo, gênero, suporte ou meio de 

circulação do texto, complementam as habilidades da matriz. Aquelas em que se pode observar 

esses aspectos estão indicadas a seguir: 
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- Identificar elementos constitutivos de textos narrativos; 

- Reconhecer diferentes modos de organização composicional de textos em versos; 

- Identificar as marcas de organização de textos dramáticos; 

- Identificar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio 

jornalístico/midiático; 

- Identificar formas de organização de textos normativos, legais e/ou reivindicatórios; 

- Identificar elementos constitutivos de gêneros de divulgação científica; 

- Analisar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio literário; 

- Analisar a intertextualidade entre textos literários ou entre eles e outros textos verbais 

ou não verbais; 

- Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos em textos literários; 

- Analisar informações apresentadas em gráficos, infográficos ou tabelas; 

- Analisar marcas de parcialidade em textos jornalísticos; 

- Analisar a relação temática entre diferentes gêneros jornalísticos; 

- Analisar os efeitos de sentido decorrentes dos mecanismos de construção de textos 

jornalísticos/midiáticos. 

 

Percebe-se, pelo exame das habilidades anteriores, que alguns gêneros foram 

selecionados na composição da matriz do novo SAEB. São eles: textos dramáticos; gráficos, 

infográficos ou tabelas; gêneros de divulgação científica; textos normativos, legais e/ou 

reivindicatórios. Além desses, são citados os textos narrativos, em versos e, também, aqueles 

que podem ser encontrados em suportes literários e jornalísticos/midiáticos. 

Essas habilidades que especificam os textos podem ser encontradas em Leitura, um 

dos eixos que compõem a estrutura da matriz, apresentada a seguir. 
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5.3 A nova matriz de Língua Portuguesa do SAEB  

 

 

Segundo o INEP, as matrizes de avaliação do SAEB, que já estavam em processo 

de revisão na última década, foram atualizadas para serem alinhadas à BNCC, em atendimento 

à Resolução CNE/CP nº. 2 (BRASIL, 2018). Como resultado, chegou-se à nova matriz de 

Língua Portuguesa, composta pelos eixos cognitivo e do conhecimento, representados no 

Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Estrutura da Matriz de Língua Portuguesa 

  

Eixos cognitivos 

 

Eixos do 

Conhecimento 

Reconhecer Analisar Avaliar Produzir 

Leitura     

Análise linguística/ 

Semiótica 

    

Produção de textos     

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2018) 

 

Segundo Brasil (2018, p. 55): 

 

a mensuração que se pretende fazer terá como ponto de partida a configuração de 

cruzamento entre elementos do Eixo do Conhecimento (composto por objetos de 

conhecimento dos componentes curriculares da BNCC) e do Eixo Cognitivo. Desse 

cruzamento resultarão habilidades que guiarão a construção do teste. 

 

 

5.3.1 Eixos do conhecimento 

 

 

Na matriz, três eixos são usados para categorizar os objetos de conhecimento e as 

temáticas da área: leitura, análise linguística/semiótica e produção de textos. Este último prevê 

a avaliação das dimensões das práticas de uso e de reflexão linguística inter-relacionadas e traz 



113 

a seguinte habilidade prevista para o 5º e o 9º anos, resultante do cruzamento dos eixos produzir 

(cognitivo) e produção de textos (conhecimento): 

 

- Produzir texto em língua portuguesa, de acordo com o gênero textual e o tema 

demandados.  

 

Essa habilidade não será comentada, já que a presente pesquisa não se volta para a 

produção de textos. 

Segundo Brasil (2018), os eixos do conhecimento foram definidos em alinhamento 

à forma de organização desse componente curricular na BNCC. A leitura é considerada como 

uma forma de linguagem que se concretiza por meio de textos, que pertencem a diferentes 

gêneros. Nos Anos Iniciais, são avaliados o reconhecimento e a identificação dos elementos 

composicionais e estilísticos do texto que contribuem para o reconhecimento do gênero nesse 

eixo. Além disso, está prevista a avaliação da habilidade de inferir informações, recursos de 

persuasão, fidedignidade de informações e elementos multissemióticos do texto. 

Nos Anos Finais, há um aumento na variedade e complexidade de textos literários 

e não literários explorados. Estratégias e procedimentos de leitura, compreensão de efeitos de 

sentido, características composicionais e estilísticas dos textos serão avaliados na nova matriz. 

Além disso, inclui-se a habilidade de reconhecer e de analisar a presença de valores sociais, 

culturais e humanos; os efeitos de humor, ironia e crítica; o grau de parcialidade e fidedignidade 

das informações veiculadas nos textos; e a intertextualidade (BRASIL, 2018).  

A seguir, os objetos de conhecimento avaliados nesses dois eixos foram listados. 

Entende-se que os objetos de conhecimento são os elementos do texto sobre os quais os 

processos cognitivos atuam. Em alguns casos, há informações complementares (sobre os textos, 

por exemplo), transcritas da matriz de habilidades, para uma melhor compreensão desses itens.  

