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Apresentação 

 
 

Caro professor, 

 
 

Este mapa de habilidades (Mapa) foi construído com base em resultados de 

Minas Gerais da avaliação das habilidades da matriz do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), do exame aplicado em 2014, representando um recorte no tempo 

recente e no espaço próximo, tornando-o, portanto, aplicável. 

As habilidades que compõem a matriz de referência de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias do ENEM encontram-se reproduzidas no Mapa. Na 

prova de 2014 todas as habilidades da matriz foram contempladas, algumas mais de 

uma vez. Optou-se por utilizar a matriz do ENEM como referência, pois é inegável o 

impacto dessa avaliação em nosso sistema educacional, sobretudo como 

mecanismo de ingresso na Educação Superior, tanto pública, através do Sistema 

Unificado de Seleção (SISU) quanto privada, através do Programa Universidade 

para todos (PROUNI). 

A organização do Mapa se dá em um sistema polar, em que o centro 

representa a aptidão máxima em inteligência, como avaliada pelo ENEM, enquanto 

que o círculo mais externo representa a aptidão mínima. Anéis concêntricos indicam 

uma distribuição de habilidades que implicam no mesmo grau de desenvolvimento 

cognitivo. O desenvolvimento do Mapa baseou-se, ainda na concepção de 

Inteligências Múltiplas proposta originalmente por Howard Gardner.  

Além de associar valores às habilidades da matriz de Ciências da Natureza 

procurou-se agrupá-las e compará-las de uma maneira que permita sua fácil 

visualização e utilização. A seguir são apresentados os principais conceitos que 

sustentam a construção do mapa de habilidades, além do Mapa e alguns de seus 

possíveis usos. 

Pretende-se que o Mapa aqui apresentado possa ajudá-lo em suas 

avaliações e seu planejamento. 

 

Desejamos-lhe um bom proveito de nosso trabalho! 
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Mapa de habilidades 

 

Reitera-se que a organização do Mapa se dá em um sistema polar (radex), 

em que o centro representa a aptidão máxima em inteligência, enquanto que o 

círculo mais externo representa a aptidão mínima. Anéis concêntricos indicam 

habilidades de mesmo grau de desenvolvimento cognitivo.  

O desenvolvimento do Mapa pautou-se, ainda na concepção de Inteligências 

Múltiplas proposta originalmente por Howard Gardner, focalizando 3 formas de 

inteligência, a saber: naturalista, lógico-matemática e espacial, que passam a ser 

discriminadas: 

 
a) Inteligência Naturalista 

 
Esta inteligência exprime-se na sensibilidade para compreender, organizar e 

categorizar os objetos, fenômenos e padrões da natureza, como reconhecer e 

classificar plantas, animais, minerais, incluindo toda a variedade de fauna, flora, 

meio-ambiente e seus componentes. A percepção de padrões climáticos também é 

parte dessa inteligência, assim como a compreensão de modelos cosmológicos que 

expliquem nossa percepção de movimentos celestes. Talvez sua primeira 

manifestação seja a ânsia infantil por explorar a natureza circundante, e a 

capacidade que crianças apresentam de reconhecer, categorizar e classificar plantas 

e animais. Em desenvolvimentos posteriores, está associada a explicações de fatos 

naturais com leis como a conservação da energia ou da massa. 

 
b) Inteligência Lógico-matemática 

 
Esta inteligência exprime-se na habilidade para raciocínio dedutivo e para 

solucionar problemas analíticos e matemáticos, assim como na capacidade de 

manipular longas cadeias de raciocínio. O desenvolvimento dessa inteligência torna 

o indivíduo capaz de “apreciar as ações que se pode desempenhar sobre objetos, as 

relações que prevalecem sobre essas ações, as afirmativas (ou proposições) sobre 

ações reais ou potenciais e os relacionamentos entre essas afirmativas”. Essa 

inteligência está ligada à capacidade de agrupar, classificar e hierarquizar, e à 

abstração da existência de objetos em diferentes estruturas espaço-temporais 

desenvolvidas na primeira infância, que segundo Piaget formarão a pedra angular 

para o desenvolvimento mental posterior. Essas capacidades se desenvolvem ao 
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entendimento de quantidades e comparações, inicialmente com objetos concretos e 

posteriormente apenas no campo mental. Ao fim da adolescência, segundo os 

estudos piagetianos, o fim do desenvolvimento mental se manifesta na capacidade 

de realizar, mentalmente, operações formais, já representadas por símbolos e não 

necessariamente relacionadas a quantidades concretas. Para realizar essas 

operações não basta compreender que existe uma sequência de argumentos, mas 

saber perceber que sequência é esta. 

