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RESUMO 

 

Esta pesquisa de caráter qualitativo-bibliográfico, vinculada à área de Estudos de Linguagem, 

tem como objetivo primacial verificar se o sujeito argumentante – o candidato ao ENEM – 

realiza um planejamento apriorístico para realizar a produção do seu texto. Para alcançar esse 

objetivo, utilizamo-nos de importantes componentes da Teoria Semiolinguística, postulada 

por Patrick Charaudeau, sobretudo do modo de organização argumentativo do discurso, para 

mostrar que, quando se pensa em produção textual, pensa-se fundamentalmente em situação 

real de uso, em que o contrato comunicacional entre banca e candidato é o grande norteador 

de todas as escolhas linguístico-pragmáticas para aprovação do candidato. Além disso, através 

da concretização desse objetivo primeiro, chegaremos a outro objetivo de suma importância: a 

disseminação da ideologia da democratização do dom, ou seja, sairemos daquela ideia 

geneticista de que só alguns detêm a capacidade escritora e migraremos para ideologia de que, 

se houver um ensino condizente com os postulados das teorias ligadas à ideia de que é o 

contexto que determina a escolhas linguísticas do texto, um grande quantitativo de alunos 

poderá ter acesso à escrita desejada pelas instituições escolares. O corpus escolhido para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa foram 9 (nove) redações do ENEM do ano de 2015, cuja 

proposta temática compreende um assunto que vem se tornando cada vez mais um problema 

grave: a misoginia. Para a realização de nossa pesquisa, recorremos, dentre outros 

pesquisadores, a Bakhtin (2003, 2004, 2006), a Marcuschi (2005, 2008) e a Charaudeau 

(2005, 2014, 2016), para tentarmos classificar a prova de Redação do ENEM como um gênero 

discursivo; à Antunes (2005, 2009, 2016), à Serafini (1991), à Koch e Elias (2016), para 

caracterizarmos a atividade da escrita como interativa e processual; a Silva (2015, 2017), para 

denominarmos a origem terminológica de “planejamento apriorístico”, a fim de conjugá-la 

com apriorismo kantiano; à Feres (2018), para realizarmos uma breve análise 

temático-discursiva sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira; 

e a Coelho (2012, 2016, 2017), para compreendermos a escrita e o seu papel social, na 

formação da cidadania linguística.  

 

Palavras-chave: Planejamento apriorístico. Ensino de produção textual. Contrato 

comunicacional. ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This qualitative-bibliographic research, linked to the area of Language Studies, has as its 

primary objective to verify if the argumentative subject - the ENEM candidate - performs an 

aprioristic planning to produce his text. To achieve this goal, we use important components of 

the Semiolinguistic Theory, postulated by Patrick Charaudeau, especially the mode of 

argumentative organization of discourse, to show that when one thinks of textual production, 

one thinks fundamentally of actual use, where the communication contract between banker 

and candidate is the major guide of all language-pragmatic choices for candidate approval. 

Moreover, through the realization of this first objective, we will reach another very important 

objective: the dissemination of the ideology of gift democratization, that is, we will emerge 

from that geneticist idea that only a few have the ability to write and we will migrate to the 

ideology that if If there is a teaching consistent with the postulates of theories linked to the 

idea that it is the context that determines the linguistic choices of the text, a large number of 

students may have access to the writing desired by school institutions. The corpus chosen for 

the development of our research were 9 (nine) ENEM essays of the year 2015, whose 

thematic proposal comprises a subject that is increasingly becoming a serious problem: 

misogyny. To carry out our research, we used, among other researchers, Bakhtin (2003, 2004, 

2006), Marcuschi (2005, 2008) and Charaudeau (2005, 2014, 2016), to try to classify the 

ENEM Writing test. as a discursive genre; Antunes (2005, 2009, 2016), Serafini (1991), Koch 

and Elias (2016), to characterize the activity of writing as interactive and procedural; Silva 

(2015, 2017), to call the terminological origin “aprioristic planning”, in order to combine it 

with Kantian apriorism; Feres (2018), for a brief thematic-discursive analysis on the 

persistence of violence against women in Brazilian society; and Coelho (2012, 2016, 2017), 

so that we understand writing and its social role in the formation of linguistic citizenship. 

 

Keywords: Aprioristic planning. Textual production teaching. Communication contract. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O que busca aferir a prova de redação do ENEM que dá acesso à maioria das 

Universidades brasileiras? Fundamentalmente, se o candidato sabe escrever, para que, durante 

a feitura de seu curso universitário, consiga realizar as tarefas das várias disciplinas que terá 

que cursar e, se desejar, tornar-se um autor em sua área de atuação capaz de escrever textos de 

cunho acadêmico. O texto acadêmico é o que a Universidade acredita ser a fonte de aquisição 

de conhecimento, através de sua leitura, e também é o tipo de texto que será pedido nas 

avaliações de trabalhos escritos, cujo objetivo é verificar se o discente aprendeu o que 

estudou.  

Sobre a redação do ENEM ainda, é importante lembrar que para seus organizadores, 

explicitamente, não interessa quantificar a capacidade narrativa, descritiva ou lírica do 

candidato. Para a banca examinadora do concurso, saber escrever é saber pensar. Mas, o que é 

saber pensar nesse tipo de aferição? Podemos responder a essa pergunta, com a definição de 

Jolivet (2006, p. 193) sobre tal ato: “Pensar, em geral, consiste em conhecer em que consistem 

as coisas e que relações têm entre si. Da mesma maneira, ainda é determinar a causa de um 

fenômeno que é acessível apenas à inteligência”. 

Aderido como está a ideia do pensamento lógico como instância privilegiada de 

entendimento do mundo, o ENEM é um concurso de mensuração de inteligência abstrata, 

isto é, os produtores desse Exame desejam medir, do candidato, as capacidades de raciocinar, 

deliberar, planejar, interpretar, ter ideias sobre os fatos do mundo, e relacioná-las entre si, 

comprovando-as ou refutando-as, mostrando assim que são capazes de transcender a aparente 

fragmentação dos acontecimentos e de ligar esse aparentemente disperso em totalidades 

significativas.  

E por que há um interesse tão persistente em comensurar esse tipo de inteligência 

abstrata? Porque, apesar de hoje, já sabermos que a inteligência tem várias formas; ainda é a 

inteligência abstrata a considerada, no mundo universitário, predominantemente 

racionalizante, aquela que faz o ser humano ser considerado superior aos outros animais. Se 

pensarmos nos gêneros argumentativos, como teses, dissertações de mestrado, monografias, 

artigos acadêmico-científicos, etc. teremos como enunciador um sujeito pensante, possuidor 

das habilidades cognitivas, como raciocinar, planejar, resolver problemas, compreender ideias 

complexas, interpretar dados e informações, pensar de forma abstrata. Nessa perspectiva, a 

inteligência abstrata é, do ponto de vista racional, a maior prova da superioridade humana, 

porque ela não precisa viver uma experiência para saber realizá-la. O ser humano não depende 
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única e exclusivamente da visão, olfato, tato, audição e paladar, porquanto, ao longo de sua 

evolução, adquiriu capacidade de conceber ideias independentemente dos sentidos. Além 

disso, em alguns países europeus, como na França, é através do ensino da argumentação que 

se acompanha o desenvolvimento da inteligência abstrata na fase da adolescência, tornando-se 

essencial para a vida social e profissional do ser humano, como nos mostra Meyer: 

Na França, é no colegial que o estudante trava conhecimento com a argumentação, 

conforme prescrevem os currículos. O objetivo então é acompanhar o 

amadurecimento da inteligência abstrata que ocorre durante a adolescência e 

sensibilizar o aluno para as noções de plano, justificação e reflexão. Depois, no 

liceu, este é convidado a aprofundar tais técnicas, percebendo que a argumentação é 

uma necessidade para a vida como estudante, como cidadão, como candidato a 

emprego, como participante no mundo do trabalho. (MEYER, 2008, p. IX – X)  

 

          Essa visão da magnitude da inteligência abstrata pode ter uma de suas fontes na teoria 

das partes da alma, de Platão. Segundo Costa e Franco, Platão distingue três partes da alma. 

As autoras também assinalam que o filósofo atribui à parte racional a maior relevância, 

porquanto seria ela a comandante da vida intelectiva, isto é, da função cognitiva da mente 

humana: 

Temos que a alma é composta de três partes. A Racional ou Cognitiva, na qual há o 

prazer pela contemplação do Ser. Nela se raciocina, se aprende (439d / 580d). É ao 

mesmo tempo responsável pela vida intelectual e serve de freio das outras duas 

partes. A Irascível, onde há o prazer pelo poder e a captação das sensibilidades. É o 

centro da ira (439e /580d). E a Apetitiva, onde há o prazer dos desejos fisiológicos. 

É a responsável pelas necessidades vegetativas, como fome, sede e outros desejos e 

paixões (439d/580d). (COSTA e FRANCO, 2008, p. 4) 

 

          Costa e Franco prosseguem destrinchando o que Platão quis dizer: 

Com base nas especificidades de cada parte, Platão conclui que compete à parte 

Racional governar toda a alma. As outras partes devem ser a ela subordinadas 

(441e). Ampliando esse raciocínio para a questão dos modelos políticos e as cidades, 

temos que os filósofos deveriam ser governantes, ou os governantes deveriam 

tornar-se filósofos (473d). Podemos entender a imagem do cocheiro com sua biga 

alada, que Platão utiliza no Fedro (246a-b), como mais uma para reforçar a 

importância do governo da parte racional da alma. Nessa imagem, o cocheiro seria a 

parte racional e na parelha mista, representada pelos dois cavalos, um bom e outro 

de natureza contrária, teríamos as outras duas partes. (COSTA e FRANCO, 2008, p. 

4-5) 

 

           Assim, é a razão a mais superior das características que distinguiria o homem dos 

outros animais. Essa é, como vimos, uma ideia muito antiga, no entanto, ainda muito 

poderosa no mundo acadêmico. Isso se reflete em quase todas as tarefas escolares, inclusive 

nos pedidos de redação e, em especial, nas de concursos. 

          Que gênero ou tipo de texto seria o mais adequado para expressar essa capacidade de 

raciocinar, comparar ideias, justificá-las, contrapô-las, etc. típica das atividades do ensino 



14 

 

superior?  Na visão racional escolar, o gênero mais adequado para conter a explanação, o 

raciocínio e a relação entre ideias é o texto dissertativo-argumentativo. Como diz Charaudeau 

(2016, p. 201), “a argumentação está em contato apenas com um saber que tenta levar em 

conta a experiência humana, através de operações do pensamento”. É por isso que, apesar de 

ser tida como difícil, muitos alunos ambicionam saber dominar a argumentação. Para alguns, 

o ato de argumentar é visto como uma arte, assim como era considerado na antiga Grécia. Por 

isso, como dito anteriormente, é no texto dissertativo-argumentativo que as avaliações 

públicas (vestibulares, ENEM, ENADE...) investem, já que, através dessa modalidade textual, 

o indivíduo demonstra a sua capacidade de raciocinar, de argumentar, de debater, de tomar 

decisões mais racionais, de avaliar os fenômenos sociais. Para Possenti:  

É o tipo de texto mais praticado. Em geral, tende-se a pensar que é escrevendo o 

texto dissertativo-argumentativo que alguém pode mostrar melhor sua formação (se 

sabe escrever adequadamente, por exemplo), seus conhecimentos sobre um tema 

socialmente relevante e, especialmente, se consegue mostrar ou estabelecer relações 

entre fatos, teses, ideias, posições. Em suma, espera-se que o estudante saiba 

argumentar. (POSSENTI, 2017, p. 110)    

         

          Além disso, em linhas gerais, espera-se que o aluno, ao longo dos 12 anos da Educação 

Básica, esteja apto a ler e compreender um texto (seja qual for o gênero) e a escrever um texto 

inteligível (coeso, coerente e claro), adequado a uma situação específica real de uso que 

corresponda à modalidade escrita formal da língua. Ou seja, espera-se que o aluno, candidato 

ao ingresso no nível superior, apresente uma competência escritora proficiente.   

         Daí decorre a inclusão da prova de redação no Exame Nacional de Ensino Médio, pois 

se tem a crença de que o domínio da expressão escrita é uma competência indispensável de 

quem termina a educação básica (FARACO, 2014, p. 2). Destaca-se aqui também que um dos 

argumentos utilizados pelas bancas de vestibulares para incluir em seus exames a prova de 

redação em língua portuguesa foi a dificuldade dos estudantes em redigir um texto legível 

(coerente e organizado) de até 30 linhas, segundo a norma-padrão da língua, e, por isso, a 

redação passou a ter um peso maior na seleção, chegando até a ser considerada uma prova 

eliminatória. Pode-se citar como exemplo o processo seletivo antigo do vestibular da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em que, durante uma época, a primeira etapa 

a ser realizada era a prova de redação. Segundo Antunes, nesse contexto, a inserção 

obrigatória da prova de redação para o ingresso no ensino superior surge como uma tentativa 

de “melhorar o mau desempenho” do aluno em relação à competência discursiva: 

Pensava-se, assim, em providenciar para o vestibular um instrumento discursivo de 

avaliação, capaz de aprender mais fielmente a competência linguística dos alunos e, 

em consequência, conceder à escola a oportunidade de trazer para os programas 

questões textuais. (ANTUNES, 2009, p. 5)  
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          De fato, não se pode negar que muitos alunos não conseguem obter uma boa nota ou até 

mesmo são reprovados em função das dificuldades que apresentam ao redigir um texto, 

sobretudo dissertativo-argumentativo, pois não conseguem ordenar e organizar as ideias em 

defesa de um ponto de vista, de modo a persuadir o interlocutor. Sem dúvida, pode-se atribuir, 

em parte, essa falta de habilidade a não utilização de estratégias necessárias e importantes na 

elaboração de um texto em qualquer que seja o gênero. Deve-se ter em mente que escrever é 

uma habilidade e, para que ela se desenvolva, é necessário percorrer algumas etapas 

significativas. Portanto, pode-se afirmar que escrever é uma atividade processual.  

          Em nossa sociedade, apesar de algumas políticas públicas já implementadas, o ensino 

superior ainda é para poucos, e o passe para o ingresso na instituição na prova de redação é 

justamente o domínio do gênero dissertativo-argumentativo, como já dissemos. Segundo 

Serafini (1991, p. 11), “em países sem tradição didática no ensino de redação, 

frequentemente, considera-se o texto como fruto de um dom inato ou de caprichosa 

inspiração.” É certo que hoje em dia, já houve avanço nesse ensino entre nós. Dentro da 

escola e mesmo fora dela através da internet, além de muitos artigos sobre o assunto, há uma 

legião de professores vlogueiros que se tornaram verdadeiras celebridades por ensinarem 

macetes e técnicas para que os alunos sejam aprovados nas redações dos concursos. São quase 

sempre professores carismáticos, jovens e alegres que, através de uma linguagem mais 

descontraída, tentam ensinar a dissertação argumentativa para os seguidores. Essa postura de 

alegria e informalidade é proposital, e visa a tornar o ensino desse tipo de texto, 

historicamente sisudo e tido como o ápice da representação da capacidade reflexiva, mais 

acessível a um maior número de interessados.  

          Influenciados pela ideia de redação como processo (como tal, se dá em diversas etapas) 

e pela noção de gênero que faz com que os candidatos do ENEM tenham que levar em conta 

os critérios de uma banca examinadora, a quase unanimidade do material circulante sobre a 

redação do ENEM fala da necessidade de o candidato gastar algum tempo no planejamento de 

seu texto. Atualmente, é consensual, para diversos autores e estudiosos que, antes de se iniciar 

a redação de um texto, seja ele qual for, é indispensável pensar no planejamento da 

organização desse texto. A esse respeito, Koch & Elias (2016) falam que “é preciso planejar, 

ter um projeto de dizer. Antes de começar a argumentação, para essa fase inicial, faz parte do 

planejamento ter clareza do objetivo da escrita, dos sujeitos envolvidos e dos conhecimentos 

em jogo”. Para Antunes:  
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A primeira etapa da realização da escrita é o planejamento, que corresponde todo o 

cuidado de quem vai escrever para: ampliar seu repertório, delimitar o tema e 

escolher o ponto de vista a ser tratado, eleger o objetivo, escolher o critério de 

ordenação das ideias, prever os possíveis leitores, considerar a situação em que o 

texto irá circular, decidir quanto às estratégias textuais, estar seguro quanto ao que 

se pretende dizer a seu parceiro. (ANTUNES, 2016, p. 57-58) 

 

Corroborando a importância da primeira etapa processual, Travaglia (2016) diz que 

“independente do gênero a que pertença, todo texto, ao ser produzido, precisa ser planejado. 

Focaliza-se o planejamento para a produção de um texto de qualidade”.  De acordo com 

Faraco:  

É necessário, para quem escreve, um planejamento, uma antecipação, uma 

antevisão do que vai ser a totalidade, operações estas que causam unidade temática e 

unidade estrutural ao texto. (...) O redator imaturo para a escrita do texto sem um 

plano de voo, o texto resulta falho em sua coerência, em sua sequência, na 

amarração entre as partes, em sua clareza. (FARACO, 2014, p.5) 

 

Ainda influenciados pela importância de se planejar um texto para escrevê-lo, nesse 

aspecto, vale a pena citar textualmente as recomendações dadas pela doutoranda da Unicamp, 

Carolina Assis Dias Vianna
1
, que sugere um cronograma em que fica clara a importância dada 

ao ato de pensar abstrato refletido na recomendação de um planejamento apriorístico do texto.  

Para a especialista, experiente na correção de redações do ENEM e de vestibulares, o 

ideal é que o estudante reserve em torno de 1h10min para produzir seu texto. Para isso, ela 

sugere que a organização do tempo na avaliação se dê da seguinte forma: 

 13h30 a 14h20: Leia com atenção a proposta e os textos auxiliares e prepare o 

seu projeto de texto, deixando sua primeira versão pronta na folha de 

rascunho. (grifo nosso) 

 14h20 a 17h50: Vá para as questões objetivas. Tente resolver aproximadamente 25 

questões por hora, gastando cerca de 2 minutos em cada uma. Aquelas cuja resposta 

você não sabe devem ser puladas nesse primeiro momento. Mas atenção: um alerta: 

não pule mais de 9 questões! 

 17h50 a 18h20: Volte ao seu texto para passá-lo a limpo. Certamente, você 

perceberá problemas que não tinha visto enquanto fazia o rascunho e já 

conseguirá resolvê-los nessa revisão. Além disso, tudo o que você leu na prova 

inconscientemente permitirá que se afaste do texto e reavalie suas ideias de 

forma mais crítica. Porém, não esqueça: você tem apenas meia hora, então não 

poderá mudar tudo e escrever outro texto, trata-se apenas de uma breve leitura 

crítica e revisão. (grifo nosso) 

 18h20 a 18h40: Passe para o cartão de respostas as questões que já respondeu. 

 18h40 a 19h00: Volte para as questões que deixou em branco e, à medida que as 

for resolvendo, passe as respostas para o cartão. Fique atento à quantidade que falta 

e quanto tempo você poderá gastar em média para resolver cada uma delas.  

 

         Essa recomendação é feita, porque se sabe que o problema da escrita vai muito além das 

questões linguísticas (gramaticais); ele esbarra nas dificuldades da organização dos elementos 

                                                           
1
 Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/saiba-como-organizar-o-seu-tempo-naprova-do-

enem/. Acesso em: 8 nov. 2018. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/saiba-como-organizar-o-seu-tempo-naprova-do-enem/
https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/saiba-como-organizar-o-seu-tempo-naprova-do-enem/
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dos textos, sobretudo a organização das ideias, que está condicionada a uma situação 

interativa real de uso. Antes de tudo, vale a pena considerar que a escrita de um texto, 

sobretudo a escrita de um texto formal, como o gênero dissertativo-argumentativo, não é um 

evento pontual que começa com o ato de se tomar o papel e se debruçar sobre ele. Portanto, o 

ato de escrever é uma atividade que se desenvolve gradativamente, com muito empenho, 

trabalho e treino: trabalho de definir um tema, selecionar e organizar ideias, rever, reescrever 

e adaptar o texto à real situação de uso. Para corroborar tal afirmação, vejamos o que nos diz 

Antunes: 

Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, 

pela codificação das ideias ou das informações, através de sinais gráficos. Ou seja, 

produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. 

Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário, 

várias etapas interdependentes e intercomplementares, que vão desde o 

planejamento, passando pela escrita propriamente, até o momento posterior da 

revisão e da reescrita. Cada etapa cumpre, assim, uma função específica. 

(ANTUNES, 2016, p. 54)  

 

Foi essa questão que nos fez escolher a prova do ENEM como instrumento 

privilegiado para desenvolvermos nossa pesquisa, cujo objetivo primacial é verificar se o 

sujeito argumentante elaborou ou não um planejamento textual, onde nos será permitido 

observar a estrutura global do texto adequada à situação real específica. Ou seja, esperamos 

que seja possível perceber na redação uma espécie de planejamento apriorístico
2
, isto é, que 

seja claramente identificável o caminho escolhido por quem está escrevendo para defender 

seu ponto de vista.  Para isso, nos basearemos na teoria de Bakhtin, Marcuschi e Charaudeau 

sobre gênero discursivo.  

Além disso, através da concretização desse objetivo primordial, chegaremos a um 

outro objetivo de suma importância: a disseminação da ideologia da democratização do dom
3
, 

ou seja, sairemos daquela ideia de que a capacidade escritora só existe para alguns já 

escolhidos por Deus e a eles foi dado esse talento de redigir. Mas como democratizar o dom? 

Ensinando a redigir, ou seja, mostrando que todo texto é resultado de um processo. Como 

                                                           
2
 A terminologia “planejamento apriorístico”, empregada durante esta pesquisa, trata-se de uma operação, mental 

ou escrita, em se podem conjugar as capacidades cognitivas do pensamento (separar, definir, organizar, 

comparar, relacionar...) com a experiência adquirida ao longo da vida. No capítulo 4 desta tese, será explicitado, 

detalhadamente, como essa estratégia pode ser realizada e qual sua ligação com a escrita argumentativa.  
3
 A terminologia “disseminação da ideologia da democratização do dom”, alcunhada por nós, significa sair da 

crença que nos cerca de que a escrita argumentativa é um dom inato ou recebido misticamente por poucos 

privilegiados e migrar para a ideia de que essa atividade discursiva (argumentação) é possível para um maior 

número de pessoas, caso os estudos aplicados sobre o ensino de redação como processo – cuja grande pedra de 

toque é o planejamento apriorístico – continuem evoluindo. Cabe aqui ressaltar que alguns autores, como 

Serafini, Antunes, Guedes e Koch & Elias e Passarelli, tratam da questão da ideologia do dom e afirmam que a 

escrita pode ser uma conquista, uma aquisição pertencente a todos, desde que o sujeito-produtor planeje seus 

textos.  
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sabemos, o texto não é um amontoado de palavras e frases que já está pronto em nossa cabeça 

aguardando simplesmente que o sujeito-produtor o transponha para o papel ou para a tela do 

computador. Por isso, acreditamos que o aspecto mais importante do ensino da produção 

textual, segundo essa nova pedagogia que vem sendo feita, é justamente a ideia de se fazer um 

planejamento apriorístico. É ele o protagonista desse processo, pois, elaborando um 

planejamento para o início e desenvolvimento do texto, um mapa, um roteiro, é possível se 

chegar ao sucesso da escrita, sobretudo, do texto argumentativo, pois, como afirma Meyer 

(2008), “Argumentar é, em primeiro lugar, encontrar uma ordem”.  

Como é possível perceber, o planejamento apriorístico é a “pedra de toque”, isto é, a 

etapa fundamental, imprescindível para se obter uma escrita argumentativa inteligível.  

Planeja-se para ter sucesso. Através do ensino dessa estratégia, como afirma Koch e Elias 

(2016), “o argumento de que escrever é uma questão de dom e, por isso, serve apenas para 

poucos privilegiados, cai facilmente por terra”. Portanto, vence-se a ideia de que só uns 

receberam o sopro divino da capacidade escritora eficiente através do planejamento textual e, 

assim, o aluno passa a adquirir uma capacidade humana vista como algo essencial às diversas 

esferas da vida, do cotidiano. Ou seja, acreditamos que todos nós possamos escrever textos 

que respondam aos nossos propósitos, com adequação para a situação comunicativa prevista, 

e podemos fazê-lo, se houver um planejamento apriorístico.  

Passemos agora para a organização de nossa pesquisa. A tese constará de 8 (oito) 

capítulos. Inicialmente, apresentamos uma reflexão sobre a escrita, sobretudo argumentativa, 

sobre qual a problemática será desenvolvida durante a pesquisa e o que a motivou.  

No segundo capítulo, intitulado “ENEM: origem e transformações”, faremos um breve 

panorama histórico sobre o ENEM abordando suas origens e transformações ao longo dos 20 

anos de sua existência. Além de traçarmos um histórico do aumento do contingente-

quantitativo de adesão ao ENEM e dos motivos que provocaram tão alto nível de adesão. 

Neste capítulo, estarão presentes também reflexões sobre atividade de leitura, já que ela 

compõe uma das competências na matriz de correção que avalia somente como o aluno leu e 

compreendeu a proposta de redação.  Na verdade, o Exame se filia à ideia de que a relação 

entre leitura e escrita é indissociável.  

Em seguida, no terceiro capítulo, abordaremos o ensino da escrita no Brasil de forma a 

traçar um breve panorama histórico acerca do ensino do português, sobretudo de sua escrita. 

Até chegarmos à realidade atual, em que produzimos textos (alguém que diz algo a outro 

alguém com determinada finalidade), tivemos diferentes abordagens dessa prática no meio 

escolar, com maior ou menor ênfase à escrita, dependendo das definições adotadas em cada 
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época. Passaremos pelos conceitos de composição, redação escolar e produção textual 

mostrando que tais expressões, apesar de designarem o mesmo fenômeno, ou seja, a ação de 

escrever textos, distinguem-se por se “vincularem a teorias que expressam diferentes formas 

de considerar não só a ação de escrever, a ação de ensinar a escrever textos e a ação de 

exercitar a linguagem, mas também nossa própria organização social”. (GUEDES, 2012, p. 

58) Isso denota que por trás dessas terminologias (composição, redação, produção) está 

subjacente uma teoria a qual sustenta não somente o objeto de estudo, mas também a 

metodologia utilizada. 

Veremos também que, segundo os estudos sobre o ensino-aprendizagem da escrita, os 

alunos têm concluído a Educação Básica com muitas dificuldades de produzir textos, 

principalmente, o dissertativo-argumentativo, e se isso está relacionado com a forma como se 

tem concebido a linguagem e o texto na sala de aula. Por isso, adotamos a concepção de texto 

como processo, ou seja, de construção que se dá em várias etapas, que compreende um 

momento de planejamento, um momento de escrita propriamente dita (que chamaremos de 

textualização), de (re)visão e, ao mesmo tempo, de reescrita. 

No quarto capítulo, intitulado “A redação do ENEM: um gênero discursivo”, serão 

apresentadas as discussões que contribuíram para a caracterização das redações do ENEM 

como gênero discursivo e os fundamentos teóricos que as delinearam como tal.  É importante 

observar que neste capítulo foi a proposta de Patrick Charaudeau que, ao doar um viés 

pragmático ao texto dissertativo-argumentativo, permitiu-nos vê-lo como um gênero, 

porquanto ele abriga uma família de textos ligados à produção da escrita institucional que 

abarca desde gêneros como artigos de opinião, carta argumentativa, carta ao leitor, carta de 

reclamação, editorial, provas de concursos, provas discursivas dos cursos do ensino médio e 

da universidade, trabalhos de final de curso até as dissertações de Mestrado e teses de 

Doutorado.  

Como se poderá ver, através da leitura desse quarto capítulo, levantamos uma série de 

termos charaudeaurianos que trazem em si o traço do dinamismo que alça a produção do texto 

a um patamar de ato pragmático altamente condicionado à ideia do dizer como ação. Neste 

capítulo, veremos todo um universo terminológico construído pela teoria semiolinguística que 

faz com que a ideia de texto, como mero preenchimento de linhas vazias, seja superada. Lá 

veremos que Charaudeau (2016) já começa a se dirigir ao texto argumentativo como um 

modo de organização, isto é, como uma maneira de agir que tem a intenção de influenciar o tu 

(leitor) interpretante. Lá também veremos o sufixo –ante que designa o agente, isto é, aquele 

que comete o ato linguageiro na formação de todos os sujeitos do discurso. Para ilustrar, aqui 
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falaremos do sufixo –ante, presente não só nesse capítulo, mas também ao longo da tese e em 

boa parte da obra charaudeauriana: sujeito falante, sujeito analisante, sujeito comunicante, 

sujeito interpretante, sujeito argumentante, sujeito narrante e actante. (grifo nosso)  

Veremos também esse mesmo sema de dinamismo e pragmática em toda a parte do 

seu texto sobre o modo argumentativo, quando se fala da encenação argumentativa, aliás, 

diga-se de passagem, a própria palavra “encenação” já é por si só bastante acional. Essa 

encenação é constituída fundamentalmente pelo que o autor chama de “dispositivo 

argumentativo”. Se formos ao dicionário procurar a significação de dispositivo, lá veremos 

que esse termo é totalmente caraterizado pela ideia de ato, ação, movimento: “dispositivo – 

substantivo masculino, conjunto de ações planejadas e coordenadas visando a um fim.” 

(HOUAISS, 2012, p. 262). Dentro do dispositivo, Charaudeau (2016) usa outra palavra de 

cunho produtivo-acional, a saber, processo; palavra essa que tem tudo a ver com a ideia de 

redação aqui defendida. Dentro desse processo, os termos Proposta, Proposição, Persuasão 

claramente trazem em si a ideia de ato também. Dessa maneira, nesse capítulo, chamaremos 

atenção para o fato de que a metalinguagem da Semiolinguística está impregnada da ideia de 

exterioridade, contexto, enunciação, interação, pragmática, uso, situação real, diálogo, 

intersubjetividade, ou seja, terminologia impregnada da ideia de semitiozação dinâmica do 

mundo sempre com uma intenção de persuasão.  

No quinto capítulo, intitulado “Aporte Teórico”, falaremos dos postulados básicos da 

Semiolinguística no que tange às propostas charaudeaurianas de construção do modo de 

organização argumentativo. A Teoria Semiolinguística é extensa e comporta um número 

grande de subdivisões e distinções que, se forem adotadas na sua totalidade, podem gerar uma 

espécie de dispersão indesejada, pois como próprio Charaudeau (2014) afirma “demasiada 

informação mata a informação”. O que queremos dizer com isso é que o recorte teórico foi 

proposital, já que sabemos ser quase impossível encontrarmos nas redações todos aqueles 

mecanismos propostos pelo autor. Exemplifiquemos o que queremos dizer, com a seção 2 

(Procedimentos da encenação argumentativa) presente no texto de Charaudeau “Modo de 

organização argumentativo”, do qual já falamos anteriormente. Nessa seção, existem 3 (três) 

macrodivisões intituladas: 2.1 Procedimentos semânticos, 2.2 Procedimentos discursivos e 2.3 

Procedimentos de composição. O item 2.1 tem duas subdivisões. Essa subdivisão é dividida 

em cinco minisubdivisões. O 2.2 tem 6 (seis) subdivisões e algumas subexplicações, 

subdivisões, subdefinições. Por isso, ao falarmos dos procedimentos discursivos, trataremos 

apenas do procedimento da comparação, da citação e da acumulação porque são eles que 

podem se verificar nas redações analisadas.   
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No sexto capítulo, denominado “Metodologia”, falaremos inicialmente da importância 

desse procedimento como um fator determinante para a pesquisa científica, já que é ela que 

determina como o trabalho irá se desenvolver no projeto que está sendo produzido. Ou seja, 

trata-se de um passo a passo que tem um fim: oferecer um instrumento que, ao ser aplicado, 

possa nos ajudar a verificar se os resultados por nós obtidos têm um certo nível de 

confiabilidade. Em seguida, quanto aos passos metodológicos, classificaremos nossa pesquisa 

no que diz respeito à abordagem, ao método e ao procedimento e sendo ela uma análise 

predominantemente bibliográfico-qualitativa, permitimo-nos fazer um comentário pessoal 

sobre a temática da prova de redação do ENEM analisada e que versa sobre a persistência da 

violência contra mulher na sociedade brasileira, já que de alguma forma nos sentimos 

envolvidas na questão. Além disso, caracterizaremos o corpus analisado e arrolaremos os 

princípios da Semiolinguística que nos guiarão na organização das ideias das redações 

analisadas, na busca de constatar ou não se houve um planejamento apriorístico por parte dos 

candidatos.    

No sétimo capítulo, denominado “Análise das redações do corpus”, apresentaremos a 

apreciação de 9 (nove) redações do ENEM do ano de 2015. Esse ano foi escolhido, em 

primeiro lugar, por ser ainda recente e, talvez por isso, não haja muita pesquisa já realizada 

utilizando tal corpus de redações, sobretudo pelo vieses semiolinguísticos; em segundo lugar, 

por ser o tema desse ano – a persistência da violência contra mulher na sociedade brasileira 

– a questão que nos interessa de perto, já que, a nosso ver, a misoginia é um preconceito 

atemporal e aespacial.  

Além disso, ao final da redação de cada candidato, tentaremos identificar se ele 

cumpriu ou não a etapa prévia à escrita propriamente dita, isto é, o planejamento apriorístico 

através: 1- da seleção e organização dos argumentos utilizados para persuadir um interlocutor 

da validade de uma tese/Proposta. Nesse sentido, será possível reconhecer a presença (ou não) 

da tríade da encenação argumentativa: Proposta, Proposição, Persuasão; 2- da escolha de itens 

(recursos) coesivos interperiódicos e interparagráficos, responsáveis pela linearidade textual e 

pela racionalidade argumentativa; da percepção dos componentes de organização lógico-

argumentativa: asserção de partida, asserção de passagem, asserção de chegada. Nessas 

asserções, os argumentos serão ordenados segundo uma certa cronologia: o começo, momento 

de apresentação dos elementos da Proposta e Proposição; a transição, momento de passagem 

de uma asserção para outra; o fim, momento último da argumentação ou parte dela, visto que, 

na redação do ENEM, não é critério que a conclusão solução-proposta seja o final do texto. 
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No último capítulo – as considerações finais –, concluiremos nossa tese assinalando 

nossas contribuições para o fornecimento de um caminho para análise de redações, a fim de 

observar, através do exame dos produtos redacionais feitos pelos candidatos ao ENEM, se 

houve um planejamento apriorístico para a feitura do texto.  Em se tratando de uma reflexão 

dessa natureza, como nos diz Antunes (2016, p. 173), “a palavra final não acontece. Não há 

fechamento. Há apenas a palavra inicial, que funciona como uma espécie de semente, como 

uma espécie de ovo, cheio de vida, pronto para deixá-la sair”. Durante toda a pesquisa, 

buscamos aliar os estudos dos gêneros discursivos e a Teoria Semiolinguística do Discurso à 

prática real do ensino da produção de textos. Por intermédio da análise das redações do 

ENEM, tentaremos verificar a possibilidade da aplicação dos pressupostos desenvolvidos 

neste trabalho na busca pelo empoderamento dos objetivos do sujeito escritor: escrever um 

texto consistente, coeso, coerente e, principalmente, convincente. 
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2. ENEM: ORIGEM E TRANSFORMAÇÕES 

 

          O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal 

associada ao Ministério da Educação do Brasil (MEC). Trata-se de um exame que foi 

utilizado, inicialmente, para avaliar a qualidade do ensino médio no país. No entanto, com o 

passar dos anos, foi adquirindo novas funções e hoje se constitui como um importante 

instrumento de acesso ao ensino superior.   

          O Exame foi criado, em 1998, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

pelo então ministro Paulo Renato, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas. No ano de 

sua implementação, teve um número bem menos inexpressivo, se comparado às suas edições 

atuais: cerca de 150 mil participantes – em 1998 –, enquanto somente 115 mil fizeram a prova 

na proporção de 5,5 milhões inscritos no ano de 2018. Depois de quase 7 (sete) anos de sua 

criação, em 2007, o número de concluintes e egressos do Ensino Médio que realizaram o 

Exame, voluntariamente, aumentou para cerca de 2,7 milhões.  Por outro lado, a edição de 

2015 mostra sua evolução, com 7 (sete) milhões de inscritos, o que comprova o aumento da 

credibilidade do Exame, bem como as mudanças estruturais em seu formato que, 

gradativamente, passou a fugir do estereótipo de uma avaliação decorativa e conteudista para 

se consolidar como uma avaliação mais abrangente, considerando a interdisciplinaridade e a 

contextualização como mecanismos fundamentais para mensurar o conhecimento dos alunos.  

         Como se pôde verificar anteriormente, o Exame não conseguiu adesões em quantidades 

significativas, em suas primeiras edições (anos de 1998, 1999, 2000). A partir de 2001, para 

conseguir tal objetivo – apesar de não ter alterado a estrutura da avaliação – foram 

estabelecidos dois incentivos fundamentais: tornou-se gratuito para estudantes oriundos de 

escolas públicas e o estímulo para que Instituições de Ensino Superior (IES) utilizassem sua 

nota como instrumento de seleção ao ingresso em cursos de graduação, visto que, 

inicialmente, o Exame era facultativo. Uma consequência positiva dessas duas mudanças 

relevantes foi o aumento considerável no número de inscritos, que subiu de 390 mil 

participantes, no ano 2000, para mais de 1,6 milhão em 2001. Um crescimento de mais de 400% 

de um ano para o outro, tornando evidente a evolução expressiva do número de participantes, 

como se pode ver, através dos dados a seguir: 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estudos_e_Pesquisas_Educacionais_An%C3%ADsio_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estudos_e_Pesquisas_Educacionais_An%C3%ADsio_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
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Gráfico 1 – Evolução do número de participantes no ENEM (de 1998 a 2001) 

 

Fonte: MEC/ INEP, dados referentes aos inscritos no ENEM regular.  

          

 Mas, afinal, para que surgiu o ENEM? Em outras palavras, qual é a proposta 

avaliativa desse instrumento de seleção? 

 

2.1. Objetivos do ENEM  

 

         O ENEM, ainda nos dias de hoje, não é obrigatório – há ainda universidades públicas 

(federais e estaduais) que não o adotaram como critério de seleção, em nenhuma de suas fases 

(existem universidades públicas e privadas que possuem dois exames: uma etapa objetiva e 

outra discursiva) –, todavia a cada ano vem atraindo um número cada vez maior de 

participantes. Isto ocorre, pois muitas instituições têm utilizado os resultados do ENEM como 

um dos critérios para selecionar candidatos nos vestibulares. 

          No início, o objetivo maior e primordial do Exame era fornecer aos estudantes um 

instrumento de autoavaliação das competências e habilidades básicas apreendidas durante o 

ensino médio para a inserção do jovem brasileiro no mercado de trabalho e à prática da 

cidadania (ANDRIOLA, 2011). Para atingir esse primeiro item, isto é, o primeiro objetivo, a 

entidade responsável pelo Exame adotou como prática o envio a cada participante de um 

Boletim Individual de Resultados, onde se apresentavam: questões marcadas pelo estudante, o 

gabarito oficial, as competências observadas e a média nacional. Para Luckesi (2003), a 

importância da avaliação por competência não estava em atribuir principalmente uma nota, e 

sim em proporcionar informações necessárias sobre o processo de ensino-aprendizagem, para 

que o sujeito-aprendiz pudesse fazer avançar seus conhecimentos e, através do recebimento 

https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/vestibular/
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do Boletim Individual e das médias nacionais, o estudante pudesse estabelecer um parâmetro 

de sua avaliação. O mesmo pensamento está implícito neste objetivo do Exame:  

A análise dos resultados do desempenho dos participantes do Enem permite a 

identificação de lacunas em seu aprendizado e, também, das potencialidades que ele 

apresenta ao final da escolaridade básica. Essa análise pode também ajudar na 

melhoria do desempenho profissional de muitos professores. (BRASIL, 2005, p. 8) 

 

          Além disso, um outro propósito desta avaliação era aferir a aprendizagem dos alunos do 

ensino médio contribuindo, assim, para a elaboração de políticas públicas pontuais e 

estruturais, visando à melhoria do ensino, ou seja, apresentar às escolas e aos órgãos públicos 

responsáveis dados indicativos a respeito da modalidade final da Educação Básica, 

funcionando como uma avaliação diagnóstica e até mesmo como um instrumento orientador. 

Outro propósito também conferido ao ENEM era o de influenciar uma reforma no ensino 

médio, caracterizada por mudanças, sobretudo curriculares. Para se alcançar esse segundo 

objetivo, buscou-se aumentar a importância do Exame, e, por isso, já na segunda edição, ele 

foi utilizado como modalidade de acesso alternativa ao vestibular de 93 instituições de ensino 

superior.  

         A característica fundamental do ENEM era a de ser voluntário e individual. Voluntário, 

porque seu objetivo era avaliar as habilidades gerais de cada um dos participantes, oferecendo 

um padrão de comparação para a continuação dos estudos ou para o ingresso no mercado de 

trabalho. “Essa característica impossibilitou que se guardasse representatividade significativa 

de participantes e que se permitisse estabelecer comparações de resultados entre indivíduos, 

escolas, municípios, regiões e unidades da federação.” (BRASIL, 2000, p. 6). Individual, 

porque somente pode ser realizado por uma só pessoa, além de ser singular, pelas 

características que lhes são próprias, particulares.  

          Baseado no Ministério da Educação (MEC), o Exame exerceu a função de um 

auxiliador da escola para que se construísse o conhecimento do aluno “desenvolvendo 

capacidades de aprender, criar, formular, interagir, ao invés do simples exercício de 

memorização.” (BRASIL, 2000, p. 5).  Em relação ao processo de ensino-aprendizagem de 

língua, almejava-se superar aquela concepção de linguagem concebida como sistema de 

normas, acabada, fechada, vista como uma instituição individual, única, monológica, estática, 

sendo somente comparada à exteriorização do pensamento, traduzido por meio de palavras e 

frases, sem a interferência do social. Há que se ressaltar que sob essa perspectiva estruturalista 

(formalista), a língua devia ser estudada como um objeto descontextualizado, sem levar em 

consideração os falantes-ouvintes e a situação real de uso, perspectiva de que o Exame em 

foco almejava distanciar-se em parte.      
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         Segundo Libâneo (2003), as avaliações em larga escala, como o ENEM, vêm sendo 

desenvolvidas em vários países, desde os anos 1980. Como já foi dito anteriormente, esse tipo 

de Exame tem por objetivo avaliar não só a aprendizagem dos alunos como também mensurar 

o desempenho das instituições de ensino e a forma como o ensino vem sendo praticado. A 

partir de seus resultados, é possível fazer comparações entre diferentes estados e municípios, 

entre os diferentes níveis de ensino, dentre outras especificações. Os resultados das avaliações 

de larga escala são ainda de suma importância para os professores reavaliarem a forma de 

lecionar, assim como também permitem que as escolas tenham uma visão compreensiva e 

panorâmica da realidade local, por exemplo. Ou seja, como se pode perceber, os resultados são 

tomados como um diagnóstico do ensino desenvolvido no Ensino Médio, desempenhando 

dessa maneira o papel de “subsidiar e adequar as políticas de educação do país.” (Marcuschi, 

2010, p. 59). 