 

Leitura: 

- Ideia central; 

- Informação (explícita, implícita); 

- Informações apresentadas em gráficos, infográficos ou tabelas; 
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- Fidedignidade de informações sobre um mesmo fato; 

- Gêneros textuais; 

- Elementos constitutivos da narração; 

- Modos de organização composicional de textos em versos; 

- Marcas de organização de textos dramáticos; 

- Elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio jornalístico/midiático; 

- Elementos constitutivos de gêneros de divulgação científica; 

- Elementos constitutivos de gêneros textuais; 

- Formas de organização de textos normativos, legais e/ou reivindicatórios; 

- Elementos constitutivos de textos literários; 

- Teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos; 

- Marcas de parcialidade em textos jornalísticos; 

- Diferentes graus de parcialidade em textos jornalísticos; 

- Presença de valores sociais, culturais e humanos; 

- Construção de sentidos de textos em versos; 

- Uso de recursos persuasivos12; 

- Efeitos de humor, ironia e/ou crítica; 

- Relações de causa e consequência; 

- Fatos e opiniões; 

- Sentido de palavras ou expressões; 

- Intertextualidade entre textos; 

- Relação temática entre textos jornalísticos; 

- Efeitos de sentido produzido pelo uso de formas de apropriação textual; 

- Efeitos de sentido decorrentes dos mecanismos de construção de textos 

jornalísticos/midiáticos; 

 
12 Na matriz do 9º ano, esse objeto de conhecimento é identificado como “uso de recursos de persuasão”. 
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- Efeitos de sentido de recursos multissemióticos. 

 

Análise linguística/semiótica: 

- Usos da pontuação; 

- Significado de palavras derivadas de seus afixos; 

- Mecanismos de progressão; 

- Mecanismos de referenciação; 

- Recursos de modalização; 

- Efeitos de sentido de verbos de enunciação; 

- Efeitos de sentido decorrentes do uso dos adjetivos; 

- Efeitos de sentido decorrentes do uso dos advérbios; 

- Uso de figuras de linguagem como estratégia argumentativa; 

- Efeitos de sentido dos tempos, modos e/ou vozes verbais; 

- Mecanismos de progressão textual; 

- Processos de referenciação; 

- Variedades linguísticas; 

- Adequação das variedades linguísticas; 

- Efeitos de sentido produzidos pelo uso de modalizadores; 

- Eficácia de argumentos; 

- Eficácia das estratégias argumentativas. 

 

De modo geral, esses elementos podem ser relacionados aos objetos de 

conhecimento das sentenças do corpus, ainda que existam diferenças entre os termos usados 

para nomear os objetos de conhecimento da área. Na matriz, temos “textos multissemióticos”, 

enquanto no conjunto de objetivos, o equivalente a esse termo seria “textos multimodais” ou 

“multimodalidade”. 
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Há alguns objetos de conhecimento das habilidades, entretanto, que são 

determinados pela especificação relacionada à característica do texto, aspecto já comentado 

anteriormente. É o caso de “marcas de parcialidade em textos jornalísticos”; “diferentes graus 

de parcialidade em textos jornalísticos”; “construção de sentidos de textos em versos”, por 

exemplo. 

Como as habilidades resultam da combinação dos dois eixos (conhecimento e 

cognitivo), os itens citados anteriormente serão analisados em associação aos processos 

cognitivos a que estão relacionados. 

No conjunto total das 52 habilidades da matriz, seis objetos de conhecimento 

constam em mais de uma habilidade e são associados a processos cognitivos distintos. As 

habilidades que os abordam são apresentadas a seguir. 

 

1. Informações:  

5º ano: localizar informação explícita; analisar informações apresentadas em gráficos, 

infográficos ou tabelas; inferir informações implícitas em texto; avaliar a fidedignidade 

de informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias; 

9º ano: inferir informações implícitas em distintos textos; avaliar a fidedignidade de 

informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias. 

2. Variedades linguísticas:  

5º ano: identificar as variedades linguísticas em textos; 

9º ano: analisar as variedades linguísticas em textos; avaliar a adequação das variedades 

linguísticas em contextos de uso.  

3. Elementos constitutivos de textos:   

5º ano: identificar elementos constitutivos de textos narrativos; analisar elementos 

constitutivos de gêneros textuais diversos; 

9º ano: identificar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio 

jornalístico/midiático; identificar elementos constitutivos de gêneros de divulgação 

científica; analisar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio literário. 

4. Mecanismos de progressão textual:  

5º ano: identificar os mecanismos de progressão textual; 
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9º ano: analisar os mecanismos que contribuem para a progressão textual. 

5. Uso(s) da pontuação:  

5º ano: reconhecer os usos da pontuação; analisar os efeitos de sentido decorrentes do 

uso da pontuação. 

6. Uso de recursos persuasivos/de persuasão:  

5º ano: analisar o uso de recursos de persuasão em textos verbais e/ou multimodais; 

9º ano: identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais. 

