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RESUMO 

A pesquisa teve o objetivo de analisar as imagens relacionadas à Biologia presentes 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) subsidiada pela Teoria Cognitivista da 

Aprendizagem Multimídia (TCAM). O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é o 

meio de acesso para o ingresso ao Ensino Superior, principalmente em Instituições 

Públicas. Nele, são apresentadas diversas áreas científicas as quais utilizam de 

ilustrações para nortear o texto escrito. As imagens selecionadas foram classificadas 

quanto ao valor didático, e posteriormente analisadas sob os Princípios da Redução 

de Processamento Estranho que visa eliminar todo tipo de material que não facilite o 

entendimento do leitor dividido em Princípio de Sinalização, de Coerência, de 

Contiguidade Espacial, Temporal e de Redundância, estabelecidos pela TCAM. Os 

desvios imagéticos mais recorrentes foram o da Sinalização e Coerência. Por fim, o 

quantitativo de imagens com desvios imagéticos nas provas do ENEM analisadas do 

ano 2009 até 2017 na área de Biologia foi mínimo, sendo um ponto positivo para a 

aprendizagem do indivíduo e não sobrecarrega o cognitivo do mesmo. 

 

Palavra-chave: Valor Didático. Princípios Imagéticos. Teoria Cognitivista da 

Aprendizagem Multimídia. Biologia. 

 

      



 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the research was to analyze the images related to the area of Biology in 

the National Examination of High School (ENEM) subsidized by the Cognitive Theory 

of Multimedia Learning (CTML). The Brazilian National Examination of High School 

(ENEM) is the way of access to higher education, mainly in Public Institutions. 

Several scientific areas are presented in this examination using illustrations to guide 

the written text. The selected images were classified according to the didactic value. 

Later, they were analyzed under the Principles of Reduction of Strange Processing, 

which aim to eliminate all types of material that does not facilitate the reader's 

understanding. The Principles were divided into Signaling; Consistency; Spatial 

Contiguity, Temporal and Redundancy, established by TCAM. The most recurrent 

imaging deviations were Signaling and Coherence. Finally, the quantitative images 

with deviations from the ENEM in the area of Biology was minimal, being a positive 

point for the learning of the individual, do not overloading the cognitive of the same. 

 
 
Keywords: Didactic Value. Imaginary Principles. Cognitive Theory of Multimedia 
Learning. Biology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na área das Ciências Biológicas as imagens apresentam potencial 

significativo para a aprendizagem de conteúdos, pois representam visualmente o 

objeto de informação. Entende-se aqui, o conceito de imagem definido por Smit 

(1996, p.29) em que “abrange um vasto leque de documentos iconográficos ou de 

ilustrações, incluindo pinturas, gravuras, pôsteres, cartões postais, fotografias, etc”. 

 As projeções imagéticas vinculam a relação entre concreto e abstrato, 

buscando através das ilustrações aproximarem o conceito do real. No entanto, 

mesmo que não intencionalmente são introduzidos elementos subjetivos e 

complexos (imaginários e simbólicos) nessas figuras criando obstáculos para 

aprendizagem (NEVES, 2015).   

 Nessa diversidade imagética estão as imagens contidas no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), as quais serão objeto de estudo nesta pesquisa. O ENEM 

é o principal acesso a Educação Superior.  

 Nele, observamos várias imagens que norteiam a avaliação, atreladas ao 

texto escrito, utilizadas como mediadora de argumentações dentro de um contexto, 

visando a partir delas permitir que os alunos respondam com mais segurança as 

questões propostas. Contudo, é possível que muitas dessas imagens apresentadas 

no decorrer do exame, apresentem elementos que dificulte a compreensão do 

estudante.  

 A Teoria Cognitivista da Aprendizagem Multimídia foi criada por Richard 

Mayer, cujo criou 12 princípios dividido em 3 cargas a fim de diminuir os equívocos 

imagéticos.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 O ENEM apresenta caráter voluntário com sua primeira aplicação em 1998 a 

fim de verificar as competências e habilidades de alunos que concluíram o Ensino 

Médio e assim, realizar melhorias no processo de avaliação da educação brasileira 

(BRASIL, 2009). A antiga prova era composta por 63 questões multidisciplinar, uma 

redação com texto dissertativo-argumentativo, a partir de uma situação-problema 

(BRASIL, 2017). 