         Vale ressaltar que professores e escolas devem estar em constante transformação, 

visando ao aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem, de acordo com as novas demandas 

atuais. Dessa forma, faz-se necessário saber quais os impactos do ENEM, nas práticas 

pedagógicas escolares, quais mudanças pretendidas ou que podem ser projetadas, nas grades 

curriculares, quais as possíveis alternativas de encaminhamento na busca da melhoria da 

qualidade de ensino de língua materna no Ensino Médio, de que modo o Exame influencia no 

perfil ou na forma de lecionar de cada professor. Como professores regentes, esses são 

questionamentos que devem sempre nos impulsionar. Piunti e Oliveira concordam que o 

ENEM gerou grandes impactos para a educação: 

O Enem, como uma política que visa além de avaliar, criar um novo modelo de 

ingresso em Universidades, certificação, introdução das noções de competências e 

habilidades entre outros elementos de mudança no Ensino Médio têm gerado 

impactos sobre o trabalho docente. A perspectiva dos professores pode apontar os 

reflexos de uma política pública avaliativa, como o Enem, no desenvolvimento 

profissional docente. (PIUNTI e OLIVEIRA, 2012, p. 10) 

 

 

               Compartilhando da mesma opinião, Bornatto acrescenta: 

[...] o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998, vem ampliando, 

desde 2009, seu papel como selecionador de alunos para as instituições de ensino 

superior (IES). Apresentado desde o início como inovador e contextualizado, o 

modelo de prova do ENEM tende a impactar os materiais didáticos – ainda que boa 

parte destes materiais seja mera compilação de provas já realizadas – mas, 

principalmente, a sinalizar alguns caminhos e critérios para o ensino. (BORNATTO, 

2013, p. 2) 

 

           Tomando como base os objetivos expostos até aqui sobre a criação do ENEM, a matriz 

referencial inicial do Exame foi construída para aferir o domínio de competências e 

habilidades que estimulassem o raciocínio lógico e a capacidade de aprender, levando-se em 
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conta a interdisciplinaridade e a contextualização dos saberes, diante das situações que se 

apresentam no cotidiano. Isso, desde o início, não significou que a organização por áreas do 

conhecimento anulasse as peculiaridades de cada componente curricular: 

A organização por áreas de conhecimento não dilui nem exclui componentes 

curriculares com especificidades e saberes próprios construídos e sistematizados, 

mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para 

apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução 

conjugados e cooperativos dos seus professores. (BRASIL, 2012, p. 3) 

 

           O currículo, ainda que pautado numa estrutura composta por disciplinas trabalhadas de 

forma conteudista, precisa estar articulado interdisciplinarmente, para que a aprendizagem 

seja desenvolvida mais próxima possível da realidade e da vivência do aluno. Nesse aspecto, é 

necessário compreender que a prática interdisciplinar não se confronta ou se opõe com a 

prática disciplinar, mas sim a complementa, dialogam entre si, pois esse princípio pedagógico 

torna-se sem sentido, à medida que não há a contribuição específica de cada área.  

           Conforme Japiassu (1976, p. 74): “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no 

interior de um mesmo projeto de pesquisa.” Ao conceituar o termo “interdisciplinaridade”, 

não se possui ainda um conceito único, fechado, específico e estável, trata-se de uma 

concepção que varia, não somente no nome, mas também no seu significado. Ao tentar 

entender o vocábulo “interdisciplinaridade”, ainda está longe de chegarmos a um consenso ou 

a um acordo satisfatório, pois ele foi assumindo significações diversas, com o passar dos 

anos, dependentes do ponto de vista e da vivência de cada um, da experiência educacional, 

que é de fato particular. 

         Ainda na concepção do mesmo autor citado anteriormente, “a interdisciplinaridade 

exige uma reflexão profunda e inovadora sobre o conhecimento, que demonstra a insatisfação 

com o saber fragmentado que está posto.” (JAPIASSU, 1976, p. 74).  Em outros termos, é 

necessária uma reflexão global e um repensar sobre a própria estrutura do conhecimento, na 

intenção de superar o isolamento entre as disciplinas, a fim de torná-las comunicativas entre 

si. 

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial 

de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente como os outros 

conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de 

complementação, de negação, de ampliação, [...] BRASIL (1999, p. 88) 

 

               Apesar da temática da interdisciplinaridade ser tratada nos documentos oficiais mais 

recentes da educação básica, essa preocupação de cunho pedagógico não é um fenômeno 

novo, tendo surgido no campo educativo, a partir da década de 60, em resposta à 
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fragmentação do conhecimento no ensino e com o objetivo de que a escola rompesse com tais 

práticas fragmentárias. Por isso, foram criados a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394/96 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Torna-se importante salientar, como já dito 

antes, que a interdisciplinaridade exigiu uma forma de repensar e reestruturar o currículo, 

tirando o professor de uma zona de conforto em que ficarão exigidos a pesquisa, o estudo e o 

trabalho em conjunto, a fim de promover aos alunos e professores a oportunidade de uma 

ação reflexiva sobre suas práticas e como elas influenciam suas vidas e a sociedade. Segundo 

os PCN: 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 

a atenção de mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 2002, p. 88-89) 

 

          Diante dos novos desafios educacionais, das dúvidas do mundo moderno e informativo, 

das interrogações da atualidade, a necessidade de inserir a prática interdisciplinar passa a ser 

questão fundamental para o processo de ensino-aprendizagem de alunos, desenvolvendo, 

assim, um currículo que procure atender às competências básicas para a sociedade 

contemporânea, que “organiza os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e 

projetos que melhor abriguem a visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre 

as diferentes áreas do saber.” (BRASIL, 2000, p. 75).   

          Por sua vez, não é de hoje que se valoriza a contextualização do conhecimento. Apesar 

de estar presente nos documentos curriculares oficiais mais recentes, isso não significa que, 

em épocas anteriores, não houvesse propostas que já abordassem a temática. O significado de 

contextualização também não é algo novo. Os Documentos Nacionais de Orientações 

Curriculares, através das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, 

1998), outrora tratavam da proposta de interdisciplinaridade e da contextualização do 

conhecimento, da organização curricular visando ao exercício da cidadania e à preparação 

básica para o trabalho como princípios pedagógicos que deviam compor o Ensino Médio. A 

partir do ano 2000, ao tratar da reformulação do EM, a contextualização passou a ser 

considerada como um princípio fundamental nesse segmento de ensino: 

 

A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita 

aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não 

implica permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais 

imediato, nem muito menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de 

compreender e intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. Ao 

propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhado na perspectiva 

interdisciplinar e contextualizada, parte-se do pressuposto de que toda aprendizagem 
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significativa implica uma relação sujeito-objeto e que, para que esta se concretize, é 

necessário oferecer as condições para que os dois pólos do processo interajam. 

(BRASIL, 2000, p. 22) 

 

           A educação conteudista, formalista e a fragmentação dos conteúdos disciplinares sem 

vincular com os acontecimentos do dia a dia dos alunos e sem desenvolver o pensamento 

crítico, tornaram a contextualização, assim como a interdisciplinaridade, um eixo 

metodológico norteador para o ensino-aprendizagem das diversas disciplinas. Antes, 

formavam-se alunos treinados para reproduzir conceitos, decorar e aplicar fórmulas, 

armazenar termos e uma extensa quantidade de conteúdos escolares.  Atualmente, 

contextualizar requer a intervenção do estudante em todo o processo de aprendizagem, 

fazendo as conexões entre os conhecimentos.  

          Levando-se em consideração que o ensino é historicamente organizado por um conjunto 

de disciplinas, a situação criada pelo ENEM é desafiadora para a maioria das escolas, já que 

suas questões exigem compreensão e interpretação de textos, habilidades de raciocínio e 

resolução de situações-problema divididas em diferentes áreas do conhecimento, de diferentes 

contextos.  Nesse aspecto, Pinheiro e Ostermann ressaltam que: 

[...] um conhecimento contextualizado é aquele que se manifesta em uma situação, 

em um conjunto de relações com um meio específico que lhe completa o sentido. 

Mas, ao contrário das situações que temos contato na escola, as situações com que 

nos deparamos fora da escola não estão classificadas por disciplinas, os fenômenos 

reais são resistentes a um enquadramento disciplinar rígido. (PINHEIRO; 

OSTERMANN, 2010, p. 3) 

 

          De forma geral, pode-se afirmar que a contextualização significa vincular os 

conhecimentos à vida dos envolvidos, ou seja, à vida real dos alunos. E para trabalhar a 

explicação de um determinado conteúdo de forma contextualizada, são necessárias a 

utilização de exemplos da realidade de vida dos estudantes e a ativação dos conhecimentos 

prévios já adquiridos por eles, ao longo de sua vida.  

         O conceito de contextualização, como já foi dito anteriormente, não é novo, surgiu 

diante da reforma do ensino médio, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 

9.394/96), e esta concepção acredita que as pessoas constroem seu conhecimento a partir do 

seu contexto.  Tal lei, no artigo 28º
4
, indica como isso pode ser feito, por mostrar que “os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente”. Isso significa que os conteúdos devem se 

adequar à realidade dos alunos, levando o cotidiano para a sala de aula, fazendo a “ponte” 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 20 jun. 2017.  
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entre o que se vive e o que se observa no dia a dia, de forma que contribuam para uma 

aprendizagem significativa.  

         Desde a sua criação até 2008, as provas do ENEM eram compostas por 63 questões 

interdisciplinares – sem articulação direta com os conteúdos abordados no Ensino Médio – e 

mais uma redação, e eram aplicadas em um único dia.  A partir de 2009, após reestruturações 

em seu formato, o Exame passou a se intitular “Novo Enem” (do qual falaremos mais 

detalhadamente em outra seção a seguir) e as provas passaram a ser aplicadas em dois dias, 

nos quais os alunos responderiam a 180 questões, além da redação. Além disso, ao invés de 

termos um Ensino Médio voltado ao vestibular tradicional, para a memorização de conteúdos 

desconexos, passamos a ter um Ensino Médio voltado para a solução de problemas, para o 

pensamento crítico e elaboração de propostas, envolvendo temas sociais, econômicos e 

ambientais, a partir de uma matriz de 120 habilidades divididas entre as quatro áreas de 

conhecimento, a saber: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens e 

Códigos.  

          Como já foi citado anteriormente, a primeira versão do Exame ocorreu em 1998 e teve 

cerca de 150 mil inscritos, quando todos pagavam taxa para realizar a prova. Vale a pena 

destacar que o número de alunos inscritos elevou consideravelmente ao longo dos últimos 15 

anos. Um dos fatores que estimularam esse crescimento, como já mencionado, foi a 

gratuidade de inscrição, a partir de 2001, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, 

em rede pública, para os que finalizaram o supletivo, nos 12 meses anteriores à data da 

inscrição, e para estudantes carentes da rede privada e que concluíram os estudos, em anos 

anteriores, que se declarassem em situação de carência. Tais mudanças representaram uma 

tentativa de democratizar o acesso ao ensino superior; prova disso é o quantitativo de 

participantes: 150 mil inscritos, em 1998; 390.180, no ano de 2000; 1.624.131, em 2001. 

         Outros fatores responsáveis pelo atrativo, cada vez mais, do quantitativo de inscritos 

foram a sensibilização da comunidade escolar, por meio do uso de meios midiáticos (através 

de propagandas na internet, informações na TV e jornais, outdoors, etc.), por exemplo, e o 

aumento das unidades de federação e regiões de aplicação das provas. Além disso, é crescente 

o número de universidades e outras instituições de nível superior que adotaram os resultados 

do ENEM como uma das possibilidades de ingresso do candidato na faculdade pretendida, ou 

ainda uma forma de se obter o certificado de conclusão do ensino médio
5
, o que já passou, 

entretanto, a não mais ocorrer a partir do governo Michel Temer, no ano de 2017.  

                                                           
5
 A partir de 2017, o certificado de Conclusão do Ensino Médio passa a ser feito pelo Exame Nacional para a 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 
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          Em resumo, o ENEM surgiu como um exame voluntário e como um instrumento de 

apoio para processos de seleção profissional, assim como processo de seleção complementar 

ou principal aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes pós-médios ou ao ensino 

superior. E somente após suas consecutivas edições, tal projeto pedagógico passou a se 

configurar como uma verdadeira política pública de Estado (já que perdura entre os vários 

governos) e a democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior.   

          O crescente aumento do número de participantes do ENEM possibilitou que se fizesse 

um novo uso dessa política pública, considerando que o Estado pôde realizar ajustes na 

educação brasileira, através dos resultados dessa avaliação, e também pôde ter um controle 

mais significativo e abrangente sobre os sistemas de ensino (público e privado), 

possibilitando, portanto, estabelecer panoramas comparativos anualmente, até mesmo por 

regiões do país.  

         Quando cogitamos como o ENEM é diferente do vestibular convencional, a distinção se 

dá exatamente pela não cobrança de conteúdos específicos e por não exigir do aluno a 

memorização de conteúdos para solucionar os problemas propostos, mas sim por “selecionar, 

organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para 

tomar decisões e enfrentar situações-problema” (BRASIL, 2012, p. 56), contextualizadas ao 

cotidiano do estudante.  De acordo com Schwartzman: 

Não se pode esquecer que o que está presente na concepção do Enem é a 

importância de uma educação com conteúdos analiticamente mais ricos, 

voltados para o desenvolvimento do raciocínio e a capacidade de aprender a 

aprender, buscando a eliminação paulatina dos currículos gigantescos e 

permitindo que as escolas do ensino médio concentrem-se no que é 

importante ensinar. Nesse sentido, a escola deve assegurar aos alunos o 

desenvolvimento das estruturas mais gerais das linguagens, das ciências, das 

artes e da filosofia, numa dinâmica de ensino que permita ao jovem mobilizar 

esses conhecimentos tradicionais na busca de soluções criativas para 

problemas cotidianos devidamente contextualizados. (SCHWARTZMAN, 

2005, p. 25-26) 

 

          Sendo assim, mudanças ocorridas no cenário da educação, como a reformulação do 

ENEM, vêm requerendo que os professores se adaptem a um novo modelo de aula e 

avaliação, a enfocar situações-problema contextualizadas, por exemplo. A escola precisa rever 

e reestruturar o processo de ensino-aprendizagem e suas metodologias aplicadas explorando o 

conhecimento através da interdisciplinaridade e da contextualização. 

           Ademais, as exigências do ENEM são importantes, porque geram possibilidades para 

se repensar nas práticas pedagógicas em que as metodologias aplicadas, além de voltadas para 

o exercício da cidadania, incentivem a autonomia dos estudantes, apresentando, portanto, 

melhor rendimento e resultado.   Entretanto, o rendimento dos participantes do Exame atesta 
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que a educação ofertada ainda está abaixo do exigido, como pode ser visto no quadro a seguir, 

relativo ao ENEM 2017, se comparado aos demais anos anteriores: 

 

Quadro 1 – Desempenhos mínimo e máximo e a média por área do conhecimento no ENEM 2017 

Área do conhecimento Desempenho mínimo Desempenho máximo Média 

Ciências humanas e suas 

tecnologias 
307,7 868,3 

 

519,3 

Ciências da natureza e 

suas tecnologias 

 

298,0 

 

885,6 

 

510,6 

Linguagens e códigos e 

suas tecnologias 

 

299,6 

 

788,8 

 

510,2 

Matemática e suas 

tecnologias 

 

310,4 

 

993,9 

 

518,5 

Fonte: Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/media-de-desempenho-no-enem-cai-em-ciencias-

humanas-e-linguagens-e-sobe-em. Acesso em 20 jan. 2018. 

 

Quadro 2 – Desempenhos mínimo e máximo e a média por área do conhecimento no ENEM 2014 
Área do conhecimento Desempenho mínimo Desempenho máximo Média 

Ciências humanas e suas 

tecnologias 

324,8 862,1 546,5 

Ciências da natureza e 

suas tecnologias 

330,6 876,4 482,2 

Linguagens e códigos e 

suas tecnologias 

360,2 814,2 507,9 

Matemática e suas 

tecnologias 

318,5 973,6 473,5 

Fonte: Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br. Acesso em 20 jan. 2018. 

 

          Traçando um paralelo entre os dois quadros, vemos que o quadro I mostra que, na média 

geral das áreas do conhecimento, houve queda em Ciências Humanas e linguagens, e aumento em 

Matemática, Ciências da Natureza e Redação, se compararmos em relação a algumas edições 

anteriores, como em 2014, por exemplo. Em Ciências da Natureza, área em que os participantes 

se destacaram, a média está ainda bem abaixo do desempenho máximo. Em Linguagens e 

Códigos, a média é ainda menor.  Evidentemente, as notas são determinadas por outros 

fatores, tais como condição socioeconômica do estudante, a região onde reside, a faixa etária, 

a escolaridade dos pais. Geralmente, aqueles que estão concluindo o ensino médio obtêm 

um desempenho melhor, pois muitos alunos estão vivenciando o conteúdo no dia a dia da fase 
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escolar regular, já que muitos professores fazem uso das provas do ENEM em sala de aula, 

por exemplo, enquanto a maioria dos outros candidatos já estão fora da escola há algum 

tempo.  É válido lembrar que o ENEM avalia tanto os estudantes do ensino médio regular 

quanto os da EJA. 

         A seguir, veremos que, em um determinado momento, a partir de 2009, surgiu uma 

grande mudança: reestruturou-se o ENEM e criou-se o SISU (Sistema de Seleção Unificada), 

através do qual é possível ingressar utilizando apenas a nota do Exame Nacional do Ensino 

Médio como avaliação.  

 

2.2. ENEM, um novo modelo de avaliação 

 

           Como já fora mencionado, em seu primeiro decênio, ou seja, de 1998 até 2008, o 

ENEM era uma prova clássica: um caderno de provas formado de sessenta e três questões 

interdisciplinares objetivas, sem articulação direta com os conteúdos aprendidos no ensino 

médio, elaboradas a partir de uma matriz de vinte e uma habilidades, e uma proposta de 

redação. Nesse período, os dois maiores objetivos divulgados pelo ENEM eram aferir os 

conhecimentos adquiridos, ao longo da educação básica, isto é, apontar graus de qualidade e 

deficiência desse nível de educação, por meio dos conteúdos programáticos relacionados com 

a realidade dos estudantes no Brasil, funcionando como avaliação diagnóstica do ensino 

médio e possibilitando a utilização da nota do exame como um ganho na média final. 

(ANDRIOLA, 2011). 

           Em 2009, o ENEM assumiu uma nova configuração e passou a ter outro peso no 

cenário educacional, pois o Governo Federal apresentou à ANDIFES – Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – a proposta de unificação dos 

vestibulares para ingresso de estudantes nas Instituições Federais de Ensino Superior e nas 

Instituições privadas que aderissem ao sistema desse Exame, que, então, passou a ser 

chamado de Novo Enem (BRASIL, 2009).  

         Os principais argumentos apontados para a unificação foram: a igualdade e a 

democratização do acesso à própria seleção, pois o participante concorreria nacionalmente às 

vagas de instituições de educação superior públicas, com a aplicação simultânea das provas 

em todo o país; uma proposta curricular básica a ser priorizada nas unidades escolares e o 

incentivo ao intercâmbio dos alunos entre as Instituições Federais de Ensino. 
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        Também se constatou que a maior parte dos estudantes prestava o ENEM, a fim de 

acrescentar pontos ao exame vestibular
6
, logo ele já era associado pelo seu público ao 

processo de seleção para o ensino superior (BRASIL, 2009). Outro fato assinalado é a 

promoção do Exame como dinamizador de mudanças curriculares do Ensino Médio.  Através 

deles, poderiam ser levadas as reestruturações necessárias, para que houvesse maior 

integração entre esse nível de escolaridade e o ensino superior: 

Um exame nacional unificado, desenvolvido com base numa concepção de prova 

focada em habilidades e conteúdos mais relevantes, passaria a ser importante 

instrumento de política educacional, na medida em que sinalizaria concretamente 

para o ensino médio orientações curriculares expressas de modo claro, intencional e 

articulado para cada área de conhecimento. (BRASIL, 2009, p. 4) 

 

         A mudança no perfil avaliativo do Exame a partir de 2009 foi acompanhada da 

reformulação da estrutura e dos objetivos de sua Matriz de Referência
7
, que passou a ser 

dividida por áreas de conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (que 

recobrem Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Física, Artes e Tecnologias da 

Comunicação e Informação), Matemática e suas Tecnologias (que implicam apenas 

Matemática), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (que incluem Física, Química e 

Biologia), Ciências Humanas e suas Tecnologias (que contemplam História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia). (BRASIL, 2012, p. 7). Em relação aos vestibulares convencionais, 

essa Matriz representou avanços, pois expressam o currículo básico esperado no Ensino 

Médio levando em consideração as competências, habilidades e conhecimentos associados às 

áreas do saber, em vez de mera listagem conteudista separada por disciplina, de forma 

estagnada.   

         O Exame, desde sua nova fase, passou a ser dividido em quatro matrizes 

correspondentes a cada área, e o número total de questões objetivas aumentou para 180, sendo 

45 para cada área. Assim, a prova que antes era aplicada em um único dia, passou a ser 

realizada em dois dias. A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é avaliada por uma 

prova de Redação e 45 questões de múltipla escolha, das quais, desde 2010, 05 são destinadas 

especificamente à avaliação de Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol,  

dependendo do idioma escolhido pelo candidato no ato da inscrição).  

                                                           
6 Antes da divulgação do Novo ENEM, várias instituições públicas e particulares faziam uso do resultado do 

processo seletivo de forma isolada ou concomitante para o ingresso no ensino superior.  
7 Disponível em http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_ 

enem.pdf.  Acesso em: 10 fev. 2018.   
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          De 2009 até hoje, a cada edição, o ENEM passou a receber mais adesões de 

universidades e faculdades públicas e particulares
8
, que o adotaram como forma 

complementar (nesse sentido, como uma das etapas) ou substitutiva do exame vestibular 

próprio da instituição. Atualmente, o desempenho no Exame passou a ser aceito por 34 

universidades e institutos portugueses de ensino superior
9
.  

         Dentre os anos de 2009 até 2016, além de funcionar como forma de ingresso ao ensino 

superior, o Exame passou a garantir também a certificação de conclusão do Ensino Médio 

para os maiores de 18 anos e, gradativamente, trouxe outros benefícios, como: bolsa integral 

ou parcial em instituição privada através do PROUNI (Programa Universidade para Todos), o 

financiamento em qualquer período do ano e o crédito educativo através do FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), participação no programa Ciência sem 

Fronteiras
10

 e no Pronatec
11

 (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego). 

          A partir de 2017, no governo de Michel Temer, no entanto, o ENEM passa a ter apenas 

a função de instrumento seletivo para ingresso em cursos de nível superior e não mais pode 

certificar a conclusão da modalidade final da Educação Básica, conforme indicado no edital 

n.13, de 07 de abril de 2017 (BRASIL, 2017). Na condição de política pública de educação, 

essa decisão significou um retrocesso, pois dificultou a situação dos jovens que precisaram 

abandonar o Ensino Médio, sobretudo aqueles da modalidade da EJA, por razões diversas e 

que tinham no ENEM mais uma possibilidade de concluir esse nível de escolarização. Dessa 

forma, muitos candidatos deixaram também de participar do Exame.  

          Considerando a média dos últimos três anos (2014 a 2016), cerca de 994 mil pessoas se 

inscreveram por edição para conseguir o diploma do ensino médio por meio do ENEM, como se vê a 

seguir: 

 

 

 

 

                                                           
8     Segundo informações do Portal do Guia do Estudante (GUIA DO ESTUDANTE, 2017), 1434 instituições de 

ensino superior utilizam atualmente a nota do ENEM como critério seletivo. 
9 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/- /asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/duas-novas-

instituicoes-de-ensino-superior-portuguesas-passam-a-usar-o-enem/21206. Acesso em: 10 fev. 2018. 
10  Programa de intercâmbio para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação com bom desempenho 

acadêmico em instituições de ensino superior do exterior. Atualmente, funciona apenas para pós-graduação.   
11  Programa que oferece cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira.   
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Gráfico 2 – Evolução do número de participantes para obter o diploma de ensino médio (de 2009 a 2016) 

 

Fonte: MEC/INEP (*os dados são referentes aos inscritos no Enem regular) 

 

         Apesar dessa mudança, o ENEM abriu, durante esse período, um amplo leque de 

possibilidades para a saída da Educação Básica.  

         Como se pode verificar, o ENEM tem a sua história dividida em duas fases. A primeira 

diz respeito às versões aplicadas entre 1998 e 2008, norteadas por cinco competências gerais e 

21 habilidades interdisciplinares, cujo Exame era constituído por 63 questões objetivas, sem 

articulação com os conteúdos ministrados durante o Ensino Médio e uma redação, ambas 

realizadas em um único dia, conforme apresentado na fundamentação teórico-metodológica 

do ENEM (INEP, 2005). 

          A segunda fase refere-se às versões aplicadas a partir de 2009. As questões objetivas 

passaram a ser organizadas em quatro matrizes, uma para cada área de conhecimento, da qual 

cada uma das áreas se compõe de quarenta e cinco questões (totalizando 180 questões 

objetivas). Assim, o exame passou a ser dividido em dois cadernos, aplicado em dois dias 

(cada dia são resolvidas 90 questões) e contendo também a redação.  

         Uma característica comum em ambas as fases do Exame é o foco na leitura e na escrita. 

Prova disso é o que pressupõe a própria Matriz de Competências, ao admitir que “a 

competência de ler, compreender, interpretar e produzir textos, no sentido amplo do termo, 

não se desenvolve unicamente na aprendizagem da língua portuguesa, mas em todas as áreas e 

disciplinas que estruturam as atividades pedagógicas da escola.” (INEP, 2005, p. 14).  Uma 

das partes da avaliação direciona o aluno a dissertar discursivamente sobre temas atuais, de 
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cunho político e social, cuja ideia central é embasada na reflexão, nas relações do indivíduo 

com o mundo e com o outro, no conhecimento de mundo adquirido ao longo da vida, 

avaliando o participante como cidadão crítico e consciente e que, diante das situações-

problema apresentadas, vê-se desafiado a buscar possíveis alternativas de respostas e 

soluções. Dessa forma, é importante que, durante a sua trajetória escolar, o aluno tenha 

desenvolvido um repertório sociocultural e um conhecimento enciclopédico suficientes para 

discorrer sobre essa temática (político, social, reflexiva, filosófica).  

          Já na outra parte, o participante deve ler os enunciados das questões das quatro provas 

objetivas (Matemática e sua Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias) e escolher uma 

dentre cinco opções de respostas. Partindo desse pressuposto, podemos perceber que o eixo 

central do Exame e uma das competências mais valorizadas é a competência leitora, sendo 

exigida do aluno nas 4 (quatro) provas e na elaboração da redação, por meio de diferentes 

gêneros textuais (imagens, diagramas, charges, infográficos, gráficos, letras de música, 

poemas...). Cabe aqui ressaltar que, no que diz respeito à prova de redação, não podemos 

esquecer que, como nos diz Antunes:  

Nenhuma leitura está desvinculada das condições em que o texto foi escrito. Isto 

quer dizer que entre a leitura e a escrita existe uma relação de interdependência e de 

intercomplementariedade. Uma supõe a outra: nos dois sentidos. A atividade da 

leitura completa a atividade da produção escrita. Qualquer atividade de escrita 

deveria, pois, ser convertida em atividade de leitura. (ANTUNES, 2016, p. 80) 

 

          Nos cenários dos estudos linguísticos, muitas são as definições de leitura encontradas, 

por isso, de forma resumida, no quadro, a seguir, encontramos algumas conceituações. 

Lembramo-nos que uma destas visões sobressai e será adotada por nós na avaliação e análise 

das redações do ENEM.  
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Quadro 3 – Conceituações de leitura 

Fonte: LEFFA, Vilson José. Aspectos da Leitura. Uma perspectiva psicolingüística. Porto Alegre: Sagra - DC 

Luzzatto, 1996. 

         

Com relação ao que foi exposto acima, assumimos, neste trabalho, a visão 

interacionista (dialógica) de leitura, ou seja, como um processo de relação entre autor, leitor e 

texto, na busca da produção de sentidos. Neste processo, o leitor atua, participativamente, pois 

se constrói e é construído pelas palavras. O texto passa a ser  um lugar de encontro entre quem 

escreveu e quem lê (LAJOLO, 1986, p. 54), viabilizando a compreensão do outro e do 

mundo, não esquecendo os objetivos e/ou finalidades.   

         Portanto, em nossa pesquisa, adotaremos essa visão de leitura como interação, uma vez 

que, além dos documentos oficiais (PCN, Diretrizes Curriculares Nacionais, etc.), as 

avaliações diagnósticas atuais (Prova Brasil, Saeb, ENADE, ENEM, etc.) privilegiam a 

linguagem como processo interativo. As questões de leitura no ENEM funcionam como uma 

atividade dialógica, cooperativa, construtiva, através da qual o leitor-texto-autor interagem 

estabelecendo diálogos entre a vivência do cotidiano e o conhecimento do leitor – sejam eles 

o conhecimento textual ou o conhecimento de mundo –  com os comentários feitos pelo autor, 

mediados pelo texto, no qual se encontra registrado o projeto de dizer (intenção, plano) do 

autor, construído em função de possível(is) leitor(es).  

          Rojo (2002) reconhece que, numa visão bakhtiniana,  

a leitura é vista como um ato de se colocar em relação um discurso (texto) com 

outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como 

possibilidades infinitas de réplica, gerando novos discursos/textos.” (ROJO, 2002, p. 

2) 

LEITURA FOCO DEFINIÇÃO DE LER 

FILOLÓGICA Autor Ler consiste em descobrir as intenções do autor do 

texto, concebido como detentor de uma única voz. 

ESTRUTURALISTA Texto Ler é extrair sentido do texto. 

COGNITIVISTA Leitor Ler é atribuir um sentido ao texto. 

DISCURSIVA Discurso Ler é um processo discursivo no qual se inserem os 

sujeitos produtores de sentido – o autor e o leitor-, 

ambos sócio historicamente determinados e 

ideologicamente constituídos. 

INTERACIONISTA Autor – texto –  

 Leitor 

Ler é o encontro do leitor com o autor, sujeitos sociais, 

mediados pelo texto, envolvidos nesse processo 

dinâmico de construção de sentidos. 
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          Nessa concepção, a leitura é vista como um processo de construção e produção de 

significado, levando-se em conta os conhecimentos linguísticos, textuais e discursivos. 

         Para Antunes (2016, p. 66), “a leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto 

implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e 

das intenções pretendidos pelo autor.” A atividade de leitura interage, assim, com a atividade 

da produção escrita, ou seja, são indissociáveis.  Por isso, o papel do leitor como 

construtor/produtor de sentido é contestar, criticar, avaliar, contra-argumentar, selecionar, 

relacionar informação que tem diante de si em interação com o autor e o texto.  

          Como há uma competência na matriz de correção que avalia somente como o aluno 

leu e compreendeu a proposta de redação (Competência II – Compreender a proposta de 

redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, 

dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo), enquanto outra analisa 

como ele soube abordar, relacionar, organizar, estruturar as informações que ele retira da 

coletânea de textos para defender um ponto de vista (Competência III – Selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de 

um ponto de vista), entendemos que era importante abordar a definição de leitura, posto que 

ela está presente não só nas questões objetivas como também na produção textual.  Além 

disso, a leitura é importante, para que, em termos da prova de redação, o aluno esteja 

preparado para a temática das propostas, atendendo assim satisfatoriamente às Competências 

II e III do Exame.  A coletânea de textos motivadores presentes no Exame não indica que o 

candidato domine o assunto em questão, embora os grupos de textos de apoio o apresentem. 

O ENEM não permite a cópia dos textos motivadores ou até mesmo a reprodução dos seus 

fragmentos, já que busca uma dissertação-argumentativa autoral (ou com indícios de autoria) 

e autônoma.  

          Por conseguinte, a escrita será, daqui em diante, o tema de nossa pesquisa, pois é 

preciso (re)pensar em práticas de escrita no contexto escolar que, por sua vez, são primordiais 

para se alcançar aquilo que se propõe (o ensino da produção textual como processo), segundo 

as competências e habilidades exigidas no ENEM. Assim, refletir sobre a escrita dos alunos, 

no Exame Nacional do Ensino Médio, é refletir sobre as políticas do Exame e as políticas 

públicas educacionais voltadas ao ensino médio que, por sua vez, nos fazem pensar sobre a 

trajetória desse sujeito-aluno que – ao final da última etapa de ensino e até mesmo já no 

ensino superior – enfrentam dificuldades para produzir um texto, por mais curto que seja, 

sobretudo, uma maior dificuldade ao redigir o gênero dissertativo-argumentativo, como 

veremos ao longo desta tese.     
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3. O ENSINO DA ESCRITA E O PERCURSO DO PROCESSO TEXTUAL 

ARGUMENTATIVO 

  

“... Conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos mais simples e 

mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus”. 

(DESCARTES) 

 

           Partindo do pressuposto de que, no ensino de língua, um dos objetivos primaciais é o 

trabalho com texto, no que tange não só à compreensão e à interpretação, mas também à 

produção e à situação real de uso da língua, neste capítulo, discorreremos sobre a evolução do 

ensino da escrita e as etapas do processo do ato de escrever, principalmente, aquela que 

precede a escrita propriamente dita, a saber – o planejamento apriorístico – e que se faz 

necessária em todos os outros estágios (textualização, revisão/reescritura) para a condução da 

orientação argumentativa pretendida.  

          É importante assinalar que acreditamos ser o planejamento apriorístico um itinerário a 

seguir, um modo útil de expressão escrita do pensamento de seu sujeito-produtor, pois o ajuda 

a gerar e a ordenar as ideias, também a ater-se ao essencial e a construir um raciocínio, já que 

a desorganização das ideias geradas pode colaborar para uma ordem que dará sentido, clareza 

e eficácia à argumentação.  

 

3.1 Da composição à produção textual: as diferentes abordagens da prática escrita 

 

           Como dissemos nas considerações iniciais desta pesquisa, segundo Serafini (1991, p. 

11), em países sem tradição didática no ensino de redação, a produção textual nas escolas é 

uma atividade ainda firmada na crença de que redigir só é viável para eleitos que já nasceram 

com o dom da escrita ou é alvo de inspiração divina. Corroborando esta afirmação, Guedes 

(2012) nos diz que: 

Parece a muita gente que escrever advém de um dom especial, que é uma atividade 

que só pode ser exercida por alguns poucos escolhidos, o que, sob certo ponto de 

vista, é até verdade, pois a escrita teve, durante muito tempo, uma função social 

explicitamente discriminatória como, por exemplo, a negação do direito do voto ao 

analfabeto nas passadas constituições brasileiras. E até hoje, de forma talvez menos 

descarada, continua tendo essa função de arame farpado: para reivindicar um direito 

na justiça, o requerente precisa não só fazê-lo por escrito, como escrever o texto 

numa gíria especial apelidada de linguagem jurídica, a qual, evidentemente, não está 

acessível a todos, nem mesmo a todos os alfabetizados. (GUEDES, 2012, p. 92) 

 

          Autores brasileiros, através de suas pesquisas posteriores à publicação de Serafini 

(1991), reafirmam essa ideologia do dom falando nela, explicitamente, como vimos na citação 
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acima.  Mesmo em trabalhos anteriores ao da autora italiana, já se atestava um problema no 

ensino de linguagens quando se afirmava que 90% dos candidatos a concurso de admissão 

não realizavam a redação de forma competente. Isso pode ser atestado, através de uma 

pesquisa pioneira, realizada em 1978, por Marisa Thereza Fraga Rocco, que já nessa época 

detectava o que ela chamou de “crise na linguagem” por conta da porcentagem mínima de 

alunos que conseguiam se sair bem nas redações institucionais. A referida autora, preocupada 

com o nível de desempenho dos indivíduos em relação à competência escritora, resolveu 

analisar 1500 redações do vestibular da FUVEST: “dentre os 1500 textos analisados, apenas 

156 redações não apresentaram os “defeitos” (um, alguns ou todos), uma linguagem criativa, 

um nível mental na estrutura do pensamento.” (ROCCO, 1978, p. 26). Tal análise levou a 

autora a escrever o livro “Crise na linguagem: a redação no vestibular”, baseado também em 

sua tese de doutorado.  

           Atestando também a crise na linguagem, alguns anos depois da pesquisa de Rocco, 

Pécora (1983) escreveu o livro “Problemas de redação”, em que estabeleceu um quadro de 

características que lhe permitiu uma avaliação das dificuldades encontradas para produzir 

textos pelos alunos que estudavam na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Seus 

alunos estavam no último período, entretanto, seus níveis de escrita não eram condizentes 

com a respectiva escolaridade. Pécora (1983) quis destacar que os alunos passaram 11 anos na 

escola e chegaram ao ensino superior sem domínio ou até mesmo conhecimento a respeito do 

texto dissertativo-argumentativo. Estes sujeitos produtores de textos possuíam, ainda assim, 

uma grande dificuldade na escrita, no encadeamento das ideias, no emprego dos elementos 

coesivos, na construção da argumentação, apesar de toda experiência escolar já vivenciada. 

          Também atestando a incompetência dos alunos para produzir atos linguageiros 

escolares, Costa Val (1991) analisou 100 redações de candidatos ao curso de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abordando a problemática da escrita, 

principalmente no aspecto macroestrutural do texto. As produções, em sua maioria, não 

consistiam no que se podia denominar de “bons textos”. Não convenciam em função de sua 

baixa informatividade e por problemas de coerência. Segundo a autora,  

Durante o período escolar, o aluno escreve sem se preparar, sobre um tema imposto, 

para um recebedor indesejado, que não será um leitor, mas um juiz, dentro de um 

prazo curto e predeterminado, sem possibilidade de revisão e reelaboração do 

próprio texto. O resultado é a concepção errônea, inadequada, do próprio ato de 

escrever. (COSTA VAL, 1991, p. 126) 
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          Antunes, numa postura mais consciente de possíveis razões que podem levar o aluno a 

não escrever textos no nível desejado pela escola, também atesta a crise na linguagem como 

os outros autores acima. 

A realidade de nossas salas de aula mostra que a redação do aluno não é realizada do 

jeito esperado pela escola “pois a falta de esforço, a improvisação e a pressa com 

que nossos alunos escrevem parece indicar competência e arte. Esquecemos como 

disse alguém o que é escrito sem esforço é geralmente lido sem prazer.” 

(ANTUNES, 2016, p. 57)  

 

          Como podemos observar, nesse breve percurso histórico, estabelecido pelas citações 

acima, os pesquisadores demonstram estar conscientes da crise na linguagem, isto é, da 

situação caótica, no que diz respeito à competência linguística e à capacidade de estruturar 

adequadamente um texto, que é atestada no momento de avaliação institucional nas provas de 

admissão. No entanto, não fica explícito o que levou os pequenos grupos de alunos ao sucesso 

na escritura da redação. Cremos que aí resida o problema. Acreditamos que, nos dias de hoje, 

a reflexão sobre essa questão já esteja mais avançada e há uma preocupação maior em tornar 

mais palpáveis as providências que devem ser tomadas, para que esse desempenho melhore.  

          Aqui cabe a colocação de uma pergunta para que possamos entender por que hoje em 

dia os resultados, apesar de não estarem no patamar ideal, configuram-se como promissores. 

E, para isso, teremos que fazer uma breve incursão na perspectiva sob a qual a escrita era 

tratada num momento mais pretérito e como é tratada hoje em dia.  

          No século passado, antes do advento da Linguística Textual, segundo Serafini (1991, p. 

13) as redações eram consideradas “como um objeto unitário, e nesse caso a técnica de seu 

ensino é a imitação de modelos”. Nessa época, utilizava-se a palavra “composição” (grifo 

nosso) para denominar os textos escritos na escola e se tinha a crença de que o estudo da 

língua e o estudo do texto de escritores consagrados asseguravam o domínio da competência 

da escrita. O trabalho com a elaboração de textos, isto é, fazer composição significava tomar 

os ditos “bons textos” como referência de boa gramática e de estética de estilo que deveriam 

ser imitados pelos alunos em suas redações.  Nessa perspectiva, o saber escrever era visto 

como uma atividade resultante da prática de imitação. Como nos diz Bunzen: 

Os manuais de retórica, por exemplo, apresentavam uma classificação dos gêneros 

literários que deveriam ser utilizados na escola e apontavam as qualidades e defeitos 

de estilo, além de mostrar como montar esquemas de idéias. Eles insistiam na 

necessidade vital de escrever bem, de acordo com os modos que apregoavam e 

prescreviam, ou seja, os alunos deveriam imitar os mais belos trechos das obras-

primas nacionais que lhes eram apresentadas como modelos. (BUNZEN, 2006, p. 

142)  
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          Além disso, esse tipo de ensino estava primordialmente calcado no exercício de 

paráfrases que, num processo ascendente, partiam de frases que deveriam ser parafraseadas e 

conectadas por conjunções de várias naturezas para se chegar à construção do período 

complexo, para depois, através da soma desses períodos complexos, chegar-se àquilo que, do 

ponto de vista gráfico, considera-se como uma imagem do que se chama de texto escrito.  

          Na verdade, acreditava-se que o texto era uma unidade que seria construída a partir da 

soma de suas frases. Nessa época, não se cogitava nenhum aspecto situacional para a 

produção dos textos. Nesse sentido, essas antologias continham textos basicamente literários 

na língua culta padrão rígida que não levava em consideração a adequação ao contexto de uso, 

pois a básica teórica dessas antologias era a linguística do enunciado. Vale a pena também 

destacar que essa maneira de compor textos era típica do contexto social vigente, ou seja, era 

uma escrita também quase que restrita a uma classe socioeconomicamente privilegiada, dos 

bacharéis de direito, dos políticos, dos professores considerados até então como os doutores 

das letras. Prova disso era o uso de vocábulos eruditos, das mesóclises, dos objetos diretos 

pleonásticos, das conjunções de uso escasso, a fim de mostrarem-se cultos, sábios, 

respeitáveis. Portanto, para a sociedade da época, escrever “bem” era sinônimo de escrever 

difícil.  

          Essa concepção modelar de ensino-aprendizagem da língua encontra-se, por exemplo, 

na “Antologia Nacional” de Fausto Barreto e Carlos Laet, e nos “Trechos Seletos”, de Sousa 

da Silveira, que foram manuais escolares que, durante décadas, influenciaram o ensino de 

língua nos segmentos de ensino “ensino primário e secundário”. Tais manuais continham 

textos literários portugueses e brasileiros que eram aplicados pelos docentes, para treinamento 

da denominada norma culta, através de atividades de leitura oral, recitação, análises 

morfossintáticas e composição.  