 

A partir da comparação dos itens anteriores, é possível observar que, nos cinco 

primeiros, há um aumento de complexidade do 5o para o 9o ano. No último item (uso de recursos 

persuasivos/de persuasão), entretanto, a habilidade com processo cognitivo de maior nível de 

complexidade apresenta-se no 5o ano, com base na Taxonomia Revisada de Bloom. 

De acordo com o modelo teórico citado, no 9o ano, o que se espera do aluno é que 

ele identifique (recupere da memória) recursos persuasivos usados em textos. No entanto, esse 

objeto de conhecimento (recursos de persuasão) exige que o leitor atribua uma intenção ao autor 

(a de persuadir), ao discriminar recursos de persuasão e/ou opiniões subjacentes ao texto, a 

partir das pistas que encontra no material lido. Nessa forma de entendimento, pautada nos 

estudos realizados, entende-se que a abordagem desse objeto de conhecimento exige processos 

cognitivos de maior nível de complexidade no 9o ano do que o sugerido na matriz.  

Na seção seguinte, a análise dos objetos do eixo conhecimento será ampliada, à luz 

do debate sobre os processos cognitivos. 
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5.3.2 Eixos cognitivos 

 

 

Segundo Brasil (2018), os eixos cognitivos (reconhecer, analisar, avaliar e 

produzir) foram definidos como resultado de estudos feitos com base em referenciais de 

avaliações internacionais, como o PISA, e na Taxonomia Revisada de Bloom. Além desses, a 

BNCC também foi consultada e, nela, foram selecionados verbos que traduzem processos 

cognitivos para serem usados nas habilidades da matriz, tais como reconhecer, identificar, 

relacionar, compreender, distinguir, comparar e analisar. Outros verbos, como participar, 

compor, debater, explorar e discutir, que podem ser encontrados nas habilidades da BNCC, não 

foram empregados na matriz, pois se considera que são verbos que descrevem atividades e não 

aprendizados.  

No primeiro capítulo desta dissertação, discutiu-se a importância do uso de verbos 

que expressem comportamentos evidentes, observáveis em uma situação de aprendizagem, na 

redação dos objetivos. Dessa forma, aqueles que indicam ações internas ao indivíduo devem 

ser evitados. Além disso, a Taxonomia Revisada também enfatiza o uso de verbos não 

ambíguos em objetivos, como se viu no capítulo 3. 

 

 

5.3.2.1 Reconhecer 

 

 

Na matriz, o eixo cognitivo reconhecer “relaciona-se à distinção e à seleção de uma 

determinada informação, assim como à busca por uma informação relevante para a construção 

do conhecimento” (BRASIL, 2018, p. 62).  

Na Taxonomia Revisada de Bloom, reconhecer é uma das categorias de processos 

cognitivos que pressupõe a recuperação de uma informação da memória, com vistas a compará-

la a outra dada. Identificar e localizar são termos alternativos para o processo cognitivo 

reconhecer, segundo a taxonomia.  

Esses três verbos são usados nas habilidades da matriz do eixo cognitivo reconhecer 

(Quadro 11). 
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Quadro 11 – Habilidades do eixo cognitivo reconhecer 

 5º ano 9º ano 

Leitura  1 Identificar a ideia central do texto; 

2 Localizar informação explícita; 

3 Reconhecer diferentes gêneros textuais; 

4 Identificar elementos constitutivos de 

textos narrativos; 

5 Reconhecer diferentes modos de 

organização composicional de textos em 

versos; 

6 Identificar as marcas de organização de 

textos dramáticos. 

1 Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos verbais e não 

verbais; 

2 Identificar elementos constitutivos de 

textos pertencentes ao domínio 

jornalístico/midiático; 

3 Identificar formas de organização de 

textos normativos, legais e/ou 

reivindicatórios; 

4 Identificar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e argumentos em textos; 

5 Identificar elementos constitutivos de 

gêneros de divulgação científica. 

Análise 

linguística/ 

Semiótica 

1 Reconhecer os usos da pontuação; 

2 Reconhecer em textos o significado de 

palavras derivadas a partir de seus afixos; 

3 Identificar as variedades linguísticas em 

textos; 

4 Identificar os mecanismos de 

progressão textual; 

5 Identificar os mecanismos de 

referenciação lexical e pronominal. 

1 Identificar os recursos de modalização 

em textos diversos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2018) 

 

Segundo Brasil (2018, p. 62), no eixo reconhecer, “são priorizados conhecimento 

de detalhes e de aspectos específicos, tais como: elementos constitutivos, características, 

categorias, funções, recursos, padrões, valores, finalidade, usos e mecanismos”.  

De acordo com essa definição, conhecimentos factuais (detalhes e aspectos 

específicos) e conceituais (classificação e categorias, por exemplo) são associados à categoria 

reconhecer na matriz. Em relação a esse aspecto, há um distanciamento entre a matriz e a 

Taxonomia Revisada de Bloom, já que a segunda propõe, por entender que alguns objetos de 

conhecimento exigem processos cognitivos mais complexos do que os associados ao verbo 

reconhecer, este não deve ter sentidos diferentes em uma mesma matriz.  