 
c) Inteligência espacial 

 
Esta inteligência exprime-se na capacidade de resolução de problemas 

espaciais como localização, percepção de escalas e dimensões espaciais, bem 

como a visualização de objetos por diversos ângulos. Relaciona-se às “capacidades 

de perceber o mundo visual com precisão, efetuar transformações e modificações 

sobre as percepções iniciais e ser capaz de recriar aspectos da experiência visual, 

mesmo na ausência de estímulos físicos relevantes”. A operação mais fundamental 

dessa inteligência reflete a capacidade de perceber uma forma ou objeto, e em 

níveis mais desenvolvidos a capacidade de manipular mentalmente (rotacionar, 

deslocar, deformar) essa forma. Também está relacionada a essa inteligência a 

capacidade de produzir representações gráficas de informações espaciais, assim 

como desenhos, mapas, diagramas e formas geométricas, ou mesmo 

representações de conceitos, como mapas mentais ou árvores genealógicas. Em 

outros campos, a inteligência espacial (às vezes chamada de viso-espacial) se 

relaciona à produção, percepção e apreciação da arte. Usando a nomenclatura de 

Piaget, diferencia-se da inteligência lógico-matemática em seu desenvolvimento na 

primeira infância por se tratar de um conhecimento “figurativo” (o reconhecimento da 

forma) e não “operativo” (o pensamento sobre o objeto representado pela forma). 

Considerando as habilidades da matriz de ciências da natureza do ENEM e 

as inteligências múltiplas consideradas (naturalista, lógico-matemática, espacial), as 

principais informações disponíveis no Mapa consistem nas inteligências mobilizadas 

no desenvolvimento de uma habilidade e nas relações das habilidades (assim como 

as inteligências) entre si nos vários graus de desenvolvimento.  

 
Construção do Mapa 

 
A partir da prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias do ENEM 
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2014, foram selecionados mais de 100 mil indivíduos para avaliar, utilizando a Teoria 

da Resposta ao Item (TRI), o nível de aptidão associado (aqui interpretado como o 

grau de dificuldade) de cada item (ou questão) da prova. Esse processo foi realizado 

inicialmente com todos os itens da prova simultaneamente, e posteriormente em três 

subgrupos, levando-se em consideração os tipos de inteligência que poderiam ser 

mobilizados na resolução de cada item. Os critérios para julgar a aplicação de cada 

inteligência em um item foram: 

 
a) Lógico-matemática: 

 A solução do item requer a utilização de fórmulas; 

 A solução do item requer manipulação numérica; 

 A solução do item requer a construção de uma linha de raciocínio que 

parte de uma ou mais premissas para atingir uma conclusão. 

 
b) Espacial: 

 A solução do item requer a análise de dimensões, proporções ou 

distribuições espaciais, representadas textualmente ou em imagens. 

 A solução do item requer a associação e interpretação de medidas 

expressas numericamente com um equivalente concreto. 

 
c) Naturalista: 

 A solução do item requer o reconhecimento de padrões naturais. 

 A solução do item requer a hierarquização de sistemas naturais. 

 A solução do item requer o reconhecimento e/ou aplicação de Leis 

Naturais. 

 
Com os itens classificados de acordo com a inteligência, utilizando a matriz 

do ENEM e os microdados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), utilizou-se o pacote Latent Trait 

Model (LTM) no ambiente R de programação estatística para estimar o nível de 

aptidão requerido por cada habilidade dentro de cada inteligência, e é esta a 

informação representada no mapa a seguir. 
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Sugestões de utilização do Mapa 

 
Percebe-se no Mapa, pautado no resultado do ENEM 2014, a predominância 

das inteligências naturalista e lógico-matemática. Entretanto, entende-se como 

possível que estudos futuros e atualizações melhorem ou refinem esta análise. Por 

ora, descrevem-se a seguir possibilidades de utilização do Mapa, para avaliação da 

inteligência geral e planejamento de avaliações e das inteligências múltiplas 

consideradas (naturalista, lógico-matemática, espacial). 

Tomemos como exemplo inicial o eixo representativo da inteligência lógico 

matemática: há cinco pontos, representativos de cinco habilidades, muito próximos 

sobre esse eixo. Apesar da proximidade, é possível ver que o ponto representativo 

da habilidade H05 está mais distante do centro que o ponto da habilidade H27. No 

contexto de uma avaliação de ciências, isso sugere que, em uma prova de ciências 

da natureza que apresente questões representativas dessas duas habilidades, a 

questão associada à habilidade H05 possivelmente deve ser considerada mais fácil 

que a questão associada à habilidade H27. Assim, essa organização nos permite 

escalonar os itens de uma avaliação de acordo com a habilidade que eles mobilizam 

em sua solução. Essa seria uma análise posterior à elaboração dessa avaliação. 