 Em 2009, o ENEM passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para 

ingresso no Ensino Superior em Universidades Públicas gerenciado pelo Ministério 

da Educação (MEC) com inscrições no site Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

Técnico e programas no governo federal como ProUni em faculdades privadas; onde 

a nota serve de porcentagem para descontos ou até mesmo bolsa integral (BRASIL, 

2009), cujos alunos se cadastram e concorrem a vagas nas universidades 

escolhidas, mediante a uma nota mínima (nota de corte) imposta por essas 

instituições. 

Atualmente a prova compreende 180 questões e uma redação, sendo 

estruturada em quatro áreas, conforme Brasil (2015):  

 Linguagens, códigos e suas tecnologias, que abrange o conteúdo de Língua 

Portuguesa (Gramática e Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, 

Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação;  

 Matemática e suas tecnologias;  

 Ciências da Natureza e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Química, Física e Biologia;  

 Ciências Humanas e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Geografia, História, Filosofia e Sociologia. 

 

Vale ressaltar que, na avaliação algumas questões são constituídas do texto 

escrito e imagem, a fim de exemplificar fenômenos e conceitos para os estudantes.  

 



11 
 

2.2 IMAGEM COM VALOR DIDÁTICO PARA APRENDIZAGEM MEDIANTE A 

TCAM 

 Richard Mayer, professor de psicologia, elaborou a Teoria Cognitivista da 

Aprendizagem Multimídia (TCAM), visando à relação entre materiais visuais e 

verbais buscando melhor compreensão da matéria. Com isso existem cinco 

processos cognitivos no material visual e/ou auditivo posto por Mayer (MAYER, 

2001, p.08; MAYER; MORENO, 2007, p.01), apontando que:  

 

1 – O aluno deve selecionar as palavras mais relevantes que facilitem o 
processamento na memória operacional verbal; 
 2 – O aluno deve selecionar as imagens mais relevantes que facilitem o 
processamento na memória operacional visual; 
3 – O aluno deve organizar as palavras que já foram selecionadas em um 
modelo verbal; 
4 – O aluno deve organizar as imagens que já foram selecionadas em um 
modelo visual; 
5 – O aluno deve integrar as palavras e imagens no seu conhecimento 
prévio. 

 

Uma vez que, a relação texto-imagem pode apresentar desvios, isso 

possibilita a promoção da aprendizagem inadequada, estimulando a construção de 

obstáculos, ao tentar diminuir os equívocos conceituais imagéticos, Mayer 

estabeleceu 12 princípios distribuídos em três cargas cognitivas (Quadro 01), são 

elas: 

Quadro 01 - Princípios Multimídias estabelecidos por Mayer.  

                                                           
1
 Diminuir o excesso de informações (imagens, detalhes, sons) irrelevantes que podem atrapalhar a 

aprendizagem. Portanto, o material precisa ter escopo (SILVA, 2013). 
 

Tipo de Carga  Princípios  

 
 
 
 

Redução de 
Processamento 

Estranho
1
 
 

 Princípio da coerência: A aprendendizagem ocorre melhor quando 
materiais estranhos (palavras, imagens e sons) são excluídos. As 
mensagens devem ser claras e coerentes e, por isso, devem excluir 
informações estranhas e/ou irrelevantes. 

 Princípio de Sinalização: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando são adicionados sinais que destacam a organização do material.  

 Princípio de Contiguidade Espacial: A aprendendizagem ocorre 
melhor quando palavras e imagens são apresentadas perto um do outro na 
página. A informação verbal e gráfica deverá estar próxima e não separada 
(mesma página).  

 Princípio de Redundância: A aprendendizagem ocorre melhor com 
animação e narração do que animação, narração e texto escrito. 

 Princípio de Contiguidade temporal: A aprendendizagem ocorre 
melhor quando palavras correspondentes e imagens são apresentadas 
simultaneamente em vez de sucessivamente. A informação verbal e gráfica  

deverá ocorrer o mais sincronicamente possível (imagem e som 
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Fonte: Mayer (2009, p.3, tradução nossa). 

 

Considerando as imagens presentes no recurso investigado, os princípios 

visam minimizar o grau de abstração das imagens a fim de melhorar a compreensão 

(MAYER, 2009). Além disso, a TCAM caracteriza o Valor Didático das ilustrações, 

classificadas em quatro categorias (MAYER 2001 apud COUTINHO et al., 2010) : 

 

 Decorativa (D): Ilustrações presentes para interessar ou entreter o leitor, mas 

que não acrescentam informações ao trecho em questão. 

 Representacionais (R): ilustrações que representam um único elemento. 

 Organizacional (O): Ilustrações que representam relações entre os 

elementos. 