O mesmo ocorre em relação ao verbo identificar. Esse verbo foi encontrado em 

muitas sentenças descritoras usadas no corpus da pesquisa, assumindo significados variados. 

Ao ser empregado para indicar sentidos diversos, esse verbo torna-se ambíguo, pela falta de 

precisão sobre o que ele realmente indica. Em relação a essa questão, a taxonomia insiste no 
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uso de verbos com significados específicos, no contexto dos processos cognitivos. Segundo o 

modelo teórico em questão, o verbo identificar implica localizar uma parte de informação na 

memória de longo prazo que coincida ou seja coerente com uma questão proposta.  

No conjunto de habilidades do eixo reconhecer, encontram-se os seguintes 

objetivos com o verbo identificar: 

 

- Identificar a ideia central do texto;  

- Identificar elementos constitutivos de textos narrativos; 

- Identificar as variedades linguísticas em textos;  

- Identificar os mecanismos de progressão textual;  

- Identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais; 

- Identificar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio 

jornalístico/midiático; 

- Identificar formas de organização de textos normativos, legais e/ou reivindicatórios; 

- Identificar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos; 

- Identificar elementos constitutivos de gêneros de divulgação científica;  

- Identificar os recursos de modalização em textos diversos. 

 

Entende-se que objetos de conhecimento presentes nessas habilidades (ideia 

central, elementos constitutivos de textos, variedades linguísticas, mecanismos de progressão 

textual, recursos persuasivos) requerem o uso de processos cognitivos de complexidades 

bastante distintas. O leitor pode identificar variedades linguísticas no texto, ao recorrer a seu 

conhecimento sobre esse tópico, o que não pode ser dito quando se trata da ideia central do 

texto ou do uso de diferentes recursos de progressão textual, que podem demandar mais do que 

a simples recuperação de uma informação da memória.  

Para identificar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos, 

o leitor precisa ir além da localização ou da recuperação de uma informação da memória. É 

preciso que ele diferencie, entre as várias informações do texto, aquelas que o autor utiliza para 



121 

defender uma tese, ou para desenvolver a argumentação ou, ainda, as que foram usadas para 

expressar uma opinião.  

Com base nessas afirmações, conclui-se que, na matriz do SAEB, o verbo 

identificar foi usado para indicar operações mentais distintas, o que pode ser considerado 

ambíguo. 

Ainda nesse eixo, destacam-se, mais uma vez, as características dos textos que 

foram selecionados na composição das seguintes habilidades: 

 

- Identificar elementos constitutivos de textos narrativos; 

- Identificar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio 

jornalístico/midiático; 

- Identificar elementos constitutivos de gêneros de divulgação científica.  

 

Essa forma de caracterizar os textos abrange uma gama de possibilidades 

(narrativos, pertencentes ao domínio jornalístico/midiático e gêneros de divulgação científica), 

o que quer dizer que essas características não especificam o texto. Como se trata de apenas um 

processo cognitivo (identificar) e o mesmo objeto de conhecimento (elementos constitutivos do 

texto), essas três habilidades poderiam ser unificadas? Além disso, não seria necessário usar 

um processo cognitivo mais complexo para abordar esse objeto de conhecimento, dado à 

importância dos elementos constitutivos dos textos nas atividades de leitura?  

Um último aspecto pode ser pontuado a respeito de outras habilidades do eixo 

reconhecer. De acordo com Brasil (2018, p. 57-58), o novo SAEB deve avaliar “o 

reconhecimento e a identificação dos elementos constitutivos composicionais e estilísticos que 

organizam o texto e que contribuem para seu reconhecimento como pertencente a determinado 

gênero”. Entende-se que esses tópicos estão representados em habilidades como: 

 

- Reconhecer diferentes modos de organização composicional de textos em versos; 

- Identificar as marcas de organização de textos dramáticos; 

- Identificar formas de organização de textos normativos, legais e/ou reivindicatórios. 
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Mais uma vez, com base na Taxonomia Revisada de Bloom, reconhecer e 

identificar são associados à retenção de conhecimento. Nesse sentido, entende-se que essas 

habilidades se voltam para a memorização de formas de organização dos tipos ou gêneros de 

textos indicados nelas. Processos cognitivos de categorias com maior complexidade, como 

compreender ou analisar, podem gerar práticas de leitura que vão além da memorização dos 

objetos de conhecimento citados. Dessa forma, as tarefas de leitura podem se concretizar em 

práticas nas quais o leitor integra seus conhecimentos ao material lido, ou relaciona o texto com 

informações que estão fora dele, por exemplo. 

 

 

5.3.2.2 Analisar 

 

 

O segundo eixo cognitivo, analisar, envolve o entendimento sobre a relação 

interdependente entre as partes, a fim de alcançar a estrutura global do objeto de conhecimento, 

com o reconhecimento dos princípios organizacionais (BRASIL, 2018).  