          Em decorrência desse tipo de aprendizado pela exposição à “boa linguagem” e dessa 

visão ascendente de construção de texto, o que importava era a correção. Já que era ela o 

expediente usado pelo avaliador para dizer se o texto estava “bom” ou não. Na verdade, o que 

estava sendo avaliado era a construção das frases do texto, para ver se elas seguiam a norma 

gramatical. Portanto, a escola valorizava o produto final, em que o texto estivesse de acordo 

com um modelo consagrado, cristalizado, dissociado da situação real de uso, da relação entre 

a língua e o contexto sociocultural. 

          Já nas décadas de 1960 e 1970, o contexto político social vigente começou a requerer 

algumas mudanças nos objetivos e nos procedimentos pedagógicos.  A escola pública torna-se 

acessível a todos, deixando de ser um espaço restrito a uma classe privilegiada, a qual nos 
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referimos, anteriormente, e passa a receber crianças oriundas das camadas mais populares. 

Iniciou-se um processo de universalização da educação. Entretanto, todas essas 

transformações não foram à toa, já que a intenção delas era instaurar um ensino voltado para 

formação do trabalhador. Desejava-se que os indivíduos fossem preparados para exercer uma 

profissão e dela tirar o seu sustento. Como consequência disso, a economia do país se 

fortaleceria.  

          Em função desse cenário político-socioeconômico, foram surgindo algumas inovações 

em relação ao ensino da escrita. Deixa-se de lado a ideia de composição a que nos referimos 

acima, que, como vimos, estava muito atrelada à chamada “boa escrita”, e se cunha, então, o 

termo “redação escolar” (grifo nosso). No lugar dos textos literários, dá-se privilégio aos 

textos jornalísticos. A escrita normativa oriunda da literatura não é mais tida como a 

desejável, já que na proposta governamental dessa época importa muito mais uma escrita 

instrumental eficiente, que aparelharia profissionais de várias áreas. Estes não 

necessariamente precisam escrever belos textos e sim textos com eficiência tecnocrática, 

conforme afirma Guedes sobre o entendimento do que passou a ser redação:  

Redação expressa eficiência tecnocrática dos engenheiros, dos economistas, 

administradores, militares que foram substituindo os bacharéis nos comandos dos 

negócios, eficiência que acabou por se tornar o emblema da sociedade brasileira 

nesse período. Nos jornais, por exemplo, o repórter passa a ser um coletador de 

dados para que o redator organize esses dados num texto cuja virtude mais almejada 

é a uniformidade com o estilo dos demais textos da mesma publicação. (...) 

(GUEDES, 2006, p. 89) 

 

          Nessa época, isto é, já na segunda metade dos anos 70, a língua é vista não mais sob a 

ótica da linguística estrita e sim do ponto de vista da Teoria da Comunicação. Grosso modo, 

essa teoria cria uma concepção de língua como um conjunto de sinais (código) considerados 

como atos de comunicação e expressão, inseridos numa situação específica de uso, que faz 

com que as intenções do sujeito comunicante guiem a produção da sua redação, tendo o 

sujeito interpretante como baliza para as escolhas linguístico-pragmáticas que ele realizará. 

Soares & Campos nos ajuda a entender o que está envolvido na prática escrita da redação, 

segundo a Teoria da Comunicação:  

Em todo ato de comunicação, existe um emissor, sujeito que possui intenções e que 

as coloca em forma de mensagem, construídas por um conjunto organizado de sinais 

chamado código, e endereçada a um recebedor: o leitor. Fazer uma REDAÇÃO é 

tarefa de produção de mensagens, concretizadas por um ou mais códigos 

disponíveis, que materializam diversas intenções, tendo em vista diversos leitores. 

Nos manuais, o objetivo geral e básico é: produzir mensagens, utilizando-se o 

código língua. (SOARES & CAMPOS, 1978, p. 168) 
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           Nessa perspectiva, não é mais prioridade dominar as regras gramaticais e de sintaxe, 

nem escrever a partir de textos-modelo, pelo exercício da imitação dos padrões estéticos; o 

foco passa a ser a comunicação numa dada situação específica. A atividade de escrita passa a 

ter fins utilitários, e os objetivos passam a ser pragmáticos com vistas a desenvolver e 

aperfeiçoar no aluno a condição de ser emissor e receptor de mensagens, por meio da 

utilização de códigos diversos, sejam eles verbais ou não verbais.  Em suma, como diz 

Bunzen (2006, p. 146): “Não lemos como uma ‘agulha de vitrola’; não interagimos com os 

textos em nossas práticas sociais como uma ‘máquina decodificadora’ e não os produzimos 

como se fossem transparentes, ‘espelhos da realidade’ e do nosso pensamento lógico”.  

          Ao tomarmos em específico o ato de redigir textos durante a década de 70, dentre os 

estudos textuais de referência no Brasil, não se pode deixar de citar Garcia que deu relevante 

contribuição à construção da argumentação, através de uma organização composicional 

padrão a partir de raciocínios lógicos que, dentre outros, abrigavam a estrutura silogística. O 

autor foi um dos pioneiros que se preocupou em dedicar não só a teoria, mas também à prática 

do texto, empregando uma metodologia em que o estudante pudesse desenvolver as 

habilidades cognitivas do raciocínio capazes de oferecer subsídios para redigir textos 

consistentes.   

          As transformações no ensino de língua materna e a crítica da visão de língua como 

código transparente abstraído da situação real de uso fizeram surgir, através do Decreto 

Federal n. 79.298, de 24 de fevereiro de 1977, a obrigatoriedade da prova de redação nos 

vestibulares, que era vista como um espaço reservado para o aluno demonstrar seu 

desempenho e como uma tentativa de fazer com que as escolas se preocupassem 

concretamente com o ensino específico da redação, não mais como uma composição de 

vocábulos e frases que se somam, mas como um ato linguageiro condicionado a uma situação 

real de uso.  

          Segundo Antunes:  

Pensava-se, assim, em providenciar para o vestibular um instrumento discursivo de 

avaliação, capaz de apreender mais fielmente a competência linguística dos alunos e, 

em consequência, conceder à escola a oportunidade de trazer para os programas 

questões textuais. (ANTUNES, 2006, p. 5) 

 

          Em função dessa decisão da obrigatoriedade de fazer redação para ingressar no Ensino 

Superior, as escolas começaram a modificar o currículo e a metodologia do ensino de língua 

na instituição, principalmente, no ensino médio: introduziram uma “nova disciplina” na grade 

curricular, denominada “técnica de redação”, enfatizando a aprendizagem da escrita de 
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redações, dando prioridade ao texto dissertativo, por ser essa modalidade a exigida pela 

maioria das Universidades e outras Instituições de ensino superior. Mesmo diante dessas 

inovações, muitos pesquisadores e estudiosos começaram a perceber que a redação ainda era 

uma atividade meramente escolar, técnica e mecanicista, e que era a correção das frases o 

critério que mais se levava em conta nas avaliações. Portanto, a visão de língua como sistema 

ainda permanecia, revelando que o avaliador estava exclusivamente preocupado com o 

produto final e não com o processo da escrita propriamente dito, como afirma Antunes:  

São propostas de produção de texto que solicitam aos alunos que escrevam uma 

redação sobre determinado tema, sem definir um objetivo específico, sem 

preocupação sociointerativa explícita. É uma prática de ensino e de avaliação da 

escolarização que raramente considera a natureza dialógica e interativa da própria 

linguagem e que praticamente anula a subjetividade necessária a toda autoria. 

(ANTUNES, 2009, p. 6)  

 

           Essas inquietações sobre este tipo de ensino de redação, como um mero exercício 

escolar com propósito imediatista, trouxeram à tona as pesquisas da área da Linguística 

Textual. Nesse campo de reflexão, o texto não é mais visto como soma de palavras e frases, 

nem como barril de informações que deve ser esvaziado. Para essa Linguística, texto é uma 

unidade básica de comunicação/interação, que põe a língua em funcionamento nos processos 

comunicativos de uma sociedade concreta (KOCK, 2006, p. 14). Cabe aqui ressaltar que a 

Linguística Textual passou por inúmeras fases e orientações heterogêneas que são, até os dias 

atuais, amplamente discutidas em artigos e livros que abordam a sua trajetória. Inicialmente, 

teve por preocupação descrever os fenômenos sintático-semânticos ocorrentes entre 

enunciados ou sequências de enunciados; alguns deles, inclusive, semelhantes aos que já 

haviam sido estudados no nível da frase. Somente na década de 80, a Linguística Textual 

toma, pois, como objeto particular de investigação não mais a palavra ou a frase isolada, mas 

o texto, considerado como a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o 

homem se comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só 

podem ser explicados no interior do texto.  

           Nesse contexto, diante de tantas discussões sobre a forma reducionista com que o ato 

de escrever era tratado, o rótulo “redação escolar” foi substituído pela expressão “produção 

textual” (grifo nosso), deixando antever, através dela, que texto é ato discursivo que se 

produz como todo processo de produção através de etapas, ou seja, a redação é um processo.  

A partir de então, a linguagem já não é mais vista como instrumento de organização do 

pensamento lógico nem como código comunicativo. Ela passa a ser reconhecida como forma 

de ação (grifo nosso), processo de estabelecer vínculos, de criar compromissos entre os 

interlocutores (GUEDES, 2012, p. 90). Segundo Koch (2006), essa “virada pragmática” 
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(grifo nosso), como a própria pesquisadora denomina, vê a lingua(gem) como unidade básica 

de atividade e interação entre dois ou mais interlocutores, como instrumento de realização de 

intenções comunicativas dos parceiros do ato linguageiro.  

           Por isso, a escola começa a assumir a abordagem sociointeracionista da língua, cujo 

ensino da escrita se volta para a relação entre os usuários, para o contexto de produção e de 

recepção dos textos. A esse respeito, Guedes esclarece: 

E nisso vai uma questão fundamental para a prática de escrever: composição 

pressupõe leitores iguais ao autor, que vão aplaudir a riqueza do vocabulário ou o 

virtuosismo com que o pronome oblíquo é colocado, ou, em outro gênero, a riqueza 

da rima. Redação pressupõe leitores que vão executar comandos. Produção de texto 

pressupõe leitores que vão dialogar com o texto produzido: concordar e aprofundar 

ou discordar e argumentar, tomando o texto como matéria-prima para seu trabalho. 

(GUEDES, 2012, p. 90) 

      

           Ainda sobre a citação de Guedes (2012, p. 90), poderíamos dizer que, na evolução 

terminológica, por meio da qual a atividade de escrever textos foi designada na escola, ao 

longo dos anos, foi a ela conferido o sema de dinamismo: houve uma ascendência de uma 

visão mais estática e passiva para uma visão mais dinâmica e ativa. No rótulo “composição” 

podemos sentir claramente o sema de “estaticidade”; redigir, então, seria organizar as partes 

da redação, uma em função da outra, segundo a escrita beletrista. No rótulo “redação na 

escola”, percebe-se que o sema de dinamismo aumenta, à medida que o próprio sufixo 

presente na palavra “redação” transmite a ideia de ato e de certo movimento, movimento esse, 

a nosso ver, que ainda estaria restrito ao ato de desvirginar o papel em branco, por meio da 

mancha escura formada pelas letras. Esse ato começaria na primeira linha do texto. No rótulo 

“produção textual” (grifo nosso), percebemos um processo bastante dinâmico (grifo 

nosso), que começa bem antes da redação da primeira linha do texto. É um trabalho mental 

que deve ser conscientemente realizado através de etapas e que deve estar a serviço dos 

sujeitos interpretantes contextualizados numa situação real de uso, ou seja, o rótulo “produção 

textual” alça o ato de redigir a uma instância pragmática que faz com que os usuários da 

linguagem sejam mais fundamentais do que a linguagem em si. E, a partir daí, abre-se mão da 

correção normativa como critério privilegiado de avaliação e fixa o critério da propriedade 

situacional do uso linguístico como sendo o princípio norteador do trabalho com a escrita na 

escola. E, como consequência final de tudo isso, a redação passa a ser vista como processo.             

 

 

 

 



48 

 

3.2 Reflexões sobre a redação como processo 

 

         Como podemos ver, durante muitos anos, diversos estudos, pesquisas e até manuais, na 

tentativa de sanar a dificuldade para se redigir um texto, sobretudo o dissertativo-

argumentativo, foram produzidos, e na sua evolução, principalmente, no que se refere ao 

ENEM, a redação passa a ser considerada como processo. E pensar assim, ou seja, como 

produção, significa pensar na ação de escrever como um trabalho que envolve várias etapas de 

preparação assim como outro trabalho qualquer. Segundo Guedes: 

Produção de texto expressa a ação de escrever textos como um trabalho entre outros: 

cultivar a terra, pastorear cabras, consertar sapatos, dar aulas, engessar pernas 

quebradas, preparar uma receita, etc. Não se trata de compor, isto é, de juntar com 

brilho, nem de redigir, isto é, de organizar, mas de produzir, transformar, mudar, 

mediante a ação humana, o estado de natureza com vistas a um interesse humano. 

(GUEDES, 2012, p. 90-91) 

 

          Além disso, não podemos esquecer que produzir texto, sobretudo argumentativo, é uma 

das tarefas mais complexas, tanto para quem pretende ensiná-la, como para aquele que, na 

sala de aula, todos os dias, dispõe-se a aprendê-la. De fato, não existe uma receita infalível 

para tal, todavia acreditamos que, por meio de um ensino procedimental e reflexivo, é 

possível vencer o “fantasma do papel em branco”, ou seja, o aluno pode escrever sem medo e 

sem se perder nas ideias. Vamos interpretar o discurso subjacente a essa metáfora (do 

fantasma do papel em branco) como sendo gerado por dois aspectos que, apesar de poderem 

ser inconscientes do ponto de vista do aluno, fazem parte da reflexão consciente daqueles que 

vêm estudando a redação. Passarelli, por exemplo, diz que esse fantasma se constitui de dois 

déficits (medo) sentidos pelo sujeito comunicante na hora de escrever: 

Esse medo pode ter dois aspectos:  

          (i) o sujeito não tem repertório para desenvolver o tema sobre o qual  

tem de escrever; 

          (ii) o sujeito não domina os procedimentos do processo da 

escrita.(PASSARELLI, 2012, p. 37) 

 

          O primeiro aspecto apontado pela autora como justificativa da insegurança em produzir 

textos, isto é, uma deficiência de repertório, hoje em dia em que a redação é vista como 

processo, já vem sendo bastante trabalhado. Por conta desse trabalho, é importante salientar 

que aquela antiga visão da redação como produto de inspiração pessoal vem sendo superada. 

E isso é um ponto bastante positivo. Os alunos podem construir seu repertório sociocultural 

através de várias fontes, a saber, nos livros, nas pesquisas já publicadas, nos meios de 

comunicação midiáticos, na conversa formal ou informal com grupo de pessoas, na escola, na 
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universidade, no conhecimento prévio armazenado na memória de cada indivíduo, em sites, 

blogs e vlogs voltados para os concursos em geral e para o ENEM, em particular.  

          Esse saber repertorial do qual falamos acima tem várias designações dependendo da 

abordagem em que ele é tratado. Todavia, é importante observar que todas essas abordagens 

têm um ponto em comum, ou seja, são sociointerativas. Isto quer dizer que esse componente 

só aparece no momento dos estudos linguísticos em que houve um nível de suplantação da 

visão saussuriana da língua pura. Dele falaremos com um pouco mais de detença pelo fato de 

ele constituir uma novidade no ensino de redação como processo.  

        Como já dissemos anteriormente, praticar atos linguageiros não é apenas juntar palavras 

e frases para construir uma imagem de texto. A linguagem nessas abordagens 

sociointeracionistas possui várias camadas e uma delas é aquela que se liga ao conhecimento 

dos assuntos do qual se fala. Na teoria de Charaudeau (2016), esse componente que, diga-se 

de passagem, é o cobrado na Competência II do ENEM, é chamado de “saber de 

conhecimento”. Charaudeau nos explica que “ele é um tipo de conhecimento exterior ao 

sujeito e que não lhe pertence”
12

, por exemplo, dizer: “os franceses vivem na Europa” advém 

de um saber de conhecimento, é uma informação partilhada pela cultura enciclopédica 

legitimada. Angela Kleiman, em seu livro Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura, 

chama o conhecimento repertorial de “conhecimento de mundo”: 

O chamado conhecimento de mundo abrange desde o domínio que um físico tem 

sobre sua especialidade até o conhecimento de fatos como “o gato é um mamífero”, 

“Angola está na África”, “não se deve guardar fruta verde na geladeira” ou “na 

consulta médica geralmente há uma entrevista antes do exame físico”. (KLEIMAN, 

2002, p. 20) 

         

           Coste (COSTE, 1988, p. 15) chama esse conhecimento de mundo de “capacidade 

referencial”. Para ele, essa capacidade está relacionada aos domínios de experiência e aos 

conhecimentos que o indivíduo possui. Além da Competência II, acima mencionada, que trata 

exclusivamente da avaliação do conhecimento de mundo do aluno, há outra que também o 

faz: a Competência V
13

: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 

demonstrando respeito aos direitos humanos. Para que o sujeito argumentante possa elaborar 

a esperada proposta interventiva, ele terá não só que conhecer o assunto, mas também ter um 

nível de percepção aguçada sobre a problemática abordada e que respeite os direitos humanos. 

                                                           
12

 Disponível em: http://www.patrick-charaudeau.com/A-patemizacao-na-televisao-como.html. Acesso em: 20 

mai. 2019.  
13

 A partir de novembro de novembro de 2017, por uma decisão do Superior Tribuna Federal (STF), o edital do 

ENEM não lista mais o desrespeito aos direitos humanos como fator que possa zerar a redação. Como as 

redações por nós analisadas são do ano de 2015, desrespeitar os direitos humanos era ainda motivo de anulação 

da prova de Redação.   
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Aqui esse chamado saber de conhecimento, ou conhecimento de mundo, ou capacidade 

referencial terá que ter sido filtrado pela subjetividade do candidato, o qual deverá demonstrar 

um nível de reflexão sobre o assunto que será visto pela banca como uma espécie de sinal de 

maturidade no que tange ao tratamento das questões sociais brasileiras.  

           O segundo aspecto tratado por Passarelli (2012), na citação feita anteriormente, diz 

respeito à falta de domínio das etapas que envolvem a escrita processual. Nessa operação, 

leva-se em conta como a pessoa escreve. Quando precisamos ou desejamos escrever algo, 

logo nos vem à mente: por onde começar? Segundo Koch & Elias (2016, p. 159), o texto não 

está pronto na nossa cabeça quando recebemos a proposta de redação. “É uma questão que 

não apenas solicita de quem escreve uma postura ativa e um comportamento estratégico, 

como também nos revela que escrever é trabalho. Sim, trabalho de definir um tema, selecionar 

e organizar ideias, rever, reescrever.” Ou seja, escrever pressupõe uma série de etapas 

anteriores, não é uma tarefa que implica somente o ato de manchar o papel em branco 

graficamente com o lápis, através da soma de vocábulos e frases, colocadas um a direita do 

outro. Para Antunes: 

(Escrever) Não começa portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao 

contrário, várias etapas, interdependentes e intercomplementares, que vão desde o 

planejamento, passando pela escrita propriamente dita, até o momento posterior da 

revisão e da reescrita. Cada etapa cumpre, assim, uma função específica e a 

condição final do texto vai depender de como se respeitou cada uma destas funções. 

(ANTUNES, 2016, p. 54)  

 

          Como se sabe, não existe nenhum marco inicial ou final para o aprendizado de uma 

pessoa. O modo de entender a escrita é fazendo, ou seja, escrevendo, compartilhando e 

interagindo com outros, escutando suas ideias, adicionando algo ou revisando alguns pontos 

dessas mesmas ideias e, gradativamente, aprendendo e incorporando as convenções 

gramaticais nos próprios textos. Como vimos acima, para Antunes (2016), o ato de escrever é 

uma atividade que envolve um processo pluralizado, uma atividade durativa, não se limitando 

apenas ao único ato de produzir o texto, mas à sua produção gradativa e reflexiva. 

           Dos estudos de alguns modelos já existentes que tratam processualmente o ato de 

escrever, decorre a descrição das etapas desse processo do qual falaremos a seguir. Há alguns 

anos, alguns pesquisadores e professores, como Serafini, Silva, Travaglia, Passarelli, Antunes, 

Koch & Elias, entre outros, já vêm construindo seus trabalhos sobre a escrita processual do 

modo de organização argumentativo. Por isso, baseado nos postulados adotados pelos 

referidos estudiosos, continuamos em busca de alternativas que contribuam para uma escrita 
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competente, promissora e, acima de tudo, que cumpra seu papel social de formar indivíduos 

pensantes e conscientes dos seus direitos e deveres (COELHO, 2016). 

 

3.3 Do plano de voo à atividade textual: as etapas do processo da escrita 

 

         Como já dito neste presente capítulo, no caso da escrita escolar, frequentemente 

ouvimos referências de que ela é uma questão de dom (ou da falta dele) e, por isso, pertence 

apenas a alguns poucos privilegiados. Todavia, nem sempre encontramos propostas de ensino 

que mostrem o ato de escrever como uma atividade que se desenvolve, gradativamente, por 

etapas, com procedimentos específicos e com muito empenho. Escrever textos é um trabalho 

hercúleo. A respeito do dito aqui, Passarelli (2012, p. 153) nos diz que “Daí termos de 

assumir a ideia de considerar cada texto não como um objeto pronto e acabado, mas, 

sobretudo como produto de uma série de operações”.  

         Antes de passarmos para as etapas que constituem a redação como exercício processual, 

é importante comentar que essa divisão já foi pentagonal. Durante muito tempo, muitos 

autores falavam nas 5 (cinco) etapas a seguir: o planejamento, a organização das ideias, a 

produção do texto, a revisão e a editoração. (grifo nosso) Hoje essa percepção mudou e o 

pentágono se reduziu a um triângulo cujos vértices são nomeados de formas muito diversas, o 

que nos faz ter que escolher uma nomenclatura que espelharia melhor o processo de 

construção de textualidade das redações. Por isso, os elementos terminológicos do triângulo 

aqui adotados serão: planejamento, textualização e revisão (grifo nosso).  

          Abaixo falaremos das etapas do processo da escrita separadamente apenas por uma 

questão didática. Entretanto, o que ocorre, na verdade, quando escrevemos, é que essas séries 

de estágios operacionais não são lineares. Muitas vezes se dão de forma repetitiva e se 

sobrepõem. Cada estágio, cumpre, assim, um propósito funcional específico (informar, avisar, 

advertir, instruir, resumir, expor, descrever, contar, argumentar, etc.), e o produto final do 

texto dependerá de como se respeitou cada um desses estágios. Além das ressalvas acima, 

gostaríamos de salientar que como nosso trabalho versa sobre o texto dissertativo-

argumentativo, é dele que falaremos quando estivermos tratando do triângulo processual, ou 

seja, das etapas da escrita.  
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3.3.1 Planejamento  

                           “O tema é de todos, mas o plano é de cada um.” 

(BOAVENTURA)  

 

          Antes de entrarmos na definição específica do conceito de planejamento da redação na 

escola, é importante refletir sobre a atividade de planejar como fazer humano. Fala-se em 

vários tipos de planejamento: estratégico, de vendas, de negócios, pessoal, entre outros. Por 

esse termo ter um cunho genérico, ele é utilizado em diversas situações da vida humana, já 

que com mais ou menos grau de consciência, todos nós planejamos. Como afirma 

Boaventura, 

É óbvio que, em todo trabalho a ser feito, um planejamento é necessário. O arquiteto 

faz a planta antes de construir a casa. O empresário projeta a indústria que vai 

instalar. O Estado programa a aplicação de recursos. E, se os bens são escassos e as 

necessidades ilimitadas, traça-se uma estratégia de escolha, um planejamento. 

(BOAVENTURA, 2007, p. 8) 

 

          Feita a observação sobre a generalidade do termo “planejamento”, como estando 

presente em todas as atividades da produção do homem, passemos agora a pensar nessa ação 

relativamente à escrita da redação escolar. No tocante ao ENEM, o planejamento apriorístico, 

denominado pelos organizadores do Exame de “projeto de texto”, está claramente presente na 

Competência III, como se pode ver abaixo:  

A Competência III trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e 

da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento 

prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. (...) Assim o texto 

que atende à Competência III é aquele no qual é possível perceber a presença 

implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que claramente identificável a 

estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender o seu ponto de vista”. 

(GUIA DO PARTICIPANTE, 2018, p.17-18) 

 

        Em Abaurre, encontramos um argumento importante que alicerça o objetivo de nossa 

tese: verificar, por meio do produto final realizado pelo aluno, se ele fez um planejamento 

apriorístico ou não da sua redação. Segundo a autora: 

 O projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação e que se mostra 

subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos 

argumentos presentes no texto. (...) É pensar antes de fazer garante a coerência da 

argumentação. (ABAURRE, 2012, p. 26) 

  

         E, para autora, um projeto de texto bem elaborado contribui para uma habilidade tão 

exigida nos concursos em geral, que contenham a prova de redação, inclusive o ENEM: os 

indícios de autoria. Segundo Abaurre (2012, p. 26): “um texto com autoria é aquele em que o 

participante apresenta um projeto de texto estratégico e consegue cumprir com êxito o que foi 

programado de maneira organizada e consistente”.  
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         Feitas tais considerações acima, pensemos nessas questões, ligando-as à construção de 

uma argumentação. Tendo como base os desafios que o ensino da escrita representa não só 

para o aluno, como também para nós, professores, seja qual for o nível de ensino, iniciar uma 

argumentação requer estratégias textuais, que vão além da sequência de frases ligadas pelos 

conectivos lógicos. À luz da teoria charaudeauriana, a argumentação é uma atividade 

discursiva, em que o sujeito argumentante em interação com o interlocutor se vale para 

defender um ponto de vista, uma tomada de posição que questiona os fenômenos do mundo, 

na busca de uma influência do EU sobre o TU.   

           Portanto, antes dessa atividade dialógica se concretizar no papel propriamente dito, é 

necessário ter em mente alguns parâmetros da situação comunicativa que irão nortear o texto, 

ou seja, todo texto ao ser produzido, precisa ser planejado, pois é preciso decidir:  

1) o que dizer, em que se define o conteúdo temático em torno do qual vamos 

desenvolver o texto; 

2) os objetivos ou “para que se vai escrever”; 

3) o destinatário – a quem se destina o nosso texto (não é a mesma coisa 

escrever para uma pessoa da família, um colega, uma autoridade ou o público em 

geral); 

4) o contexto onde o texto vai circular: a própria escola, o meio acadêmico, o 

bairro, o prédio; 

5) o suporte – o veículo pelo qual o texto vai chegar aos destinatários: jornal, 

revista, livro, cartaz, folheto, fôlder, etc.); 

6) o gênero do texto, com sua forma típica ou convencional de composição: 

carta, e-mail, convite, aviso, anúncio, parecer, ofício, reportagem, artigo de opinião, 

resumo, resenha, notícia, reportagem, etc.); 

7) o registro com que usamos a linguagem – do mais formal ao mais informal. A 

situação comunicativa é que vai determinar o tipo de linguagem que podemos usar. 

(ANTUNES, 2016, p. 18) 

 

            Serafini assinala, além dos citados acima, mais dois elementos que devem ser 

esclarecidos antes de ser iniciado o processo da escrita:  

8) a extensão do texto – depende essencialmente de seu objetivo e da 

disponibilidade, capacidade e rapidez de quem escreve. Nem sempre escrever muito 

é prova de habilidade. Por exemplo, uma argumentação torna-se particularmente 

brilhante quando é sintética e consegue eliminar todos os detalhes supérfluos; 

9) os critérios de avaliação – ajudam o aluno a canalizar a própria energia na direção 

certa e direcionam para o resultado esperado. (SERAFINI, 1991, p. 29) 

 

           Após a reflexão sobre a tarefa da escrita a ser desenvolvida, passemos então à fase do 

planejamento, etapa que poucos estudantes conhecem ou utilizam. Para conseguir exercitar o 

planejamento, é necessário que o sujeito argumentante busque em sua memória, ou melhor, 

em sua enciclopédia mental, todos os conhecimentos que já possui a respeito do assunto. 

Ativar nosso conhecimento de mundo para, em seguida, fazer a previsão do que se vai expor 

podem acabar com angústia da página em branco e até mesmo levar à economia de tempo. 
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Fazer o planejamento nada mais é do que fixar uma ordem no pensamento para não se perder 

nas ideias. É por essa razão que Boaventura diz:  

Da reflexão, passa-se ao planejamento. Elaborar um planejamento é fixar a ordem 

do desenvolvimento da exposição, uma vez que ele não é outra coisa senão a 

previsão. Dispor as ideias de maneira que se tornem um instrumento eficaz para o 

expositor. O plano é o itinerário a seguir: “um ponto de partida”, onde se indica o 

que se quer dizer, e “um ponto de chegada”, onde se conclui. Entre os dois, há as 

etapas, isto é, “as partes” da composição. Construir um planejamento é, em última 

análise, estabelecer divisões. (BOAVENTURA, 2007, p. 7) 

 

           Ao se gerarem as ideias oriundas de nosso repertório sociocultural, isto é, da nossa 

memória de longo prazo, é necessário selecionar informações, fatos, opiniões relevantes para 

o texto que se pretende escrever, levando em consideração o perfil do seu futuro leitor, ou 

seja, a situação real de uso. Serafini, nessa fase de geração das ideias que constitui o 

planejamento apriorístico, propõe em princípio dois estágios: o mapa e o roteiro. A nosso ver, 

o mapa é uma estratégia para a facilitação da visualização das ideais geradas, como a própria 

autora diz: “Com o mapa, visualizamos espacialmente um resumo sintético de nosso texto.” 

(SERAFINI, 1991, p. 38). O propósito dessa facilitação da visualização das ideias geradas é o 

de levar o leitor a realizar algumas operações para passar a organização do roteiro. Essas 

subetapas são a organização das informações, que acontece depois de terminada a fase de 

geração de ideias, através de sua categorização, isto é, o sujeito comunicante agrupa em 

categorias genéricas as ideias por ele geradas.  

          A partir dessa categorização, ficará mais fácil para o produtor do texto identificar sua 

tese e escolher o ponto de vista à luz do qual encaminhará sua argumentação.  Aqui fazendo já 

uma incursão no que tange ao ENEM, nossa experiência tem nos mostrado que o candidato 

geralmente desenvolve seus argumentos, a partir do ponto de vista que subliminarmente vem 

embutido na confecção da temática proposta para a dissertação, isto é, há uma concordância 

com o direcionamento proposto pela banca, na temática da discussão. Feito todo esse 

afunilamento, para Serafini (1991, p. 52), “é hora de escrever o roteiro”. A característica 

básica do roteiro é o estabelecimento da sequência em que os argumentos serão dispostos, isto 

é, ele serve para mobilizar os construtos necessários à formação de uma unidade textual. Essa 

fase, no entanto, ainda é embrionária, à medida que sua forma de representação é topicalizada 

em listas de ideias em sequência. Ela é o trampolim para a próxima fase da qual falaremos no 

item a seguir.  
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3.3.2 Textualização 

 

          Depois do mapa construído e do roteiro confeccionado, é hora de começar a escrever o 

texto propriamente dito. É nesse momento, levando-se em consideração a situação real de uso, 

que a materialidade textual deve seguir os fatores da textualidade. Beaugrande e Dressler 

(1981) falam de 7 (sete) fatores responsáveis por essa construção em cadeia que é a condição 

elementar dos textos, ou seja, a textualidade. Dois deles são de natureza linguística e estão 

intimamente ligados à construção interna do texto: a coerência e a coesão. Para esses fatores, 

Marcuschi (2008) reserva o termo “cotextualidade”, cujo prefixo co- (junto de) reforça a ideia 

de intratextualidade desses dois fatores, isto é, tudo acontece dentro do próprio texto visto 

como unidade empírica.  

         No que tange à coesão, a Competência IV (demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para a construção da argumentação) da matriz de correção da prova 

de redação do ENEM dá a ela alto valor. Aqui o que se quer é que o candidato demonstre, 

através de marcas linguísticas e índices formais presentes nas sequências frasais e interfrasais, 

que é capaz de estabelecer ligações e construir a tessitura do texto. Apesar de haver vasta 

bibliografia sobre o tema da coesão textual, gostaríamos de fazer menção a um item presente 

no Guia do participante do ENEM, na hora em que se disponibiliza a avaliação feita pela 

banca das redações nota 1000. Esse item é denominado “repertório diversificado de recursos 

coesivos”. Quando se analisa o que a banca levou em consideração para atribuir boa nota 

nessa Competência, poderemos constatar que estão ali muitos dos recursos citados por 

Marcuschi (2008), dentre eles, a análise da conexão sequencial (realizada por elementos 

conectivos), a substituição nominal, a referência demonstrativa e a conjunção como mostra o 

trecho da avaliação abaixo entremeado por nós com a nomeação do recurso em negrito:  

A participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta, 

sem inadequações, repertório diversificado de recursos coesivos, tais como: “por 

essa causa” (substituição nominal – conexão sequencial), “Além da” (conexão 

sequencial interfrástica), “dentre esses” (referência demonstrativa), “Nesse 

âmbito” (conexão sequencial)  (1° parágrafo); “Isso se dá porque” (referência 

demonstrativa), “Dessa forma” (referência demonstrativa), “Consequentemente” 

(conjunção conclusiva) (2° parágrafo); “Além disso” (conexão sequencial 

interfrasal), “Dessa maneira” (referência demonstrativa), “Por conseguinte” 

(conjunção conclusiva) (3° parágrafo); “portanto” (conjunção conclusiva), “Para 

que (conjunção final),  “essa” (referência demonstrativa), “Ademais” (conjunção 

aditiva), “assim” (conjunção conclusiva), (4° parágrafo). (BRASIL, 2016, p. 52) 

 

          O outro fator de textualidade de natureza linguística é a coerência. No tocante ao 

ENEM, ela está exigida na Competência III (selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
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informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista). A coerência é mais um 

efeito do que um recurso. Diferentemente da coesão, ela não se dá apenas por meio de marcas 

linguísticas, e sim, segundo Beaugrande e Dressler (1981), através de uma configuração 

veiculadora de sentidos. Ela garante uma espécie de harmonia entre os enunciados, que é 

resultado, no caso da prova de redação do ENEM, da seleção de argumentos e da organização 

das interpretações de informações e fatos, segundo uma perspectiva determinada. Ela se dá 

muito mais no nível dos implícitos textuais do que dos explícitos. Por exemplo, em relação ao 

tema “a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, se um candidato 

assumir o ponto de vista de que essa violência realmente continua vigente, mas, ao redigir seu 

texto, fizer uma longa crítica ao modo sumário de algumas mulheres se vestirem e insinuar 

que por isso elas são violentadas, ele não estará gerando um efeito de coerência no texto, pois 

o seu argumento destoou da perspectiva que ele parecia ter adotado. Apesar de sabermos que 

a coerência é um efeito de amplo espectro, poderíamos dizer que, em relação ao texto 

dissertativo-argumentativo, ela não estará presente, quando houver contradição 

argumentativa.  

           Os outros 5 (cinco) fatores são de ordem não linguística e se referem a aspectos 

externos que inserem a escrita numa situação comunicativa a que Marcuschi (2008) chama de 

“contextualidade”. São eles: a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a 

informatividade e a intertextualidade.   

          A intencionalidade está muito ligada ao arcabouço teórico charaudeauriano que critica 

a ideia de linguagem como mero conduto de informações. Para Charaudeau (2005), toda fala 

tem intenção e essa intenção é influenciar o outro. Como isso deve ser feito de forma não 

totalmente explícita, por conta de um processo gerado pelo contrato de comunicação, o sujeito 

comunicante deve se munir de recursos linguístico-pragmáticos que atinjam suas intenções. 

Ele pode, por exemplo, dependendo da situação, optar pela citação de um discurso 

consagrado, se tiver a intenção de impressionar seu interlocutor. No entanto, numa outra 

situação em que o emocional está mais envolvido, para atingir sua intenção de influenciar o 

outro, ele pode optar por um argumento mais emotivo que levaria o seu interlocutor a um 

maior engajamento empático com a situação.  

          A aceitabilidade está ligada à intencionalidade e diz respeito à expectativa do receptor 

diante do texto que o recebe esperando que ele seja útil e aceitável. Daí já se pode ver que é o 

leitor o sujeito fundamental gerador desse fator: o que se escreve tem sempre que levar em 

consideração o “para quem se escreve”. No dia a dia, o receptor esforça-se ao máximo para 

conferir sentido ao texto lido, mesmo que aparentemente possa lhe parecer incoerente.  Já em 
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provas de concurso, esse esforço será empregado com menos intensidade. Tomando como 

exemplo as redações do ENEM por nós analisadas anteriormente, levando em consideração o 

fator da aceitabilidade, nos esforçamo-nos para constatar nas redações que ficaram com notas 

abaixo da média, se nelas havia um projeto de dizer que pudesse ser revelado por demonstrar 

que o candidato tinha o que dizer e sabia para quem estava dizendo. Esse olhar empático nos 

levou a constatar que algumas redações, apesar de estarem aparentemente fora do exigido, 

eram aceitáveis e essa experiência nos revelou que, se as redações forem lidas com mais 

tempo e atenção, talvez se pudesse perceber que elas têm níveis de pertinência. 

        A situacionalidade diz respeito à adequação do texto à situação comunicativa. Ela se 

refere ao conjunto de características que tornam um texto adequado a uma dada circunstância. 

Para Marcuschi (2008), “a situacionalidade é um critério estratégico e de adequação textual”. 

No caso da avaliação da prova de redação do ENEM, por exemplo, o candidato deve ter 

conhecimento da situação comunicativa e suas regras, visto que seu texto está inserido num 

evento institucionalizado, controlado através de um severo nível de monitoramento. Na 

verdade, poder-se-ia afirmar que é o fator situacionalidade que controla todo o processo de 

engendramento da redação, uma vez que: 

1) faz-se o planejamento apriorístico, justamente, para que a seleção das ideias evite a 

sobrecarga informativa que poderia tornar o texto prolixo e redundante do ponto de vista da 

banca avaliadora. A situação comunicativa caracteristicamente institucional do ENEM espera 

um texto com continuidade temática e progressão informativa enxuta, mas densa;  

2) planeja-se a ligação conectiva interperiódica e interparagráfica porque, na situação 

comunicativa do  ENEM,  é prova de capacidade de raciocínio a elaboração de um texto com 

marcas coesivas explícitas. Com certeza, se o participante estivesse numa outra situação 

comunicativa menos formal, ele encadearia os períodos e parágrafos de forma menos tensa do 

ponto de vista da utilização das conjunções e conectivos, deixando que as relações entre eles 

fossem inferidas pelo leitor; 

3) até a prova do ENEM do ano de 2017, propunham-se soluções para os problemas 

dentro do respeito aos direitos humanos, porque a situação comunicativa do ENEM declarava 

cristalinamente que esse difícil nível de reflexão não poderia ultrapassar os limites da 

concepção de que todos os seres humanos são iguais e que, por isso, deveriam ter os mesmos 

direitos, ou seja, exigia que o candidato atuasse como cidadão; 

4)  traçam-se relações do tema com outras áreas do saber, para que se demonstre um 

bom nível de repertório de conhecimento enciclopédico capaz de impressionar ou persuadir os 

avaliadores; 
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5)  faz-se esmerada correção gramatical da materialidade linguística do texto, porque 

também a banca do ENEM exige que o texto seja escrito na modalidade formal da língua.  

A situacionalidade é o guia-mestre das escolhas, das aflições, dos medos, das 

estratégias, enfim, dos erros e acertos dos candidatos. Como já dissemos, é a situação 

comunicativa que deslocou o conceito de correção que se limitava, quase sempre, ao nível da 

construção frasal para o de propriedade e adequação do texto a uma situação real de uso. 

Portanto, é ela o fator que conduz a própria produção e funciona também como uma espécie 

de guardiã do texto, como afirma Marcuschi: 

A situacionalidade não só serve para interpretar e relacionar o texto ao seu contexto 

interpretativo, mas também para orientar a própria produção. (...) Sob vários pontos 

de vista, a situacionalidade não forma um princípio autônomo, na medida em que é 

em muitos casos um aspecto de outros critérios. (MARCUSCHI, 2008, p. 129) 

 

          A informatividade, por sua vez, é entendida como a capacidade de o texto acrescentar 

informações novas e inesperadas ao repertório do receptor, levando-se em consideração o 

grau previsibilidade com que elas são veiculadas. Para Marcuschi,  

 

O essencial desse princípio é postular que num texto deve ser possível distinguir 

entre o que ele quer transmitir e o que é possível extrair dele. Ser informativo 

significa, pois, ser capaz de dirimir incertezas. A rigor, a informatividade diz 

respeito ao grau de expectativa ou a falta de expectativa, de conhecimento ou 

desconhecimento e mesmo incerteza do texto oferecido. (MARCUSCHI, 2008, p. 

132)  

 

          De fato, ninguém produz textos para não dizer nada. Toda escrita responde a um 

propósito funcional qualquer. Como já dito nesse presente capítulo, através da escrita, 

informa-se, adverte-se, descreve-se, narra-se, argumenta-se, resume-se, registra-se, 

documenta-se, presta-se exames, dentre outras ações. Como afirma Antunes, 

Em suma, socialmente, não existe escrita “para nada”, “para não dizer”, “para não 

ser ato de linguagem”. Daí por que não existe, em nenhum grupo social, a escrita de 

palavras ou de frases soltas, de frases inventadas, de textos sem propósito, sem a 

clara e inequívoca definição de sua razão de ser. (ANTUNES, 2016, p. 48) 

      

           Por isso, a informatividade é um fator de grande relevância, uma vez que desempenha 

papel importante na seleção e arranjo dos componentes textuais, capaz de determinar o 

interesse do receptor pelo texto. Levando em conta esse pressuposto, um texto previsível, com 

clichês, estereótipos, frases feitas e afirmações sobre o óbvio, tem baixa informatividade. 

Mesmo coerente e coeso, um texto pouco informativo (previsível) não atrai a atenção do 

leitor. Dessa forma, para escrever um texto, sobretudo que atenda à demanda exigida pelos 

concursos em geral, pelas redações de vestibular e ENEM, é necessário conhecer muito bem 
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esse critério, pois o que se espera é que o candidato fuja do senso comum, das informações 

conhecidas que caminham em círculos e utilize o seu conhecimento de mundo para 

argumentar sobre a situação-problema da temática proposta pela banca.  