 Explicativas (E): Ilustrações que explicam como um sistema funciona. 

 

  

                                                           
2
 Organização de informações essenciais que podem promover uma representação mental do 

material apresentado (BARROS, 2013). 
3
 Promover a retenção e transferências de conhecimento para outras situações de aprendizagem 

(SILVA, 2013). 

simultaneamente).  

 
 

Gerenciamento de 
Processamento 

Essencial
2
 

 

 Princípio da Segmentação: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando uma aula é apresentada nos segmentos ao estudante e não como 
uma unidade contínua.  

 Princípio de pré-treinamento: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando o estudante recebe pré-treinamento dos nomes e das 
características dos principais conceitos. 

 Princípio da Modalidade: A aprendendizagem ocorre melhor a 
partir de animação e narração do que animações e texto escrito; 

 
 

Promoção de 
Processamento 

Generativo
3
  

 

 Princípio de Personalização: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando as palavras são em estilo de conversação (coloquial), em vez de 
estilo formal.  

 Princípio de voz: A aprendendizagem ocorre melhor quando as 
palavras são faladas por uma simpática voz humana ao invés de voz 
computacional.  

 Princípio da Imagem: A aprendendizagem ocorre melhor quando a 
imagem do orador é adicionada à tela. 

 Princípio da multimídia: A aprendendizagem ocorre melhor com 
palavras e imagens do que só por palavras. A informação verbal e gráfica 
combinada produz melhores resultados que cada uma individualmente, 
devendo a informação gráfica ser relevante à informação verbal. 



13 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 Analisar as imagens relacionadas à Biologia presentes no Exame Nacional do 

Ensino médio (ENEM) subsidiada pela Teoria Cognitivista da Aprendizagem 

Multimídia (TCAM) 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Verificar as imagens referentes à Biologia que represente o Valor Didático de 

acordo com a TCAM.  

 Identificar os possíveis desvios imagéticos apresentados na prova do ENEM a 

partir da TCAM. 
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4 ARTIGO 

 

ANÁLISE DAS IMAGENS DE BIOLOGIA UTILIZADAS NO EXAME NACIONAL DO 

ENSINO MÉDIO À LUZ DA TEORIA COGNITIVISTA DA APRENDIZAGEM 

MULTIMÍDIA 

Franceline Euzebio Gomes da Silva¹, Angelina Xavier da Silva², Ricardo Ferreira das 

Neves³.  

¹Graduanda em Ciências Biológicas - UFPE/CAV, ²Especialista em Ensino de Biologia – UPE; ³.Prof. 

da Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico de Vitória (UFPE-CAV).  

 

Resumo 
 
A pesquisa teve o objetivo de analisar as imagens relacionadas à Biologia presentes 
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) subsidiada pela Teoria Cognitivista da 
Aprendizagem Multimídia (TCAM). O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é o 
meio de acesso para o ingresso ao Ensino Superior, principalmente em Instituições 
Públicas. Nele, são apresentadas diversas áreas científicas as quais utilizam de 
ilustrações para nortear o texto escrito. As imagens selecionadas foram classificadas 
quanto ao valor didático, e posteriormente analisadas sob os Princípios da Redução 
de Processamento Estranho que visa eliminar todo tipo de material que não facilite o 
entendimento do leitor dividido em Princípio de Sinalização, de Coerência, de 
Contiguidade Espacial, Temporal e de Redundância, estabelecidos pela TCAM. Os 
desvios imagéticos mais recorrentes foram o da Sinalização e Coerência. Por fim, o 
quantitativo de imagens com desvios imagéticos nas provas do ENEM analisadas do 
ano 2009 até 2017 na área de Biologia foi mínimo, sendo um ponto positivo para a 
aprendizagem do indivíduo e não sobrecarrega o cognitivo do mesmo. 
 
Palavra-chave: Valor Didático. Princípios Imagéticos. Teoria Cognitivista da 
Aprendizagem Multimídia. Biologia. 
 