O Quadro 12 apresenta as habilidades desse eixo cognitivo. 
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Quadro 12 – Habilidades do eixo cognitivo analisar 

 5º ano 9º ano 

Leitura  1 Analisar elementos constitutivos 

de gêneros textuais diversos; 

2 Analisar relações de causa e 

consequência; 

3 Analisar o uso de recursos de 

persuasão em textos verbais e/ou 

multimodais; 

4 Distinguir fatos de opiniões em 

textos; 

5 Analisar informações apresentadas 

em gráficos, infográficos ou tabelas; 

6 Inferir informações implícitas em 
textos; 

7 Inferir o sentido de palavras ou 

expressões em textos; 

8 Analisar os efeitos de sentido de 

recursos multissemióticos em textos 

que circulam em diferentes suportes; 

9 Analisar a construção de sentidos 

de textos em versos com base em 

seus elementos constitutivos. 

1 Analisar elementos constitutivos de textos 

pertencentes ao domínio literário; 

2 Analisar a intertextualidade entre textos 

literários ou entre estes e outros textos verbais 

ou não verbais; 

3 Inferir a presença de valores sociais, culturais 

e humanos em textos literários; 

4 Analisar efeitos de sentido produzido pelo 

uso de formas de apropriação textual 

(paráfrase, citação etc.); 

5 Inferir informações implícitas em distintos 

textos; 
6 Distinguir fatos de opiniões em textos; 

7 Inferir, em textos multissemióticos, efeitos 

de humor, ironia e/ou crítica; 

8 Analisar marcas de parcialidade em textos 

jornalísticos; 

9 Analisar a relação temática entre diferentes 

gêneros jornalísticos; 

10 Analisar os efeitos de sentido decorrentes 

dos mecanismos de construção de textos 

jornalísticos/midiáticos. 

Análise 

linguística/ 

Semiótica 

1 Analisar os efeitos de sentido 

decorrentes do uso da pontuação; 

2 Analisar os efeitos de sentido de 

verbos de enunciação; 

3 Analisar os efeitos de sentido 

decorrentes do uso dos adjetivos; 

4 Analisar os efeitos de sentido 

decorrentes do uso dos advérbios. 

 

1. Analisar o uso de figuras de linguagem 

como estratégia argumentativa; 

2. Analisar os efeitos de sentido dos tempos, 

modos e/ou vozes verbais com base no 

gênero textual e na intenção comunicativa; 

3. Analisar os mecanismos que contribuem 

para a progressão textual; 

4. Analisar os processos de referenciação 

lexical e pronominal; 

5. Analisar as variedades linguísticas em 

textos; 

6. Analisar os efeitos de sentido produzidos 

pelo uso de modalizadores em textos diversos. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2018) 

 

Analisar, distinguir e inferir foram os únicos verbos empregados nas habilidades 

desse eixo, que deve priorizar os seguintes objetos de conhecimento: 

 

comparação de informações ou elementos constitutivos; análise de emprego de 

recursos, mecanismos ou estratégias; análise de organização, relação e produção; 

distinção de fatos, inferência de informações, valores e sentidos produzidos; 

interpretação de características, formas e estilos; contraposição de perspectivas 

(BRASIL, 2018, p. 62).  
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  Na Taxonomia Revisada de Bloom, os dois primeiros verbos pertencem à 

categoria analisar, enquanto inferir é um dos sete subprocessos da categoria compreender. A 

partir da definição do eixo analisar na matriz do SAEB e das habilidades a ele relacionadas, 

conclui-se que ele engloba processos das duas categorias citadas. 

De acordo com a taxonomia, os processos da categoria compreender referem-se às 

operações mentais que os estudantes colocam em ação quando “constroem pontes” entre o que 

eles já sabem e as mensagens de comunicações elaboradas com diferentes formas de linguagem. 

Os processos da categoria analisar, por sua vez, estão envolvidos na desconstrução do todo (que 

pode ser um texto), para que suas partes sejam relacionadas umas às outras e à estrutura em 

geral ou ao propósito da comunicação. É o que ocorre quando o leitor vai além do significado 

literal das informações do texto e integra informações de partes do texto ou de uma parte com 

o todo, por exemplo. 

Com base nessas definições, considera-se que compreender e analisar são 

categorias com significativa importância para a leitura. Juntas, reúnem 10 processos cognitivos: 

interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar e explicar na primeira; 

diferenciar, organizar e atribuir na segunda. Além disso, para cada um desses processos, há 

termos correlatos que também podem ser usados na elaboração de objetivos.  