          Em se tratando da redação do ENEM, na Matriz de Referência para sua correção, no 

que diz respeito à exigência da Competência III, o candidato só receberá a pontuação máxima 

nesse quesito (200 pontos), se suas informações, fatos e opiniões relacionados ao tema 

proposto configurarem o que no universo do ENEM se chama de “autoria”. A autoria se 

mostra quando, no planejamento elaborado pelo sujeito argumentante e no desenvolvimento 

das ideias selecionadas, esse sujeito traz para o texto uma unidade, uma progressão textual. 

Como diz Orlandi, na citação a seguir, o processo de autoria tem uma espécie de estatuto que 

inclui um jogo em que se conjuga o social e o individual, o exterior com seus 

constrangimentos e o interior com seus desejos de liberdade com fins de construção de 

identidade própria. O autor seria, por assim dizer, um princípio de agrupamento do discurso, 

no sentido de que em seus textos estão as vozes exteriores, ou até mesmo a polifonia, que o 

influenciaram, mas está ali também algo filtrado por sua maneira individual de estar no 

mundo: 

Assim, do autor se exige: coerência; respeito aos padrões estabelecidos, tanto quanto 

à forma do discurso como às regras gramaticais; explicitação; clareza; conhecimento 

das regras textuais; originalidade; relevância e, entre outras coisas, “unidade”, “não 

contradição”, “progressão” e “duração” de seu discurso. É, entre outras coisas, nesse 

“jogo” que o aluno entra quando começa a escrever. (...) Para que o sujeito se 

coloque como autor, ele tem de estabelecer uma relação com a exterioridade, ao 

mesmo tempo em que ele se remete à sua própria interioridade: ele constrói assim 

sua identidade como autor. Isto é, ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo 

que ele implica. (ORLANDI, 2001, p. 78-79) 

 

           A intertextualidade, de modo geral, pode ser definida como a relação que se 

estabelece entre textos. Conforme afirma Silva (2010, apud Barthes), “não existem textos 

puros. Todo texto é um intertexto, isto é, todo texto é decorrente de outros textos previamente 

existentes”. Corroborando o pensamento de Silva (2005), Marcuschi afirma que “Há hoje um 

consenso quanto ao fato de se admitir que todos os textos comungam com outros textos, ou 

seja, não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto se 

acha isolado e solitário.” (MARCUSCHI, 2008, p. 129).  

          Ainda dentro do conceito de intertextualidade estabelecido até aqui, para Koch (2009, 

p. 94-95), “todo texto mantém relação com outros textos; outros textos estão presentes no 

intertexto, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis. Por isso, a 

intertextualidade é uma condição de existência do próprio discurso.” A intertextualidade 

como característica inerente dos textos, isto é, antes de ser um texto, o texto é um intertexto, 
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nem sempre foi admitida. Por muito tempo, acreditou-se que cada texto era unitário e que 

começava na sua primeira linha escrita: pensava-se que nada existia antes dele e que seu 

caminho se esgotava junto com a colocação de um ponto final, depois da última letra escrita 

no papel. Admitida hoje a intertextualidade como característica constitutiva dos textos, os 

organizadores dos concursos, em geral, e do ENEM, em particular, incentivam o uso 

consciente da intertextualidade como um fator capaz de enriquecer enciclopedicamente os 

textos. O candidato, ao estar se preparando para o ENEM, deve construir uma bagagem de 

conhecimentos de textos para propositalmente usá-la na prova, a fim de demonstrar um 

“bom” nível de saberes sobre assuntos variados que podem ser ligados uns aos outros.  

          Apesar de a intertextualidade ter um instância de repetição, na situação comunicativa do 

ENEM, pode ser um caminho para o atingimento de uma certa originalidade autoral. Se, por 

exemplo, um candidato, ao tratar do tema da persistência da violência contra a mulher na 

sociedade brasileira, estabelecer uma ligação entre a morte da atuante vereadora do Psol, 

Marielle Franco, e a heroína francesa, Joana d'Arc, conhecida por seus feitos durante a Guerra 

dos Cem Anos, é bem provável que a banca olhe essa relação entre as duas corajosas 

mulheres com bons olhos e confira a essa intertextualização até mesmo um viés autoral 

possuidor de certa originalidade, pois está nela uma espécie de mescla inesperada em que uma 

mulher brasileira do século XXI é relacionada, por conta de sofrimento semelhante, a uma 

mulher francesa do século XV. O candidato, ao estabelecer essa relação intertextual, consegue 

perceber uma espécie de percurso gerativo do sentido que extrapola a aparência dos fatos, já 

que conseguiu avaliar o que as duas personagens têm em comum, no íntimo de suas 

aparentemente tão distantes e diferentes vidas. 

          Marcuschi (2008) faz um diagrama sintético, bem elaborado, sobre a etapa de 

textualização da redação como processo que vale a pena abaixo transcrever. Apesar de ele ser 

um esquema que não tem estrita ligação com o ENEM propriamente dito, pelo seu largo 

espectro de alcance, pode ser relacionado com as competências exigidas pelo concurso e com 

os fatores de textualidade propostos por Beaugrande e Dressler (1981). 
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Diagrama 01 – Fatores de textualidade 

 

                       
Fonte: MARCUSCHI, 2008, p. 96 

 

3.3.3 Revisão/ Reescritura  

  

          A revisão é o ato de contemplar o produto redacional. É como se, como diz Passarelli 

(2012, p. 163), “na revisão, o aluno-escritor passasse a ser leitor de si mesmo para manter a 

unidade de seu texto, isto é, para não perder de vista o sentido global”, o sujeito comunicante, 

num jogo de reversibidade, se tornasse um sujeito interpretante de seu próprio texto, mas 

tendo em vista um sujeito interpretante maior que, no caso da redação do ENEM, é o 

avaliador da prova. É esse jogo intersubjetivo que torna a reescritura bastante complexa. 

Quando se está no processo conceptivo da redação, apesar de se ter um nível de consciência 

dos eventos linguístico-cognitivos que estão sendo empregados, há um tipo de fluxo contínuo 

de ideias e palavras que não nos permite ter a noção clara de como o objeto redacional ficou 

enquanto unidade concreta que deverá ser percebida por avaliadores nas suas várias 

instâncias.  

          Por muito tempo se pensou que essa fase final poderia ficar restrita à correção das 

palavras e frases, segundo as normas da língua considerada padrão. Hoje, no entanto, depois 

de sabermos que o texto é muito mais do que uma soma de frases, esse trabalho demanda 

mais que uma revisão, na verdade, é um trabalho de reescritura. Cremos que Antunes (2016), 
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ao tratar das etapas distintas da atividade da escrita, quando usa o termo “reescritura” ao lado 

de “revisão”, é para mostrar que a tarefa de revisitação do texto faz-se muito mais vultosa do 

que a simples adaptação dos seus períodos constituintes às regras da norma linguística 

hegemônica. Dessa forma, num movimento de análise descendente, que vai da adequação do 

texto à situação real de uso, até a grafia das palavras, poderíamos hierarquizar o trabalho de 

reescritura da seguinte maneira: 

1) No que tange à situacionalidade, temos de ver, primeiramente, na reescritura, se 

o produto redacional respeitou o quantitativo exigido pelo tipo de texto que deve 

ser construído. Parece supérflua essa preocupação, mas, se fizermos um exercício 

de memória em relação à preocupação com o número de linhas e/ou de folhas que 

devemos escrever para aprontar os trabalhos, veremos que a quantidade, muitas 

vezes, se configura como um fantasma que nos assombra, ou porque não temos o 

mínimo suficiente demandado pelo trabalho ou porque escrevemos demais. O 

fantasma da quantidade ronda todos os trabalhos escolares. Em relação ao ENEM, 

essa questão está claramente presente na exigência de uma redação que contenha 

mais de sete linhas. Não se acredita que se possa argumentar sobre um problema 

sociocultural em menos de oito linhas. Também está lá o limite trigésimo de 

linhas. Mais de trinta linhas se configura como um quantitativo que, além de 

cansativo para os avaliadores, funcionaria como incentivo à prolixidade do 

candidato; 

2)Respeitado o número exigido de linhas ou páginas, passemos aos componentes 

qualitativos da reescritura em ordem descendente, como dissemos. O sujeito 

comunicante deve ler o texto inteiro buscando observar se ele está coerente. Esse 

trabalho de busca da coerência deve levar em conta: a) a constatação de que a tese 

por ele levantada está em consonância com o ponto de vista que irá ser adotado. 

Por exemplo, se o candidato, ao estar escrevendo sobre a persistência da violência 

contra mulher na sociedade brasileira, decidir defender a tese que essa violência 

não persiste ou até mesmo não existe, ele deverá examinar seu texto todo e 

concluir ou não se os argumentos escolhidos levam o sujeito interpretante a 

chegar à conclusão por ele desejada. Nesse exercício de busca da coerência do 

texto, se ele pôs, por exemplo, no texto, algum argumento estatístico que mostre 

como a mulher até os dias de hoje sofre muitas agressões, na reescritura ele deve 

tirá-lo e substituí-lo por outro condizente com a tese que vai defender; b) a 

percepção de que os parágrafos estão evoluindo numa espécie de gradação 
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qualitativa que poderia ir do argumento mais ameno até o mais forte, como, por 

exemplo, gradação de qualidades que começariam na superficialidade da 

aparência e culminariam na profundidade dos atributos interiores dos seres; c) se 

os parágrafos estão encadeados através de articuladores lógicos que levem o leitor 

a perceber a evolução dos argumentos. Aqui ele deve perceber se está repetindo o 

mesmo conectivo várias vezes; se estiver, ele deve fazer um esforço para variar os 

tipos de conexão com a finalidade de demonstrar conhecimento linguístico dos 

operadores argumentativos, saber muito valorizado pela banca avaliadora do 

ENEM; d) verificar se a menção a outros textos feita por ele corrobora a sua tese 

ou se, simplesmente, tal menção está ali presente para exibir conhecimento 

enciclopédico sem ligação com o que se está dizendo; e) avaliar se a proposta de 

solução para o problema tratado no texto tem fins interventivos. Observar se os 

caminhos de implementação da proposta de influência estão discriminados, para 

que o sujeito interpretante tenha a sensação de que o que está sendo proposto é 

fruto de reflexão séria sobre o assunto. Verificar se a proposta interventiva é 

realizável/viável, ou se é um ideal utópico que jamais será atingido, porque nunca 

ultrapassará o plano do discurso; f) exercer o “desapego” quantitativo e cortar as 

partes que, do ponto de vista da escala argumentativa, têm importância 

secundária.  

3) Seguindo o movimento descendente a que nos propomos, poderíamos dizer 

que, no que tange à materialidade verbal do texto, o sujeito comunicante deve: a) 

antes de mais nada, escrever de forma legível. Isso parece supérfluo, mas “letra de 

médico” em redação de concurso causa incômodo físico/visual ao avaliador que 

terá que se esforçar muito para decifrar a grafia das palavras. Esse aspecto torna-

se mais importante de ser salientado hoje em dia, porque, como a maior parte do 

tempo, no dia a dia, as pessoas estão digitando mais e grafando menos, o 

tingimento (preenchimento) manual do papel em branco parece ser um exercício 

difícil de realizar-se. Hoje há, anunciados na internet, cursos de caligrafia, os 

velhos cadernos “de desenho de letras” que devem andar na linha estão de volta; 

isso sinaliza que a escrita à mão está escassa. A digitação acaba com o movimento 

de oposição dos dedos que tanto permite a realização e execução de atividades 

manuais do mundo circundante. A manuescritura exige o uso do polegar oponente 

para pegar no lápis, exercício que era feito com muito treino na infância pelas 

antigas professoras primárias e pelas mães. As mães viam como um sinal de 
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crescimento o filho ter apreendido a pegar no lápis; b) resolvido o problema da 

escrita legível, o aluno deve fazer rigorosa correção ortográfica das palavras. Por 

mais que se diga que hoje se liga pouco para os desvios ortográficos, ainda é visto 

como prova de ignorância o uso de zz/z no lugar de ss, de ss em lugar de cês-

cedilhas principalmente em palavras de uso corrente em nossa língua. Nas redes 

sociais, circula uma série de deboches e recriminações a produções escritas com 

desvios ortográficos; c) feita a correção ortográfica, o sujeito comunicante deve 

adequar a pontuação, a concordância, a regência nominal e a verbal e a colocação 

dos termos exigidos pela norma padrão.  

          É um trabalho tão minucioso o da revisão, que por isso, preferimos chamar essa etapa 

do processo de “reescritura”. A reescritura, como já dissemos, demanda do sujeito 

comunicante um distanciamento de si próprio, pois exige dele uma troca de papel, ele passará 

a ser o leitor de si mesmo. Mas essa reversibilidade ainda mais se complica, porque ele será 

lido por um outro leitor com poderes institucionais de avaliação de seu trabalho. E é aqui que 

um outro componente da linguagem pouco mencionado nos trabalhos sobre ensino de redação 

entra, a saber, o componente emocional. Esse componente atinge diretamente o corpo do 

sujeito comunicante fazendo com que reações adversas ocorram num processo de somatização 

que é difícil de explicar por parte daqueles crédulos em que o exercício do cumprimento da 

tarefa de redigir nas escolas e nos concursos se limita à conjugação entre língua, cultura, 

sociedade e cognição. A esse quarteto deve-se acrescentar o aspecto emocional de 

constrangimento gerado pela situação real de cobrança de competência e desempenho. Prova 

disso é que muitas escolas particulares e cursos preparatórios, às vésperas da prova do ENEM 

e dos vestibulares, propiciam aos candidatos um momento de relaxamento para o alívio do 

estresse. Para alguns especialistas no assunto, o estresse pode ser o grande responsável pelo 

famoso “branco” antes ou durante a prova. Bagno, de maneira mais incisiva, ainda vai além, 

no que diz respeito ao aspecto emocional por nós citado anteriormente: 

Eles (os organizadores e avaliadores da prova do ENEM) não se dão conta (ou não 

querem se dar conta) de que a prova do ENEM se faz em condições de produção 

que, além do ponto de vista do ensino da escrita, são exatamente as menos ideias 

possíveis: situação de tensão psicológica, escrita sob vigilância alheia, tempo 

limitado para a redação, impossibilidade de revisão detalhada para a correção e 

reescrita, e por aí vai. (BAGNO, 2016, p. 266) 

 

          A redação vista como tarefa produtiva processual alçou essa atividade ao patamar de 

trabalho emotivo-intelectual que necessita muito mais do que o conhecimento da língua pura 

para ser realizado, a produção de texto passa ser uma atividade de uso da linguagem num 
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sentido muito mais amplo do termo em que aos aspectos linguísticos se juntam aos 

cognitivos, aos emocionais e aos socioculturais. A visão processual do ato de escrever na 

escola migra do redutivamente linguístico para o globalmente humano, com todas as suas 

implicações interativas, pragmáticas e emocionais, ou seja, a escrita passa a ser um processo 

social.  Para Coelho, 

Nas diversas manifestações (linguísticas, cognitivas, discursivas, pragmáticas, 

interativas) da linguagem, concentra-se a possibilidade de se colocar diante do texto, 

como aquele que, numa posição consciente em relação ao ato interlocutivo, 

manifestará as suas reações como leitor, julgando, avaliando, interpretando e 

defendendo seu ponto de vista. (COELHO, 2017, p. 15) 

 

           A fim de melhor explicitar tudo que já foi dito até aqui, envolvendo todas as etapas do 

processo da escrita e para facilitar a compreensão de cada fase distintiva, a seguir 

apresentamos o esquema feito por Antunes: 

Quadro 4 – Etapas distintas e intercomplementares na atividade da escrita 

1. PLANEJAR 2. ESCREVER 3. REESCREVER 

É a etapa para o sujeito: É a etapa para o sujeito: 

 

É a etapa para o sujeito: 

 

ampliar seu repertório; pôr no papel o que foi 

planejado; 

 

rever o que foi escrito; 
 

delimitar o tema e escolher 

o ponto de vista a ser tratado; 

realizar a tarefa motora de 

escrever; 

 

confirmar se os objetivos 

foram cumpridos; 

eleger o objetivo, a 

finalidade com que vai 

escrever; 

cuidar para que os itens 

planejados sejam todos 

cumpridos. 

avaliar a continuidade 

temática. 

escolher os critérios de 

ordenação das ideias, das 

informações; 

 

 

observar a concatenação 

entre os períodos, entre os 

parágrafos; ou entre os blocos 

superparagráficos; 

prever as condições dos 

possíveis leitores; 

 avaliar a clareza do que foi 

comunicado; avaliar a 

adequação do texto às 

condições da situação; 

considerar a situação em que 

o texto vai circular; 

Enfim, essa é uma etapa 

intermediária, que prevê a 

atividade anterior de planejar e 

a outra posterior de rever o 

que foi escrito; 

 

rever a fidelidade de sua 

formulação linguística às 

normas da sintaxe e da 

semântica, conforme prevê a 

gramática da estrutura da 

língua; 
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decidir quanto às 

estratégias textuais que 

podem deixar o texto 

adequado à situação; 

 

 rever aspectos da superfície 

do texto, tais como a 

pontuação, a ortografia e a 

divisão do texto em 

parágrafos. 

estar seguro quanto ao que 

se pretende dizer a seu 

parceiro; enfim, estar 

seguro quanto ao núcleo. 

Normalmente, a escola tem 

concentrado sua atenção na 

etapa de escrever e tem 

enfocado apenas a escrita 

gramaticalmente correta. 

 

Fonte: ANTUNES, 2016, p. 57-58. 

 

          Dessa forma, podemos notar que, para produzir um texto, o sujeito-produtor não poderá 

se limitar aos aspectos normativos e estruturais da língua, mas planejará e organizará suas 

ideias evidenciando sempre o interlocutor, ou seja, a relação entre os parceiros envolvidos, já 

que a intenção da produção é enfatizar a interação entre eles, baseada na situação real de uso.  
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4. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO APRIORÍSICO PARA A ESCRITA 

ARGUMENTATIVA 

 

                     Antes de falarmos da origem filosófica do adjetivo “apriorístico” no sintagma 

planejamento apriorístico, faz-se necessário instituir primeiro a diferença entre os conceitos 

terminológicos de “plano” e “planejamento”, já que eles não são sinônimos. Tal observação se 

deve em função de que, para alguns autores filiados à Teoria da Argumentação na Língua 

(ADL), ou seja, para aqueles que defendem que a argumentatividade é constitutiva da língua, 

como Ducrot, Adam, Cabral, Fiorin, Travaglia, entre outros, há perspectivas distintas e, ao 

mesmo tempo, ponto de contato entre estas duas etapas do processo da escrita argumentativa: 

o planejamento e o plano textual.  

          É consenso, tanto para os postulados da Linguística Textual quanto para os da 

Argumentação da Língua, que o planejamento consiste na etapa que precede a produção 

textual propriamente dita, é o momento de encontro e geração das ideias para o 

desenvolvimento do texto e elas existem nos livros, nos textos já publicados, na leitura, no 

contato com o próximo e com o mundo. Todavia, para a ADL, o planejamento é uma tarefa 

complexa que inclui duas etapas que, muitas vezes, sobrepõem-se: a primeira consiste em 

recuperar ideias, seja através de nossa cultura pessoal composta de fatos, valores, lembranças, 

imagens..., seja em fontes impressas ou digitais; já na segunda, é necessário organizar essas 

ideias segundo o projeto de dizer do sujeito-produtor. A essa segunda etapa, os estudiosos 

dessa vertente denominam de “plano de texto”. Para Cabral (APUD Adam, 2008), o plano 

nada mais é que o registro escrito, documentado das decisões do planejamento: 

 O conceito de plano de texto é entendido atualmente, na ATD, como um princípio 

organizador que permite atender e materializar as intenções de produção  e  

distribuir  a informação no desenvolvimento da textualidade e é responsável pela 

estrutura composicional do  texto.  

 

           Entende-se por plano de texto a etapa de (re)organização das informações onde se é 

permitido identificar a maneira como estão estruturados os parágrafos, a ordem das palavras, a 

construção dos sentidos como um todo, sempre de acordo com o querer dizer do sujeito-

produtor. Desse ponto de vista, a organização das ideias reflete na qualidade de um texto, 

fazendo, portanto, da planificação um importante instrumento estratégico para a produção 

textual argumentativa em que a sua utilização poderá oferecer maior coerência entre o que o 

sujeito-comunicante deseja escrever o que ele escreverá verdadeiramente.  Além disso, para o 

linguista suíço Adam (2011), todo texto que lemos nos permite imaginar um plano, isto é, a 
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forma como aquele texto foi ordenado, materializado de modo a cumprir os propósitos do 

sujeito-produtor.           

          Para os pressupostos da Linguística Textual (LT), denomina-se de plano de textual a 

etapa de “textualização”. Acredita-se ser a textualização o momento de retomar as 

informações já recuperadas e, ao mesmo tempo, introduzir novas informações para garantir a 

coesão dos enunciados entre si. Ou seja, em função do gênero discursivo e da situação 

comunicativa, constrói-se a materialidade textual seguindo os fatores de textualidade tão 

importantes para a qualidade do texto produzido.  

         Para estabelecer o percurso que nos levou a adotar a expressão planejamento 

apriorístico para caracterizar a atividade fundamental que considera a redação como processo, 

em primeiro lugar, falaremos da sua origem filosófica. O adjetivo apriorístico é derivado do 

substantivo “apriorismo”, e esse, por sua vez, está muito ligado ao filósofo alemão Immanuel 

Kant. No século XVIII, havia um debate histórico acirrado entre racionalistas e empiristas. Os 

racionalistas defendiam que o homem tinha a capacidade inata de raciocinar e, para tudo que 

existia, havia uma causa inteligível, mesmo que não pudesse ser provada por experimentos. 

Para eles
14

, o raciocínio consistia em uma operação mentalista, discursiva e lógica que usava 

“uma ou mais proposições para extrair conclusões, ou seja, se uma ou outra proposição é 

verdadeira, falsa ou provável”.  

         Como podemos ver, para esse grupo de pensadores, é através da razão que se chegaria à 

verdade cognoscitiva. Antes de continuarmos a falar sobre o debate entre os racionalistas e os 

empiristas, de antemão, gostaríamos de salientar que a própria definição de “raciocínio” já 

leva àquela ideia presente na macro-organização do texto dissertativo-argumentativo, visto 

que aquelas proposições que compõem a lógica do raciocínio, no fundo, poderiam ser 

subdivididas em tese, antítese e síntese, que, na visão de Charaudeau (2016), corresponde à 

Proposta, Proposição e Persuasão. Enquanto esse grupo de estudiosos defendia a razão como 

fonte do conhecimento, os empiristas
15

 se situavam numa polaridade oposta, defendendo a 

ideia de que “o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial”, isto é, o 

ponto de partida para se chegar ao conhecimento eram as próprias sensações, percepções. 

Dessa forma, para os defensores dessa vertente filosófica, os sentidos (tato, olfato, paladar, 

visão e audição) permitiriam ao homem captar as percepções do mundo e transformá-las em 

reflexão.   

         A fim de conciliar e superar as limitações de ambas as correntes filosóficas para se 
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 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Empirismo. Acesso em 18 jul. 2019.  



69 

 

chegar à construção do conhecimento, Kant
16

estabeleceu uma mediação ao propor uma nova 

abordagem cujo objetivo era buscar o equilíbrio: “Se todo o conhecimento começa com a 

experiência, nem todo deriva dela”. Ao declarar que todo o conhecimento começa com a 

experiência, Kant acolhe aspectos do empirismo, porém, ao sustentar que, apesar de começar 

com a experiência, nem todo conhecimento provém dela, também acolhe de igual modo 

princípios racionalistas. Nesse sentido, do ponto de vista kantiano
17

: 

Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a 

experiência, porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se 

conhecer, se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma 

parte, produzem por si mesmos representações, e de outra parte, impulsionam a 

nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo à 

elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para esse conhecimento das 

coisas que se denomina experiência? No tempo, pois, nenhum conhecimento 

precede a experiência, todos começam por ela. Mas se é verdade que os 

conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa 

origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja 

um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa 

faculdade cognoscitiva lhe adiciona (estimulada somente pelas impressões dos 

sentidos); aditamento que propriamente não distinguimos senão mediante uma longa 

prática que nos habilite a separar esses dois elementos. 

 

          Essa visão equilibrada de Kant conquistou adeptos em todas as disciplinas, pois essa 

maneira conciliatória de enxergar a construção do conhecimento corrobora o aforismo 

aristotélico que diz que “A virtude está no meio”. Escutamos falar pela primeira vez no termo 

planejamento apriorístico, em uma aula da Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, no 

curso “Abordagem Global e ensino de leitura: referencial teórico e oficinas práticas”, 

ministrado, em 2015, pelo Professor Doutor Maurício da Silva. O termo nos chamou a 

atenção devido ao tema de nosso projeto de Doutorado e, por isso, indagamos o referido 

Professor sobre a fonte de que extraiu tal expressão. Tivemos notícia de que o termo está 

genericamente mencionado em Byington (1996), no momento em que ele fala sobre o ensino 

por imitação e o ensino por abstração. Continuando nossa pesquisa, vimos a expressão mais 

detalhadamente explicada em Silva, que, inspirado em Byington, trata também do tema dos 

dois tipos de ensino anteriormente mencionados, mostrando que a expressão planejamento 

apriorístico é derivado do substantivo apriorismo tal como Kant o conceituou: 

Um aspecto muito pujante da postura do apriorismo no que tange à realização de 

tarefas é o planejamento apriorístico. Ele é um privilégio unicamente humano. Ele é 

a insígnia da conjugação da racionalidade intrínseca à raça humana com os saberes 

adquiridos sociointerativamente. O planejamento apriorístico consiste na 

possibilidade, de conjugar as capacidades racionais com a experiência adquirida ao 

longo da vida, a fim de permitir que se possa projetar, imaginar, conceber e preparar 

um evento, fenômeno ou objeto, sem, necessariamente, ter que estar no momento de 

sua experienciação concreta propriamente dita. (SILVA, 2017, p. 10) 
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          Estabelecido o percurso geográfico percorrido, para que o termo planejamento 

apriorístico fosse adotado, cabe perguntar o que esse apriorismo planejado de Kant tem a ver 

com as redações do ENEM, no sentido de conjugar razão e experiência. A fim de 

entendermos melhor a aplicabilidade dessa estratégia como um possível caminho para a 

organização das ideias nos textos argumentativos, iremos mostrar abaixo essa relação com os 

fatores da textualidade e com as 5 (cinco) Competências exigidas no Exame.  

 

4.1 Relação entre o apriorismo, os fatores da textualidade e as Competências do ENEM 

 

         Em primeiro lugar, pode-se afirmar que tanto nos fatores de textualidade, quanto nas 5 

(cinco) Competências, o apriorismo se faz necessário, pois, para realizá-los, as operações do 

raciocínio, preenchidas pelos conteúdos da experiência, serão capazes de gerar 

satisfatoriedade do ponto de vista interlocucional. Em seguida, optamos por citar os fatores 

responsáveis pela textualidade, uma vez que, além de estarem presentes em qualquer discurso, 

eles podem funcionar como mecanismos discursivos capazes de planejar e produzir textos 

argumentativos inteligíveis. Por isso, a fim de buscar uma concepção interacionista da 

linguagem, levaremos em conta, principalmente, os fatores pragmáticos – situacionalidade, 

informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, intertextualidade –, já que esses são 

“centrados” no usuário; antes mesmo dos aspectos linguístico-conceituais inerentes à própria 

materialidade textual: a coesão e a coerência.  

          A situcionalidade refere-se aos fatores que tornam um texto adequado para uma 

situação comunicativa real de uso. Para Marcuschi (2008), “ela é um meio de orientação para 

a própria produção, funcionando como critério estratégico”. Trata-se, portanto, de determinar 

em que grau o propósito comunicativo determina ou contribui para os rumos da construção 

textual. Em se tratando da redação do ENEM
18

, por exemplo, pode-se perceber essa 

interferência no enunciado proposto na própria prova: 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo 

em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira”, apresentando proposta de 

intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 

forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
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         Pelo exposto no trecho acima, notam-se presentes os elementos que irão normatizar a 

produção escrita, ou seja, quais os critérios exigidos pelo Exame se fazem necessários para 

elaborar a redação, como a escolha de termos, o grau de formalidade, a variação linguística a 

ser empregada, o tratamento a ser dado ao tema, o gênero discursivo solicitado, etc. Além 

disso, outras informações são apresentadas ao final da folha da prova de redação do ENEM, 

relativas tanto à regulação do Exame (texto escrito à tinta, folha própria, máximo de 30 linhas, 

rascunho em espaço apropriado, cópia dos textos motivadores ou do Caderno de Questões terá 

o número de linhas copiadas desconsiderado) quanto relativas aos critérios de eliminação da 

prova (texto escrito em prosa, somente dissertativo-argumentativo, sem fuga ao tema, que não 

apresente parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto e que não apresente 

proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos).  

          Cabe ressaltar aqui que as circunstâncias que envolvem o momento de produção das 

redações do ENEM e dos concursos em geral, têm suma importância, pois os objetivos do 

sujeito-produtor, vinculados àquilo que ele crê ser a expectativa do sujeito-alvo, no caso o 

professor-avaliador, vão exigir um rigoroso direcionamento da situação na tentativa de se 

alcançar a meta planejada: o ingresso na universidade. Portanto, o grande desejo se obter 

êxito, aliado à competitividade do Exame, irão conduzir o candidato a produzir um texto que 

cumpra as exigências do programa, inclusive que tenha concordância com o posicionamento 

ideológico proposto já a partir da temática abordada na prova.  

        Para que o candidato cumpra todo esse critério de adequação textual de forma 

satisfatória, é importante que ele o faça aprioristicamente, ou seja, conjugue razão e 

experiência, isto é, para obedecer aos comandos exigidos ao longo da prova, o sujeito-

produtor deverá utilizar de sua experiência adquirida com os usuários da língua – como o 

domínio da modalidade escrita formal, por exemplo – aliada às operações mentais de 

raciocínio – como selecionar, definir, organizar, relacionar, etc. para mediar o mundo real e o 

mundo a ser construído pelo texto. A fim de ilustrar brevemente o que estamos pontuando, 

segue um exemplo retirado de uma redação nota mil do ENEM 2015:  

Permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa clara a posição 

inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao 

voto, ensino e trabalho – negado por séculos – permanecem vítimas da violência, 

uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito a terem sua integridade física e 

moral protegida.
19
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            No excerto acima, podem-se verificar, além do bom desempenho linguístico do 

candidato tanto pela seleção lexical quanto pela escolha de registro, as habilidades cognitivas 

relativas à exposição de ideias e da argumentação – organizar, estruturar, dividir – em torno 

do problema dado: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Dessa 

forma, faz-se presente o planejamento apriorístico.  

         Já a informatividade, por ser fundamental e necessária à argumentação, exerce um 

papel central na composição do texto dissertativo-argumentativo. Por isso, é importante que 

apresente um número suficiente e adequado de informação, um recurso de autoridade, uma 

fonte de verdade, um conhecimento histórico, filosófico, científico ou cultural para validar o 

argumento, pois, sem essa ancoragem, corre-se o risco de cair no senso comum, nos dados 

previsíveis e de não alcançar o propósito comunicativo desejado. Partindo do pressuposto de 

que todo texto é produzido com a intenção de ser lido e compreendido pelo sujeito-alvo, é 

necessário que haja, assim, um equilíbrio entre a fala do conhecido e as falas que trazem a 

novidade.   

          Para que o candidato cumpra o critério da informatividade de forma satisfatória, é 

importante que ele o faça aprioristicamente, ou seja, conjugue razão e experiência, isto é, para 

acrescentar informações novas possivelmente inesperadas para a banca, ele terá que se utilizar 

da sua capacidade racional de selecionar os argumentos mais pujantes para seus fins 

argumentativos. Aqui cabe a pergunta: de onde ele tirará tais argumentos? E é aqui também 

que entra o papel da sua experiência multimediática que inclui fontes bibliográficas, 

videofônicas, etc. capazes de demonstrar que o sujeito-produtor tem uma experiência 

adquirida através da leitura do mundo e da leitura enciclopédica. Com a intenção de ilustrar 

brevemente o que estamos pontuando, segue mais um exemplo retirado de uma redação nota 

mil do ENEM 2015: 

Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento 

humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, 

conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. 

Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas manifestações são 

reprimidas, o que favorece o mantimento das atitudes misóginas. O ensino veta todo 

e qualquer tipo de instrução a respeito do feminismo e da igualdade de gênero e 

contribui com a perpetuação da ignorância e do consequente preconceito
20

.  

 

         Como já dito no capítulo anterior, a intencionalidade reveste a comunicação linguística 

de finalidade. Ela não é apenas um conduto de informações. Trata-se de um princípio cuja 

pretensão do produtor do texto é tentar realizar suas intenções comunicativas: o sujeito-alvo 
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(leitor ou ouvinte) deve compreender o objetivo da construção linguístico-discursiva realizada 

pelo sujeito-produtor. Pode-se afirmar que é a intencionalidade a protagonista do ato de 

comunicação. Para Costa Val, 

A intencionalidade concerne ao empenho do produtor em construir um discurso 

coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa 

determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar, ou impressionar, ou 

alarmar, ou convencer, ou pedir, ou ofender, etc., e é ela que vai orientar a confecção 

do texto. Em outras palavras, a intencionalidade diz respeito ao valor ilocutório do 

discurso, elementos da maior importância no jogo de atuação comunicativa. 

(COSTA VAL, 2006, p. 10-11) 

 

          Para que o candidato cumpra o critério da intencionalidade de forma satisfatória, é 

importante que ele o faça aprioristicamente, ou seja, conjugue razão e experiência, isto é, que 

ele racionalmente saiba que, dentre outras coisas, terá de “abrir mão” de seus desejos 

escriturais e classificar, de forma hierárquica, argumentos que costumam ser utilizados para 

convencer ao sujeito-banca de que ele está preparado para aprovação. Dessa forma, é muito 

comum os argumentos serem organizados segundo uma certa gradação, isto é, há argumentos 

que são mais fortes do que outros a favor de uma mesma conclusão. Nessa perspectiva, a 

argumentação não constitui um fenômeno absoluto, mas gradual. (CABRAL, 2017, p. 55) 

Segundo Koch; Elias (2016), 

Há enunciados de uma classe argumentativa que podem apresentar uma gradação de 

força (crescente ou decrescente) no sentido de uma mesma conclusão. Quando isso 

acontece, estamos diante de uma escala argumentativa. Há elementos da língua 

que têm por função indicar ou mostrar a força argumentativa dos enunciados, a 

direção ou o sentido para qual apontam. São os operadores ou marcadores 

argumentativos. (KOCH; ELIAS, 2017, p. 63-64) 

        

          Charaudeau (2016) denomina esse procedimento discursivo de “acumulação”. Para o 

autor: 

A acumulação consiste em utilizar vários argumentos para servir a uma mesma 

prova. Isso pode ser feito por: a) uma simples acumulação (que pode parecer 

suspeita quando se trata de uma desculpa); b) uma gradação; c) uma (falsa) 

tautologia. (CHARAUDEAU, 2016, p. 241) 

 

          Portanto, o sujeito argumentante saberá hierarquizar os argumentos ou por conta da 

experiência adquirida através do repertório de opiniões, fatos, informações expostos no dia a 

dia, ou porque aprendeu nos cursos preparatórios para as redações concursivas, sejam eles 

particulares ou públicos, que, intencionalmente, orientam esses alunos a classificar os 

argumentos que deverão se utilizar com a intenção de convencer a banca examinadora.  A fim 

de ilustrar o que aqui dissemos, retiramos um trecho da redação nota mil do ENEM 2015, em 

que fica evidente o emprego de enunciados que orientam o interlocutor em direção a certo 

tipo de conclusão: 
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De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa 

aumentou em 230% no período  de 1980 a 2010. Além da física, o Balanço 2014 

relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses  a 

psicológica.  

O Brasil não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá 

porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em 

relação às mulheres. (...) Além disso, há o estigma do machismo na sociedade 

brasileira (...)
21

 

   

           Num diálogo reversível com a intencionalidade, a aceitabilidade é a contraparte dela. 

Ela diz respeito à atitude do receptor do texto, que o vê, a partir do seu conhecimento de 

mundo, da situação, das pistas textuais, etc., como coerente, coeso, inteligível e relevante. 

Para que cumpra esse fator da textualidade, o aluno terá de se focar em todas as habilidades 

da razão, quais sejam: escolha, classificação, definição dos conteúdos para que sejam aceitos 

pela banca examinadora. Ele poderá saber como fazer, como realizar essas operações 

racionais, por conta da experiência adquirida e partilhada no contato com outros usuários da 

língua e também nos cursos ou na escola que, dentre outros fins, já ensinam estrategicamente 

uma espécie de tabela de argumentos, recursos de autoridade e citações que, além de 

geralmente serem aceitos pelos examinadores, cumprem o propósito comunicativo de 

fundamentar, validar um ponto de vista.    

        Como já dissemos, a intertextualidade tem um viés argumentativo forte, já que a 

exigida e a valorizada pelo concurso é a intertextualidade ligada ao que se poderia chamar de 

“polifonia legitimada”. A razão está presente nesse fator num momento em que o aluno tem 

consciência de que a citação de textos da cultura hegemônica pode causar “grande impacto”, 

no sujeito-alvo banca, impressionando-o. Eles adquirem essa consciência também através da 

experiência interlocutiva que assimilam nas aulas de diversas áreas do saber, como na 

Filosofia, na Sociologia, na Arte, na História, nas Ciências em geral.  Geralmente, na escola 

ou nos cursos preparatórios, os professores relacionam um grande número de temas e os 

interligam a citações clássicas e eruditas com o fito de chamar atenção do aluno de que o uso 

da polifonia passa a ser um poderoso recurso redacional, pois, no jogo argumentativo, tão 

importante quanto o dito, é, sobretudo, o responsável pelo dizer. Como mostra Koch, a 

existência da intertextualidade e/ou polifonia é constitutiva de todo e qualquer discurso, 

sobretudo o argumentativo: 

Usamos a língua na forma de textos e eles são repletos do modo como olhamos e 

interpretamos o mundo, das nossas crenças e descrenças, dos nossos gostos e 

desgostos, das nossas escolhas e desescolhas, da remissão a textos que já fazem 
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parte de nossa memória social. Isso está na base da atividade de argumentar. 

(KOCH, 2016, p. 54-55)  

 

         Para exemplificar que o expediente estratégico intertextual é recorrente na construção de 

argumentos, principalmente nas redações do ENEM e dos concursos em geral, mostraremos 

dois trechos de redações nota mil do ENEM 2015
22

: 

A crença da subalternidade feminina é construída socialmente. A filósofa Simone 

de Beauvoir corrobora isso ao afirmar que “ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher”. Os dizeres de Beauvoir revelam como a associação da figura feminina a 

determinados papéis não é condicionada por características biológicas, mas por pré-

determinações sociais. (...) Além disso, a continuidade de práticas violentas 

contra a mulher é favorecida pelo que o pensador Pierre Bourdieu definiu 

como violência simbólica.  

 

O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso 

se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico 

em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”, a cultura brasileira, em grande parte, 

prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, 

independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher 

livre.   

 

          No que tange à coesão e à coerência, elas são fatores fundamentais da textualidade, 

pois, como afirma Koch,  

“são dois grandes movimentos responsáveis pela estruturação do texto – o de 

retrospecção e o de prospecção –, realizados em grande parte por meio dos recursos 

coesivos, são determinantes para a produção dos sentidos, e, portanto, para a 

construção da coerência”. (KOCH, 2006, p. 46) 

          

            Além disso, nesses princípios de construção textual, a saber – na coesão e na coerência 

– razão e experiência se conjugam indissociavelmente, já que para estabelecer os elos 

intratextuais, o aluno terá que o tempo todo realizar operações cognitivas para o 

estabelecimento das ideias entre os períodos e parágrafos e, para que ele o faça, deverá ter 

adquirido uma experiência linguística de encadeamento de ideias lógicas, através de uma 

leitura de vasta série de textos lidos e partilhados com seus interlocutores, durante a sua 

formação escolar. Para exemplificar o que foi dito acima, isto é, que a coesão e a coerência 

possuem em comum a característica de produzir a inter-relação semântica entre os elementos 

do texto, de forma que esses recursos promovam a aceitabilidade, mostraremos o trecho de 

uma redação nota mil do ENEM 2015
23

: 

                                                           
22
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Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras 

dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa 

erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar a capacidade 

de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a 

usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o 

sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei 

para aumentar a punição de agressores, a fim de que seja possível diminuir a 

reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser 

uma utopia para o Brasil.  

          

          Depois de estabelecermos a relação entre o apriorismo kantiano com os sete fatores da 

textualidade, iremos agora relacioná-lo também com as Competências do ENEM e falaremos 

como cada uma delas conjuga o racional com o empírico:  

a) Na Competência I (Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa), há o predomínio da experiência, pois é o contato interativo 

entre os falantes que gera a possibilidade de um determinado usuário dominar a 

modalidade escrita formal da língua. No entanto, as operações do raciocínio inato 

(deliberar, planejar, interpretar, relacionar, selecionar) ao ser humano também 

dela participam, já que, segundo as ciências humanas, só o homem é capaz de 

aprender línguas. Além disso, espera-se que o sujeito argumentante utilize o 

registro da língua adequado ao texto bem como as construções transfrásticas de 

acordo com a situação comunicativa exigida pelo gênero solicitado. Portanto, é 

preciso unir a capacidade racional (demonstrar) e experiência a fim de se evitar a 

perda desnecessária de pontos neste requesito;   

b) Na Competência II (Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 

das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa), há o predomínio da 

razão, já que a operação de raciocínio requerida é a da compreensão e da 

aplicação de conhecimentos relativos ao tema. No entanto, faz-se presente 

também a experiência, pois, para que se chegue à estrutura do texto dissertativo-

argumentativo em prosa, o usuário deve ter contato com uma série de textos que 

circulam socioculturalmente. Por isso, faz-se necessário planejar o texto 

aprioristicamente, ou seja, para conseguir compreender a proposta de redação e 

relacionar outras áreas do saber cobradas pelo Exame, unidos à modalidade 

textual exigida, é preciso conjugar as habilidades de raciocínio com o 

conhecimento de diversos conceitos da atualidade, da história, da filosofia, etc. 