Abstract  
 
The aim of the research was to analyze the images related to the area of Biology in 
the National Examination of High School (ENEM) subsidized by the Cognitive Theory 
of Multimedia Learning (CTML). The Brazilian National Examination of High School 
(ENEM) is the way of access to higher education, mainly in Public Institutions. 
Several scientific areas are presented in this examination using illustrations to guide 
the written text. The selected images were classified according to the didactic value. 
Later, they were analyzed under the Principles of Reduction of Strange Processing, 
which aim to eliminate all types of material that does not facilitate the reader's 
understanding. The Principles were divided into Signaling; Consistency; Spatial 
Contiguity, Temporal and Redundancy, established by TCAM. The most recurrent 
imaging deviations were Signaling and Coherence. Finally, the quantitative images 
with deviations from the ENEM in the area of Biology was minimal, being a positive 
point for the learning of the individual, do not overloading the cognitive of the same. 
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Keywords: Didactic Value. Imaginary Principles. Cognitive Theory of Multimedia 
Learning. Biology. 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 A imagem é uma das mais antigas formas de registro da humanidade, desde 

quando os homens gravaram sua vida nas paredes das cavernas através das 

pinturas rupestres e permeiam o cotidiano humano, por isso, acreditamos no seu 

valor instrucional (GOMES, 2007).  

 Nesse viés, as projeções imagéticas vinculam a relação entre concreto e 

abstrato, buscando através das ilustrações aproximarem o conceito do real, no 

entanto, mesmo que não intencionalmente são introduzidos elementos subjetivos e 

complexos (imaginários e simbólicos) nestas figuras, criando obstáculos para 

aprendizagem (NEVES, 2015).  

 Na área do Ensino das Ciências Biológicas as imagens apresentam 

potencial significativo para a aprendizagem do conteúdo, pois representam 

visualmente o objeto de informação. Entendemos aqui, o conceito de imagem 

definido por Smit (1996, p.29) em que “abrange um vasto leque de documentos 

iconográficos ou de ilustrações, incluindo pinturas, gravuras, pôsteres, cartões 

postais, fotografias, etc”. Nessa diversidade imagética estão as ilustrações contidas 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), as quais serão objeto de estudo nesta 

pesquisa.  

 O ENEM é um meio que possibilita a entrada dos alunos da Educação 

Básica para a Educação Superior. Nele, observamos várias imagens que norteiam a 

avaliação, atreladas ao texto escrito e utilizadas como mediadora de argumentações 

dentro de um contexto, visando a partir delas, permitir que os alunos respondam 

com as questões propostas.  

Assim, indagamos de que forma as imagens de Biologia presentes no ENEM 

contribuem para compreensão do estudante? Assim, a pesquisa teve como Objetivo 

Geral: Analisar as imagens relacionadas à Biologia presentes no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) subsidiada pela Teoria Cognitivista da Aprendizagem 

Multimídia (TCAM). E específicos: Verificar as imagens referentes à Biologia que 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/keywords.html
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represente o Valor Didático de acordo com a TCAM e Identificar os possíveis 

desvios imagéticos apresentados. 

Por fim, a pesquisa não tem intenção de discriminar ou desconsiderar as 

imagens do ENEM, mas apenas contribuir sobre o ponto de vista imagético na 

perspectiva da TCAM para o Ensino da Biologia e outras ciências. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 O ENEM apresenta caráter voluntário com sua primeira aplicação em 1998 a 

fim de verificar as competências e habilidades de alunos que concluíram o Ensino 

Médio e assim, realizar melhorias no processo de avaliação da educação brasileira 

(BRASIL, 2009). A antiga prova era composta por 63 questões multidisciplinar, uma 

redação com texto dissertativo-argumentativo, a partir de uma situação-problema 

(BRASIL, 2017). 

 Em 2009, o ENEM passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para 

ingresso no Ensino Superior em Universidades Públicas gerenciado pelo Ministério 

da Educação (MEC) com inscrições no site Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

Técnico e programas no governo federal como ProUni em faculdades privadas; onde 

a nota serve de porcentagem para descontos ou até mesmo bolsa integral (BRASIL, 

2009), cujos alunos se cadastram e concorrem a vagas nas universidades 

escolhidas, mediante a uma nota mínima (nota de corte) imposta por essas 

instituições. 

Atualmente a prova compreende 180 questões e uma redação, sendo 

estruturada em quatro áreas, conforme Brasil (2015):  

 Linguagens, códigos e suas tecnologias, que abrange o conteúdo de Língua 

Portuguesa (Gramática e Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, 

Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação;  

 Matemática e suas tecnologias;  

 Ciências da Natureza e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Química, Física e Biologia;  

 Ciências Humanas e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Geografia, História, Filosofia e Sociologia. 

 

Vale ressaltar que, na avaliação algumas questões são constituídas do texto 

escrito e imagem, a fim de exemplificar fenômenos e conceitos para os estudantes.  
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No artigo 38 e 44 da Lei nº 9394 aprovada em de 20 de dezembro de 1996, 

os participantes menores de 18 anos que ainda estão no ensino médio cujo fazem a 

prova apenas para uma auto avaliação são considerados como treineiros testando 

seus conhecimentos e não poderão utilizar os seus resultados para ingresso no 

ensino superior (BRASIL, 2017).  