Diferentes tipos de conhecimento requerem o uso de processos cognitivos distintos, 

segundo a Taxonomia Revisada de Bloom. Ainda que alguns deles possam ser mais usados em 

contextos de atividades diárias de sala de aula do que em avaliações de larga escala, como o 

SAEB, pode-se dizer que a matriz foi bastante econômica na escolha dos verbos usados para 

indicar os processos cognitivos nas habilidades desse eixo. No eixo análise 

linguística/semiótica, o verbo analisar foi usado em 100% das habilidades, tanto para o 5º 

quanto para o 9º ano. Já no eixo leitura, o verbo analisar aparece em mais de 60% das 

habilidades do 5º ano e, no 9º ano, esse verbo foi usado em 60% das habilidades do eixo.   
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5.3.2.3 Avaliar 

 

 

O terceiro eixo cognitivo, avaliar, implica em realizar “julgamentos baseados em 

critérios e padrões qualitativos e quantitativos para atendimento de um determinado objetivo. 

Nesse sentido, há a possibilidade de estabelecer julgamentos, críticas, justificativas e 

recomendações” (BRASIL, 2018, p. 62). Essa definição aproxima-se bastante do conceito da 

categoria avaliar, da Taxonomia Revisada de Bloom, que pressupõe o uso de padrões de 

performance com critérios bem definidos (qualidade, efetividade, eficiência, consistência) para 

fazer julgamentos. 

As habilidades desse eixo estão listadas a seguir, no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Habilidades do eixo cognitivo avaliar 

 5º ano 9º ano 

Leitura  1 Avaliar a fidedignidade de 

informações sobre um mesmo fato 

veiculadas em diferentes mídias. 

1 Avaliar diferentes graus de 

parcialidade em textos jornalísticos; 

2 Avaliar a fidedignidade de 

informações sobre um mesmo fato 

divulgado em diferentes veículos e 

mídias. 

Análise 

linguística/ 

Semiótica 

1 Julgar a eficácia de argumentos em 

textos. 

 

1 Avaliar a adequação das variedades 

linguísticas em contextos de uso; 

2 Avaliar a eficácia das estratégias 

argumentativas em textos de diferentes 

gêneros. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2018) 

 

Os verbos usados nesse eixo (avaliar e julgar) são também citados na Taxonomia 

Revisada de Bloom, dentro da categoria que tem o mesmo nome desse eixo na matriz. 

Percebe-se uma maior quantidade de habilidades avaliadas, do 5º para o 9º ano 

nesse eixo, que aborda quatro objetos de conhecimento: 1) fidedignidade de informações sobre 

um mesmo fato; 2) eficácia de argumentos ou de estratégias argumentativas; 3) diferentes graus 

de parcialidade; e 4) variedades linguísticas. No entanto, o número de habilidades desse eixo 

cognitivo é bastante reduzido, tanto para o 5º quanto para o 9º ano. 
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Finalmente, produzir, o quarto e último eixo cognitivo, volta-se para a 

generalização, o planejamento, o desenvolvimento e a edição como etapas da produção da 

escrita (BRASIL, 2018). Conforme já foi mencionado anteriormente, como esta pesquisa não 

se volta para a produção de textos, a análise feita neste estudo limita-se às habilidades das três 

primeiras categorias dos eixos cognitivos. 

 

 

5.4 Comentários finais 

 

 

A Taxonomia Revisada de Bloom, usada como um dos principais referenciais na 

elaboração dos objetivos de aprendizagem deste trabalho, influenciou a nova matriz do SAEB. 

A taxonomia foi usada na definição dos quatro eixos cognitivos que configuram as habilidades 

a serem avaliadas; além disso, os conceitos de tipos de conhecimento da taxonomia podem ser 

associados aos objetos de conhecimento da matriz do SAEB, que foram inspirados na BNCC. 

Entretanto, enquanto a Taxonomia Revisada de Bloom possui seis categorias que, 

por sua vez, se desdobram em 19 processos cognitivos, no novo SAEB, há apenas quatro eixos 

cognitivos. Em síntese, os eixos cognitivos usados nesse sistema foram: reconhecer, analisar, 

avaliar e produzir. Os eixos analisar e avaliar são equivalentes às categorias de mesmo nome 

da Taxonomia Revisada de Bloom. Já o eixo cognitivo reconhecer, da matriz do SAEB, tem o 

mesmo nome de um dos subprocessos da categoria lembrar, da Taxonomia Revisada de Bloom. 

Por fim, o eixo cognitivo produzir, do SAEB, tem o mesmo nome de um dos subprocessos da 

categoria criar, da Taxonomia Revisada de Bloom. Uma utilização mais ampla dos processos 

poderia contribuir para uma maior especificação nas habilidades elaboradas e, também, para 

uma ampliação da avaliação na área da Língua Portuguesa. 

Com base no trabalho empírico, foi possível observar que os seguintes elementos, 

que constavam nas sentenças descritoras do corpus, não estão, explicitamente, entre os objetos 

de conhecimento da nova matriz do SAEB: 

 

- Objetivos da leitura;  

- Contexto; 
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- Autor;  

- Leitor (público-alvo) do texto; 

- Relação entre forma e conteúdo; 

- Relação entre gênero e condições de produção; 

- Conteúdo temático; 

- Assunto(s) do texto; 

- Relação entre assunto e finalidade do texto; 

- Tese e argumentos que a sustentam no texto; 

- Formas linguísticas usadas em descrição; 

- Foco narrativo; 

- Marcas linguísticas usadas para expressar ordem ou instrução; 

- Articuladores; 

- Concordância verbal e nominal; 

- Uso de estrangeirismo no texto; 

- Figuras de linguagem (função estética/literária). 