Nesse sentido, a escola deverá apresentar um trabalho interdisciplinar, logo é 

papel de todos os professores, através de um projeto político-pedagógico 
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contínuo, global e sistematizado, pensar em estratégias que possam levar o aluno a 

estabelecer relações e analogias entre os conceitos dos mais variados campos do 

pensamento. Em suma, como postula Azeredo, o desenvolvimento das habilidades 

de leitura e de escrita não pode prescindir da colaboração de todas as disciplinas, 

isto é, ensinar a ler e a escrever deve ser um compromisso de todas as áreas: 

O professor que lida com textos e depende dos textos para ensinar os conteúdos das 

respectivas disciplinas precisa conscientizar-se de que, também ele, ensina o aluno a 

ler e a escrever. Compete-lhe, portanto, independentemente da área de conhecimento 

em que atue, alertar e orientar seus alunos para a adequação e justeza da expressão 

verbal, pelo menos no que se refere à consistência do raciocínio e à propriedade de 

sua formulação no texto. Essas são condições cruciais do êxito escolar em qualquer 

nível e que se dá num percurso longo e trabalhoso. (AZEREDO, 2007, p. 41-42) 

  

c) Na Competência III (Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista), há o 

predomínio da razão nas ações de raciocínio que devem ser praticadas, ações essas 

de grande teor cognitivo, como selecionar, relacionar, organizar e interpretar e 

defender pontos de vista. No entanto, também se faz presente a experiência, pois é 

preciso elaborar um texto que apresente, claramente, uma ideia a ser defendida e 

argumentos que justifiquem a posição assumida pelo sujeito-produtor em relação 

à temática da proposta de redação. E, para que isso aconteça, o usuário deverá ter 

uma experiência vasta adquirida através do intercurso interativo com outros 

usurários, com diversificada bibliografia e outros meios midiáticos. Ademais, não 

se pode esquecer que essa Competência trata especificamente do planejamento 

prévio da escrita, ou seja, do projeto de texto e é ela a responsável pela coerência 

escrita do candidato: é importante que o texto não se apresente de forma 

fragmentada, ele precisa ter uma relação lógica. Portanto
24

,  

a expressão mais importante desta competência é o ponto de vista, que se trata de 

uma tese e como tal precisa ser defendida. Essa defesa se dará por processo lógico. 

Logo, o INEP espera que o candidato escolha informações pertinentes em seu 

repertório sobre o assunto dissertado. Informações que, no decorrer do texto, 

precisam ser coerentes com todo o desenvolvimento textual, pois precisam estar 

organizadas dentro de uma progressão, ou seja, um texto que se desenvolva de 

maneira contínua, sem retrocessos ou avanços que comprometeriam a clareza.  

 

d) Na Competência IV (Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação), há o predomínio da 

experiência, já que o sujeito-produtor deve demonstrar o conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, através 
                                                           
24
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do uso das conjunções, dos advérbios, das elipses, dos sinônimos, dos hipônimos, 

dos pronomes variados.  No entanto, também se faz presente a razão, pois só um 

cérebro do tipo humano consegue absorver e abstrair aspectos linguísticos que 

dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação;  

e) Na Competência V (Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos), há o predomínio da experiência, já 

que a interação das relações humanas que criará aquilo que vem se chamando de 

“politicamente correto” (não se pode pregar ou defender imposições arbitrárias, 

que firam a dignidade humana e pregue a segregação) e, nessa hora, deve ser ali 

enunciado por conta do já mencionado contrato de comunicação.  No entanto, 

também se faz presente a razão, uma vez que nesse momento – elaboração da 

proposta – se dá destaque aos pontos essenciais aos quais chegou o raciocínio do 

sujeito-produtor. Por isso, é necessário apresentar uma intervenção social 

detalhada para o problema discutido na temática da prova de redação e ela deve 

ter relação com os argumentos defendidos. Aqui, as habilidades cognitivas, como 

planejar, raciocinar, selecionar, comparar, contextualizar..., são importantes 

ferramentas que colaboram para a proposta da ação interventiva, levando em 

consideração o conhecimento de mundo de quem a redige. Além disso, espera-se 

que um aluno, ao final da educação básica, consiga dar respostas, propor soluções 

e intervenções (se possível, eficazes) para os problemas enfrentados pela 

sociedade moderna.  

          Diante ainda do conceito de planejamento apriorístico, cabe ressaltar que a própria 

definição de “argumentação”, para Charaudeau, a nosso ver, preconiza o apriorismo kantiano, 

uma vez que o modo de organização argumentativo é uma atividade discursiva que se 

constitui e se funda justamente nas operações lógicas (selecionar, relacionar, analisar, 

comparar, interpretar...) e na experiência individual e social (classe social, contexto histórico, 

crenças, saberes, conhecimento de mundo...) do sujeito argumentante, como se pode notar na 

citação charaudeauriana: “O argumentativo está em contato com um saber que tenta levar em 

conta a experiência humana através de certas operações do pensamento.” 

(CHARAUDEAU, 2016) (grifo nosso). Tal constatação pode ser corroborada por Emediato, 

Enquanto uma atividade discursiva, a argumentação persegue a racionalidade e o 

ideal da verdade, visando à explicação dos fenômenos e dos problemas que 

interessam aos homens. Entretanto, como ressalta Charaudeau, trata-se de um ideal, 

pois mesmo quando tais fenômenos são passíveis de uma explicação universal, 

eles são, todavia, percebidos através de filtros da experiência individual e social 

das pessoas, experiência determinada no tempo, no espaço e na cultura, assim 
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como também de filtros relativos às operações tipicamente mentais dos seres 

humanos que formam esquemas explicativos. (EMEDIATO, 2007, p. 163) (grifo 

nosso) 

 

         Além disso, para convencer o interlocutor, para fazê-lo a aderir ao ponto de vista 

defendido, é necessário mostrar as aptidões de raciocínio (deduzir, argumentar, interpretar, 

analisar, inferir, relacionar...) na escolha das ideias e argumentos que serão construídos e 

desenvolvidos ao longo do texto, unidas às experiências e ao conhecimento compartilhado do 

sujeito argumentante. Por isso, para Koch,  

A argumentação, portanto, é o resultado textual de uma combinação entre diferentes 

componentes, que exige do sujeito que argumenta construir, de um ponto de vista 

racional, uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais, num 

quadro espacial e temporal de uma situação com finalidade persuasiva. (KOCH, 

2016, p. 24) 

 

         Ainda estabelecendo a relação com o planejamento apriorístico, derivado do apriorismo 

kantiano, gostaríamos de comentar uma representação gráfica feita pelo antropólogo Roberto 

Kant de Lima (1985) que, ao estudar a cultura dos povos anglo-saxões, latinos e árabes, fala-

nos da experiência discursiva dessas três etnias genéricas em que fica clara a construção 

cultural no modo de pensar. Segundo o autor, são identificados três estilos de pensamento: o 

inglês, o românico (países latinos) e o oriental (árabe) como podemos notar na figura abaixo: 

 

Figura 1– Representação gráfica do pensamento 

 

Fonte: LIMA, R. K. de. Antropologia da academia; quando os índios somos nós. Niterói: Vozes, UFF, 1985.p. 

25. 

           

         Como podemos perceber na representação acima, o inglês é simbolizado por uma linha 

reta, que nos faz inferir que o pensamento inglês é objetivo, direto; adota a ideia central e 

avança, aglutinando as ideias secundárias ao redor da ideia principal. De acordo com o 
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antropólogo, a técnica de redigir, conhecida como composition, é o modelo clássico da 

representação escrita desse estilo de pensamento. Para o autor: 

Em inglês, segundo as regras da composition, a primeira ou a última sentença de um 

parágrafo é a mais importante, devendo sintetizar a ideia principal que nesse 

parágrafo se quer exprimir. O recheio é mero qualificativo desta sentença principal, 

que recebe o nome de topic sentence. Assim também em cada parágrafo se deve 

desenvolver uma ideia e apenas uma. Se há mais de uma ideia devem-se fazer tantos 

parágrafos quantas essas forem. (...) Deve-se escrever sempre utilizando 

conscientemente as operações lógicas de raciocínio como selecionar, classificar, 

contrastar, comparar, estabelecer correlações, relações de causa e efeito e, em 

especial, fazendo-se sempre referências a exemplos concretos (examples, evidences) 

sem os quais o texto se torna “abstrato” e “genérico demais”, perdendo seu sentido. 

(LIMA, 1985, p. 32) 

 

             Já as línguas românicas, entre elas o português, são, em contrapartida, caracterizadas 

pelas digressões
25

; a ideia-núcleo que se quer comprovar, às vezes, é deixada de lado para que 

se exponham outras ideias, relacionadas marginalmente com ela, podendo causar a ruptura na 

coerência do texto. Segundo Serafini (1991, p. 54), “esse estilo é simbolizado por uma linha 

quebrada que caminha lentamente em direção a sua meta, indicada pela seta”. Ou seja, o 

pensamento românico é indireto, a ideia principal avança por meio de digressões ou 

explicações secundárias. Do ponto de vista da prova de redação do ENEM, que tem como 

alguns dos critérios básicos, as situações “fuga do tema” e “tangenciamento do tema”, muitas 

vezes, em se tratando da produção textual argumentativa, cremos que esse estilo de 

pensamento pode levar o aluno a se distanciar do assunto, levando-o a fazer divagações, que 

não serão bem-vistas pela banca.  Já o estilo das línguas orientais, o pensamento não se 

desenvolve em linha reta ascendente, mas em espiral.  Para Serafini: 

Ele é representado por uma espiral que, através de círculos cada vez mais estreitos, 

se aproxima do problema central; o argumento é inicialmente descrito por aspectos 

periféricos nunca estranhos ao problema. O argumento central emerge de modo cada 

vez mais evidente à medida que se avança no texto. (SERAFINI, 1991, p. 54) 

 

           Se decidíssemos adotar uma postura com intenções de imparcialidade, veríamos 

possibilidades de organização textual bastante aceitáveis nos três estilos de pensamento, pois 

a descrição de Lima (1985) tenta dar conta de uma espécie de estrutura textual que se dá 

naturalmente em cada tipo de cultura.  Dessa forma, nem o pensamento latino digressivo, nem 

o oriental espiralado, deveriam ser considerados como “errados”, já que espelhariam uma 

forma genuína de expressão linguagística. No entanto, do ponto de vista não só do ENEM, 

mas da redação na instituição escolar em geral, essa formas de organização não são tidas 

                                                           
25

 Neste presente capítulo, os vocábulos “digressão” e “digressivo(a)” foram alcunhados pelos próprios autores 

citados, a saber, Serafini (1991) e Roberto Kant (1985). Por isso, decidimos utilizá-los a fim de manter a visão 

sobre o estilo de pensamento e da escrita latinos.  
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como as “preferíveis”. Acreditamos que um dos motivos desse não favorecimento se dá, entre 

outros, por conta do aspecto quantitativo típico das redações concursivas e escolares, em 

geral, que delimitam o número de linhas em, no máximo, 30 (trinta). Nesse formato 

quantitativo, é fundamental que a objetividade do pensamento anglo-saxão seja a mais 

apreciada. Fora isso, sem querer entrar no mérito fundo da questão, não podemos nos enganar 

que os países, como o Brasil, sacralizam a cultura eurocêntrica na qual o mundo anglo-saxão 

desempenha o papel central.  

             Isto posto, acreditamos que é através do ensino da escrita de forma processual, ou seja, 

por etapas, a saber – planejamento apriorístico, textualização, revisão/reescritura – (grifo 

nosso) que será possível migrar da forma de expressão escrita digressiva para a forma 

objetiva, coerente e organizada tão exigida nos concursos e exames, em geral. É importante 

também assinalar que só estamos pensando nessa migração com intenções operacionais, já 

que, como cremos ter exposto acima, o ENEM favorece a escrita anglo-saxônica. Caso o 

concurso e as redações escolares pudessem ser um espaço de expressão cultural genuína, não 

estaríamos preocupados com essa migração. Também é por conta dessas mencionadas 

necessidades institucionais que investimos na estratégia do planejamento apriorístico como o 

protagonista do processo da escrita, pois acreditamos ser ele a etapa integrante e recursiva em 

todas as outras presentes na escrita (textualização, revisão/reescritura). 

             Além disso, um outro aspecto crucial é que, através da operação cognitiva do 

planejamento apriorístico (grifo nosso), pode-se vencer a ideologia do dom, ou seja, aquela 

que preconiza que a escrita, sobretudo do texto dissertativo-argumentativo, é um talento dado 

a poucos escolhidos. Ao planejar aprioristicamente suas redações, o aluno vai exercitar 

conscientemente a capacidade humana de juntar operações racionais com sua experiência de 

vida e de mundo, o que, como diz Antunes (2016), poderá lhe conferir maturidade na 

atividade escrita: 

A maturidade na atividade de escrever textos adequados e relevantes se faz assim 

(planejando, textualizando, revisando, reescrevendo), e é uma conquista 

inteiramente possível a todos – mas é uma “conquista”, “uma aquisição”, isto é, 

não acontece gratuitamente, sem ensino, sem esforço, sem persistência. Supõe 

orientação, vontade, determinação, exercício, prática, tentativas, aprendizagem. 

(ANTUNES, 2016, p. 60, grifo nosso) 

 

            Aqui, mais uma vez, pode-se confirmar que um dos objetivos de inclusão da nossa tese 

é aquele que tem a intenção de transpor a ideologia do dom e colaborar para a disseminação 

da ideologia da democratização do dom, pois acreditamos que, se alicerçarmos de forma 

consciente o ensino da redação no apriorismo, isto é, na junção das operações racionais com 
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as experiências adquiridas no mundo, através do desenvolvimento da operação do 

planejamento apriorístico, gradativamente, com treino, afinco e interesse, um número maior 

de alunos poderá ser bem sucedido na confecção dos textos dissertativo-argumentativos 

requeridos pela instituição escolar, pelo ENEM, pelos concursos, em geral.  
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5. A REDAÇÃO NO ENEM: UM GÊNERO DO DISCURSO 

 

          Antes de falarmos da questão dos gêneros em linguagem, e mais especificamente dos 

gêneros no ENEM, dois pontos devem ser levantados. O primeiro diz respeito ao nível de 

dificuldade de sua conceituação formal. Segundo Marcuschi,  

Os gêneros se caracterizam muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil 

definição formal, devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos 

sociopragmáticos caracterizados em sua prática sociodiscursivas. Quase inúmeros 

em diversidade de formas obtêm denominações nem sempre unívocas e, assim como 

surgem, podem desaparecer. (MARCUSCHI, 2005, p. 20) 

 

          O entendimento dessa dificuldade salvaguarda os que lidam com os gêneros no 

momento em que, muitas vezes, seu conceito coincide com o de tipo e o de meio ou mídia. Na 

verdade, como já se disse, o que diferenciará gênero de tipo é muito mais a situação real de 

uso e seus aspectos sociocomunicativos do que as características estruturais imanentes aos 

textos. Isso nos dá uma flexibilidade terminológica em que, em determinados momentos, nos 

permitirá usar um termo como equivalente ao outro. A importância dessa licença 

metalinguística para o nosso trabalho reside no fato de que, na situação real de uso da prova 

do ENEM, poder-se-á considerar o texto dissertativo-argumentativo exigido pela banca 

examinadora do concurso um gênero característico de uma situação pragmático-discursiva 

bem definida, ou seja, aquela em que o sujeito comunicante tem que se ater às características 

formais do princípio da não contradição
26

. 

           O segundo ponto diz respeito à necessidade de se salientar a real importância da 

questão. Numa tradição de visão estruturalista, os textos eram vistos como unidades de per si, 

cada texto era um texto independente de qualquer aspecto transcendente. Como diz Faraco 

(2003, p. 112), a questão do gênero é uma reflexão intelectual antiga no ocidente, e o que 

caracteriza essa agenda de reflexão é o fato de que os indivíduos (textos) podem ser 

                                                           
26

 É em Charaudeau que nos apoiamos para dizer que o princípio de não contradição é o fundamental na 

atividade de argumentar, ou seja, a pedra de toque que deve guiar o sujeito-comunicante na hora da feitura da sua 

redação, pois, como diz Charaudeau (2016, p. 207), “Admitimos que argumentar é uma atividade que inclui 

numerosos procedimentos, mas o que distingue esses procedimentos daqueles de outros modos de discurso é 

precisamente o fato de que se inscrevem numa finalidade racionalizante e fazem o jogo do raciocínio que é 

marcado por uma lógica e um princípio de não contradição”. Costa Val (2003) fala de um exemplo específico 

de princípio de não contradição que não é seguido por muitos candidatos no ENEM: trata-se de uma 

inadequação muito frequente nas redações escolares e que diz respeito ao uso do vocabulário: muitas vezes, o 

significante empregado não condiz com o significado pretendido ou cabível no texto. Tal contradição resulta do 

desconhecimento por parte do usuário, do vocábulo ao que recorreu. Um exemplo apontado nos cadernos de 

correção das redações do ENEM, nos textos cujo tema tratava da persistência da violência contra a mulher, que é 

aquele que faz parte do foco analítico de nossa tese, muitos alunos usam o vocábulo “homicídio” querendo falar 

em “feminicídio”, e isso contradiz toda a redação que ele fez.  
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classificados em grupo, isto é, não é necessário que se fale de cada um separadamente, 

podem-se reunir tais textos em grupos (gêneros) a partir das características que eles têm em 

comum. O papel dos gêneros é o de categorização cognitiva, já que eles arrumam em 

coleções, em conjuntos, em famílias, textos que antes eram vistos como autônomos. Isso 

ajuda ao sujeito interpretante e ao sujeito comunicante a construir níveis de previsibilidade, 

tanto em relação ao que está lendo quanto ao que está escrevendo, pois como diz Vigner 

(2002, p. 32), “só é legível o já lido”, em outras palavras, aquilo que pode inscrever-se numa 

prática de entendimento elaborada a partir do contato com longas séries de textos possíveis de 

serem categorizados nos grupos (gêneros) a que pertencem. A noção de gênero não contempla 

a “pureza”, a “inocência” nem por parte do codificador, nem por parte do decodificador, visto 

que todo texto, ao ser produzido ou lido, só poderá ser compreensível se estiver inserido numa 

coleção com características próprias similares. 

            Feitas essas duas considerações preliminares, daremos continuidade ao presente 

capítulo com a definição teórica de gênero do discurso
27

 que será nesta pesquisa adotada. O 

capítulo constitui-se, inicialmente, de uma discussão sobre as categorias de análise que 

contribuíram para a definição das redações do ENEM, como gênero discursivo, em função das 

instruções do exame, que as caracterizam como um “texto dissertativo-argumentativo em 

prosa” que deve demonstrar uma série de competências cognitivas requeridas pela situação 

real de uso típica dessa espécie de concurso. A matriz-fonte da definição de gênero, por nós 

adotada, são os estudos bakhtinianos, no entanto, iremos considerar o que diz Marcuschi 

(2002) e Charaudeau (2001) acerca do tema, porque, apesar desses dois últimos terem se 

baseado nos estudos do teórico russo, eles enriqueceram a discussão através de 

aprofundamentos que clarificaram bastante a questão do ponto de vista pragmático.  

           Sabemos que o estudo dos gêneros, como já assinalamos, não é novo e, no Ocidente, já 

tem pelo menos vinte e cinco séculos, se nos pautarmos na poética de Platão e, na retórica, de 

Aristóteles. Entretanto, foi somente na Literatura que sua classificação consagrou-se de forma 

mais definitiva. Na prática ocidental, a expressão “gênero” estava sempre ligada à tragédia, à 

epopeia, aos romances, às comédias, etc., e era vista como um conjunto de propriedades 

internas formais, rígidas e imutáveis.  Atualmente, a questão dos gêneros já não se associa 

somente à literatura, como adverte Swales (1990, p. 33), ao afirmar que “hoje, gênero é 

                                                           
27

 Poderíamos, ao longo de nossa pesquisa, apresentar a discussão teórica sobre a adoção da nomenclatura 

“gênero discursivo” ou “gênero textual”, já que para alguns autores esses termos podem ser considerados como 

expressões de conceitos distintos ou como expressões diferentes para o mesmo conceito. Todavia, não é essa a 

nossa preocupação no momento. Em face dessa dualidade, optaremos pela vertente que usa o rótulo 

classificatório gênero discursivo. 
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facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou 

escrito, com ou sem aspirações literárias”.  É exatamente na linguagem não literária que nos 

interessa, inicialmente, estudar o conceito de gênero, sobretudo na visão bakhtiniana, pois, 

além, de o autor ser o precursor nesse estudo, ele traz uma relevante contribuição para a 

discussão por ele não levar em conta o produto, mas o processo de produção, quer dizer, 

Bakhtin assume a postura de que uma abordagem do gênero não pode desconsiderar aspectos 

sociais e discursivos, interessando-lhe menos aquela visão da tradição muito centrada nas 

características internas dos textos. 

 

5.1 A virada discursiva e a possibilidade de se ver o modo argumentativo como um 

gênero do discurso
28

 

 

          Até os estudos saussurianos, era impossível conceber aspectos externos à língua, pois o 

que o autor suíço desejava era fundar uma ciência da língua e para tal teria que eliminar, 

descartar todos os aspectos socioculturais e pragmáticos de suas análises. Essa exclusão fez 

com que outros autores pudessem começar a perceber que, fora do uso, a língua como 

realidade comunicacional não ocorre. Epistemologicamente, é a consideração da língua como 

ocorrência condicionada a todas as situações reais que envolvem a sua produção que constitui, 

de um modo geral, o que se chama de virada discursiva, isto é, passa-se da língua considerada 

pura para a língua contextualizada como ocorrência de uso efetivo. Cada área de estudos 

linguísticos incluiu de alguma forma a realidade discursiva em suas reflexões.  

          Como aqui um dos nortes teóricos de nossa tese é a Semiolinguística, é ela que 

fornecerá os atalhos discursivos principais para que possamos considerar o texto dissertativo-

argumentativo exigido no ENEM como um gênero do discurso. Como se sabe também que a 

Teoria Semiolinguística tem um dos seus aspectos parentais os estudos bakhtinianos, é por 

esses estudos que começaremos nossa reflexão sobre a possibilidade de vermos o referido 

modo textual como um gênero.  

         Com o advento dos estudos do Círculo de Bakhtin, o filósofo (2003) desenvolveu um de 

seus conceitos – os gêneros do discurso – concebendo-os como tipos de enunciados criados 

dentro dos vários campos da atividade humana. Para o autor,  

                                                           
28

 A proposta acima, cujo objetivo é ver o modo argumentativo como um gênero, tem cunho reflexivo. O que se 

pretende, na verdade, é ponderar se é possível substituir a ideia de estaticidade, característica da palavra gênero, 

por uma ideia mais dinâmica e, portanto, mais afinada com a questão da Pragmática, domínio esse em que a 

Semiolinguística se insere. Ao pensarmos em modo, estamos pensando numa maneira de proceder. Dessa forma, 

todas as vezes que procedermos de modo a concordar ou refutar ideias, estaríamos agrupando de forma ativa 

todas essas ocorrências numa ideia guarda-chuva que tem a dinamicidade como constituinte.   
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Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana (...). A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 

cada uma dessas esferas (...) cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 292) 

 

          Nesse fragmento, podemos identificar três conceitos importantes: língua, enunciado e 

gêneros do discurso. Essas conceituações, para Bakhtin, estão estreitamente interligadas para 

o bom funcionamento da comunicação. As inúmeras variedades das esferas da atividade 

humana dão origem a diferentes gêneros do discurso, que são múltiplos, infinitos e mudam 

constantemente de acordo com seu ambiente de utilização, fazendo, portanto, com que as 

incontáveis classificações sejam divergentes e não possam ser consideradas como modelos de 

referência estável, fixa e definida. Bakhtin (2003), ao afirmar que só nos comunicamos, 

falamos e escrevemos por meio de gêneros do discurso, nos faz perceber que eles estão no dia 

a dia dos sujeitos falantes. Nas relações cotidianas, por exemplo, o discurso é moldado pelo 

gênero em uso. Tais gêneros, segundo Bakhtin (2003, p. 282), nos são dados “quase da 

mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até 

começarmos o estudo da gramática”.  

          Bakhtin não pretende fazer uma tabela dos gêneros, com a descrição e caracterização de 

cada estilo, de cada estrutura composicional, de cada conteúdo temático. De um lado, porque 

a variedade dos supostos novos gêneros não são inovações absolutas, uma vez que possuem a 

sua base em outros já existentes, de outro, porque podem se mesclar, gerando adaptações 

enriquecedoras. Por exemplo, o e-mail, gênero textual ainda frequente na atualidade, é uma 

adaptação da antiga carta, contendo em si os mesmos elementos de sua matriz de outrora: 

emissor, destinatário, assunto, despedida e assinatura. Dessa forma, o autor evita a criação de 

uma tabela taxionômica fixa, porque sabe que o importante é que os gêneros são processos 

engendrados nas práticas diárias que circulam em nossa sociedade, constituindo-se como 

entidades sociodiscursivas bastante dinâmicas e flexíveis.  

         Assim, não é fundamental, por exemplo, ao se estudar o gênero redação do ENEM, 

apenas dizer que sua estrutura é marcada por tese, antítese e síntese e que, internamente, do 

ponto de vista da sua microestrutura, as relações de causalidade devem ser distribuídas 

interiormente segundo a lei da não contradição.  O que é preciso é entender por que o 

enunciado da dissertação é assim construído, quais os elementos (situações específicas, inter-

relacionamento de grupos sociais e seus propósitos) da atividade social que levam ao 
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surgimento desse tipo de enunciado. Ou seja, que aspectos da interação sujeito e situação real 

de uso estão sendo levados em conta no momento em que tal gênero é produzido. Por isso, 

para Coelho,  

Se é possível entendermos cada gênero com suas peculiaridades, ambientado num 

inter-relacionamento de grupos sociais, o ensino de língua portuguesa, assim, 

configurar-se-á um instrumento de socialização, permitindo ao usuário a 

possibilidade de participação e interação em qualquer atividade comunicativa. 

(COELHO, 2016, p. 114-115) 

 

           Os seres humanos agem em variadas atividades interativas: as da escola, as dos grupos 

da igreja, as do trabalho no comércio, as do trabalho num hospital, as da política, as das 

relações do dia a dia e até numa prova como a do ENEM. Essas esferas de atividades 

implicam a utilização da linguagem na forma de enunciados. Não se produzem enunciados 

fora das esferas de ação, o que significa que eles são determinados pelas condições específicas 

e pelas finalidades de cada esfera. Só se age na interação, só se diz no agir e o agir motiva 

certos tipos de enunciados, o que quer dizer que cada esfera de utilização da língua elabora 

tipos relativamente estáveis de enunciados.  

          É importante reforçar, contudo, que a concepção de gênero de Bakhtin não é estática, 

fixa, imutável como acreditamos já ter demonstrado. Pelo contrário, como qualquer outra 

produção social, os gêneros estão em constante mudança, centrados nas atividades 

comunicativas da realidade social, passando por modificações, no decorrer do tempo e do 

espaço, definidos não só pelas estruturas formais como também pelos aspectos funcionais e 

interativos.  Por isso, são concebidos também como instáveis. Isso acontece sempre que é 

possível fazer algumas adaptações sem que os textos passem a formar gêneros diferentes. 

Logo, os gêneros podem sofrer transformações, em virtude das mudanças nas finalidades 

comunicativas e/ou no contexto sociocultural.  

         No entanto, apesar dessas transformações, Bakhtin fala de aspectos internos aos gêneros 

que poderiam ser vistos como estáveis desde que se leve em conta a situação real de uso. Tais 

aspectos são conteúdo temático, construção composicional e estilo. Sobre esses componentes, 

Bakhtin afirma que:  

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

esferas sociais, não só por conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais –, mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Esses 

três elementos (conteúdo temático, construção composicional e estilo) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. (BAKHTIN, 2003, p. 279) 
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          Como se pode ver, para Bakhtin, todo gênero se caracteriza e se diferencia dos demais 

em função de, pelo menos, 3 (três) elementos constitutivos: o conteúdo temático, a forma 

composicional e o estilo.  Por isso, partimos do pressuposto de que a prova de Redação do 

ENEM é um gênero discursivo, visto que nela é possível não só identificarmos essas três 

dimensões constitutivas citadas, mas também por fazer parte de uma modalidade textual – a 

argumentação – que abarca uma família de textos que atende a um propósito comunicativo e a 

uma determinada demanda social que, no caso do ENEM, pode ser o ingresso em uma 

universidade ou a conclusão do ensino médio, por exemplo.           

          Acerca dos três elementos que compõem o enunciado mencionado na citação 

bakhtiniana anterior, o primeiro deles, o conteúdo temático, não pode ser confundido com o 

assunto específico de um texto, ele deve ser identificado com as diferentes atribuições de 

sentido de que se ocupa dado gênero. Assim, o conteúdo temático crime, por exemplo, pode 

gerar uma série de notícias de jornal, cada uma com um conteúdo proposicional específico: 

assalto à mão armada, feminicídio, roubo, estelionato, etc. A noção de conteúdo temático 

também tem carga intencional e, nesse aspecto, podemos aproximá-la do que Charaudeau 

(2006a, p. 69-70) chama de “propósito ou domínio temático”, já que para o autor o importante 

é “aquilo de que se fala, o projeto que se tem em mente ao tomar a palavra; o que é, afinal, 

proposto.” (CHARAUDEAU, 2006a, p. 187).  

          Assim, nas redações do ENEM, por exemplo, os conteúdos temáticos circulam em 

torno de questões sociais, científicas, culturais ou políticas não partidárias, a partir de 

acontecimentos gerais do momento. Observa-se, nesse tipo de concurso, a prática de 

promover uma discussão a respeito de domínios temáticos atuais, relacionados ao exercício da 

cidadania e à vivência do candidato. Para ilustrar o que aqui dissemos, apresentamos a seguir 

um levantamento dos temas contemplados desde a primeira edição do Exame (1998) até a 

edição mais recente (2018). São eles:  

Quadro 5 – Temas da prova de Redação do ENEM (de 1998 a 2018) 

ANOS TEMAS 

1998 Viver e aprender 

1999 Cidadania e participação social  

2000 Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional? 

2001 Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar interesses em conflito? 

2002 O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações 

sociais que o que o Brasil necessita? 

2003 A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo? 
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2004 Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação 

2005 O trabalho infantil na realidade brasileira  

2006 O poder de transformação da leitura  

2007 O desafio de se conviver com a diferença  

2008 Como preservar a floresta amazônica? 

2009 Valorização do idoso 

O indivíduo frente à ética nacional  

2010 O trabalho na construção da dignidade humana  

2010 

PPL
29

 

Ajuda humanitária 

2011 Viver em rede no século XXI: Os limites entre o público e o privado  

2012 O movimento migratório para o Brasil no século XXI 

2013 Efeitos da implementação da Lei Seca no Brasil 

 

2013 PPL As cooperativas ajudam a construir um mundo melhor 

2014 Publicidade infantil em questão no Brasil  

2015 A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

2015 PPL O histórico desafio de se valorizar o professor 

2016 Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil  

2016 PPL Caminhos para combater o racismo no Brasil 

2017 Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil 

2017 PPL Consequências da busca por padrões de beleza idealizados 

2018 Manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados na internet 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

          

Se observarmos os temas explorados de 1998 até 2008, perceberemos que a maioria 

deles não trata de questões polêmicas que exijam do participante uma resposta favorável à 

discussão levantada sem levar necessariamente o interlocutor a adotar uma posição diante do 

que foi proposto e a aceitar o que é transmitido em seu texto. Ou seja, são temas que 

                                                           
29

 O ENEM PPL é um Exame com o mesmo grau de dificuldade do ENEM regular, que é aplicado um mês após 

o ENEM tradicional, para jovens e adultos que estejam dentro de unidades prisionais, incluindo penitenciárias, 

cadeias públicas, centro de detenção provisória e instituições de medidas socioeducativas.  O objetivo desse 

Exame é dar o direito à pessoa de progredir nos estudos, ou seja, elevar a sua escolaridade e de se reintegrar à 

sociedade. O candidato, com idade a partir de 18 anos, que obtiver nota igual ou superior a 500 pontos na 

Redação, poderá utilizar o desempenho no Exame como mecanismo para acesso ao Ensino Superior. 
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apresentam a problemática, dando ao candidato maior liberdade para dissertar. É o caso, por 

exemplo, de “Cidadania e participação social”, da edição de 1999, cujo leque de focalizações 

é bastante amplo.  

          Já a partir de 2009, ou seja, já no chamado Novo Enem, passam a ser abordados temas 

sociais repercutidos nos meios midiáticos, já que retratam assuntos atuais, ocorridos dentro do 

nosso país. A maior parte deles toma como alvo espaço-temporal a sociedade brasileira e o 

século XXI, o que facilita a análise da conjuntura e, ao mesmo tempo, limita as possibilidades 

de contextualização e enfoque temático.  Além disso, boa parte deles, já em sua temática, 

apresenta um direcionamento para a tomada de posição a ser assumida pelo candidato.  No 

caso, por exemplo, da proposta da edição de 2010, o tema – O trabalho na construção da 

dignidade humana –, já parte do princípio de que o trabalho é um componente da dignidade 

humana, levando o participante a ter que assumir essa mesma visão. Do mesmo modo, o tema 

proposto pela edição 2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira – considera a persistência dessa violência como um problema concreto, isto é, 

existente. O participante que ousou negar esse direcionamento correu sério risco de não 

apresentar uma dissertação convincente, pois provavelmente precisou se munir de mais 

argumentos que respaldassem seu ponto de vista de modo a provar o contrário do que foi 

proposto pela banca avaliadora.  

          Acreditamos que os temas das provas de redação do Novo Enem atentam para uma 

intervenção na vida social e fazem com que o candidato demonstre soluções para a 

problemática discutida, respeitando os valores, como a ética, os princípios morais, a 

cidadania, a liberdade, a solidariedade e a diversidade cultural e religiosa. A opção por uma 

formação valorativa e mais humanística coaduna com a exigência do trabalho com conteúdos 

atitudinais nas diversas áreas do saber, conforme recomendam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

Os conteúdos atitudinais devem permear todo o conhecimento escolar. A escola é 

um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, ao 

professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. A não-compreensão 

de atitudes, valores e normas como conteúdos escolares faz com que estes sejam 

comunicados sobretudo de forma inadvertida – acabam por ser aprendidos sem que 

haja uma deliberação clara sobre esse ensinamento. Por isso, é imprescindível adotar 

uma posição crítica em relação aos valores que a escola transmite explícita e 

implicitamente mediante atitudes cotidianas. (BRASIL, 1998, p. 52-53)  

 

         Além disso, acreditamos ser a empatia o sentimento desafiador nas relações 

interpessoais do século atual, segundo os próprios PCN, como nos mostra Freitas e Luna:  

Segundo esse documento, o grande desafio nas relações interpessoais é se colocar no 

lugar do outro, compreender seu ponto de vista e ter a capacidade de conviver com 

as diferenças. Tais aspectos possibilitam o desenvolvimento moral e social dos 
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alunos. Por isso, os professores devem trabalhar em sala de aula atitudes que 

promovam a cumplicidade, a generosidade, o diálogo, o respeito, ou seja, um 

trabalho que contribua para a educação e formação do caráter do ser humano e que 

leve os alunos a reconhecerem a importância dos valores de liberdade e de 

igualdade. (FREITAS; LUNA, 2017, p. 260-261) 

  

          Sendo assim, através da escrita argumentativa, o candidato poderá apresentar uma 

contribuição para esse desafio, elaborando uma proposta de ação ou conscientização para 

colocá-la em prática.  

           Retomando os componentes constituintes dos gêneros, do ponto de vista bakhtiniano, o 

segundo elemento é a construção composicional, ou seja, como se dá a organização da 

macroestrutura textual do gênero, a organização de parágrafos e as partes. Costa Val (2003) 

diz que os gêneros estabelecem padrões de estrutura composicional, isto é, modos típicos de 

organização do texto tanto no que se refere às partes que o compõem, quanto como elas se 

distribuem. Bakhtin admite que a construção composicional diz respeito “às formas das 

distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita com a interação de que 

constituem os elementos” (BAKHTIN, 2004, p. 124).  Assim, em relação à construção 

composicional de uma notícia, por exemplo, é canônica a estrutura denominada lead que 

responde as seguintes perguntas: o que, quem, quando, por que, como e onde. É por isso que 

as notícias trazem o momento, a causa, o modo e onde os fatos aconteceram.  

         A forma composicional corresponde à estrutura, à organização geral do texto, aos 

recursos textuais em si. Tomando como exemplo a redação do ENEM, segundo o Guia do 

Participante (2015, p. 7), a estrutura desse gênero deverá corresponder a: 

 

TEMA  TESE  ARGUMENTOS  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

         Podemos perceber que essa estrutura assemelha-se aos componentes da relação 

argumentativa propostos por Charaudeau: 

Diagrama 2 – Componentes da relação argumentativa 

 

Asserção de partida   

(AP1) 

Asserção de passagem  

(AP2) 

Asserção de chegada 

(AC) 

(Dado) 

(Premissa) 

(A1) 

 

(Inferência) 

(Argumento) 

(Prova) 

 

(Conclusão) 

(A2) 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016, p. 210. 

          

A correspondência esquematizada acima entre a estrutura composicional da redação 

do ENEM e os componentes argumentativos de Charaudeau, dar-se-ia da seguinte maneira:  
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ENEM: TEMA-TESE  CHARAUDEAU: DADO-PREMISSA  (AP1) 

ENEM: ARGUMENTOS   CHARAUDEAU: INFERÊNCIA - ARGUMENTO - 

PROVA (AP2) 

ENEM: PROPOSTA DE INTERVENCÃO  CHARAUDEAU: CONCLUSÃO 

(AC) 

 

           Ao relacionarmos a estrutura composicional da prova de redação do ENEM com os 

postulados de Charaudeau (2016), como fizemos no esquema acima, podemos perceber que 

ambos funcionam como elementos fundamentais constituintes para a elaboração de uma 

produção textual eficiente. Além disso, tanto a organização textual proposta pelo Guia do 

Participante, quanto às relações assertivas da lógica argumentativa charaudeauriana, podem 

tornar-se uma ferramenta muito útil para o professor de língua portuguesa que se propõe a 

ensinar a construção de textos dissertativo-argumentativos.  Portanto, é pela composição que 

conseguimos identificar o gênero dissertação em suas partes (como se inicia, desenvolve-se e 

se conclui determinado tipo de enunciado).  É importante salientar que o aluno que não 

adequar sua produção à estrutura composicional dissertativo-argumentativa será penalizado 

com a nota 0 (zero) na redação, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios da matriz 

de correção. Em outras palavras, não se pode elaborar um poema, ou contar uma história, 

simplesmente. Pequenas sequências que fogem à tipologia exigida, se forem usadas, precisam 

estar estritamente relacionadas à construção temática da argumentação. 

          Por último, o terceiro elemento proposto por Bakhtin, como constituinte da 

argumentação, refere-se ao aspecto estilístico, isto é, a uma seleção de meios linguístico-

pragmáticos, condicionada pela situação real de interação. Estilo é, pois, a seleção lexical, 

frasal e gramatical vinculada a um tipo específico de enunciação. Cada gênero discursivo tem 

um estilo próprio predominante. Assim, no gênero tira em quadrinhos, quanto à estilística, 

vemos a linguagem verbal e não verbal, informal, com marcas coloquiais. Já no gênero 

redação do ENEM, por exemplo, atualmente, nota-se que o estilo é, pois, o uso da modalidade 

escrita formal da língua em uma organização textual dissertativo-argumentativa cuja pedra de 

toque é a relação de causalidade intermediada pelo “princípio da não contradição” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 207), tudo isso condicionado ao particular contexto real de uso.      

          Para Bakhtin (2003), “a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo 

falante é um ato estilístico”. Acrescentaríamos que é um ato estilístico dialógico, pois leva 

sempre o interlocutor em consideração. Dessa forma, se o dialogismo reflete a presença do 
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sujeito na relação com o outro, a noção de estilo assume, então, o princípio da alteridade, 

que, para Charaudeau, é vista como um ato de troca e interação entre os parceiros do ato 

linguageiro, sendo assim, uma justificativa para o discurso. Desse modo, ao planejarmos um 

texto, temos sempre em mente seu destinatário, interlocutor, imagem essa que acaba por se 

refletir em nosso próprio texto, pela seleção das marcas linguísticas. Além disso, o estilo nas 

redações do ENEM, por exemplo, comprova as composições dialógicas, já que certas escolhas 

lexicais do candidato admitem vozes de outros textos, exteriores à sua redação, muitas vezes 

explicitamente presentes nos chamados “textos motivadores” disponibilizados na própria 

prova.   

          Levando-se em conta tudo que foi dito anteriormente, ao observar a tríade constitutiva 

dos gêneros, pode-se dizer que o enunciado resulta da conjugação do conteúdo temático, da 

forma composicional e do estilo numa dada situação interativa. Tal afirmação se comprova no 

pensamento bakhtiniano abaixo: 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de especial 

importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de 

construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos da relação do falante 

com outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, 

os parceiros, o discurso do outro etc. O estilo integra a unidade de gênero do 

enunciado com seu elemento. (BAKHTIN, 2003, p. 266) 

 

         Na prática, isso significa dizer que, se tomarmos como exemplo o gênero bula de 

remédio, é esperada a descrição das indicações e contraindicações, da posologia e essa 

expectativa é válida para toda e qualquer bula. É a unidade temática associada à composição e 

ao estilo que vai construir a bula como uma bula e não como um bilhete, um relatório, uma 

receita. Isso se dá por conta de um contexto histórico-social que legitimou tal formato.  

         Com o intuito de mostrar o grande alcance da terminologia bakhtiniana, no que se refere 

à tríade enunciativa dos gêneros e sua ligação com as práticas sociais de uso, podemos ver a 

referência aos 3 (três) elementos que a compõem:  

         1) num texto de Marcuschi quando ele diferencia gênero e tipo. 

 
(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção 

teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem 

cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção.  

(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga 

para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária, em 

situações comunicativas recorrentes e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica.  Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros 

são inúmeros (...) (MARCUSCHI, 2005, p. 22-23). 
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         Tais características são moldadas por sua funcionalidade, estilo e composição. Embora, 

nesse trecho de seu texto, Marcuschi não cite explicitamente Bakhtin, é visível a dialogia com 

a nomenclatura deste autor, que se marca nos rótulos metalinguísticos estilo, composição, 

conteúdo:  

        2) nos PCN de Ensino Fundamental em que essas noções de gênero são vistas como uma 

diversidade de textos que ocorrem em situações comunicativas cotidianas reais capazes de 

definir as escolhas linguísticas em vários níveis: 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 

características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o 

texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por 

exemplo, existindo em número quase ilimitado. (BRASIL, 1998, p. 22) 

Nessa perspectiva, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade 

de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também 

pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de 

diferentes formas. (BRASIL, 1998, p. 23)  

 

        A língua materna, segundo os PCN, deve ser estudada como elemento de interação 

social, portanto, seu ensino deve ser desenvolvido a partir de textos e orientado a partir de 

práticas discursivas que permitam aos alunos reconhecer os diferentes gêneros.  

         Por isso, trabalhar com gêneros em sala de aula consiste em uma escolha didática 

indispensável, pois, além de auxiliar no desenvolvimento da competência comunicativa, seja 

ela oral ou escrita, é uma oportunidade de lidar com a língua em seus mais diversos usos 

correntes, já que, como nos diz Bakhtin (2003), “só nos comunicamos, falamos e escrevemos 

por meios dos gêneros do discurso”.           