O candidato que necessita de atendimento especializado como alunos de 

baixa visão, gestantes, deficiência física, surdez, entre outros, tem o direito no ato da 

inscrição de solicitar o atendimento como auxilio ou acessibilidade necessária assim 

promovendo recursos para o candidato. (BRASIL, 2017). 

 

IMAGEM COM VALOR DIDÁTICO PARA APRENDIZAGEM MEDIANTE A TCAM 

 Richard Mayer, professor de psicologia, elaborou a Teoria Cognitivista da 

Aprendizagem Multimídia (TCAM), visando à relação entre materiais visuais e 

verbais buscando melhor compreensão da matéria. Com isso existem cinco 

processos cognitivos no material visual e/ou auditivo posto por Mayer (MAYER, 

2001, p.08; MAYER; MORENO, 2007, p.01), apontando que:  

 

1 – O aluno deve selecionar as palavras mais relevantes que facilitem o 
processamento na memória operacional verbal; 
 2 – O aluno deve selecionar as imagens mais relevantes que facilitem o 
processamento na memória operacional visual; 
3 – O aluno deve organizar as palavras que já foram selecionadas em um 
modelo verbal; 
4 – O aluno deve organizar as imagens que já foram selecionadas em um 
modelo visual; 
5 – O aluno deve integrar as palavras e imagens no seu conhecimento 
prévio. 

 

Uma vez que, a relação texto-imagem pode apresentar desvios, isso 

possibilita a promoção da aprendizagem inadequada, estimulando a construção de 

obstáculos, ao tentar diminuir os equívocos conceituais imagéticos, Mayer 

estabeleceu 12 princípios distribuídos em três cargas cognitivas (Quadro 01), são 

elas: 

 

Quadro 01 - Princípios Multimídias estabelecidos por Mayer.  

Tipo de Carga  Princípios  

 
 
 
 

 Princípio da coerência: A aprendendizagem ocorre melhor quando 
materiais estranhos (palavras, imagens e sons) são excluídos. As 
mensagens devem ser claras e coerentes e, por isso, devem excluir 
informações estranhas e/ou irrelevantes. 
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Fonte: Mayer (2009, p.3, tradução nossa). 

 

Considerando as imagens presentes no recurso investigado, os princípios 

visam minimizar o grau de abstração das imagens a fim de melhorar a compreensão 

(MAYER, 2009). Além disso, a TCAM caracteriza o Valor Didático das ilustrações, 

classificadas em quatro categorias (MAYER 2001 apud COUTINHO et al., 2010) : 

 

 Decorativa (D): Ilustrações presentes para interessar ou entreter o leitor, mas 

que não acrescentam informações ao trecho em questão. 

 Representacionais (R): ilustrações que representam um único elemento. 

                                                           
4
 Diminuir o excesso de informações (imagens, detalhes, sons) irrelevantes que podem atrapalhar a 

aprendizagem. Portanto, o material precisa ter escopo (SILVA, 2013). 
 
5
 Organização de informações essenciais que podem promover uma representação mental do 

material apresentado (BARROS, 2013). 
6
 Promover a retenção e transferências de conhecimento para outras situações de aprendizagem 

(SILVA, 2013). 

Redução de 
Processamento 

Estranho
4
 
 

 Princípio de Sinalização: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando são adicionados sinais que destacam a organização do material.  

 Princípio de Contiguidade Espacial: A aprendendizagem ocorre 
melhor quando palavras e imagens são apresentadas perto um do outro na 
página. A informação verbal e gráfica deverá estar próxima e não separada 
(mesma página).  

 Princípio de Redundância: A aprendendizagem ocorre melhor com 
animação e narração do que animação, narração e texto escrito. 

 Princípio de Contiguidade temporal: A aprendendizagem ocorre 
melhor quando palavras correspondentes e imagens são apresentadas 
simultaneamente em vez de sucessivamente. A informação verbal e gráfica  

deverá ocorrer o mais sincronicamente possível (imagem e som 
simultaneamente).  

 
 

Gerenciamento de 
Processamento 

Essencial
5
 

 

 Princípio da Segmentação: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando uma aula é apresentada nos segmentos ao estudante e não como 
uma unidade contínua.  