 

Os usuários da futura matriz, como professores e elaboradores de itens, deverão 

incluir estes elementos faltantes, por similaridade nas categorias existentes, tendo em vista sua 

necessidade para a compreensão de textos reais.  

Além desses itens, a seleção de textos indicados na nova matriz exclui alguns tipos 

textuais (injuntivo, descritivo, argumentativo) que foram encontrados no conjunto de sentenças 

analisado.  

Tanto os elementos anteriormente listados quanto os tipos textuais que também 

estão ausentes na nova matriz podem ser encontrados nas habilidades da BNCC, documento 

que orientou a seleção de objetos de conhecimento da nova matriz. Dessa forma, considera-se 

que tais tópicos precisam ser contrastados às habilidades da matriz para serem mais bem 

avaliados, a partir de contribuições de outras áreas de estudo e novas pesquisas. A possível 

inclusão de mais elementos na matriz do SAEB ainda pode ser considerada.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Nesta pesquisa, foram analisadas informações contidas em sentenças descritoras de 

itens de avaliação de leitura, oriundas de relatórios pedagógicos do SAEB, da Prova São Paulo 

e de documentos curriculares dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A partir delas, 

elaboramos um conjunto de objetivos de aprendizagem expressos por meio de dois elementos: 

um verbo, usado para indicar o processo cognitivo, e um substantivo, que corresponde ao objeto 

de conhecimento.  

Essa forma de redigir objetivos de aprendizagem é apresentada, por Anderson et al. 

(2014), na Taxonomia Revisada de Bloom, um dos referenciais teóricos deste estudo. Essa 

taxonomia é constituída por duas dimensões: 1) tipos de conhecimento; e 2) processos 

cognitivos. A primeira dimensão é composta por quatro tipos de conhecimentos: factual, 

conceitual, procedimental e metacognitivo. A segunda possui seis categorias de processos 

cognitivos: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, que são considerados num 

continuum segundo seu nível de complexidade. Assim, entende-se que a categoria criar é mais 

complexa do que avaliar, que, por sua vez, é mais complexa do que analisar, e assim por diante 

até a categoria lembrar, que é a que possui a menor complexidade.   

Um aspecto abordado pelos autores da Taxonomia Revisada de Bloom é enfatizado 

neste estudo: os verbos usados para os processos cognitivos possuem significados específicos 

e devem indicar, de forma precisa, o que se espera que os alunos alcancem e possam expressar 

como resultado da sua aprendizagem. Como demonstrado na nossa pesquisa, isso nem sempre 

aconteceu nos dados analisados. Encontramos, com certa frequência, verbos ambíguos ou 

utilizados de maneira inadequada. No processo de transformação das sentenças descritoras em 

objetivos de aprendizagem, muitas vezes, foi necessário substituir os verbos. Um exemplo foi 

o verbo localizar, que era usado em um número bastante grande de sentenças descritoras. Para 

a seleção dos verbos empregados nos objetivos, foi preciso inferir os processos cognitivos com 

base nas informações disponíveis. 

Para ampliar a compreensão dos processos cognitivos em leitura, o quadro 

conceitual do PISA 2018 também foi usado na fundamentação teórica. Esse modelo considera 

três categorias de processos cognitivos: localizar informações; compreender; avaliar e refletir. 

Na elaboração dos objetivos de aprendizagem, buscou-se uma integração entre os conceitos dos 
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processos cognitivos do PISA e da Taxonomia Revisada de Bloom. É importante considerar 

que a adaptação dessa taxonomia cognitiva é sugerida por seus autores como uma forma de 

viabilizar a sua utilização segundo propósitos diversos.   

Além disso, em complemento aos estudos feitos nesta pesquisa, foram selecionados 

trabalhos brasileiros que usaram a Taxonomia Revisada de Bloom, tendo em vista o referencial 

teórico em comum. Neles, a taxonomia é integrada a outros modelos teóricos e, também pode 

ser adaptada, segundo os objetivos estabelecidos em cada pesquisa. Apesar das diversas 

contribuições desses estudos, aplicáveis a áreas de conhecimento distintas, eles não mencionam 

a necessidade de evitar a ambiguidade existente em termos usados na elaboração de objetivos 

de aprendizagem. Essa lacuna entre as publicações reforça a importância da discussão, no nosso 

trabalho, sobre os processos cognitivos na área educacional, o que inclui a utilização de verbos 

que especificam o que os alunos devem expressar como resultado da aprendizagem e outros 

pontos assinalados anteriormente. 

Das 1.813 sentenças descritoras usadas neste estudo, foram selecionados o verbo e 

o substantivo e, também, a característica do texto e o(s) complemento(s) dos itens anteriores. 