          Antes da inserção definitiva dos gêneros do discurso no ensino, atualmente 

contemplado graças também aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola já 

trabalhava com textos, porém esses textos seguiam um modelo cuja estrutura baseava-se nas 

tipologias canônicas narração, descrição e dissertação. Tais textos circulavam apenas no 

ambiente escolar, restritos à sala de aula, desprovidos de uma função social e, muitas vezes, 

só havia um único leitor: o professor de português. É consenso, como cremos já ter 

assinalado, que o ensino da produção de texto a partir da classificação por tipologia é 

limitante e foge da visão interacionista da escrita, visto que quem escreve, escreve para 

alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa e é exatamente a outra pessoa a nossa 

medida, o nosso parâmetro das decisões que devemos adotar a respeito do que dizer e como 

fazê-lo.  

         Concluindo, podemos reafirmar que a preocupação com o ensino dos gêneros não é 

matéria recente. Desde a década de 80, um ramo dos estudos linguísticos, denominado 
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Linguística Textual, toma como objeto de investigação o texto e passa a compreendê-lo numa 

perspectiva interacional, que privilegia a sua natureza social.  A partir dessa concepção, não 

se justifica mais a didática do ensino-aprendizagem da leitura e escrita de forma isolada, ou 

como pretexto para o ensino de normas gramaticais, partindo de unidades menores como a 

letra, a sílaba, a palavra, a frase, de modo descontextualizado, até chegar ao texto. Com a 

Linguística Textual, munida das preocupações enunciativo-interacionais em grande parte 

herdada das propostas bakhtinianas, o texto passa a ser definitivamente legitimado como a 

base de ocorrência das línguas e passa a não mais ser visto como uma soma aleatória de 

vocábulos e frases, mas como a expressão sígnica verbal das intenções dialógicas entre dois 

tipos de sujeito que, na nomenclatura de Charaudeau (2016), são designados como “eu-

comunicante” e “tu-interpretante”. Sobre o entendimento citado nesse contexto, Koch 

salienta:  

A Linguística toma, pois como objeto particular de investigação não mais a palavra 

ou a frase isolada, mas o texto, considerado a unidade básica de manifestação da 

linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos e que existem 

diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no interior do texto. O 

texto é muito mais que a simples soma de frases (e palavras) que o compõem: a 

diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa; e sim, de 

ordem qualitativa. (KOCH, 2008, p. 11) 

 

          Em suma, consideramos a redação do ENEM como gênero, pois, além de apresentar na 

sua constituição interna um conteúdo temático, a partir de problemáticas sociais específicas, 

uma estrutura composicional estável, previsível e escolhas estilísticas coerentes, ela também 

leva em consideração um aspecto enunciativo muito singular que é caracterizado pela 

apreciação crítica de uma banca examinadora que espera do candidato uma opinião 

politicamente correta que possa levar à solução do problema social colocado como tema. 

Dessa maneira, os elementos constitutivos bakhtinianos do enunciado de um texto – tema, 

composição e estilo – são fatores importantes e devem ser considerados no seu contexto 

específico de uso.   

         A discussão de gênero toma a enunciação como o grande determinante da comunicação. 

Então, nesse aspecto, a transmissão de informação passa a não ser mais a função fundamental 

da linguagem. O que passa a funcionar como principal na comunicação são escolhas 

reguladas, permitidas, interditadas, proibidas pela relação intersubjetiva que instaura um 

diálogo em que o componente do conflito está presente, isto é, se, no caso da redação do 

ENEM, o candidato não tiver em mente a banca examinadora para quem ele tem que escrever 

e suas demandas irredutíveis, ele correrá o risco de ser reprovado.  
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5.2 Modos de organização do discurso segundo Charaudeau 

 

         Como já dissemos acima, apesar de sabermos que Charaudeau (2016) se baseia nas 

noções discursivas bakhtinianas, acreditamos que ele, em sua teoria sobre os modos de 

organização do discurso, enriquece a discussão sobre gêneros, enfatizando seu aspecto 

pragmático através da assunção explícita da comunicação como ato linguageiro permeado 

por um contrato de comunicação.  

         Antes de tudo, ele propõe uma metalinguagem em que a ideia de dizer e fazer se 

coadunam harmoniosamente. Se formos ao dicionário para consultar o significado da palavra 

modo, poderemos constatar que ela está carregada da ideia de ação, ideia essa que tem estreita 

ligação com a pragmática linguística em que dizer é fazer, dizer é agir: “modo s.m. maneira 

de ser ou de portar-se, conduta, procedimento; jeito possível, usual ou preferido de fazer 

algo.” (HOUAISS, 2012, p. 520). 

         A ideia de ação/ato de linguagem perpassará toda a sua metalinguagem ligada aos 

modos de organização na teoria de Charaudeau (2016), como podemos identificar, através do 

sufixo –ante (indicador  de sujeito agente realizando o processo), nas palavras sujeito falante, 

sujeito analisante, sujeito narrante, sujeito argumentante, sujeito interpretante, sujeito 

comunicante, actante (grifo nosso).  O importante, nessa maneira de enxergar o processo 

comunicativo, é que esse processo assume o traço de intencionalidade e o discurso não será 

visto apenas como transmissão de informação, mas como um jogo de intenções em que os 

usuários estão engajados para conseguirem seus intentos. O foco se desloca do signo verbal 

para os sujeitos. Há uma espécie de migração do logocentrismo
30

, foco no signo linguístico, 

para a intersubjetividade, foco nos sujeitos do discurso.  

         Para Charaudeau (2016, p. 68), os modos de organização do discurso formam os 

postulados de estruturação da matéria sígnico-linguística. Estes postulados que dependem da 

finalidade comunicativa do sujeito falante são: enunciar, descrever, narrar e argumentar. 

Abaixo, a fim de ilustrar as características e diferenças fundamentais entre essa tétrade modal, 

segue um quadro adaptado por nós, baseado na exposição feita por Charaudeau, durante um 

Minicurso ministrado pelo autor francês, quando esteve na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), em 2015, e baseado também num quadro elaborado por Carneiro (2000, p. 29):  

 

                                                           
30

 Na teoria da desconstrução, logocentrismo é um termo cunhado pelo filósofo alemão Ludwig Klages nos anos 

de 1920 e se refere à tendência no pensamento ocidental de se colocar o logos (palavra grega que significa 

palavra ou razão) como o centro de qualquer texto ou discurso. (Disponível em: 

https://www.conhecimentogeral.inf.br/logocentrismo/. Acesso em: 8 nov. 2018)  
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Quadro 6 – Quadro comparativo dos modos de organização do discurso 

MODO ENUNCIATIVO DESCRITIVO NARRATIVO ARGUMENTATIVO 

Agente Locutor 

(sujeito 

enunciador) 

Observador 

(sujeito falante) 

Narrador 

(sujeito 

narrante) 

Argumentador 

(sujeito argumentante) 

Conteúdo Categorias do 

discurso 

(pessoa, tempo, 

espaço) 

Seres, objetos, 

cenas, processos 

Ações, 

acontecimentos 

Proposta, Proposição, 

Persuasão 

Tempo Agora Momento único Sucessão Ausência 

Função Organizar; 

ordenar 

Identificar; 

qualificar 

Relatar; 

construir a 

sucessão de 

ações 

Expor; provar; 

persuadir 

Categorias 

de língua 

Advérbios, 

modalizadores, 

pronomes 

pessoais e 

demonstrativos 

Substantivos, 

adjetivos, 

indefinidos 

Verbos, 

advérbios, 

conjunções 

temporais 

Conectores, 

modalizadores, 

operadores 

argumentativos 

Tempos e 

modos 

verbais 

Presente do 

Indicativo e 

Imperativo 

Presente ou 

Pretérito 

Imperfeito do 

Indicativo 

Presente ou 

Pretérito 

Perfeito do 

Indicativo 

Presente do Indicativo 

e do Subjuntivo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Como nosso escopo é a redação do ENEM, e nela, o modo de organização 

argumentativo é o preponderante, nos limitaremos aqui a dele falar
31

. 

Segundo Charaudeau (2016), é da experiência humana de reflexão e pensamento que 

provém o modo de organização argumentativo. Essa maneira de agir através do discurso se 

efetiva por meio de certas operações de raciocínio e pode, na situação real de uso, ser refutada 

ou não pelo interlocutor. Torna-se, portanto, relevante atentar para a atuação dos sujeitos 

dialógicos. Essa teoria sobre o discurso mostra como o estudo linguístico da língua por ela 

mesma migrou definitivamente, como já dissemos, para o que aqui chamaremos de 

antropologia linguística, constituída, na linguagem charaudeauriana, por sujeitos 

comunicantes e sujeitos interpretantes.  

Dá-se uma espécie de encenação em que o sujeito comunicante se apropria dos 

elementos linguísticos em determinado contexto em função de sua intenção; por sua vez, o 

sujeito interpretante interpreta o sentido em seu contexto de produção e de acordo com seus 

                                                           
31

 No capítulo intitulado “Aporte teórico”, o modo de organização argumentativo será melhor explicado.  
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saberes acumulados partilhados ou não. Desta maneira, não se pode garantir que o sentido 

pretendido pelo sujeito comunicante será alcançado. É nessa impossibilidade de garantia de 

que o sujeito interpretante vai recuperar o sentido do sujeito comunicante que se poderia 

afirmar que este último tem em sua mente um sujeito destinatário idealizado que, muitas 

vezes, não coincide com o sujeito interpretante real a que ele está se dirigindo no momento do 

ato de fala. Esse jogo de criação de imagem é reversível e se dá também por parte do sujeito 

interpretante que tem um sujeito comunicante ideal em sua mente, em função da imagem por 

ele construída do enunciador que pratica o ato de fala. É dessa dinâmica entre o real e o 

imaginário que emerge a associação da razão demonstrativa com a razão persuasiva, segundo 

Charaudeau: 

A lógica argumentativa não é o único elemento da argumentação. Como já 

dissemos, à razão demonstrativa deve associar-se uma razão persuasiva. Essa 

depende do sujeito que argumenta e da situação em que se encontra diante do 

interlocutor (ou destinatário) a que está ligado por um contrato de comunicação. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 220) 

 

           Desse modo, argumentar é uma atividade dupla, que depende tanto daquele que 

argumenta como daquele que recebe essa argumentação e emite uma resposta a partir dela. É 

o conceito de encenação argumentativa que guiará, através do contrato de comunicação, as 

escolhas linguísticas dos sujeitos do ato linguageiro. Como se dá essa encenação entre sujeitos 

comunicantes e interpretantes reais e imaginários no que se refere à redação do ENEM? O 

candidato, antes de produzir seu texto, agirá como sujeito interpretante da questão da prova, 

devendo levar em consideração o que o sujeito comunicante, elaborador da questão, espera. 

Dessa forma, ele não poderá se preocupar com seus desejos de escrita internos, ele terá que 

imaginar/saber o que a banca examinadora exige. É nessa injunção que vemos como a 

situação de uso é a que vai determinar a ação discursiva e constituir a argumentação como um 

gênero do discurso. Há alguns aspectos que o sujeito-produtor deve levar em conta nessa 

situação para que os pretendidos 1000 pontos sejam atingidos: 

1) Demonstrar que cumpriu o pentágono de competências, reproduzidas a seguir, 

exigido pelo concurso: Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa; Competência II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 

das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo em prosa; Competência III: Selecionar, relacionar, 

organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 

vista; Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 
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para a construção da argumentação; Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o 

problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

2) No que tange à Competência I, o contrato de comunicação é subentendido e 

geral, isto é, em qualquer situação institucional de prova escrita, os participantes terão que 

usar as regras de ortografia, concordância, regência e colocação segundo os preceitos da 

norma padrão vigente. Com esse requisito, os candidatos terão que se preocupar no final da 

redação. Na verdade, essa competência se constitui de um trabalho de copidesque que tem que 

ser realizado, para que os componentes microestruturais da redação não contenham grosseiros 

desvios gramaticais. A banca do Exame, por estar ciente de que um texto não é apenas uma 

soma de palavras e frases, mas antes um todo comunicativo sujeito às regras de adequação de 

usos específicos, não penaliza drasticamente os candidatos que cometerem poucos deslizes 

normativos, desde que tenham conseguido produzir um texto com razoável nível de coerência 

situacional, assegurado pelo seu projeto de dizer. A superação do conceito de texto como 

soma de vocábulos e frases é um dos aspectos do contrato de comunicação conhecido pelos 

candidatos do concurso. O conceito de texto como unidade pragmática persuasiva é uma das 

pedras de toque do modo de organização argumentativo de Charaudeau. As questões 

contextuais passam a ser mais determinantes das produções do que os erros localizados na 

microestrutura frasal; 

3) No que tange à Competência II, a redação do ENEM exige uma dissertação-

argumentativa em que se fornecem ao candidato os chamados “textos motivadores” com 

informações sobre o tema. Nesse aspecto do contrato de comunicação estabelecido entre 

candidato e banca, o sujeito-candidato, que interpreta a proposta de redação e produz um 

texto, com o sujeito-banca na cabeça, não pode copiar as informações dos textos ipsis litteris, 

pois isso o levará à reprovação. O sujeito-banca considera a cópia como falta de repertório 

cultural. Segundo os examinadores, alunos com acervo cultural baixo não estariam aptos para 

frequentar a Universidade. Essa competência leva em conta fatores tanto quantitativos, quanto 

qualitativos. Seu aspecto quantitativo, do ponto de vista do contrato de comunicação, 

determina que o candidato deverá escrever, no mínimo, 8 (oito) linhas e, no máximo, 30 

(trinta). Contudo, se o aluno escrever o mínimo, a banca não vai considerar essa quantidade 

desejável, isso causará a impressão de que o candidato é desprovido de saberes ligados ao 

tema. Do ponto de vista do número de linhas, é esperado que o aluno escreva pelo menos 

vinte, que se distribuiriam em 4 (quatro) parágrafos: 1 (um) para introdução, que, na 

nomenclatura charaudeauriana, é designada como PROPOSTA, (2) dois para o 

desenvolvimento, que, na nomenclatura de Charaudeau, é designado como PROPOSIÇÃO e 
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1(um) para a conclusão que, nessa mesma nomenclatura é designada como PERSUASÃO. O 

importante é observar que todos esses aspectos não são intrínsecos à construção da 

textualidade em si, eles assumem significância, segundo Charaudeau (2016) “por conta de 

configurações diversas que dependem do contrato de fala que liga os parceiros da 

comunicação”. No que se refere aos aspectos qualitativos da dissertação argumentativa, a 

PROPOSTA “se constitui de asserção e encadeamento de asserções que se combinam para 

constituir a primeira parte do processo argumentativo.” (CHARAUDEAU, 2016, p. 221). 

Feita a proposta, a dissertação argumentativa deve continuar fazendo PROPOSIÇÕES que 

demonstrem a tomada de posição sobre a veracidade da proposta. Essas proposições podem 

ser de natureza comprovadoras ou refutadoras. Feitas e alicerçadas PROPOSTA e 

PROPOSIÇÃO, o sujeito, na sua configuração de candidato, pratica o ato de PERSUASÃO 

que consiste em ele dizer por que está de acordo ou não com o ponto de vista por ele 

desenvolvido em relação ao assunto. A esse tripé do modo de organização da argumentação, 

Charaudeau chama de dispositivo argumentativo;  

4) No tocante à Competência III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, o aluno deve 

considerar alguns aspectos relativos aos possíveis assuntos das provas. Firmados tacitamente 

no contrato de comunicação estabelecido pelo concurso, os aspectos a seguir devem ser 

levados em conta pelo sujeito interpretante da questão que se tornará sujeito comunicante da 

feitura da redação: a) a redação do ENEM dificilmente abordará questões de fora do Brasil: 

saber isso já ajuda a delimitar o fantasma temático da redação que exclui fatos internacionais; 

b) Afunilando ainda mais a palheta temática, o candidato deve saber que as questões 

brasileiras dificilmente versarão sobre política partidária, já que esse assunto suscita 

discussões infindáveis que mexem muito explicitamente com ideologias que podem gerar 

problemas de correção, apesar de os avaliadores serem treinados para serem isentos e 

imparciais. Geralmente, os temas são a respeito de tópicos ligados à ética, ao meio ambiente, 

à desigualdade social no Brasil, à mobilidade urbana, à cidadania, ao preconceito, enfim; 

tópicos de relevância social.   

5)  Relativamente à Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para a construção da argumentação, Charaudeau (2016), em seu texto 

Modo de organização argumentativo, ao falar dos modos de encadeamento das relações 

argumentativas, diz que:  
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Apesar de elas (relações argumentativas) se definirem no seu fundamento como uma 

relação de causalidade, é normal que as relações lógicas pertencentes às categorias 

de Implicação e da Explicação sejam destinadas a expressá-las. 

Pode acontecer, entretanto, que outros tipos de relações lógicas se inscrevam 

diretamente na relação argumentativa e tomem, então, um valor de causalidade. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 210) 

 

           Feita tal observação, o autor elenca os modos de encadeamento que, na argumentação, 

assumem o status de causalidade: a) A conjunção (mecanismo linguístico de adição 

representado pelo conectivo aditivo e; b) A disjunção (mecanismo linguístico de alternativa 

representado pelo conectivo alternativo ou; c) A restrição (mecanismo linguístico de 

adversatividade representada pelos conectivos adversativos mas, porém, contudo, todavia; ou 

mecanismo linguístico da concessão representada pelos conectivos concessivos apesar de, 

embora, ainda que, mesmo que; d) A causa (mecanismo linguístico de causalidade 

representado pelo conectivo causal porque; e) A consequência (mecanismo linguístico de 

consecutividade representado pelo conectivo consecutivo portanto; f) A finalidade 

(mecanismo linguístico de finalidade representado pelo conectivo final  para. Os candidatos 

devem saber usar esses conectivos de forma adequada. Charaudeau também fornece uma lista 

proveitosa — que pode ser enriquecida— de encadeadores transfrásticos que interligam as 

partes da argumentação: começo, transição e fim; retomadas e anúncios (CHARAUDEAU, 

2016, p. 244-245).  Se os candidatos forem para prova conhecendo tais recursos, o 

planejamento da redação será bem mais fácil e isso os fará ganhar tempo e resolver problemas 

de coesão interfrástica e paragráfica.  

          Vale a pena reproduzir o abrangente levantamento, feito por Charaudeau, desses 

recursos de coesão, que podem passar despercebidos por aqueles que trabalham com o ensino 

do gênero dissertativo-argumentativo. Dominar esse contêiner de expressões coesivas no nível 

da transfrase ajuda até a nós, professores, tanto na nossa própria redação quanto no ensino do 

texto. A coesão textual, no ensino costumeiro, tem se atido muito mais às relações conectivas 

intrafrasais instauradas pelas conjunções coordenativas e subordinativas. Abaixo 

reproduzimos a lista e, em itálico, inserimos mais alguns itens por nós elaborados:  

 começo: Trata-se de expor os elementos da Proposta e da Proposição, seja diretamente seja 

com a ajuda de marcas como:  

 

 

            “Começaremos por...” 

            “Observaremos inicialmente...” 

            “Consideramos para começar...” 
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            “Gostaríamos de focalizar nesta exposição...” 

            “Antes de tudo, gostaríamos de ressaltar...” 

 

ou como se faz frequentemente no discurso matemático escolar: 

             “Seja  um triângulo tal que...” 

             “Examinemos a equação seguinte...” 

            “Suponhamos (postulemos, determinemos) que...” 

 

 transição: Trata-se de passar de um momento da argumentação a um outro, seja ao interior 

de um mesmo modo de raciocínio, seja para propor inserções. Isto se faz, na maior parte do 

tempo, com a ajuda de certas marcas como:  

           “Acabamos de ver..., vejamos agora...” 

           “Após essa breve análise, seguida de uma recapitulação de..., passemos então...”  

           “Antes de ir adiante, me parece necessário...” 

           “Resta mostrar que...” 

           “Mas, não é tudo, pois ainda falta provar que...” 

           “Ei-nos agora diante de um dilema que é necessário tentar resolver...” 

          “A segunda questão que me propus a responder é a seguinte...” 

          “Minha terceira observação será de bom senso...” 

           “Outro fator indispensável é...” 

           “Cabe lembrar que...” 

           “Pode-se mencionar, por exemplo,...” 

 

        fim: Trata-se de apresentar ou de anunciar o último momento da argumentação, ou de 

uma parte dela (que não coincide necessariamente com a conclusão da Proposta):  

              “Terminemos por (em, sobre...) 

               “É patente que (produz-se, verifica-se), portanto,...” 

               “Podemos, portanto, concluir que...” 

               “Compreende-se agora porque...” 

               “Somos agora capazes de responder à pergunta feita no início dessa exposição” 

               “Ao término dessa demonstração, vê-se que...”     

               “Portanto, resta-nos...”  

               “Levando-se em conta o que foi observado, pode-se concluir que...” 

                “Como foi dito inicialmente, por isso,...” 
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6) A Competência V
32

: Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos é de cunho reflexivo e busca verificar se o 

candidato pensou sobre o problema e conseguiu vislumbrar um caminho para sua possível 

solução. Faz parte do contrato de comunicação intersubjetivo candidato/banca, que aquele 

sugira algo dentro do que vem sendo chamado de politicamente correto. Não será bem-visto o 

concorrente que propuser atalhos violentos, irônicos ou levianos como solução para as 

problemáticas. 

           Isto posto, cremos que a categorização dos textos em gêneros proposta por Bakhtin é 

de suma importância para que as produções escritas ganhem um primeiro nível de 

agrupamento útil até na instância do ensino. Por outro lado, mesmo que inspirado no autor 

russo, Charaudeau (2016) dá contribuição pragmática importante ao instaurar o conceito de 

modos de organização do discurso — mais especificamente, no nosso caso, modo de 

organização argumentativo — porque a carga semântica acional da palavra modo como 

rótulo metalinguístico alça a produção da argumentação ao patamar de ato de linguagem com 

intenções claramente persuasivas e isso faz com que a comunicação não seja vista como 

simples transmissão de conteúdos informativos, mas como fenômeno enunciativo em que 

sujeitos reais/imaginários disputam seus lugares de fala para atingirem seus objetivos de 

empoderamento.  

          Nesse aspecto, a demanda de um texto dissertativo-argumentativo no ENEM, além de 

se tornar uma ótima oportunidade para os professores poderem mostrar que a produção dos 

atos linguageiros estão totalmente condicionados aos propósitos de interlocutores numa 

constante negociação em que os não ditos são imperativos, é também a confirmação da 

possibilidade de, nesse contexto, a argumentação poder ser considerada como um gênero 

capaz de agrupar uma “família” de textos ligados à produção da escrita institucional que 

abarca desde gêneros como artigos de opinião, carta argumentativa, carta ao leitor, carta de 

reclamação, editorial, provas de concursos, provas discursivas dos cursos do ensino médio e 

da universidade, trabalhos de final de curso até as dissertações de Mestrado e teses de 

Doutorado. Visto de um ponto de vista financeiro, o ensino do gênero dissertação-

argumentativa tem sido lucrativo para muitos professores e cursos online ou presenciais que 

investem na produção maciça de material variado sobre ele.  

                                                           
32

 A partir de novembro de novembro de 2017, por uma decisão do Superior Tribuna Federal (STF), o edital do 

ENEM não lista mais o desrespeito aos direitos humanos como fator que possa zerar a redação. Como as 

redações por nós analisadas são do ano de 2015, desrespeitar os direitos humanos era ainda motivo de anulação 

da prova de Redação.   
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           Dessa forma, visto como um modo de organização, o texto dissertativo-argumentativo, 

como já dissemos, passa a ser um gênero do discurso que funciona como uma espécie de 

guarda-chuva que abarca, como já dissemos também, praticamente toda escrita de cunho 

escolar, já que a maior parte dos trabalhos de avaliação pedidos na universidade são de cunho 

dissertativo-argumentativo. Nesse aspecto, julgamos muito feliz, do ponto de vista discursivo, 

a categorização de Charaudeau dos textos como modos de organização, sejam estes 

enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. Essa tétrade modal faz com que, como nos 

ensina Faraco (2006), os textos não precisem mais ser vistos individualmente, mas como 

fazendo parte de coleções, famílias, agrupamentos, categorias, isto é, de gêneros capazes de 

juntar, segundo características comuns, grandes contingentes de texto.   

Fora isso, reafirmando o que já fora citado anteriormente, os modos de organização 

discursivos têm um importante papel que é típico dos gêneros: o de organizar nossa cognição 

e fazer com que textos novos que serão lidos ou produzidos não sejam vistos pelo leitor e pelo 

produtor como algo de per si, mas como pertencentes à família de textos com as quais já 

tivemos contato anterior, facilitando a nossa compreensão, pois, como diz Vigner (2002), “Só 

é legível o já lido, o que pode inscrever-se numa estrutura de entendimento elaborada a partir 

de uma prática e de um reconhecimento de funcionamentos textuais adquiridos pelo contato 

com longas séries de textos”.  

           No caso do ENEM, é o modo dissertativo-argumentativo, aplicado aos moldes fixos da 

prova do ENEM, que funciona como um gênero que organizará toda cognição do candidato 

que deve estar preparado para atender às exigências linguístico-discursivas feitas pela banca 

examinadora. Em se tratando de escrita do ENEM, será esse o único modo/gênero a que o 

aluno deve dedicar um longo tempo de preparação para o concurso a fim de provar ser capaz 

de organizar as suas opiniões de forma racional. Aliás, o modo de organização argumentativo 

é um gênero muito específico que, como já vimos, depende de aspectos composicionais, 

conteúdo temático e estilo muito singulares.  

         É importante também observar que a redação do ENEM pressupõe que esse gênero já 

seja dominado pelo candidato ao final do ensino médio. No entanto, pelo que se diz na mídia 

pelos professores e avaliadores, parece que o domínio desse gênero não se esgota aí, pois, 

segundo as estatísticas, muito poucos candidatos conseguem tirar a nota mil. Na última edição 

do exame, por exemplo, num universo de 4 (quatro) milhões de participantes, somente 

obtiveram a nota máxima 55 redações e, ao longo das edições anteriores, as notas máximas 

nas redações foram diminuindo, conforme se pode verificar no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3 – Número de candidatos com nota máxima na Redação (de 2014 a 2018) 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora baseada nos dados do INEP/MEC/2019 

 

           Isso aponta para o fato de que a excelência no domínio desse modo só será conseguida 

com muito treino e reflexão sobre esse treino.  Além disso, esse baixo quantitativo de “notas 

notáveis”, ou seja, de notas máximas, retrata e reafirma as dificuldades que os alunos 

encontram na produção de textos argumentativos. Entendemos que o sucesso na produção do 

texto resulta de uma série de etapas anteriores à escrita, sobretudo de um planejamento 

apriorístico, e de recursos semântico-discursivos composicionais empregados pelo produtor, 

cujo objetivo é defender um ponto de vista, o que requer dele iniciativas estratégicas que 

concedam a organização dos argumentos e, consequentemente, a realização de sua intenção 

de dizer.  
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6. APORTE TEÓRICO  

“Muita informação mata a informação.” 

 (CHARAUDEAU, 2014) 

 

         Como pode ser observado ao longo da leitura da tese, alguns aspectos teóricos modais, 

ligados ao modo de organização argumentativo, já foram tratados, como, por exemplo, no 

Capítulo 4.  No entanto, outros postulados da Semiolinguística também foram selecionados, já 

que tais aspectos clarificarão bastante a análise de redação que se pretende fazer no capítulo a 

ela reservado. Dessa forma, abaixo, com a finalidade de se ampliar o escopo teórico da 

Semiolinguística, outras questões basilares serão discorridas e refletidas para alicerçar a 

análise do corpus de nossa pesquisa.  

 

6.1 O duplo processo de semiotização (significação) do mundo e seus modos de 

organização do discurso 

 

           Saussure, ao instaurar a ideia de língua como um sistema autônomo capaz de se 

autoexplicar através de suas próprias formas, fez vários reducionismos no seu objeto de 

estudo. Para a língua poder ser estudada independentemente de fatores contextuais externos, a 

fala ficou de lado. É justamente ela, a fala, que será o escopo dos estudos linguísticos pós-

saussurianos. No entanto, cada grupo de estudo ou de autores explorará alguns vieses 

específicos desse objeto criativo, heterogêneo e dinâmico.  A percepção de que o enfoque das 

abordagens formalistas não dá conta das possibilidades de estudo dos atos linguageiros foi um 

dos motivos que levou os estudos linguísticos a assumirem vieses pragmáticos. Dentre esses 

estudos, está a Semiolinguística de Charaudeau, que, decompondo o rótulo em seus radicais 

constitutivos, explica que: 

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e sua 

configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas 

semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de 

influência social, num determinado quadro de ação ; [11] lingüística para destacar 

que a matéria principal da forma em questão - a das línguas naturais. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 2) 

 

           Antes de continuarmos nossa explanação sobre os postulados da Semiolinguística, 

gostaríamos de pontuar que essa extensa teoria e suas não menos extensas subdivisões, não 

serão por nós contempladas em sua completude, pois acreditamos, com o próprio Charaudeau, 

que “muita informação mata a informação.” Situaremos os aspectos genéricos mais 

importantes do ramo charaudeauriano e pinçaremos os itens ligados ao modo de organização 

http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-analise-semiolinguistica-do.html#nb11
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argumentativo por ser ele o escopo temático de nossa tese, a saber, o planejamento do texto 

dissertativo-argumentativo da redação do ENEM. 

         Voltando à Semiolinguística, faz-se mister salientar um acontecimento metalinguístico 

importante de se observar nessas teorias que inserem a produção da linguagem em contextos 

em que os sujeitos enunciadores são mais importantes do que os enunciados que realizam: 

elas fazem largo uso da palavra “sentido” que, como diz Camara Jr (2001, p. 218), “é o 

entendimento do processo de significação dentro de um contexto e a serviço de uma intenção 

definida do falante em sua comunicação.” Tal reflexão de Camara sobre a palavra tem estreita 

ligação com o proposta semiolinguística, já que para Charaudeau, é o postulado da 

intencionalidade que alicerça o processo de transação. O termo sentido lança a ligação 

enunciado/enunciação a um patamar pragmático que inclui: 1) a ideia de direção, isto é, um 

sentido, um fim, um caminho intencional que o sujeito da comunicação — sujeito 

comunicante na linguagem charaudeauriana— segue com fins persuasivos em relação a um 

sujeito que interpretará— sujeito interpretante na linguagem charaudeauriana— mais que o 

dito, as intenções desse dito, isto é, os implícitos; 2) a ideia de que a significação se dá dentro 

de um contexto capaz de gerar polissemias que podem beirar o inesperado e deixar o sujeito 

falante inseguro em relação ao seu dizer. Esse último sentido do rótulo metalinguístico 

sentido regula as trocas linguageiras estabelecendo um contrato de comunicação entre os 

sujeitos comunicantes e os sujeitos interpretantes que, do ponto da estruturação do ato de 

linguagem, gera dois espaços na visão da Semiolinguística: a) um espaço de restrições, “que 

compreende as condições mínimas às quais é necessário atender para que o ato de linguagem 

seja válido” (CHARAUDEAU, 2005, p. 4), a saber, o reconhecimento do direito à fala entre 

os parceiros do ato da linguagem (princípio da pertinência);  e b) um espaço de estratégias, 

que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na mise-en-scene do ato de 

linguagem (CHARAUDEAU, 2005, p. 4). 

          É a partir dessa duplicidade de sentidos do rótulo metalinguístico sentido que 

Charaudeau (2005) fala de dois processos de significação do mundo (semiotização) chamados 

de processo de transformação e processo de transação em que estão embutidos o espaço das 

restrições e o das estratégias acima mencionados. O processo de transformação está 

estreitamente ligado ao sujeito comunicante, que terá de transformar o mundo psicobiossocial, 

isto é, o mundo das coisas reais, em mundo representacional, isto é, o sujeito comunicante 

transformará as coisas do mundo em linguagem verbal (palavras e frases) para dizê-las a um 

sujeito interpretante. A crença de que a linguagem verbal é capaz de representar a realidade 

não é exclusividade da Semiolinguística, ela está presente nas reflexões sobre linguagem 
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desde Platão que falava sobre a potencialidade nominativa da linguagem. A diferença da 

Semiolinguística e essas outras teorias reside no fato de que o sujeito comunicante transforma 

o mundo em linguagem para agir sobre ele de forma intencional, buscando influenciar os 

sujeitos interpretantes. Como diz Charaudeau: 

A maneira pela qual abordamos o discurso insere-o numa problemática geral que 

procura relacionar os fatos de linguagem a alguns outros fenômenos psicológicos e 

sociais: a ação e a influência. Nessa perspectiva, o que se pretende é tratar do 

fenômeno da construção psico-socio-linguageira do sentido [1], a qual se realiza 

através da intervenção de um sujeito, sendo, ele próprio, psico-socio-linguageiro. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 1) 

 

           A linguagem não é vista apenas como conduto, conforme metaforizou Reddy (1979), 

cuja função principal é transmitir (conduzir) a troca desinteressada e linear de informações 

entre interlocutores sem nenhum tipo de intenção ou desejo de persuasão. No ângulo 

semiolinguístico, se se considerar a linguagem como conduto, ela será condutora de “mão 

dupla” de intenções discursivas com finalidades influenciadoras/ideológicas. Há um famoso 

trecho bakhtiniano que tira a capa de ingenuidade das palavras como meras condutoras de 

informações e as reveste de conteúdo intencional e ideológico/influenciador que vale a pena 

ser transcrito:  

Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 

etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial. (BAKHTIN, 2006, p. 95) 

 

          O processo de transformação do mundo em linguagem compreende quatro tipos de 

operações: a identificação, a qualificação, a ação e a causação. Desta última, falaremos com 

mais detença, por estar ela muito ligada ao ato de argumentar, e por ser esse ato o que nos 

interessa, já que nosso tema é o planejamento apriorístico do texto dissertativo-argumentativo 

da redação do ENEM. Falemos sobre as operações cognitivas que devem ser realizadas na 

linguagem para que ela possa transformar as coisas do mundo em representações sígnicas 

verbais: 

1) A identificação é uma operação que transforma o mundo em linguagem através 

de processos de nomeação dos seres materiais ou ideais, reais ou imaginários para que deles 

se possa falar. Esse processo é basilar e está presente em todos os modos de organização do 

discurso em escala semelhante. Sujeitos que escolhem organizar seus discursos segundo o 

modo predominantemente descritivo terão que identificar seus entes, nomeando-os para que 

possam ser pormenorizados em suas características; sujeitos que escolhem organizar seus 

discursos segundo o modo predominantemente narrativo terão que identificar seus seres, 

http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-analise-semiolinguistica-do.html#nb1
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nomeando-os para que esses entes possam desenvolver o enredo; sujeitos que escolhem 

organizar seus discursos segundo o modo predominantemente argumentativo terão que 

identificar seus objetos, nomeando-os para que possam atribuir-lhes motivos capazes de 

explicar seus pontos de vista. 

2) A qualificação é uma operação que transforma o mundo em linguagem através 

de processos de adjetivação dos seres materiais ou ideais, reais ou imaginários para que deles 

se possa falar. Esse processo também está presente em todos os modos de organização do 

discurso, mas em escala diferenciada. Sua ocorrência é obrigatória no modo de organização 

descritivo dos discursos, pois depois de nomeados, para que a descrição delineie a 

configuração específica dos seres, esses seres deverão ser minuciosamente qualificados. No 

entanto, como se sabe que para a Semiolinguística tudo está à mercê da situação real de uso 

essa operação pode sofrer variações. 

3) A ação é uma operação que transforma o mundo em linguagem através de 

processos verbais realizados pelos seres materiais ou ideais, reais ou imaginários para que 

deles se possa falar. Esse processo também está presente em todos os modos de organização 

do discurso, mas em escala diferenciada. Sua ocorrência é obrigatória no modo de 

organização narrativo dos discursos, pois depois de nomeados, e qualificados os seres para 

que as histórias e estórias se concretizem no tempo e no espaço, esses seres deverão praticar 

ações. No entanto, como se sabe que, para a Semiolinguística, tudo está à mercê da situação 

real de uso, então, essa operação pode sofrer variações. 

4) A causação também ocorre em todos os modos de organização dos discursos, 

mas, no argumentativo, é imprescindível, pois identificados e qualificados os seres agentes, na 

argumentação, não poderão faltar os motivos que construirão uma cadeia de causalidade que 

justifique, ou refute o mundo identificado e qualificado nos textos. Em relação à causação, 

vale a pena falar um pouco mais sobre a cadeia de causalidade formada pelos conectivos tanto 

coordenativos quanto subordinativos. Charaudeau (2016) chama a atenção para o fato de que 

no estabelecimento das relações de causalidade, os conectivos de vários tipos se revestem do 

valor argumentativo: 1) A conjunção: em “Eduardo e Mônica se casaram”, o e tem valor 

aditivo, contudo em “Deixa de fazer o resumo do livro e serás reprovado”, muito mais que a 

ideia de soma, o conectivo e estabelece uma relação argumentativa em que está implícita uma 

espécie de ameaça que visa a persuadir o sujeito a fazer o resumo. Como neste exemplo, o 

mesmo se dá em: Choveu e ele ficou todo molhado. Comeu e ele engordou. b) A disjunção 

“Prefere sofrer ou alegrar-se?”, o ou tem valor alternativo, contudo em “Acabe seu 

relacionamento com seu marido ou sofrerá a vida inteira”, muito mais que a ideia de escolha, 
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o conectivo ou estabelece uma relação argumentativa em que está implícita uma espécie de 

augúrio que visa a persuadir o sujeito a mudar para que possa viver com mais qualidade; c) A 

restrição expressa pelas conjunções adversativas e concessivas sempre põem em relevo o 

argumento não esperado, já que esse tipo de encadeamento contraria a expectativa ideológica 

declarada na oração com a qual se coordena: “Ele é fisicamente forte [portanto, espera-se que 

tenha boa saúde], mas vive doente”; d) a causa, essa operação é tipicamente argumentativa e é 

usada para encadear a explicação (razão) demonstrativa, aquela que mostra que nada é por 

acaso, tudo pode ser explicado segundo a relação de causa e efeito. Na operação de causa, 

temos as seguintes formas de explicar os fatos: d.1) A explicação por silogismo que explica 

uma cadeia de fatos em que um leva ao outro: o homem é inteligente, porque o homem pensa 

e porque o pensamento é a prova da inteligência; d.2)  A explicação por cálculo que explica a 

razão dos fatos através de escalas numéricas: A mulher ainda é vítima da violência masculina, 

pode-se fazer essa afirmação, porque só este ano mais de 4473 foram vítimas de homicídios 

dolosos, isso significa um aumento de 6,5% em relação ao ano passado; d.3) a explicação 

hipotética que modaliza a explicação do fato evitando o tom categórico e se salvaguardando 

de refutações: Não levei a mal seu comportamento talvez porque ele estivesse embriagado. É 

necessário levar em consideração que os modos de encadeamento da explicação 

demonstrativa devem ser escolhidos dependendo da intenção do sujeito comunicante em 

relação ao sujeito interpretante, por exemplo, na prova do ENEM, em princípio, a explicação 

por silogismo ou cálculo é bem-vista pela banca porque denotam certeza, no entanto, 

dependendo das intenções do candidato, a explicação hipotética pode demonstrar 

discernimento em relação à questão tratada e isso pode influenciar positivamente a Banca. A 

Semiolinguística, ao propor que toda produção discursiva é intencional e tem a ver com a 

influência que o sujeito comunicante quer ter sobre o sujeito interpretante faz valer a máxima 

einsteiniana de que “TUDO É RELATIVO”.  

            Realizadas as operações representacionais de transformação do mundo em linguagem, 

que, de certa forma é um processo mais centrado no polo eu-comunicante, que planeja as 

formas de significação com um tu-interpretante imaginário na sua mente, esse eu-

comunicante irá para o diálogo real com um tu-interpretante real—in presentia ou in 

absentia—com o qual deverá realizar o processo de transação a que nos referimos acima. 

Esse tu-interpretante pode ser um só indivíduo ou um grupo de indivíduos. Na transação, as 

imposições sociais são altamente restritivas e estão condicionadas às situações reais de uso.  

           Numa comunicação em que os corpos comunicantes e interpretantes estão presentes, 

ela regula os gestos, a roupa, o andar, as escolhas linguísticas, etc. Numa comunicação, do 
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tipo da prova do ENEM, em que os sujeitos estão intermediados pela distância física e o 

intercâmbio se dará via língua escrita, o processo de transação restringe aspectos 

semiolinguísticos em todos os níveis construcionais deixados bem claros pelo material 

circulante sobre os requisitos da banca: no nível da construção frasal, o candidato deve utilizar 

a concordância, regência e colocação segundo a norma padrão; no nível da tessitura 

transfrástica, o candidato deve se valer de processos de coesão bem explícitos como anáfora, 

hiperonímia, coesão lexical, co-ocorrência, e assim por diante; no nível da organização 

macroestrutural do conteúdo proposicional do texto, o candidato deve seguir a estrutura 

canônica da dissertação argumentativa que tem as seguintes partes: asserções de partida 

(introdução), asserções de passagem (desenvolvimento), asserções de chegada (conclusão); no 

nível da atitude argumental, o candidato deve mostrar-se politicamente correto e refutar as 

ideologias opressoras; no nível do conhecimento enciclopédico e de mundo, o candidato deve 

mostrar que tem bom conhecimento interdisciplinar e fazer conexões argumentativas do tema 

com outras matérias como física, biologia, literatura, matemática, etc.  

           Como se pode perceber, no processo de transação, os sujeitos da enunciação são mais 

importantes do que o signo linguístico, é, nesse processo, que a linguagem como ato 

intencional com objetivos influenciadores se realiza claramente, é aqui que se dá 

explicitamente a dimensão pragmática da semiose, isto é, o que é relevante é a relação dos 

signos com os seus usuários que devem levar em conta os implícitos do que foi 

explicitamente enunciado. A linguagem se mostra incompleta e os sujeitos deverão estar 

atentos para os projetos de fala e de escuta de cada um dos participantes do conversa. Haverá 

um jogo silencioso entre sujeito comunicante e sujeito interpretante que guiará não só as 

escolhas linguísticas deste último, mas também suas atitudes.  