 Princípio de pré-treinamento: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando o estudante recebe pré-treinamento dos nomes e das 
características dos principais conceitos. 

 Princípio da Modalidade: A aprendendizagem ocorre melhor a 
partir de animação e narração do que animações e texto escrito; 

 
 

Promoção de 
Processamento 

Generativo
6
  

 

 Princípio de Personalização: A aprendendizagem ocorre melhor 
quando as palavras são em estilo de conversação (coloquial), em vez de 
estilo formal.  

 Princípio de voz: A aprendendizagem ocorre melhor quando as 
palavras são faladas por uma simpática voz humana ao invés de voz 
computacional.  

 Princípio da Imagem: A aprendendizagem ocorre melhor quando a 
imagem do orador é adicionada à tela. 

 Princípio da multimídia: A aprendendizagem ocorre melhor com 
palavras e imagens do que só por palavras. A informação verbal e gráfica 
combinada produz melhores resultados que cada uma individualmente, 
devendo a informação gráfica ser relevante à informação verbal. 
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 Organizacional (O): Ilustrações que representam relações entre os 

elementos. 

 Explicativas (E): Ilustrações que explicam como um sistema funciona. 

 

 

METODOLOGIA 

 Para realização do percurso metodológico, foram selecionadas provas 

referente ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir do ano de 2009 até 

2017, relacionada à área das Ciências da Natureza. Nesta pesquisa, utilizamos as 

provas de cor amarela, nas quais selecionamos ilustrações de abordagem biológica. 

E para classificar as imagens presentes na avaliação foram usados os critérios de 

classificação com e sem Valor Didático, categorizando-as em: decorativas, 

representacionais, organizacionais, explicativas (MAYER 2001 apud COUTINHO et 

al., 2010). 

Em seguida, analisamos as imagens com Valor Didático sob a perspectiva da 

TCAM visando a Redução de Processamento Estranho, relacionado ao Princípio da 

Coerência (PC), da Sinalização (PS), e da Contiguidade Espacial (PCE), utilizado 

por Coutinho et al. (2010) (Quadro 02). 

 

Quadro 02 - Relação entre princípios multimídias e critérios de exclusão das imagens. 

Fonte: Adaptado de Coutinho et al., 2010. 

 

Dessa forma, a percepção dos desvios em alguns princípios imagéticos 

descritos anteriormente, possibilita a reflexão dos obstáculos epistemológicos 

(NEVES, 2015), que podem intervir na compreensão do estudante desenvolvendo 

barreiras para aprendizagem do conteúdo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

        Princípios                      Critérios de Análise 

Coerência Insatisfátorio na presença de materiais estranhos (palavras, imagens) ao 
cognitivo do sujeito. 

Sinalização Insatisfatório quando a organização e o destaque do material estão 
ausentes. 

Contiguidade Espacial Insatisfatório quando palavras e imagens não ocuparem o mesmo 
quadrante, ou não estiverem lado a lado ou não estiver próximo, mesmo 
que em quadrantes diferentes. 
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A priori, selecionamos as provas do ENEM da cor amarela entre os anos de 

2009 até 2017 pertinentes a área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

enfocadas nos conteúdos biológicos. Visando um panorama geral das imagens 

presentes nesse exame realizamos uma breve classificação dos assuntos.   

No quadro 03, os conteúdos referentes à presença imagética foram divididos 

em quatro tópicos: Ano, Área, Assuntos e Disciplinas relacionadas, nas quais a 

classificação é referente à disciplina predominante nas indagações propostas na 

prova e os conteúdos relacionados. 
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Quadro 03 - Conteúdo das questões relacionadas com outras áreas da Biologia. 

Ano das- 
provas 

Nº da questão 
no ENEM 

Área Assunto Disciplinas relacionadas 

2009 

16 Genética DNA Genética mendeliana 

22 Genética Ciclo de geração de indivíduos Citologia e genética mendeliana 

33 Evolução Teoria evolutiva da pelagem Zoologia e Ecologia 

2010 

53 Geologia Planetas Astronomia e Química 

60  Geologia Solo, Magma, vulcão, calor Geologia e Ecologia 

66 Fisiologia humana Função das microvilosidades no intestino Citologia e Fisiologia Humana 

77 Ecologia Regiões devastadas Ecologia e Botânica 

90  Histologia 
Modificação genética (organismos geneticamente 

modificados). 
Genética e Zoologia 

2011 
48  Ecologia Controle biológico Zoologia e Ecologia 

65 Ecologia Malária Ecologia e Saúde  

2012 

71 Ecologia Interação entre animais e plantas Zoologia e Botânica 

77 Biologia celular Interação entre soluções Química e Biofísica 

81 Botânica Evolução das estruturas das plantas Evolução e Botânica 

2013 
47 Fisiologia humana Circulação sanguínea com o método torniquete Fisiologia Humana 