Por outro lado, o mesmo processo, se usado anteriormente pode orientar a 

formulação da avaliação. Vamos utilizar como exemplo os pontos que se encontram 

ao redor do eixo da inteligência naturalista representado no mapa. Temos sete 

pontos praticamente sobre esse eixo, mas ligeiramente deslocados para a região da 

inteligência espacial, sendo o ponto relativo à habilidade H11 o mais próximo do 

centro, e portanto o que exige maior grau de aptidão, enquanto o ponto relativo à 

habilidade H03, mais afastado do centro, indica a exigência de um menor grau de 

aptidão. Essa informação pode ser utilizada para “nivelar” a avaliação durante sua 

elaboração. Desejando-se elaborar uma avaliação “mais fácil”, que exija um menor 

nível de aptidão desenvolvido, podem ser enfatizados itens que envolvam a 

habilidade H03 ou outras que estejam mais próximas dela, enquanto na elaboração 

de uma avaliação “mais difícil”, que exija um menor nível de aptidão desenvolvido, 

podem ser enfatizados itens com habilidades mostradas mais próximas à habilidade 

H11. 

Nenhum dos dois processos está limitado às habilidades representadas 

sobre os eixos. Nesse mapa, deve-se imaginar que os círculos concêntricos claros 

representam o nível de habilidade, espaçados em 10%. Assim, as habilidades H24 e 
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H28 podem ser comparadas, pois como a distância da habilidade H28 ao centro 

menor, ela deve requerer um maior grau de aptidão (entre 80% e 90%) que a 

habilidade H24 (entre 50% e 60%). Por outro lado, nos permite ver que o grau de 

aptidão requerido pelas habilidades H06 e H23, por exemplo, é muito próximo, pois 

mesmo que elas se encontrem em regiões diferentes do mapa elas se encontram 

em posições similares entre os círculos indicadores de 50% e 60%. 

Outra forma de utilizar esse mapa é para planejar e avaliar, através de 

avaliações formais em ciências baseadas na matriz de referência do ENEM, o 

desenvolvimento de múltiplas inteligências no ambiente escolar. 

Como uma proposta de avaliação, podemos imaginar um teste no qual 

estejam presentes itens representativos de habilidades que se encontram sobre dois 

eixos diferentes, por exemplo, as habilidades H12, sobre o eixo das inteligência 

naturalista, e H27, sobre o eixo da inteligência lógico-matemática. Ambas requerem 

grau de aptidão similar, mas se um estudante resolve problemas envolvendo uma (e 

não a outra) podemos inferir (e depois verificar por outros processos, se for 

conveniente) que uma de suas inteligências está mais desenvolvida do que outra. 

Como uma proposta de planejamento podemos, por exemplo, após verificar 

uma forma de inteligência que precisa ser mais desenvolvida por um estudante, ou 

um grupo, propor atividades baseadas nas habilidades que privilegiam aquela forma 

(ou formas) de inteligência. Se tivermos um indivíduo cujo nível de aptidão estimado 

é em torno de 60% (ou um desvio padrão acima da média, usando a TRI sobre a 

qual esse trabalho foi elaborado), podemos propor atividades envolvendo a 

habilidade H17 se for desejável que ele desenvolva mais sua inteligência naturalista, 

ou a habilidade H19 se o objetivo for desenvolver mais sua inteligência lógico- 

matemática. 

 

Considerações finais 
 

 

Percebe-se uma predominância das inteligências naturalista e lógico-

matemática nos dados trabalhados de 2014, mas entende-se como adequado que 

estudos futuros e atualizações melhorem ou refinem estas informações, 

possibilitando o aprimoramento do Mapa como instrumento estratégico, sobretudo 

de planejamento de atividades didático-pedagógicas. 

De posse desse material, o espectro de possibilidades é vasto, seja na 

intenção de entender melhor o ENEM, seu estudante ou sua prática pedagógica, 
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seja no desenvolvimento de novos trabalhos e intervenções. 

Nossa intenção foi disponibilizar uma interpretação que utiliza ferramentas 

de acesso mais restrito para tornar ampla a possibilidade de utilização de resultados, 

impactando o maior número possível de membros da comunidade escolar. Espera-

se que os docentes desfrutem do Mapa no planejamento e na avaliação de 

processos de ensino-aprendizagem. 
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