          Charaudeau (2016) diz que o processo de transação segue quatro princípios, a saber, 

princípio de alteridade, princípio de pertinência, princípio de influência e princípio de 

regulação. Se observarmos atentamente os vocábulos usados para determinar os princípios— 

alteridade, pertinência, influência, regulação—, podemos constatar que a ideia de diálogo e 

de ato estão presentes em todos eles. A transação é sempre dialógica, isto é, a transação só 

pode se realizar entre, no mínimo, duas pessoas que negociarão os sentidos com a intenção de 

influência mútua: no caso do ENEM, o sujeito comunicante candidato procurará seguir todas 

as demandas do sujeito interpretante banca que, por sua vez, buscará na redação dos 

candidatos saber se esses adequaram seus argumentos e escolhas ao que é esperado. Vejamos 

os componentes do processo de transação: 
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1) Princípio da alteridade: o eu e o tu (outro) devem se considerar mutuamente 

como parceiros complementares no ato da troca das transações linguageiras. Entre 

eles, para que essa troca se realize, deve haver aspectos semelhantes e 

diferenciadores. Se não existirem semelhanças entre os saberes de ambos e entre 

suas finalidades no ato de linguagem, a troca comunicacional será improvável já 

de saída. Por outro lado, se tais sujeitos não forem diferentes um do outro, as 

trocas de linguagem não serão necessárias, visto como coincidem absolutamente, 

fato esse quase impossível de acontecer, pois sempre haverá discrepâncias entre 

os participantes dos atos de linguagem. Um aspecto constitutivo do princípio da 

alteridade no processo de transação é a reversibilidade de papéis sem a qual o 

intercurso linguageiro não teria continuidade: o sujeito comunicante pode se 

tornar sujeito interpretante e vice-versa. Pensemos o fenômeno da reversibilidade 

decorrente do princípio da alteridade em relação à prova de redação do ENEM: na 

hora de elaborar as questões da prova, os sujeitos comunicantes são os 

professores, o polo “comunicante” se situa neles; na hora que recebem as questões 

e as interpretam os sujeitos  interpretantes são os alunos que farão a prova, o polo 

“interpretante” se situa neles; na hora que fazem a prova, dá-se a reversibilidade 

de papéis e os alunos se tornam os sujeitos comunicantes; na hora que leem as 

redações, os professores se tornam sujeitos interpretantes. No entanto, a 

reversibilidade contida no princípio da alteridade não garante uma distribuição 

igual de poder. No caso da redação do ENEM, mesmo como sujeito interpretante, 

a banca sempre será mais poderosa e o candidato, mesmo quando sujeito 

comunicante, sempre estará à mercê dos critérios de julgamento da banca. Para 

Charaudeau (2005), “Este princípio é o fundamento do aspecto contratual de todo 

ato de comunicação, pois implica um reconhecimento e uma legitimação 

recíprocos dos parceiros entre si.”  

2) Princípio da pertinência: esse princípio é mais objetivo e se refere ao 

compartilhamento pelos sujeitos da comunicação dos saberes, pontos de vista e 

perspectivas ligados ao objeto da transação linguageira. É um aspecto de suma 

importância entre os interlocutores, já que, no processo de reversibilidade de 

papéis, é ele que pode ser um dos maiores motivos de conflito ou de 

concordância. Além disso, é o princípio que considera as capacidades que o 

sujeito interpretante (candidatos) já possui, os saberes comuns partilhados. 

Tomando como exemplo proposta requerida na prova de redação do ENEM 2015 
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– redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “A persistência da violência contra a mulher na 

sociedade brasileira”, (grifo nosso) – podemos afirmar que o princípio da 

pertinência levou a banca organizadora do Exame a pensar em uma temática que 

diz respeito a todo cidadão, ou seja, a qualquer que seja o público-alvo. Vivemos 

em uma sociedade onde a violência contra a mulher brasileira tem apresentado 

aumentos significativos nas últimas décadas e, apesar de estarmos em plena era da 

informação e da evolução humana, o pensamento conservador, machista e 

patriarcal ainda existe. Tais fatos podem despertar o interesse no interlocutor tanto 

feminino, pois pode expressar o desabafo de milhares de mulheres vítimas de 

agressão quanto despertar o interesse no interlocutor masculino como forma de 

combater os mais variados tipos de violência que a mulher vem sofrendo.  Dessa 

forma, os saberes partilhados pela banca organizadora, ao tratar do assunto da 

persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira tendo por 

objetivo a reflexão sobre o fenômeno como forma de combatê-lo definitivamente, 

apresentam total pertinência em sua proposta, ainda que candidatos afirmem o 

contrário, ou seja, neguem o aumento ou a persistência dessa problemática social.  

3) O princípio da influência: é nesse princípio que está mais explicitamente 

localizada a intencionalidade do ato linguageiro. Como declara Charaudeau 

(2005), “todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro, 

seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu 

pensamento.” O sujeito interpretante sabe que é alvo de influência. Conhecedor 

desse papel, ele pode reverter a situação e ocupar o polo comunicante e tentar 

também exercer influência sobre o outro participante. Isso acontece com todo tipo 

de relação humana: com pais e filhos, quando a mãe/pai contam (inventam) 

histórias para levar seus filhos a fazerem o que desejam; com filhos e pais, quando 

aqueles já crescidos, contam (inventam) histórias para conseguirem fazer com que 

os pais lhes deem alguma coisa; com professores e alunos, quando ambos, cada 

um a seu turno, engendram discursos para persuadir um ao outro sobre as questões 

de seus interesses; quando a propaganda, rainha da persuasão, faz de tudo para 

capturar o consumidor valendo-se do exagero, da mentira, da promessa e de todos 

os outros atos embutidos no processo de intenção persuasiva através do discurso. 

No entanto, isso não quer dizer que tudo valha, afinal a organização social dos 

grupos humanos nasceu para que as relações tentassem superar o Estado de 
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Natureza que, em princípio, consiste em o homem depender unicamente de sua 

própria força e engenho para vencer o temor da morte violenta. É por conta dessa 

crença de que o homem é o lobo do homem, que as trocas linguageiras seguem os 

preceitos do que Charaudeau (2005) chama de contrato de comunicação. Esse 

contrato é um tipo de acordo social tácito entre os indivíduos das comunidades 

que regula os comportamentos de comunicação com a finalidade de proporcionar 

aos indivíduos níveis de reversibilidade dialógica e proteção para suas vidas. A 

característica fundamental desse contrato de comunicação é o princípio de 

regulação do qual falaremos a seguir. 

4) O princípio da regulação: como todo ato linguageiro intenciona exercer 

influência sobre o interlocutor, toda influência pode sofrer uma contrainfluência. 

Como diz Charaudeau (2005), “para que a troca implícita ao ato de linguagem não 

termine em confronto físico ou em ruptura de fala, ou seja, para que ela prossiga e 

chegue a uma conclusão, os parceiros procedem à « regulação » do jogo de 

influências”. Criar-se-á um espaço de interdições e permissões que devem ser 

seguidas nas comunicações institucionalizadas. Aqui a expressão “comunicações 

institucionalizadas” está sendo usada de uma forma bem ampla, no sentido de 

quadro situacional de eventos comunicativos, garantidores de uma 

intercomunicação mínima. Todo participante de qualquer ato linguageiro em 

situações de comunicação desempenha algum tipo de papel que regula sua ação 

verbal e faz com que por isso ele tenha que adotar estratégias. Isso pode ficar bem 

entendido se traçarmos um breve paralelo entre o princípio da regulação de 

Charaudeau (2005) e os processos de figuração da teoria das faces de  citadas por  

Koch: 

os locutores se representam uns diante dos outros de determinada maneira. 

Primeiramente, em nossa vida cotidiana, nós nos representamos (processos de 

figuração) diante dos outros de formas bastante variadas: por ex.: uma mulher 

representa-se ora como mãe, ora como esposa, ora como amiga, ora como 

profissional, ora como esportista etc. Em cada uma dessas situações, agimos de 

modo diferente, inclusive – ou sobretudo – em termos de linguagem. Além disso, 

cada indivíduo (teoria das faces) tem uma face externa (“positiva”) – o modo como 

deseja ser visto pelos outros – que gostaria de ver preservada. Por outro lado, possui 

também uma face interna (“negativa”), seu território íntimo, que não gostaria de ver 

invadido. (KOCH, 1992, p. 107) 

 

          É importante ressaltar a relação estabelecida entre esses dois movimentos, pois é a 

imbricação desses dois processos propostos por Charaudeau (2016) — processo de 

transformação e processo de transação— que constitui o processo de semiotização do mundo, 
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isto é, o processo de transformação das coisas do mundo em linguagem verbal e a transação 

(negociação, troca) desses sentidos produzidos nessa transformação entre um eu-comunicante 

e um tu-interpretante com intenções de influência recíproca. Como afirma Monnerat, as 

operações do processo de transformação são reguladas pelas do processo de transação:   

A partir da observação do funcionamento do ato de linguagem, pode-se afirmar que 

há certa subordinação das operações de transformação aos princípios do processo de 

transação, já que são estes que orientam o propósito comunicativo e o sentido 

daquelas. (MONNERAT, 2010, p. 183)  

 

           Feitas as considerações acima sobre os processos de transformação e transação, cabe 

perguntar como eles são discursivamente efetivados e é aqui que entram os modos de 

organização do discurso que, segundo Charaudeau (2016), são modo de organização 

enunciativo, modo de organização descritivo, modo de organização narrativo e modo de 

organização argumentativo. Como já há uma vasta literatura sobre esse aspecto da teoria de 

Charaudeau e como nosso interesse é no modo de organização argumentativo que é o 

contemplado pela redação do ENEM, permitir-nos-emos apenas dele falar.  

 
6.2  O modo de organização argumentativo 

 

         Diferentemente da tradição reflexiva sobre a argumentação que, na maioria dos casos, 

demonstra uma preocupação em caracterizá-la como um tipo de texto com algumas estruturas 

fixas, Charaudeau trata a argumentação como um ato que possui uma mecânica e dinâmica 

próprias, distanciando-se da ideia de tipo e propondo o postulado de que esse ato pode ser 

realizado através de qualquer tipo de texto: 

Trata-se de apresentar as noções de base, que são destinadas a fazer compreender 

como funciona a mecânica do discurso argumentativo; ou seja, não um tipo de texto, 

mas os componentes e procedimentos de um modo de organização discursivo cujas 

combinações podem ser vistas em funcionamento dentro de qualquer texto 

particular. (CHARAUDEAU, 2005, p. 203) 

 

         Saindo dessa estrita visão formalista, sem abandoná-la, no entanto, Charaudeau revela 

que o modo argumentativo é uma atitude que será fundamentalmente percebida no que está 

implícito, ou seja, o eu-comunicante está por trás do que o eu enuncia e, por trás do explícito, 

pode estar até mesmo o contrário do que aparentemente se está dizendo. Peguemos como 

exemplo o texto presente na placa abaixo que estava pendurada na parede de uma clínica 

ortopédica, num local bem visível para todos os pacientes. 

 

Figura 2 – Foto de quadro de aviso 
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Fonte: Foto retirada de uma clínica ortopédica  

 

Se nos ativermos ao dito, parece que os donos da clínica estão preocupados com a 

segurança de seus pacientes. Contudo, se buscarmos o que está implícito, o que a placa quer 

dizer é que as pessoas presentes na clínica devem ter cuidado com suas ações, porque elas 

estão sendo filmadas e isso poderá ser usado contra elas. Essa é a diferença entre a estrutura 

argumentativa e o modo de organização argumentativo. Neste último, o que se quer dizer é 

mais relevante do que aquilo que se diz. É como se as palavras tivessem desejo: as palavras 

querem dizer.  

Do ponto de vista de Charaudeau (2016), para que haja argumentação, é necessário 

que haja uma proposta que provoque questionamento e, no mínimo, dois sujeitos, um sujeito 

argumentante e um sujeito alvo. Através do expediente da placa, os diretores da clínica— 

sujeitos argumentantes— conseguiram construir um argumento para impedir as possíveis 

ações indesejáveis dos frequentadores— sujeitos alvos—, algo como: Se você agir de forma 

inconveniente, você será flagrado, porque você está sendo filmado. Portanto, pense duas 

vezes antes de se descontrolar. Como as pedras de toque da Semiolinguística são a 

intencionalidade e a influência e, como se sabe que, no processo de transação, deve haver a 

regulação dos atos linguísticos, mais importante do que os explícitos da fala são seus 

implícitos, pois eles contêm em si, em princípio, uma forma mais amena de influenciar o 

outro. 

Não é porque Charaudeau diz que o ato de argumentar pode estar presente em 

qualquer texto, que ele não proponha estruturas possíveis para a instauração da lógica 

argumentativa. Essa estrutura é constituída do tripé: asserções de partida, asserções de 

chegada intermediada por asserções de passagem. Esses três elementos podem ser 

relacionados com uma outra tríade proposta pelo autor, em que o aspecto situacional de uso é 

o comandante. Esse aspecto situacional, já dito anteriormente, é o que Charaudeau chama de 

ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA. Essa encenação desloca o processo de semiotização do 

mundo direto para os sujeitos que são o centro dessa espécie de “teatro”, onde os princípios da 

alteridade, pertinência, influência e regulação são constitutivos. Os sujeitos estão tensos o 

tempo todo, estejam eles numa situação de interlocução, “na qual os parceiros do ato de 
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linguagem estão fisicamente, em presença um do outro e ligados por um contrato de 

troca imediata”; ou numa situação de monolocução na qual os parceiros, quer estejam ou não 

presentes, estão ligados por um contrato de troca postergada, (CHARAUDEAU, 2005, p. 18) 

como é o caso da redação do ENEM. Esses sujeitos, e nós sabemos bem disso, pois 

vivenciamos essa realidade da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, estão sempre 

um com o outro na cabeça, e não podem agir com espontaneidade, por conta do silencioso 

contrato de comunicação que, ao longo do contato social, vamos renovando invisivelmente 

nossa assinatura.  

           Segundo o conceito de ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA, o sujeito usa um 

dispositivo argumentativo, isto é, utiliza um conjunto de ações linguageiras com a intenção de 

influenciar seu interlocutor. Esse dispositivo é constituído de três partes: PROPOSTA, 

PROPOSIÇÃO, PERSUASÃO. Articulemos a tríade estrutural da argumentação—asserções 

de partida, asserções de passagem e asserções de chegada— com a da encenação 

argumentativa, no que se refere à prova do ENEM. A banca deseja que se discuta, por 

exemplo, O impacto da escassez da água no século XXI. O candidato deverá construir 

asserções de partida que constituirão a sua PROPOSTA sobre o tema. Ele poderia iniciar seu 

texto propondo algo que mostrasse que ele concorda com o fato enunciado pela banca no 

tema, isto é, a falta de água causará impacto na sociedade.  

          Dentre muitas possibilidades, ele poderia construir a asserção de partida da seguinte 

maneira: A escassez da água será o maior problema para a garantia da vida do ser 

humano no século XXI pelos impactos que ela causará. Quem olha para Terra, à 

distância, tem a impressão de que ela é realmente o planeta-água e que é um exagero 

dizer que a escassez desse aparentemente abundante líquido possa rarear e causar 

danos.  

         Feita a PROPOSTA, o candidato deverá escrever asserções de passagem para construir 

sua PROPOSIÇÃO, isto é, ele terá que se mostrar a favor ou contra o que o tema sugere e o 

que sua PROPOSTA, de uma certa forma, já implicitamente sugeriu. No caso da proposta 

confeccionada acima, como já foi dito, o candidato já está mostrando que concorda com a 

ideia subjacente no direcionamento da banca que fala sobre os impactos da escassez de água: 

ele já afirma que ela será o maior problema da humanidade no século XXI. Já que vai 

desenvolver sua PROPOSIÇÃO concordando, ele deverá encadear motivos e razões que 

mostrem a veracidade de sua PROPOSTA. Ele poderia fazer a ligação de sua PROPOSIÇÃO 

com a PROPOSTA através de um conectivo adversativo, mostrando que os que pensam que a 

água nunca vai acabar estão errados.  
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          Ele pode fazer isso de várias formas, aqui optaremos pela explicação por cálculo (dados 

estatísticos), por exemplo: No entanto, 97% dessa água que à distância parece infindável é 

a água salgada dos oceanos que não pode ser aproveitada para a sobrevivência humana, 

porque ela não pode ser consumida, nem utilizada em limpezas nem na higiene pessoal. 

É a água doce que supre as necessidades vitais da humanidade, como a manutenção das 

atividades agrícolas e industriais que consomem grande parte dessa água que está nos 

reservatórios.  Além do consumo da água “boa” pelas atividades citadas anteriormente, 

há um outro problema: a pouca água doce disponível ainda tem que ser desperdiçada 

por conta da contaminação causada por resíduos industriais e de aterros sanitários e 

lixões. Algumas causas da crescente escassez de água são: as secas, a poluição e a má 

distribuição desse ouro líquido. Como não há planejamento em relação ao saneamento 

básico por parte do poder constituído, nem sempre as regiões onde a concentração 

populacional é maior é aquela para qual os recursos hídricos são mais direcionados.  Em 

decorrência dessa situação, por causa do aumento demográfico, daqui a alguns anos 

haverá uma crise hídrica grave, que causará impactos sociais, econômicos e ambientais 

que, com certeza, numa corrente infindável, vão gerar baixa da produção de alimentos, 

desemprego, êxodos, etc.      

          Justificada a PROPOSTA desenvolvida pelo candidato, ele agora partirá para as 

asserções de chegada que comporão a PERSUASÃO, isto é, o concorrente proporá uma 

espécie de reflexão cujo objetivo é apontar caminhos através dos quais a problemática poderá 

diminuir ou até mesmo ser resolvida. Dentre outras formas de escrever essa parte de sua 

redação, ele poderia dizer o seguinte: Perante tal catastrófica situação, é importante que, 

de um lado, o poder instituído faça um planejamento apriorístico cujo fim seja melhorar 

a distribuição da água levando em consideração as regiões mais carentes dela, por outro 

lado, que cada indivíduo esteja consciente de que, apesar da quantidade de água parecer 

abundante no planeta, seu uso deve ser racional para que esse bem indispensável 

continue garantindo a possibilidade de vida humana no planeta.  

         Abaixo, transcreveremos o texto na íntegra para que se tenha uma visão global de sua 

construção, segundo o dispositivo argumentativo proposto por Charaudeau, a saber, a 

construção de asserções de partida constitutivas de uma PROPOSTA sobre um tema, assunto 

ou questão; a construção de asserções de passagem constitutivas da PROPOSIÇÃO com 

vistas à confecção de um quadro de questionamentos baseado na possibilidade de pôr em 

causa a PROPOSTA; finalmente a PERSUASÃO que se constitui de uma espécie de 

conclusão onde a posição de justificativa se desenvolve deixando bem clara a posição do 



119 

 

sujeito argumentante em frente à situação. No caso do ENEM, a persuasão se dá no momento 

em que o sujeito argumentante propõe caminhos para a solução do problema segundo o 

quadro argumentativo construído na PROPOSTA e na PROPOSIÇÃO.  

 

O impacto da escassez da água no século XXI 

 

         A escassez da água será o maior problema para a garantia da vida do ser humano 

no século XXI pelos impactos que ela causará. Quem olha para Terra, à distância, tem a 

impressão de que ela é realmente o planeta-água e que é um exagero dizer que a escassez 

desse aparentemente abundante líquido possa rarear e causar danos. 

         No entanto, 97% dessa água que à distância parece infindável é a água salgada dos 

oceanos que não pode ser aproveitada para a sobrevivência humana, porque ela não 

pode ser consumida, nem utilizada em limpezas nem na higiene pessoal. É a água doce 

que supre as necessidades vitais da humanidade, como a manutenção das atividades 

agrícolas e industriais que consomem grande parte dessa água que está nos 

reservatórios.   

         Além do consumo da água “boa” pelas atividades citadas anteriormente, há um 

outro problema: a pouca água doce disponível ainda tem que ser desperdiçada por conta 

da contaminação causada por resíduos industriais e de aterros sanitários e lixões. 

Algumas causas da crescente escassez de água são: as secas, a poluição e a má 

distribuição desse ouro líquido.  

         Como não há planejamento em relação ao saneamento básico por parte do poder 

constituído, nem sempre as regiões onde a concentração populacional é maior é aquela 

para qual os recursos hídricos são mais direcionados.  Em decorrência dessa situação, 

por causa do aumento demográfico, daqui a alguns anos haverá uma crise hídrica grave, 

que causará impactos sociais, econômicos e ambientais que, com certeza, numa corrente 

infindável, vão gerar baixa da produção de alimentos, desemprego, êxodos, etc.  

         Perante tal catastrófica situação, é importante que, de um lado, o poder instituído 

faça um planejamento apriorístico cujo fim seja melhorar a distribuição da água 

levando em consideração as regiões mais carentes dela, por outro lado, que cada 

indivíduo esteja consciente de que, apesar da quantidade de água parecer abundante no 

planeta, seu uso deve ser racional para que esse bem indispensável continue garantindo 

a possibilidade de vida humana no planeta.    
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          Sem pretender esgotar todos os pormenores teóricos que Charaudeau (2016) propõe 

para a formulação do conteúdo semiolinguístico da tríade constitutiva da ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA, isto é, da PROPOSTA, PROPOSIÇÃO e PERSUASÃO, com a 

intenção de tornar a teoria mais acessível, tentaremos aplicar na redação acima os recursos por 

ele sugeridos.  

           A PROPOSTA de Charaudeau (2016) tem o sentido de tese, ou seja, algo que se 

formula para ser justificado, refutado ou ponderado. A PROPOSTA da redação acima poderia 

ser parafraseada se se desejasse com ela continuar concordando se utilizando de recursos 

como: sinonímia, inversão de termos, variedade de conectivos, etc. Assim, a PROPOSTA “A 

escassez da água será o maior problema para a garantia da vida do ser humano no 

século XXI pelos impactos que ela causará. Quem olha para Terra, à distância, tem a 

impressão de que ela é realmente o planeta-água e que é um exagero dizer que a escassez 

desse aparentemente abundante líquido possa rarear e causar danos”      

          Poderia ser parafraseada da seguinte maneira: 

          A falta de água não está longe de ser uma das grandes dificuldades que a raça 

humana irá enfrentar no século XXI, devido aos embaraços que ela provoca na 

conservação da existência humana. Aqueles que se iludem julgando que esse 

imprescindível recurso se renova automaticamente estão equivocados.  

          A PROPOSTA da redação acima poderia anunciar uma nova direção se se desejasse 

refutar a tese de que a água vai gerar impactos na vida das pessoas: 

          Mesmo que a população continue crescendo, não há o que temer sobre a questão 

da escassez da água.  Ela é um recurso naturalmente renovável que, através do que se 

chama ciclo da água, está sempre sendo reposta na natureza.  

          O recurso da paráfrase também pode ser usado nas asserções de passagem constitutivas 

da PROPOSIÇÃO se o sujeito quisesse se mostrar engajado em defender a ideia de que a 

escassez de água realmente causará impactos na vida. Dessa forma, poder-se-iam redigir as 

asserções de passagem da seguinte forma: 

          A água que constitui 75% da Terra é a dos oceanos e não pode ser aproveitada 

devido ao seu teor salino.   Só os recursos hídricos compostos pelo que se chama de água 

doce é que conseguem manter vivas as atividades agrícolas e industriais.  Ela também é 

a única fonte que pode ser usada na limpeza em geral e na pessoal.  Em relação a essa 

água aproveitável, há outro problema que diminui consideravelmente a sua quantidade 

em nosso planeta: devido aos lixões e às contaminações dos detritos sanitários e 

industriais, a água potável está cada vez mais escassa.  As secas, a poluição e a má 



121 

 

distribuição dessa massa líquida são alguns dos motivos que explicam a sua falta 

crescente.  Essa carência é mais sentida pelas regiões que concentram grande número de 

habitantes.  Os órgãos responsáveis pela distribuição hídrica não elaboram um 

planejamento de distribuição racional da água, levando em consideração o quantitativo 

demográfico.   Os impactos que hoje já se sentem aumentarão consideravelmente nas 

próximas décadas e isso provocará prejuízos no meio ambiente, na saúde dos indivíduos, 

na indústria e na geração de empregos.  

          Se as asserções de passagem constitutivas da PROPOSTA fossem construídas com a 

intenção de refutar a ideia de que a falta de água causará impactos negativos na vida da 

população do mundo, o sujeito argumentante teria que se valer de outro tipo de procedimentos 

discursivos cujo norte seria evidenciar que a água é recurso renovável, por isso inesgotável. 

Construindo asserções de passagem para confeccionar a PROPOSIÇÃO que se seguirá a 

PROPOSTA de refutação acima construída, o candidato do ENEM poderia se valer das 

seguintes sequências assertivas: 

          Mesmo que a população continue crescendo, não há o que temer sobre a questão 

da escassez da água.  Ela é um recurso naturalmente renovável que, através do que se 

chama ciclo da água, está sempre sendo reposta na natureza. Segundo o professor Luis 

Antonio Bittar Venturi da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 

“A água não é um recurso finito, pelo contrário, trata-se do recurso mais abundante do 

planeta”.  O citado professor, depois de ter feito seu Pós-Doutorado na Universidade de 

Damasco sobre recursos hídricos, resolveu combater a ideia de que a água do mundo vai 

acabar e que os países guerrearão por ela.  O ciclo hidrológico é permanente e se dá 

através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e 

transpiração. Resumidamente, poderíamos descrever, da seguinte maneira, o 

ininterrupto caminhar hídrico: 1) o sol evapora a água dos rios, lagos, mares e oceanos; 

2) o vapor da água esfria, se condensa e formam as nuvens ou nevoeiros; 3) com muita 

água condensada na atmosfera, ela cai no solo na forma de chuva; 4) quando a chuva cai 

sobre a Terra, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis 

subterrâneos; 5) parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas 

que, depois de utilizá-la, a devolvem à atmosfera por meio do processo de transpiração; 

6) e então o processo de transformação se dá todo de novo inexoravelmente.  

         Depois de feita a proposição refutativa, o candidato partirá para as asserções de chegada 

que comporão a PERSUASÃO, isto é, o candidato proporá uma espécie de reflexão cujo 

objetivo é revalidar seu ponto de vista: 
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         Do que foi dito acima, percebe-se que aqueles que afirmam genericamente que a 

água do planeta vai acabar como se ela fosse um recurso que não se renovasse estão 

adotando uma postura alarmista. O que deveria ser incentivado é que o poder 

constituído deixe de negligenciar o abastecimento e construa uma estrutura decente de 

captação da água onde ela é mais abundante para as regiões onde ela é naturalmente 

precária.  

           A Teoria Semiolinguística sobre o modo de organização argumentativo tem muitos 

outros detalhes, no entanto, do ponto de vista holístico, a nosso ver, os postulados por nós 

estudados nesse capítulo, a saber, o duplo processo de semiotização do mundo composto de 

um lado, pela transformação do mundo em palavras —composto pelas operações de 

identificação, qualificação, ação, causação— de outro lado pela sua transação (negociação) 

entre os sujeitos da enunciação— composto pelos princípios da alteridade, pertinência, 

influência e regulação—; a conjunção dos componentes da lógica argumentativa — asserções 

de partida, asserções de passagem, asserções de chegada— com os componentes da 

encenação discursiva— PROPOSTA, PROPOSIÇÃO, PERSUASÃO—  podem fornecer um 

norte seguro para a análise das provas  do ENEM quanto ao aspecto do planejamento 

apriorístico da redação.  
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7.  METODOLOGIA 

          Segundo Fontenelle (2018), a metodologia científica deve seguir 5 (cinco) passos: a 

finalidade, o objetivo, a abordagem, o método e o procedimento. No entanto, como a nossa 

pesquisa metodológica é de abordagem predominantemente qualitativa, aqui nos 

permitiremos a falar principalmente sobre esse passo. A pesquisa qualitativa é utilizada em 

diversos campos do saber, especialmente, nas áreas das ciências humanas e da educação, em 

que o principal instrumento é o próprio pesquisador, pois a análise dos dados coletados é feita 

por ele que buscará os conceitos, os princípios, as relações e os significados dos seus insights 

na teoria por ele adotada. Fontenelle (2018) reforça que os resultados dependem inteiramente 

do esforço intelectual do pesquisador que passa a pensar e a se expressar de forma subjetiva 

sobre o assunto em questão a ponto de ter um envolvimento emocional e valorativo com sua 

pesquisa.  

        Do dito acima, não há como não concluir que, como já dissemos anteriormente, é o 

pesquisador a ferramenta principal desse tipo de pesquisa.  

 

7.1 Uma breve análise temático-discursiva 

 

Visto que, como dissemos acima, o envolvimento emocional e valorativo é 

constitutivo do nosso tipo de pesquisa, antes de passarmos para as etapas metodológicas 

propriamente ditas, gostaríamos de fazer um comentário um pouco mais extenso sobre o fato 

de que estamos totalmente de acordo com a escolha dos temas (político, social, reflexivo, 

filosófico) da prova de redação do ENEM e mais ainda como mulher que sou, o tema 

específico da persistência da violência contra nós. E no que tange a discussão que o tema 

gerou, achamos que ela foi muito produtiva, pois, a nosso ver, ela provocou dois tipos de 

reações que poderiam ser consideradas como antagônicas: de um lado, vieram à tona, 

principalmente nas redes sociais, inúmeros e descabidos comentários machistas por parte de 

homens, que variavam desde o desprezo contra a constituição física da mulher e o deboche 

reducionista de críticas ao feminismo até o discurso falocêntrico. De outro, muitas mulheres 

puderam desengasgar a voz de suas gargantas e se manifestarem contra essa vilania 

masculina.  

Essa situação nos tocou. Permito-me, por isso, fazer uma abordagem temático-

discursiva nessa altura da tese para falar das estatísticas comprobatórias da misoginia e 

explanar brevemente esses comentários feitos sobre as mulheres porque eles nos atingiram.  
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Como já foi dito anteriormente, a proposta de Redação do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) do ano de 2015 cuja temática é “a persistência da violência contra a mulher na 

sociedade brasileira” teve por objetivo mostrar a importância da discussão sobre o assunto 

colocando em evidência não só a questão da desigualdade de gênero no país, mas também, 

principalmente, mostrar como o feminicídio
33

 cresce assustadoramente.  Se em 2015, o Brasil 

ocupava a 7ª posição no ranking de países onde acontecem mais assassinatos de mulheres, 

atualmente, ocupa a 5ª posição no ranking mundial de Feminicídio segundo o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).  O país só perde 

para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de 

mulheres. Em 2018, uma mulher foi assassinada a cada uma hora e trinta minutos no Brasil e 

hoje doze mulheres são assassinadas todos os dias, em média, em território brasileiro.  

Segundo as Nações Unidas, as motivações mais comuns dos agressores envolvem o 

sentimento de posse sobre a mulher, o controle sobre o seu corpo, desejo, limitação da sua 

emancipação (profissional, econômica, social ou intelectual) e o desprezo e o ódio por sua 

condição de gênero.  

A fim de ilustrar concretamente o crescente aumento alarmante de homicídios contra 

as mulheres brasileiras, a tabela abaixo mostra o número de mortes entre os anos de 2015 e 

2018: 

Tabela 01 – Número de homicídios contra mulheres (de 2015 a 2018) 

 

Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) 

                      

           Apesar da temática abordada na proposta de redação ser do ano de 2015, podemos 

perceber, através dos dados citados acima, que a violência contra o sexo feminino ainda 

persiste e pior: vem aumentando, apesar da criação da Lei Maria da Penha, da Lei do 

Feminicídio e de juizados e varas especializados.  E já no início do ano de 2019, 

                                                           
33

 Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões da condição de sexo feminino” (por 

razões de gênero), ou seja, desprezando, memosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima enquanto 

mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do sexo masculino.  

ANOS NÚMEROS DE HOMICÍDIOS CONTRA 

MULHERES 

2015 3.777 

2016 4.201 

 

2017 4.473 

 

2018 4.539 
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acompanhamos pelos noticiários diversas histórias de rotina de violência feminina pelo Brasil. 

Segundo a ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), nos últimos 12 meses, 1,6 

milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, 

levando a ONG a concluir que, para a mulher, não há lugar seguro no nosso país. 

Ao analisar os 9 (nove) textos sobre a temática aqui discutida e também como 

colaboradora envolvida na avaliação das redações do ENEM 2015, percebemos que, segundo 

a visão dos candidatos, a razão para tamanha violência e preconceito com as  mulheres tem 

raízes históricas, culturais e ideológicas, que resultam também na cultura do machismo e no 

mito da mulher como “sexo frágil”.  Acreditamos que a banca examinadora, ao propor o tema, 

teve por objetivo refletir sobre o fenômeno como forma de combatê-lo definitivamente e, 

como já dito antes, lançar um olhar empático e humanístico sobre a questão discutida na 

proposta temática. Entretanto, o tema da redação do Enem 2015 – “A persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira” – gerou grande polêmica nas mídias sociais 

brasileiras. Mas quem em sã consciência pode ser contra a discussão desse tema social? O 

tema repercutiu em comentários realizados por usuários da rede Twitter e por alguns políticos 

considerados mais “conservadores”. Esses últimos acusaram o ENEM de fomentar ações 

feministas e incitar doutrinação ideológica. Em contrapartida, contrário a isso, muitas 

mulheres deram diversos depoimentos relatando nas redes sociais os abusos sexuais sofridos 

em silêncio, tanto na infância, como na vida adulta.  

Todos os dados e informações acima apresentados corroboram a ideia do pensamento 

machista e conservador que acompanhou o Brasil por tantos séculos e promovem a 

perpetuação da violência contra a mulher.  Fora isso, esse mesmo fenômeno se deu nos 

comentários das redes sociais a que nos referimos acima. Gostaríamos de comentar alguns 

deles para revelar que os efeitos de sentido do machismo, da indiferença e do desprezo contra 

a mulher ficam bastante explícitos para nós que vivenciamos a problemática na carne todos os 

dias. Semiolinguisticamente falando, o que queremos dizer é que, do ponto de vista do sujeito 

comunicante, pode haver uma “desapercebida” naturalização de aspectos atribuídos à mulher. 

Do ponto de vista sujeito interpretante mulher, no entanto, percebe-se que todos esses 

conceitos foram construídos ao longo de muitos séculos e que eles não têm nada de naturais.   

Passemos agora as breves análises de alguns comentários das redes sociais.  
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Figura 3 – Comentário 1 sobre o tema da prova de Redação do ENEM 2015 

 
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/redacao-sobre-violencia-

contra-mulher-gera-polemica-no-twitter.html. Acesso em: 10 fev. 2019. 

 

          Para analisar esse primeiro comentário, optamos por desmembrar suas partes a fim de 

encontrar as marcas de sentidos dos não ditos, pois muitas vezes os sentidos estão para além 

do que se encontra explícito no texto.  Segundo Orlandi: 

Quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, mas também o que está 

implícito: aquilo que não está dito e que também está significando. E o que não está 

dito pode ser de várias naturezas: o que não está dito mas que, de certa forma, 

sustenta o que está dito; o que está suposto para que se entenda o que está dito; 

aquilo a que está dito se opõe; outras maneiras diferentes de se dizer o que se disse e 

que significa com nuances distintas, etc. (ORLANDI, 2001, p. 11) 

 

          A utilização numérica da porcentagem nos mostra que o sujeito argumentante discorda 

do direcionamento da proposta da banca em relação à temática: para ele, a violência contra a 

mulher não persiste, aliás, os índices de homicídios femininos são baixos comparados ao 

número de assassinatos em geral. O uso do marcador discursivo “somente” confere uma força 

argumentativa ao enunciado, marcando um posicionamento do locutor diante da temática 

abordada na proposta de redação do ENEM.  Desta forma, podemos inferir que, para o autor 

do comentário, a discussão do fenômeno da violência não precisaria ser refletida a ponto de 

ser um tema de redação de um Exame de grande valor. Ademais, a expressão 

“enemfeminista” nos deixa clara a visão machista do sujeito argumentante: a redação não 

pode tratar de um tema voltado para a preocupação com o sexo feminino, já que para o 

comentador esse problema não existe. Ele seria só uma birra das chamadas feministas.  

            Além disso, o sujeito-argumentante ao terminar o enunciado, faz uma analogia ao 

comparar que se existem mulheres assassinadas vítimas da violência de seus parceiros, há 

também uma espécie de racismo reverso, ou seja, existe racismo de negros em relação aos 

brancos. Podemos perceber que essa manifestação é recorrente daqueles que não se 

reconhecem muitas vezes racistas.  
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Figura 4 – Comentário 2 sobre o tema da prova de Redação do ENEM 2015 

 
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/redacao-sobre-violencia-

contra-mulher-gera-polemica-no-twitter.html. Acesso em: 10 fev. 2019. 

           

 Como diz Orlandi (2001, p. 49), “não há sentido sem interpretação, e não há 

interpretação sem a presença da ideologia que é a condição básica para a constituição dos 

sujeitos e dos sentidos”. Ou seja, não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia.  

Nessa citação de Orlandi, como já dissemos, fica claro que todo dizer é ideológico e que 

muitas vezes o sujeito comunicante não conhece esse fenômeno social e acha que sua forma 

de ver o mundo é natural e a única possível. Cremos ser isso que se dá em relação ao 

enunciado acima, pois ele nos leva a inferir que, para o sujeito argumentante, “Lugar de 

mulher é na cozinha” e ainda: o sujeito relaciona a prática de lavar louça como sendo uma 

tarefa meramente feminina, deixando claro, portanto, no seu discurso, marcas da ideologia 

machista, conservadora, retrógrada sem o perceber.  Ou seja, podemos constatar que esse 

pensamento é cristalizado, naturalizado, enraizado proveniente da predominância do 

patriarcalismo. Para Feres, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas em relação à 

igualdade de gêneros em termos profissionais, ainda hoje se constata a visão ultrapassada de 

qual é o espaço destinado ao homem e qual é destinado à mulher.  Segundo Feres,  

Ainda hoje se observa, por exemplo, o domínio do espaço público por parte dos 

homens e, do doméstico, por parte das mulheres. Ainda hoje a imagem de um 

homem que cozinha, faz crochê e cuida das crianças surpreende mais do que o 

acúmulo das tarefas domésticas da mulher que “trabalha fora”, mesmo que seu 

companheiro, sem que assuma a divisão das tarefas, diga-se a favor da “causa 

feminina”. (FERES, 2018, p. 96-97) 

 

Após análise dos comentários acima, percebemos claramente que as propostas de 

redação do ENEM expressam um posicionamento valorativo diante da apresentação da 

realidade.  Se o Exame tentou “doutrinar” os estudantes – como infelizmente muitos afirmam 

– para a conscientização e problematização da violência contra as mulheres e para a atuação 

igualitária da mulher na sociedade em que ambos os sexos (masculino e feminino) desfrutem 

das mesmas oportunidades, devemos louvar a iniciativa do Exame por ter feito com que 

milhões de jovens e adultos pensassem sobre as causas e consequências da violência de toda 

ordem que sofrem as mulheres brasileiras. 
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Muitos outros comentários com o mesmo teor podem ser encontrados nos sites, vídeos 

e redes sociais que falaram da questão da prova de redação do ENEM de 2015. No entanto, 

aqui não vamos nos alongar mais, porque não é esse o propósito principal de nossa tese. 

Quisemos fazer essa digressão por conta da permissão que uma pesquisa de viés qualitativo 

nos dá e também por conta do fato de que, enquanto sujeitos interpretantes, termo-nos 

sentidos tocados diretamente pela questão. Ademais, como se verá na citação abaixo, 

acreditamos com Feres que, apesar de os sujeitos estarem assujeitados pela linguagem, cabe 

aos indivíduos reagir às conformações ditas simbólicas para propor novos horizontes sobre 

elas:  

Embora propenso às crenças e aos valores nos quais vive socialmente imerso, o 

sujeito da linguagem, produtor ou interpretante, seja um ser interativo, considera-se 

uma habilidade constitutiva do indivíduo reagir às conformações simbólicas e 

estereotipadas e propor novas perspectivas. (FERES, 2018, p. 128) 

 

          Como nossa pesquisa é de ordem qualitativa, gostaríamos de chamar atenção para o 

fato de que esse tipo de abordagem permite que o pesquisador possa fazer reflexões sobre a 

sua própria subjetividade. Julgamos importante fazer esse comentário porque, neste momento, 

podemos sair da impessoalidade científica e podemos falar um pouco sobre aspectos ligados à 

inteligência emocional. Esse tipo de momento traz a tese para mais perto do pesquisador e faz 

com que ela extrapole o mero status de tarefa a ser cumprida, já que nos é permitido falar um 

pouco de nossas emoções.  

 

7.2 Procedimentos de análise 

           

Feitas as reflexões acima, passaremos a caracterizar o corpus de nossa pesquisa. A 

nosso ver, o corpus também tem viés qualitativo: vamos trabalhar com o recorte através do 

processo da amostra, pois a amostra permite inferir características das redações do ENEM 

como um todo por meio da análise de uma parcela delas. Dessa maneira, teremos a ideia de 

tríade como norteadora das amostras:  

1- A primeira tríade por nós constituída se faz através de uma escala que começa 

nas redações com pontuação abaixo da média, continua com redações com 

pontuação dentro da média e termina com aquelas que estão com notas máximas 

ou perto de; 

2- A segunda tríade por nós constituída é de ordem quantitativa e revela o número 

de redações que serão analisadas como amostra de cada estágio da escala de 

pontuação por nós referida na tríade 1 (um). Para sermos fiéis à ideia de trindade, 
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montamos o corpus de nossa pesquisa organizado em 3 (três)  grupos: (1) 

composto por redações com nota entre 0 e 499 pontos; (2) composto por redações 

com notas entre 500 e 699 pontos e (3) composto por redações com notas entre 

900 e 1000 pontos. Os textos foram dispostos em uma escala ascendente de notas 

obtidas, de modo estratégico, a fim verificarmos não só a qualidade dos textos 

segundo os critérios exigidos pelo próprio Exame, como também as semelhanças 

e diferenças entre eles no tocante aos construtos dos componentes da Teoria 

Semiolinguística. Portanto, serão analisadas ao todo 9 (nove) redações do ENEM 

do ano de 2015.  

3- A terceira tríade por nós constituída foi abstraída da teoria charaudeauriana e 

consiste das 3 (três) etapas constitutivas do dispositivo argumentativo, a saber: 

Proposta, Proposição e Persuasão, que funcionam como etapas de uma espécie 

da macroestrutura do modo de organização argumentativo.  

4- A quarta tríade por nós constituída também foi abstraída da teoria 

charaudeauriana e consiste dos componentes da lógica argumentativa que, na 

verdade, vão funcionar como a estruturação específica dos argumentos usados 

pelo candidato na redação. Esses componentes são: a) asserção de partida, 

asserção de passagem e asserção de chegada.  

Do ponto de vista das etapas metodológicas da análise das redações, a observação por 

nós feita se dará da seguinte maneira: 

1- Primeiro, vamos averiguar se o candidato respeitou o aspecto quantitativo 

básico exigido pela banca, isto é, se a sua redação tem pelo menos 8 (oito) linhas. 

E por aí começaremos porque redações que possuem menos linhas do que esse 

número estabelecido pela banca, já são imediatamente descartadas num simples 

olhar sacádico.  

2- Segundo, procuraremos encontrar numa primeira instância o direcionamento 

dado pelo candidato à questão, ou seja, vamos constatar ou não se ele seguiu 

concordando ou refutando a proposta dada pela banca.  

3- Terceiro, procuraremos constatar se, no primeiro parágrafo, o aluno demonstra 

o domínio da coesão interfrástica para conseguir, através desse recurso, garantir 

uma coerência e coesão nas suas ideias.  