73 Genética Carga genética com ênfase na paternidade Genética Mendeliana 

2014 

48 Genética 
Ciclo de replicação de bactéria e inserção no tecido 

de uma planta 
Zoologia e Fisiologia vegetal 

57 Genética Carga genética associada à doença Genética Mendeliana 

62 Zoologia 
Reações químicas e estrutura dos esqueletos 

calcários dos corais. 
Zoologia e Química 

69 Zoologia  
Ciclo de vida de insetos parasitoides (ênfase na 

cadeia alimentar) 
Zoologia e Ecologia 

88 Imunologia Produção e aplicação de imunobiológicos Imunologia e Zoologia 

2015 --- --- --- --- 

2016 

75 Bioquímica Produção de etanol Química e Biologia 

81 Microbiologia Mecanismo de efeito de vacina Citologia e Microbiologia  

87 Botânica Transporte da seiva  Fisiologia Vegetal 

2017 
98 Genética Membrana Plasmática Genética e Fisiologia 

119 Ecologia Solo Ecologia e Geologia 

Fonte: Os Autores. Obs. No ano de 2015, não houve presença imagética nas provas do ENEM, com relação ao Ensino de Biologia. 
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No quadro 03 pudemos observar o número das questões do ENEM e os 

assuntos abordados. No ano de 2010 e 2014 foram os anos que apresentaram 

maior número de questões analisadas, ambos com total de cinco questões.  No 

entanto, no ano de 2015 não houve presença imagética. A área mais abordada foi 

Genética seguida por Ecologia e a disciplina relacionada mais frequente foi a 

Zoologia.  

Assim, após a descrição acima, partimos para análise das ilustrações 

pertinente à Biologia empregando os critérios com Valor Didático (VD) e Valor não 

Didático (VnD), em quatro categorias: Decorativa (D), Representacional (R), 

Organizacional (O), Explicativa (E), conforme Mayer (2001) apud Coutinho et al. 

(2010) no quadro 04, a seguir.  

 

Quadro 04 - Área das imagens nas questões do ENEM. 

Ano das 
provas 

VnD VD 
Quantitativo 

D R O E 

2009 1 0 2 0 3 

2010 0 2 0 3 5 

2011 0 0 1 1 2 

2012 0 0 1 2 3 

2013 0 1 1 0 2 

2014 0 1 0 4 5 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 3 3 

2017 0 1 0 1 2 

TOTAL 1 5 5 14 25 

 Fonte: Os Autores. Obs. No ano de 2015, não houve presença imagética nas provas do ENEM, com 
relação ao Ensino de Biologia. 
 

No que compete à distribuição das imagens por ano, enquanto VnD 

(decorativas e representacionais) e VD (organizacionais e explicativas) destacamos 

que:  

Em linhas gerais, existiu 01 decorativa, 05 representacionais, 05 

organizacionais, 14 explicativas. Nos anos de 2010 e 2014 houve maior número de 

imagens classificadas, sendo 03 imagens representacionais e 07 explicativas. Para 

Mayer o aluno compreende melhor a relação texto-imagem do que texto, visando os 

cinco processos cognitivos do aluno no material. Logo, imagem com Valor Didático 

são positivas para a aprendizagem do aluno, mas isso não quer dizer que todo texto-

imagem é coerente, pois ainda existem os desvios imagéticos.  
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Conforme já sinalizamos, em 2015, não obtivemos imagens (Vnd + VD).   

Nesse contexto, as imagens de Valor Didático são analisadas seguindo os 

princípios da sinalização e da coerência. Assim, o princípio da sinalização vai 

auxiliar o indivíduo a um melhor entendimento de determinados conceitos que 

precisam ser expressos de uma maneira mais clara, sendo adicionados sinais 

destacando a organização da imagem, no princípio de coerência o leitor é auxiliado 

quando se exclui objetos que não contribuem para a aprendizagem, sendo uma 

ligação texto-imagem mais coerente (MAYER, 2009).  

Nesse viés, no quadro 05, a seguir, temos o quantitativo de imagens que 

apresentaram desvios imagéticos, segundo as perspectivas da TCAM. 

 

Quadro 05 - Imagens VD com desvios de princípios imagéticos. 