A partir da análise desses elementos, o processo cognitivo e o objeto de conhecimento foram 

discriminados. A pesquisa sobre conceitos relacionados aos objetos de conhecimento, realizada 

em seguida, foi usada na classificação dos objetivos de aprendizagem gerados. Optou-se por 

categorizar esses elementos em três grandes grupos: contextuais, textuais e linguísticos. O 

número final de objetivos de aprendizagem em leitura elaborados neste trabalho foi de 84, 

distribuídos da seguinte forma: elementos contextuais (24), elementos textuais (43) e elementos 

linguísticos (17).   

Tanto na análise das sentenças descritoras quanto do conjunto de objetivos de 

aprendizagem, conclui-se que a edição anterior da matriz do SAEB foi ampliada, em diversos 

aspectos, pelos agentes que fizeram uso dela, o que confirma a hipótese levantada neste estudo. 

A versão preliminar da matriz de Língua Portuguesa, disponibilizada pelo INEP, em 2018, usa 

a Taxonomia Revisada de Bloom como um dos referenciais na sua elaboração. A influência 

desse modelo teórico, adotado em nosso estudo, pode ser visualizada na organização dos eixos 

do conhecimento e cognitivo e, também, na seleção dos verbos usados nos eixos cognitivos da 

matriz: reconhecer, analisar, avaliar e produzir. 

Observa-se uma progressão em termos de complexidade cognitiva nas habilidades 

do 5º para o 9º ano da nova matriz do SAEB, na maior parte dos casos. A composição da matriz 

em dois eixos também pode ser considerada como uma atualização de conceitos mais recentes 
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na área da avaliação. No entanto, revela-se a presença significativa de processos de baixa 

complexidade cognitiva na matriz, pela utilização de verbos que envolvem a recuperação da 

informação da memória em várias habilidades. Processos mais elevados, que abordam a 

compreensão, a análise, a integração de informações, poderiam estar mais presentes a fim de 

contribuir para a elaboração de testes nos quais a leitura avaliada não se limitasse à reprodução 

de conhecimentos escolares. Em relação aos objetos de conhecimento, de modo geral, eles já 

vinham sendo contemplados, segundo se observou nas sentenças descritoras. 

Uma dificuldade encontrada neste trabalho foi a falta de consenso em relação aos 

termos usados para identificar os objetos de conhecimento avaliados em Língua 

Portuguesa/Leitura. Para lidar com esse problema, alguns dicionários especializados na área 

foram selecionados para que as definições fossem coerentes, dada as diversas correntes de 

estudo que apresentam divergências significativas para os conceitos. Além disso, dada a 

limitação do tempo e os objetivos estabelecidos para esta pesquisa, as habilidades da BNCC 

não foram utilizadas nesse estudo, o que pode levar a uma ampliação e a um aprofundamento 

do trabalho desenvolvido.  

Este estudo traz algumas contribuições tanto para a área da avaliação educacional 

quanto para a área de Leitura. Em primeiro lugar, a apresentação da Taxonomia Revisada 

Bloom, que pode ser bastante útil ao trabalho do professor. Seu uso na elaboração de objetivos 

claros, que especifiquem o que os alunos devem aprender e de que forma eles podem expressar 

essa aprendizagem, indica que a taxonomia pode ser usada no planejamento, no ensino e na 

avaliação. Além disso, seus conceitos são aplicáveis a diversas áreas de conhecimento e em 

níveis diversos de ensino, com as adaptações necessárias. 

Em segundo lugar, considera-se que o conjunto de objetivos de aprendizagem 

elaborados trazem uma síntese representativa da área de Leitura (analisamos 1.813 sentenças 

descritoras), com um potencial de aplicação muito grande. Nesse sentido, são alguns exemplos 

de aplicação: elaboração ou avaliação de materiais didáticos ou propostas de ensino; análise e 

avaliação de currículos em redes estaduais e municipais; possiblidade de diálogo e melhorias 

da BNCC; formação de professores, dentre outras. 

Em terceiro e último lugar, este trabalho fez uma análise das habilidades de leitura 

do novo SAEB, ao apresentar uma interpretação das informações da matriz, com base na 

fundamentação teórica do nosso estudo. Nessa análise, apontamos para alguns pontos que 

podem contribuir para uma melhoria da nova matriz de Leitura do SAEB. 
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Para finalizar, propõe-se a utilização da Taxonomia Revisada de Bloom em 

trabalhos diversos na área educacional, inclusive na formação de professores da educação 

básica, em que taxonomias cognitivas, sentenças descritoras e objetivos de aprendizagem são 

muito necessários. Além disso, sugere-se que sejam realizados estudos mais amplos do quadro 

conceitual do PISA, como a diferenciação dos textos e de outros elementos que podem 

determinar níveis de complexidade distintos avaliados nas tarefas de leitura, uma vez que seus 

processos cognitivos ainda são pouco estudados e usados no Brasil.  
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