Ano das 
provas 

VD 
Organizacionais  

VD 
Explicativas  

Quantitativo 

PC PS PCE PC PS PCE 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 1 0 1 

2011 0 0 0 0 1 0 1 

2012 0 0 0 1 0 0 1 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 1 0 1 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 1 2 0 3 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 2 5 0 7 

Fonte: Os Autores. Obs. No ano de 2015, não houve presença imagética nas provas do ENEM, com 
relação ao Ensino de Biologia. 

 

Baseado no quadro acima, obtivemos um total de 07 imagens com VD 

(organizacionais e explicativas), que apresentaram desvios imagéticos. Entretanto, 

as organizacionais estiveram ausentes em relação aos desvios, sendo pontuada 

apenas a categoria explicativa.   

Os anos de 2010, 2011 e 2014 apontaram 01(14,3%) imagem cada com 

desvios no Princípio da Sinalização, que segundo Mayer (2009) ocorre mediante a 

organização e os destaques do material estar ausentes. Assim, a sinalização é de 

extrema necessidade para um melhor entendimento do leitor visando a organização 

da imagem como, por exemplo, setas de ligação.  

No ano de 2012 teve 01(14,3%) imagem com desvio no Princípio da 

Coerência, que de acordo com Mayer (2009), ocorre quando existe a presença de 
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materiais estranhos ao cognitivo do sujeito, não deixando evidente o que a questão 

solicitava. Assim, a coerência do texto-imagem facilita o entendimento do indivíduo, 

logo materiais estranho devem ser excluídos já que não existem pontos positivos 

para a aprendizagem do leitor. 

Em 2016, houve 03 ilustrações com desvios imagéticos na prova, sendo 

01(14,3%) pertinente Princípio de Coerência, e 02 (28,6%) relacionadas ao 

Princípio de Sinalização.  

Os anos de 2009, 2013 não foram encontrados ilustrações com desvios 

imagéticos sob a ótica da TCAM. Em 2015 não houve presença imagética na área 

de Biologia. 

Assim, mediante ao exposto dos resultados acima, os princípios de maior 

pontuação em relação aos desvios foi a Sinalização, seguido da Coerência. Quanto 

ao princípio da Contiguidade Espacial, esteve ausente na contabilização dos 

desvios, pois todas as questões estão no mesmo quadrante ou próximo a seu 

enunciado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, observamos que o ENEM apresenta 

uma representação pouco significativa de imagens (25 imagens) em seu processo 

avaliativo no que concerne a Biologia, cuja presença de desvios dos princípios 

destacados pela Teoria Cognitivista da Aprendizagem Multimídia (TCAM) no 

presente material foi mínima, mas suficiente para gerar alguns obstáculos no 

entendimento do sujeito. Isso sugere mais atenção na idealização da imagem para 

não sobrecarregar a cognição do indivíduo.  

Para que a aprendizagem ocorra da melhor maneira são necessários que 

sejam eliminados equívocos imagéticos que confundam o estudante durante o 

processo de avaliação, havendo necessidade da inserção de elementos que 

sinalizem as evidências proposta pela questão.  

Em face disto, a pesquisa procurou contribuir com a perspectiva imagética 

subsidiada pela TCAM para a área biológica e outras ciências, cuja relevância da 

inserção de ilustrações com cautela pode facilitar a compreensão do conteúdo 

teórico e/ou explicar fenômenos de forma didática nos recursos avaliativos.  
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5 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados, observamos que o ENEM apresenta 

uma representação pouco significativa de imagens (23 imagens) em seu processo 

avaliativo e no que concerne a Biologia, cuja presença de desvios dos princípios 

destacados pela Teoria Cognitivista da Aprendizagem Multimídia (TCAM) no 

presente material foi mínima, mas suficiente para gerar alguns obstáculos no 

entendimento do sujeito. Isso sugere mais atenção da idealização da imagem para 

não sobrecarregar a cognição do indivíduo.  

Para que a aprendizagem ocorra da melhor maneira são necessários que 

sejam eliminados equívocos imagéticos que confundam o estudante durante o 

processo de avaliação, havendo necessidade da inserção de elementos que 

sinalizem as evidências proposta pela questão.  

Em face disto, a pesquisa procurou contribuir com a perspectiva imagética 

subsidiada pela TCAM para a área biológica e outras ciências, cuja relevância da 

inserção de ilustrações com cautela pode facilitar a compreensão do conteúdo 

teórico e/ou explicar fenômenos de forma didática nos recursos avaliativos. 
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