4- Quarto, procuraremos constatar se o aluno realizou entre os parágrafos 

encadeamentos lógicos através de conectivos explícitos para garantir uma espécie 

de sequência causal entre as partes do seu texto.  Toda essa preocupação com a 
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questão conectiva das redações se deu de nossa parte por conta da exigência 

explícita dos organizadores na Competência IV demonstrada na matriz de 

referência para redação do ENEM. 

Do ponto de vista do método, nossa pesquisa se insere no hipotético-dedutivo. Nesse 

método, escolhe-se um problema – que, no nosso caso, é procurar verificar se o candidato ao 

ENEM fez um planejamento apriorístico ou não para realizar a produção do seu texto – 

cria-se uma hipótese – que, no nosso caso, é a de que o aluno que faz o planejamento 

apriorístico consegue passar no Exame – para guiar a nossa análise procurando sua 

verossimilhança através da comparação das redações bem sucedidas com as que não o foram. 

E como se verá ao longo da análise do capítulo a ela destinado, foi isso mesmo que aconteceu. 

Quando comparamos as redações aprovadas com as reprovadas, pudemos verificar que as 

reprovadas não respeitaram as condições de construção de textualidade que poderiam nos 

levar a crer que houve um planejamento a priori.  

Do ponto de vista dos procedimentos, devido às características anteriores de nossa 

pesquisa, isto é, o fato de ela ser básico-estratégica e descritivo-exploratória, o procedimento 

fundamental utilizado é o bibliográfico. Foi a partir das leituras, das obras qualificadas, de 

artigos publicados da área de produção textual que levantamos nossas hipóteses tentando 

confirmá-las. Vale a pena ressaltar que, fora do material bibliográfico-específico ligado à 

aprendizagem da redação, nos utilizamos de importantes citações semiolinguísticas para 

mostrar que, quando se pensa em produção textual, se pensa fundamentalmente em situação 

real de uso em que o contrato comunicacional entre banca e candidato é o grande norteador de 

todas as escolhas linguístico-pragmáticas para aprovação do concorrente. 

Do acima dito, podemos resumir nossa pesquisa da seguinte maneira, segundo os 

passos que devem ser seguidos no capítulo de metodologia científica:  

1- Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois tem o sujeito 

investigador como principal manipulador dos dados. Aliás, é importante salientar 

que na área de humanas é frequente a pesquisa qualitativa; 

2- Do ponto de vista do método, nossa pesquisa se insere no hipotético-dedutivo, 

pois, a partir da análise de amostras, tenta-se deduzir premissas genéricas que 

poderão ser aplicadas em outras pesquisas; 

3- Do ponto de vista dos procedimentos, nos valemos dos procedimentos 

bibliográficos, como não pode deixar de ser em qualquer pesquisa, já que é da 

literatura disponível sobre as questões que envolvem o ensino da produção textual 

na escola, que nossas hipóteses, análise e conclusões foram realizadas.  
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Antes de passarmos para a avaliação dos textos dos candidatos, isto é, para análise do 

corpus, gostaríamos de deixar explicitado aqui os motivos pelos quais não optamos por 

analisar textos cujas notas foram entre 700 e 899. Em primeiro lugar, do ponto de vista 

qualitativo, não consideramos uma redação, cuja pontuação recebida foi 700, como mediana. 

A nosso ver, essa pontuação se enquadra num nível satisfatório esperado. Se tomássemos 

como exemplo as instituições escolares, cuja média fosse 50, como acontece nas escolas 

estaduais do Rio de Janeiro, um aluno com nota 70 não se enquadraria no nível mediano ou 

regular. Ele provavelmente seria considerado como um aluno de avaliação satisfatória. A fim 

de ilustrar essa nossa análise, utilizaremos como exemplo duas diretrizes para avaliação no 

âmbito da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e do 

Programa Pós-Graduação Lato Sensu em Letras da UFF.  No âmbito da rede pública
34

, é a 

seguinte a diretriz:  

Para a atribuição do conceito, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

1- Muito Bom (MB): atingiu os objetivos propostos para o período, não tendo 

necessitado de atividades específicas de recuperação paralela. Receberão esse 

conceito as notas acima de 80, 

2- Bom (B): atingiu os objetivos propostos para o período, com participação 

eventual em atividades específicas de recuperação paralela. Receberão esse conceito 

as notas entre 70 e 79; 

3- Regular (R): atingiu parcialmente os objetivos propostos para o período, 

necessitando, constantemente, de recuperação paralela. Receberão esse conceito as 

notas ente 50 e 69; 

4- Insuficiente (I): após a recuperação paralela, não atingiu os objetivos 

mínimos propostos para o período. Receberão esse conceito as notas abaixo de 50. 

 

No âmbito do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da UFF
35

, é seguinte a diretriz:  

O rendimento será avaliado pelo professor, de acordo com os critérios que incluam, 

pelo menos, a apresentação de um trabalho escrito. Serão considerados aprovados os 

alunos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) por disciplina e/ou atividade 

acadêmica.  

 

Como se pode verificar, a média exigida geralmente nas diversas instituições de 

ensino costuma variar entre 50 e 60. Portanto, um aluno que obtenha nota 70 estaria acima da 

média esperada. Em segundo lugar, não analisamos os textos de candidatos com notas entre 

800 e 899 por considerarmos esse resultado como espelho de um bom domínio do texto 

dissertativo-argumentativo, apresentando poucas inadequações conforme descrito em anexo 

pela própria Matriz de Referência para correção da Redação do ENEM de 2015. Além disso, 

                                                           
34

 Disponível em: http://www0.rio.rj.gov.br/sme/destaques/comissao/processo_avaliacao.htm. Acesso em 06 jun. 

2019 
35

 Disponível em: http://latusensuletras.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/476/2018/10/Regulamento-Geral-

dos-Cursos-de-P%C3%B3s Gradua%C3%A7%C3%A3o-Lato-Sensu-da-Universidade-Federal-Fluminense.pdf. 

Acesso em 06 jun. 2019.  
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as notas consideradas por nós como medianas (de 500 a 699) fazem parte de um grupo mais 

numeroso, conforme se pode verificar no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 4 – Notas da Redação do ENEM 2015 

 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora baseada em dados do INEP/MEC/ 2016 

                                                                                                 

            Como as redações que compõem o corpus desta pesquisa, em sua maioria, são de 

caráter sigiloso, isto é, não são de domínio público, como acontece, por exemplo, com as 

redações nota 1000, foi necessário um pedido de autorização ao INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas), a fim de que as redações selecionadas para análise fossem divulgadas 

publicamente. Fizemos o contato com o setor responsável pelo sistema das avaliações 

nacionais – DAEB (Diretoria de Avaliação da Educação Básica) que nos autorizou a 

utilização e publicação das redações que compõem o corpus de nossa tese.  Cabe ressaltar 

aqui que, em função da mudança de governo presidencial, tanto o INEP quanto o DAEB, 

sofreram diversas modificações em sua diretoria, o que dificultava, a cada contato feito, a 

obtenção do pedido realizado, para que as redações pudessem se tornar públicas. Após várias 

tentativas, pedidos e justificativas enviados aos órgãos responsáveis, em junho 2019, a 

autorização solicitada nos foi concedida, conforme consta no Anexo C desta tese.    

          Na escala a seguir, serão explicados os motivos que levaram à escolha do corpus 

descrito, seguindo uma classificação quantiqualitativa. 
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Quadro 7 - Escala das redações analisadas 

Grupo (1): Redações insatisfatórias/ insuficientes  

Foram selecionadas e analisadas por nós as redações que: 1- receberam nota zero, ou 

seja, foram desconsideradas por desrespeitarem as instruções dadas na própria 

proposta de redação do Exame (texto com menos de 8 linhas ou que não obedeceram  

à tipologia textual exigida); 2- um texto com nota inferior a 500 pontos, no caso, a 

nota obtida pelo candidato foi 440. Por isso, consideramos tais textos como abaixo 

da média, já que a prova de Redação vale 1000 pontos.  

Grupo (2): Redações medianas  

Foram selecionadas e analisadas por nós as redações que, a nosso ver, são ditas 

“medianas” por apresentarem um conhecimento mediano em relação às 5 (cinco) 

Competências exigidas na própria matriz da grade de correção do Exame de 2015. 

Essas redações se situam entre dois extremos e, se formos traçar uma média entre 0 e 

1000, a redação considerada mediana é aquela definida como o valor do meio dos 

dois valores. Para nós, em se tratando do olhar qualitativo-valorativo do pesquisador, 

consideramos como textos medianos aqueles que variam de 500 a 699 pontos, por 

isso, em nosso corpus, as 3 (três) redações selecionadas obtiveram 600 pontos. Cabe 

ressaltar aqui que, para o aluno que desejasse obter o Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio
36

, até 2016, a nota mínima exigida era que o candidato atingisse nota 

500 na redação.  Baseado também nesse critério determinado pelo INEP, deixamos 

de considerar, por exemplo, como uma redação mediana aquela que obteve 480 

pontos.  

Grupo (3): Redações notáveis  

 Foram selecionadas e analisadas por nós as redações que receberam a nota máxima 

(1000 pontos) por terem cumprido todas as exigências relativas às cinco 

Competências ou que alcançaram um excelente desempenho, chegando muito 

próximo (960 pontos) da pontuação plena. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

 

 

                                                           
36

 Entre as edições de 2009 e 2016 do ENEM, os participantes poderiam usar as notas obtidas na prova de 

Redação para conseguir o certificado de conclusão do Ensino Médio. Para tal, a nota mínima exigida era 500 

pontos.  A partir de 2017, já no governo Temer, essa certificação já não foi mais possível.  
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8. ANÁLISE DAS REDAÇÕES DO CORPUS 

Depois de termos falado da metodologia adotada para condução de nossa pesquisa, 

aqui falaremos de novo do corpus em que a metodologia será aplicada para relembrar o 

escopo qualitativo de nossa tese. Como dissemos, iremos analisar 9 (nove) redações do 

ENEM do ano de 2015.  Esse ano foi por nós escolhido, primeiro, por ser ainda muito recente 

e, talvez por causa dessa recentidade, não haja muita pesquisa já realizada utilizando tal 

corpus de redações; depois, por ser o tema desse ano – a persistência da violência contra 

mulher na sociedade brasileira – as questões que nos interessam de perto, já que, a nosso ver, 

a misoginia é o preconceito atemporal e aespacial.   

Para que possamos julgar a adequação das escolhas linguístico-textual-discursivas 

feitas pelo sujeito argumentante na situação especial de produção de texto para o ENEM, 

antes de fazermos as análises das redações, vale a pena destacar que a Teoria da 

Semiolinguística faz uma distinção importante  entre “situação” e “contexto”. Para ela, essas 

duas noções, muitas vezes, são confundidas e, por isso, merecem ser distinguidas mais 

pontualmente:  

As noções de situação e de contexto são muitas vezes confundidas. Assim, em 

trabalhos de linguística ou de didática veem-se expressões “contextos linguísticos”, 

“contexto discursivo”, “situação linguística” e “situação discursiva”, todas elas 

parecendo designar, de maneira geral, “tudo o que cerca o enunciado estudado”. (...) 

Em outros casos, propõe-se distinguir “situação” que se refere ao ambiente físico e 

social do ato de comunicação, e o “contexto”, que se refere ao ambiente textual de 

uma palavra ou de uma sequência de palavras. É esta última distinção que nos 

parece mais eficaz e, por isso, postulamos que contexto é interno ao ato de 

linguagem e sempre configurado de alguma maneira (texto verbal, imagem, 

grafismo, etc.) enquanto situação é externa ao ato de linguagem, embora constitua as 

condições de realização desse ato. (CHARAUDEAU, 2016, p. 69)    

 

Do supracitado, poderíamos dizer que, em relação à situação em que se dá a produção 

discursiva do aluno no ENEM, ou seja, de tudo que é externo ao ato de linguagem e que, ao 

mesmo tempo, constitui as condições de realização desse ato, é o fato de o candidato saber 

que será avaliado por uma banca com rígidos critérios de correção que o levará a fazer suas 

escolhas linguístico-discursivas. Caso ele assim não proceda, será penalizado com a subtração 

de pontos que poderá conduzi-lo à reprovação. Ainda sobre a Teoria Semiolinguística, 

gostaríamos de salientar que alguns postulados do modo de organização argumentativo – 

composição linear, o jogo do vai e vem, procedimentos discursivos e semânticos, etc. – serão 

propositalmente repetidos devido à sua frequente recorrência nas redações com os 3 (três) 

tipos de pontuação obtidos.  
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Antes de passarmos para análise das três primeiras redações do ENEM do ano de 2015 

que obtiveram nota abaixo da média, ou seja, inferior a 500 pontos, numa prova que vale 1000 

(pontos), é preciso lembrar que, conforme o Guia do Participante da edição de 2015, a prova 

de Redação é avaliada por, pelo menos, dois professores, de forma independente, sem que um 

conheça a nota atribuída pelo outro, de acordo com alguns critérios. Caso haja muita 

divergência na avaliação, um terceiro docente avalia o texto. Antes de irmos para a análise da 

redação escolhida, gostaríamos de refletir sobre o processo de intersubjetividade que se dá na 

instância da avaliação da banca.  Estendendo o conceito de “situação” de Charaudeau (2016) 

para situação de avaliação proposta pelos organizadores do concurso, podemos perceber que a 

encenação discursiva envolvida na constituição da banca examinadora, deseja causar o efeito 

de imparcialidade e de credibilidade ao candidato, haja vista a participação de 3 (três) 

avaliadores desconhecidos entre si que examinam as redações de forma randômica. Dessa 

forma, banca e candidato assumem configurações específicas em que está envolvido o senso 

de justiça e isenção.   

Como já dissemos no capítulo da Metodologia, nas redações serão feitas as análises 

das 5 (cinco) Competências exigidas pelo ENEM, estabelecendo-se uma relação entre elas e 

os fatores constitutivos de modo de organização argumentativo de Charaudeau, mais 

especificamente naquilo que o autor chama de dispositivo argumentativo, como já foi 

mencionado no capítulo do aporte teórico nessa tese.  Do mesmo jeito que o termo modo na 

expressão modos de organização do discurso, como já dissemos, alça a produção da 

linguagem a um patamar teleológico (final) em que as intenções do dizer o tornam um ato, 

isto é, dizer é fazer, o rótulo metalinguístico dispositivo argumentativo faz o mesmo. Segundo 

o dicionário Houaiss (2012, p. 265), o vocábulo dispositivo significa “aparelho construído 

com determinado fim ou conjunto de ações planejadas coordenadas visando a um fim”. Se 

observarmos essas duas definições da palavra “dispositivo”, podemos perceber que a ideia de 

finalidade e intenção estão presentes nelas. Isso lhe confere um viés pragmático-intencional 

de grande força, que faz com que o usuário se torne alguém portador de um plano, de um 

objetivo. É esse propósito que faz com que ele se torne um sujeito com um projeto de 

influência social num determinado quadro de ação. Em outras palavras, o usuário deve ter um 

projeto de dizer. 

Feito esse comentário, com a finalidade de realçar o aspecto pragmático-intencional 

presente na teoria charaudeauriana, procederemos à análise da primeira redação.  Como 

dissemos anteriormente, faremos isso segundo o dispositivo argumentativo de Charaudeau, 

que pode ser definido como sendo composto por 3 (três) quadros, a saber: Proposta, 
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Proposição, Persuasão. Segundo Monnerat (2010, p. 187), “a proposta corresponde a uma ou 

mais asserções que dizem alguma coisa sobre os fenômenos do mundo e que provocam 

questionamento”.  

Como o quantitativo de redações analisadas, apesar de não ser vultoso, é 

suficientemente linear para causar uma espécie de cansaço cerebral ocular, apresentaremos 

um quadro sinóptico
37

 antes da análise expandida a fim de dar uma visão panorâmica do que 

será dito na análise detalhada de cada redação. Colocaremos os quadros sinópticos antes das 

análises das redações para já apresentar ao leitor uma notícia prévia do que ele irá encontrar 

no texto analítico. Os itens presentes no quadro estão imersos na Teoria da Semiolinguística, 

porque foi esse o norte teórico predominante de nossa tese. Além disso, como já foi dito no 

capítulo da Metodologia, as redações também estão analisadas baseadas nos critérios da 

matriz de referência do ENEM de 2015, isto é, nas 5 (cinco) Competências exigidas pelo 

Exame. Portanto, no quadro sinóptico, cada Competência aparecerá com um nível
38

, que varia 

de 0 (zero) a 5 (cinco) tal qual faz a banca examinadora ao avaliar a redação do candidato. 

Em relação ao aspecto quantitativo, caso o candidato tenha atendido ao número de 

linhas exigido, escreveremos ao lado do termo “Atendido”, a palavra “sim”.  Caso ele não 

tenha atendido, aparecerá ao lado do termo “Atendido”, a palavra “não”.  Esse aspecto se 

torna importante, porque, como já dissemos anteriormente, esse é o primeiro critério para 

desclassificação do candidato. Em relação ao aspecto qualitativo, quando o candidato utilizar 

os componentes da lógica e da encenação argumentativas, ao lado do item utilizado, 

colocaremos a palavra “sim”; caso contrário, aparecerá a palavra “não”. Em seguida, como já 

dito, aparecerão as pontuações dadas em cada Competência, segundo a banca examinadora. 

Na última parte do quadro, intitulada “Comentários importantes”, caso haja um comentário 

muito especial que deva ser feito, fá-lo-emos.  

 

 

 

                                                           
37

 Tanto as imagens que reproduzem as redações dos candidatos quanto os quadros sinópticos foram 

especialmente produzidos pelo designer André Oliveira. Para maiores informações e contato sobre esse designer, 

acessar: https://atrevo.design 
38

 Os níveis, dentro de cada uma das Competências, são definidos de acordo com as seguintes pontuações:  

 nível 0: 0 pontos; 

 nível 1: 40 pontos; 

 nível 2: 80 pontos; 

 nível 3: 120 pontos; 

 nível 4: 160 pontos;  

 nível 5: 200 pontos.   

https://atrevo.design/
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8.1  Análise das redações insatisfatórias 

 

A primeira redação por nós escolhida como amostra daquelas que ficam abaixo da 

média é uma que representa todas aquelas que, de saída, sequer serão lidas, pois não respeita o 

número de linhas suficiente exigido pela banca. É certo que você pode dizer em poucas 

palavras muita coisa, como fazem, por exemplo, os axiomas filosóficos, as célebres frases dos 

pensadores da nossa cultura e os próprios provérbios. No entanto, de acordo com os 

pressupostos da Semiolinguística, podemos afirmar que todo enunciado só será considerado 

suficiente se apresentar uma adequação ao que está sendo pedido, e, nesse caso, o candidato 

sabe que a mancha preta no papel em branco deve atingir a trigésima linha da folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Figura 5 - Redação 1 Insatisfatória 
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Quadro 8 - Quadro Sinóptico Redação 1 Insatisfatória 
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Como a redação é bem curta, vamos transcrevê-la partitivamente abaixo para que ela 

possa ser lida e considerada como um escrito que pode ser avaliado, já que, no fundo, apesar 

de faltar nela a proposta de intervenção pedida pela banca, ela faz um certo sentido, visto que, 

na asserção de partida, mostra que concorda com a ideia do crescimento constante da 

violência contra a mulher; na primeira asserção de passagem, arrola os tipos de violência 

sofridos pelas mulheres;  na outra asserção de passagem composta de apenas um período, 

justifica o silêncio do mulherio em relação às barbáries físicas que vêm sofrendo ao longo de 

sua existência por causa do medo de seus agressores.  Na verdade, a nosso ver, do ponto de 

vista do dispositivo argumentativo e da sua ligação com o ENEM, o que faltou mesmo nessa 

redação foram as asserções de chegada que, para o concurso, devem ser compostas por 

sugestões de intervenção para melhorar/solucionar a problemática.  

Resumindo, dessa forma, a primeira frase da redação (“A violência contra as mulheres 

não para de creser”) pode ser considerada como uma proposta que concorda com o 

direcionamento que a banca sugere que seja dado à questão. Com ela, o candidato admite que 

a violência contra o sexo feminino ainda persiste.  A segunda frase da redação (“Cárcere 

privado pancadarias opressão psicologica prejuízos financeiros, tudo por causa do 

machismo que predomina na sociedade.”), apesar de apresentar um anacoluto e evidenciar 

desvios de concordância, poderia ser considerada uma proposição de passagem, que reforça a 

ideia presente na primeira frase. No entanto, é óbvio que do ponto de vista semiolinguístico 

no que tange à quantidade, essas proposições de passagem deveriam ser mais numerosas e 

mais bem explicadas.  

A terceira e última frase da redação (“As mulheres tem medo de denunciar seus 

companheiros agressores porque pensa que vão ser ponidas da maneira mais dolorosa”) 

sugere pela sua localização no espaço da folha que ela se trataria de uma espécie de 

conclusão, ou em termos charaudeaurianos, Persuasão. No entanto, ao ser analisado seu teor, 

verificamos que ela constituiria mais uma possível asserção de passagem. Essa primeira 

redação por nós analisada, como já dissemos, representa aquelas que já entram no rol das 

desclassificadas, por não considerar o aspecto quantitativo requerido pela situação real de uso 

em que sua produção se encontra. 

A segunda redação por nós escolhida, entre aquelas que se encontram abaixo da 

média, atende à exigência quantitativa do concurso, isto é, a redação parece satisfatória: a 

mancha preta das letras cobre quase toda a área da folha de papel em branco.  Feita tal 

ressalva, vejamos agora como a Proposta foi realizada pelo sujeito argumentante na redação 

selecionada. Esse aspecto do dispositivo argumentativo, na redação em análise, pode ser 
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considerado como inexistente, já que, na verdade, o sujeito argumentante não construiu uma 

tese propriamente dita. Esta redação exemplifica tipicamente o problema da falta de 

progressão no âmbito textual. Como poderá se ver abaixo, o início da redação do candidato 

comporta uma única ideia expressa através da cópia de trechos do texto motivador I, como 

mostra a transcrição do primeiro período da redação: “Nos últimos 30 anos foram 

assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres vítimas de violência física doméstica!” 
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Figura 6 - Redação 2 Insatisfatória 
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Quadro 9 - Quadro Sinóptico Redação 2 Insatisfatória  
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No que tange à relação entre a Proposta do dispositivo argumentativo charaudeauriano 

e a Competência II da prova (Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo em prosa), o texto do candidato não apresenta os componentes da 

lógica argumentativa, correspondentes ao gênero (modo) dissertativo-argumentativo da 

Redação do ENEM que, segundo Charaudeau teria três aspectos como elementos de base, a 

saber:  

Toda relação argumentativa se compõe de pelo menos três elementos: uma asserção 

de partida (dado, premissa), asserção de chegada (conclusão, resultado), e uma (ou 

várias) asserção de passagem que permite passar de uma a outra (inferência, prova, 

argumento). (CHARAUDEAU, 2016, p. 209)    

 

Pode-se perceber que há lacunas na apresentação da asserção de partida, como já foi 

mencionado anteriormente, quando analisamos a Proposta, na asserção de passagem e na 

asserção de chegada, das quais falaremos a posteriori.  

Além disso, em grande parte de seu texto, o aluno recorre à cópia dos textos 

motivadores, (“Nos ultimos 30 anos foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres 

vitimas de violência fisica dometica”), não respeitando as exigências do modo de organização 

em questão que está inserido numa situação comunicativa caracterizada pela punição do 

candidato caso ele não as respeite. Não se pode esquecer que o viés temático já afirma que a 

violência, durante o passar dos anos, ainda persiste, embora possa ter havido alguns avanços. 

Pode-se perceber que, em sua produção textual, o aluno não trouxe outras informações, 

conhecimentos, fatos, argumentos adquiridos a partir de sua vivência de mundo que poderiam 

figurar como asserções de passagem com fins persuasivos.   

Continuando sua redação, o candidato, no segundo período do primeiro parágrafo do 

texto, segue apenas relatando motivos que levam as mulheres a serem agredidas: “Mulheres 

relatam alguns dos motivos que levam a serem agredida, um chegam em casa embriagado 

não encontra sua esposa e isso já é o motivo para varias acressões, chutis, socus, murros, por 

todo corpo muitas já não aguenta mais mas por medo das ameaças calão se”. Do ponto de 

vista do dispositivo argumentativo e dos componentes da lógica argumentativa de Charaudeau 

(2016), já nesse ponto da redação, apesar de ainda muito inicial, o aluno deveria ter começado 

a construir uma Proposição (com asserções de passagem) que, segundo o linguista, é a 

posição que o sujeito argumentante adota em relação em relação à veracidade da Proposta. 

No segundo parágrafo do texto, “Hoje temos 2.777 presos na Lei Maria da Penha A 

violência contra a mulher continua Hoje 33,4% dos processos julgados 9715 flagrante e 
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1.577 prisões preventivas que já foram decretadas por vários tipos de violência... Mesmo com 

a Lei Maria da Penha a persistência da violência contra a mulher continua...” defende que a 

legislação específica de proteção à mulher não tem sido suficiente para combater a violência 

de gênero. Esse comentário reitera o que já está pressuposto na proposta de redação dada pelo 

Exame, não apresentando, portanto, uma progressão temática, ou seja, o texto do aluno não 

apresenta asserções de passagem, isto é, informações novas que possibilitem a progressão do 

texto, já que fica preso às informações contidas nos textos motivadores que arrolam os dados 

estatísticos que o aluno copia em sua redação.  Nesse ponto, o “vai e vem” charaudeauriano – 

que consiste em retomar certos momentos do desenvolvimento argumentativo ou anunciar 

outros para melhor captar o conjunto da argumentação – fica comprometido na medida em 

que ele permanece parado na polaridade “vem” fazendo com que a argumentação não se 

desenvolva.  

Ademais, muitas das informações apresentadas na redação do aspirante à vaga na 

Universidade foram distribuídas de forma desorganizada e com pouca articulação, uma vez 

que o produtor, como já dissemos anteriormente, não defendeu uma Proposta (asserção de 

Partida) propriamente dita.  

Para Cabral: 

Nessa perspectiva de avaliação (prova de Redação do ENEM), selecionar requer 

não apenas escolher entre os conhecimentos do produtor aqueles que servem à sua 

argumentação, mas também conhecer as estratégias argumentativas para explicitar a 

relação entre os conhecimentos selecionados. (CABRAL, 2017, p. 137, grifo nosso) 

 

Dessa forma, tudo nos leva a concluir que não houve por parte do sujeito-escritor um 

planejamento textual que o levaria a gerar, selecionar e avaliar as ideias, isto é, durante toda a 

redação que analisamos não nos foi permitido identificar a maneira como ela foi organizada 

de forma a cumprir a finalidade para qual foi escrita, ou seja, a espelhar os propósitos do 

produtor. Ao lermos a redação do sujeito argumentante, percebemos que ele se limitou ao 

processo do copiar-colar que, nessa situação, não é bem-vista, visto que, nessa etapa do texto, 

ele já deveria apresentar elementos comprobatórios ligados ao problema. 

Cabral também assevera que, antes de nos lançarmos à escrita:  

É importante conscientizar nossos alunos de que a argumentação depende, em 

grande medida, da organização do texto; da ordenação dos itens selecionados como 

argumentos, o que exige do produtor um planejamento, que: 1) inicia-se pela escolha 

dos argumentos que servem para determinada conclusão; 2) desenvolve-se, em 

seguida, pela escolha das palavras argumentativamente mais representativas, para 

reforçar ou atenuar os argumentos, marcando, por exemplo, a hierarquia entre eles 

numa escala, ou a sua equivalência numa classe argumentativa; 3) culmina com a 

redação do texto; 4) terminando por uma boa revisão (...). (CABRAL, 2010, p. 149) 
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Vale salientar que o uso dessas etapas do processo da escrita também é requerido na 

Competência IV do ENEM (Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação), sendo necessário que o sujeito argumentante 

utilize mecanismos linguísticos do pensar e do agir de forma lógica e coerente. O uso 

adequado desses mecanismos, como, por exemplo, os operadores argumentativos entre 

parágrafos, frases e palavras, é considerado uma estratégia indispensável para a argumentação 

nesse tipo de situação discursiva.  Sendo assim, podemos afirmar que esta Competência está 

bastante interligada à anterior (Competência III).  

Voltando ao Exame da redação por nós selecionada, no que tange à Competência IV, 

podemos afirmar que há um uso limitado de mecanismos linguísticos, atestável através do uso 

escasso de conectivos. A falta de pontuação em alguns períodos prejudica a organização 

textual. O texto menciona os dados da coletânea dos textos motivadores, mas não utiliza 

recursos coesivos para articular essas informações, o que pode ser constatado em todo 

segundo parágrafo, onde o aluno escreve frases soltas, desconexas: “Hoje temos 2.777 presos 

na Lei Maria da Penha A violência contra a mulher continua Hoje 33,4% de processos 

julgados 9.715 flagrantes...”.  Assim, embora o aluno não contradiga informações 

apresentadas, o sujeito interpretante (sujeito-alvo), por sua vez, provavelmente, não entenderá 

o que o produtor procura, de fato, defender, dada a ausência de uma direção para o “projeto de 

dizer”. Além disso, os períodos são longos e não ligados explicitamente por conjunções, o que 

resulta no truncamento das ideias, porque as frases não se conectam. As relações de sentido 

não progridem, não se desenvolvem. E sem as conexões de interação, o texto perde seu 

objetivo maior, a comunicabilidade, pois segundo Antunes:  

É previsível, portanto, que nenhuma palavra esteja inteiramente solta, não vinculada 

a nenhuma outra, próxima ou distante. [...] É de se esperar, no entanto, que quanto 

mais uma palavra se insere no núcleo temático do texto, isto é, no eixo de seu 

sentido principal, mais essa palavra entra em cadeia com outras e é, neste texto, uma 

ocorrência relevante. Em contra partida, ocorrências periféricas estariam àquelas 

palavras que se ligam a subtópicos menores ou secundários. [...] o mais significativo 

é, pois, reconhecer o óbvio: quem ‘manda’ na hora de escolher as palavras é o 

sentido e a intenção pretendidos na interação. (ANTUNES, 2005, p. 125-126) 

 

Sendo assim, no texto em análise, a fragilidade coesiva espelha falhas na coerência e 

na informatividade. Por isso, ao estudar a organização de um texto, é primacial observar se, na 

interação entre sujeito argumentante e sujeito alvo, há continuidade de pensamento (ou 

encadeamento de ideias), através dos elementos coesivos, “como sendo essa propriedade pela 

qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido 

ou unidade temática.” (ANTUNES, 2005, p. 47). 
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Continuando a estabelecer uma relação entre a teoria de Charaudeau e as 

Competências exigidas pela ENEM, constatamos que, no texto do aluno, já podemos observar 

que a Competência I de avaliação do Exame (I- Demonstrar domínio da modalidade escrita da 

língua portuguesa) foi feita de modo insuficiente. Além de o texto apresentar muitos desvios 

gramaticais e de convenção escrita – tais como deslizes de concordância (“mulheres relatam 

alguns dos motivos que levam a ser agredida”); pontuação (l. 3, 7, 8); escolha de registro 

informal com marcas da oralidade (“a lei Maria da penha chegou está aí” – l. 22); acentuação 

gráfica (“vitima”, l.2/ “varias”, l.6) e ortografia (“dometica, l.3/ “chutis”, l. 6/ “socus”, l.6, 

“calão se””, entre outros –, há problemas na estruturação de certos períodos, pois as estruturas 

sintáticas encontram-se comprometidas devido a cortes, que prejudicam a clareza do texto, 

principalmente por causa de problemas recidivos de pontuação, tais como a ausência de 

vírgulas em “...um chegam em casa embriaguado não encontra sua esposa em casa e isso já é 

o motivo para varias acressões, chutis, socus, murros...” e de ponto final “...por todo corpo 

muitas já não aguenta mais mas...”.  

Passemos agora para o segundo componente do dispositivo argumentativo de 

Charaudeau (2016), a que ele chama de Proposição: “A Proposição parte de um quadro de 

questionamento baseado na possibilidade de pôr em causa a Proposta”, o que depende da 

posição que o sujeito adota em relação à veracidade da proposta.  

Ao pôr em xeque a postura adotada na Proposição da prova, o sujeito-escritor pode se 

posicionar (favorável ou contrariamente), ou colocar-se de forma “neutra”, em outras 

palavras, ele poderá se mostrar nem de acordo nem em desacordo com a proposta. Caso o 

sujeito seja favorável à proposta, ele desenvolve o ato persuasivo por meio da justificativa; 

caso ele se mostre contrário à proposta, o desenvolvimento será feito por meio da refutação. 

Quando o sujeito-escritor se mantiver “neutro” diante da tomada de posição sobre a 

veracidade ou não da proposta, ele estará demonstrando ou uma sincera indecisão ou 

ignorância a respeito da proposta, ou estará usando o efeito da neutralidade como uma 

estratégia de persuasão – em que se simula a isenção e distanciamento para revelar 

imparcialidade. Assim, o sujeito, nessa atitude (real ou estratégica) de não tomada de posição, 

utiliza a ponderação, ou seja, avalia os prós e os contras e “deixa” o interlocutor decidir. 

Como já observamos anteriormente, não houve a construção de uma proposta, por 

conseguinte, acabou não havendo a construção de uma proposição. Poder-se-ia até dizer que, 

se se lançar um olhar empático na redação escolhida ou mesmo em outras do mesmo porte, 

subliminarmente, o aluno parece tomar uma posição contra a violência que a mulher sofre. 

Isso pode ser observado por marcadores discursivos que levam a perceber que o aluno está a 
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favor das mulheres, apoiando-as. Um desses marcadores está na frase “um chega em casa 

embriaguado não encontra sua esposa em casa e isso já é o motivo para varias acressões”.  

O operador argumentativo “já” – nesse caso, indicador de tempo, pois marca a antecipação 

do fato no tempo presente –  mostra que o autor do texto tem noção da insignificância das 

razões que levam a mulher a ser violentada. Um outro marcador está na frase “já não aguenta 

mais mas por medo de ameaças calão se”. Percebe-se, nessa frase, uma espécie de 

justificativa que, de certa forma, absolve a mulher que não denuncia os maus tratos que sofre: 

por medo. Observando o uso novamente do operador argumentativo “já” nesse segundo 

exemplo, percebemos a atitude do sujeito argumentante perante o enunciado que produz: ele 

apoia o combate à violência contra a mulher, já que tal situação ainda persiste e vem 

ocasionando cada vez mais o medo.   

Destacamos que o uso do marcador linguístico “já” funciona como modalizador e 

permite tornar o ponto de vista do locutor explícito. Nesse sentido, como nos diz Cabral 

(2017, p. 112), “Os advérbios já, ainda, às vezes marcam um posicionamento do locutor 

diante do enunciado. Além de funcionarem como modalizadores, cumprem importante função 

na organização e articulação de um texto”. Para Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 337) “a 

modalização se constitui, pois, como parte do fenômeno da enunciação, mas ela constitui o 

pivô da enunciação na medida em que é ela que permite explicitar posições do sujeito falante 

em relação ao seu interlocutor (...), a si mesmo (...)”. Dessa forma, podemos concluir que a 

modalização, dentre outras, é uma marca que o sujeito deixa em seu discurso e, por meio dela, 

percebemos que a tomada de posição é dada com engajamento, isto é, o sujeito argumentante, 

através do uso do modalizador “já”, deixa claro o seu posicionamento favorável em defesa da 

mulher.  

O terceiro período desse primeiro parágrafo se caracteriza pela citação quantitativa 

“332.216” de mulheres que recorrem à Lei Maria da Penha. Isso deveria fazer parte da 

proposição como uma espécie de argumento que poderia mostrar a eficácia dos dispositivos 

legais a favor da mulher. No entanto, a introdução da Lei Maria da Penha, no ponto em que 

ela foi feita pelo candidato, está sem coesão argumentativa no que tange à relação com os 

períodos anteriores.  Essa foi uma informação nova que parece figurar na redação do aluno só 

porque estava presente no texto motivador IV.  

A essa altura, o sujeito-escritor parte para o segundo parágrafo de sua redação. Do 

ponto de vista do dispositivo argumentativo de Charaudeau (2016), nesse segundo parágrafo, 

o componente Proposição deveria ser mais esmiuçado, com argumentos que justificassem as 

posições do sujeito quanto à persistência da violência contra a mulher, isto é, ele deveria 
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mostrar se está a favor, se está contra o que a mulher sofre, ou se ele não tem uma opinião 

formada sobre a questão e então, por isso, só faria a explanação de dados da realidade 

deixando ao interlocutor a tarefa de decidir. No entanto, não é isso que acontece, ele segue 

exibindo através da mesclagem dos dados presentes nos textos II e IV, o levantamento 

estatístico do tipo de violência que a mulher ainda vem sofrendo. Novamente, 

subliminarmente, ao fazer tais citações estatísticas, ele nos parece não estar a favor do que 

vem acontecendo com as mulheres. Contudo, isso fica muito disperso e só pode ser percebido 

se se lançar um olhar empático e até mesmo benevolente sobre a redação do aluno.  

Segundo o dispositivo argumentativo de Charaudeau (2016), as linhas subsequentes 

que formam o último parágrafo deveriam apresentar uma conclusão a que o autor chama de 

“fim”. O “fim” “trata-se de apresentar ou de anunciar o último momento de argumentação, ou 

de uma parte dela (que não coincide necessariamente com a conclusão da Proposta)”.  O 

aluno parece estar atento não só a isso como também a uma exigência do ENEM que diz que 

o candidato deve apresentar, em seu texto, uma proposta de intervenção para a discussão em 

questão, respeitando os direitos humanos. Sendo assim, parece que a solução por ele 

encontrada para concluir seu texto é a conclamação das mulheres para irem aos meios de 

comunicação e denunciarem sua violência e se beneficiarem com a Lei Maria da Penha. Na 

forma “vamos” encontramos um exemplo significativo da relação entre enunciado e 

enunciação: espontaneamente, quando o sujeito argumentante usa a forma “vamos” para 

chamar as mulheres a reivindicar seus direitos, o sujeito interpretante, sem estar presente na 

sala em que a redação foi feita, sabe que o candidato redator do texto é uma mulher.  

Além disso, a solução proposta apresenta algumas ações marcadas pelo modo 

imperativo: “basta” (l.20), “vamos divulgar em rádios, TVS” (l. 20), “vá a uma delegacia” 

(l.23-34), “vamos mudar esse quadro essa situação” (l. 24). Não obstante, essas ações no 

texto não estão organizadas de modo a apontar os agentes e a finalidade de forma clara e 

articulada ao texto desenvolvido. É importante salientar que, segundo o ENEM, a proposta de 

intervenção deve ser detalhada de modo a permitir ao leitor o julgamento sobre sua 

exequibilidade. Portanto, deve conter a exposição da intervenção sugerida, o detalhamento da 

ação e o modo/meio para realizá-la.  O esmiuçamento esperado nessa parte da redação do 

concorrente não atinge uma escala satisfatória na medida em que sua proposta de intervenção 

resume-se à convocação reiterada das mulheres para lutar por seus direitos. A nosso ver, pelos 

aspectos levantados acima, concluímos que o candidato não considera a redação como 

processo e que por isso não deve ter realizado um planejamento apriorístico do seu texto do 
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ponto de vista linguístico-pragmático. Dessa forma, isso pode ter sido um dos motivos que o 

levaram a não obter nota satisfatória.  

A terceira redação por nós escolhida, entre aquelas que se situam abaixo da média, não 

segue a tipologia textual exigida pela banca, já que ela se constitui de um relato de pesquisa 

sobre a violência, realizado num contexto escolar. Nesse aspecto, a banca do ENEM segue a 

tradição da tipologia dissertativo-argumentativa e não admite, como Charaudeau (2016, p. 

203), que qualquer texto poderia conter o modo argumentativo em sua composição. Para os 

examinadores do ENEM, as redações têm que evidenciar explicitamente sequências 

dissertativas estabelecidas através de conectivos indicadores de causalidade, entre outros 

aspectos. 
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Figura 7 – Redação 3 Insatisfatória 
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Quadro 10 - Quadro Sinóptico Redação 3 Insatisfatória 
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O candidato começa falando, como já dissemos, de uma pesquisa feita com jovens 

alunas do ensino médio sobre a violência contra o sexo feminino. Esse mundo escolhido para 

ser pesquisado pode dar uma amostra do problema da violência sofrido por mulheres em 

geral, no entanto, ele é muito delimitado e está circunscrito a um mundo muito pequeno. Do 

ponto de vista da proposição argumentativa, teria sido melhor utilizar-se de uma pesquisa 

mais abrangente que pudesse conter dados ligados a aspectos mais variados, tais como região, 

etnia e classe social. Esses argumentos mais genéricos acabam sendo mais poderosos, já que 

servem para um número muito grande de seres envolvidos na problemática.  Além disso, no 

segundo parágrafo, não se pode dizer que o candidato produziu asserções de passagem, já que, 

na verdade, se limitou a fazer um levantamento percentual mostrando que o tipo de violência 

mais incidente é o abuso sexual. No último parágrafo do texto, apelou para o clichê “da 

educação escolar como solução para os problemas da violência”. 

Dessa forma, a tríade charaudeauriana Proposta, Proposição, Persuasão, apesar de 

quantitativamente parecer estar presente na redação – a mancha preta no papel vai até a linha 

25 – qualitativamente, essa tríade não foi bem realizada, já que não houve a construção de 

uma Proposta que pudesse ser alicerçada por proposições com vistas à Persuasão da banca. 

Portanto, pelos aspectos apontados acima, concluímos que o sujeito-produtor não realizou um 

planejamento apriorístico para o seu texto.  

 

8.2  Análise das redações medianas 

 

Passemos a analisar as três redações por nós escolhidas que obtiveram nota média. A 

que se segue obteve 600 pontos. Se refletirmos sobre o número de pontos obtidos pela 

redação, entenderemos que a banca do concurso conseguiu enxergar o atendimento de 

algumas das competências do ENEM, já que não a desclassificou e a situou numa escala que 

ultrapassa a média básica, isto é, 500. Continuando a refletir sobre os 600, também inferimos 

que a banca, por outro lado, achou que o candidato deixou de demonstrar algumas das 

competências do exame. Acreditamos que esses dois gumes, isto é, a demonstração do 

domínio de algumas competências e a demonstração do não domínio de outras, caracterizará 

todas as redações de nota média, segundo o ponto de vista dos avaliadores. Cabe perguntar 

quais competências foram demonstradas e quais competências não o foram. 
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Figura 8 - Redação 1 Mediana
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Quadro 11 - Quadro Sinóptico Redação 1 Mediana 
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Comecemos pelas demonstradas. O candidato dá um título metafórico à redação com 

base no procedimento discursivo da comparação “Temos que regar as flores” em que a 

mulher é comparada com a flor.  

Quando discorre sobre o procedimento da comparação, Charaudeau (2016) diz que ele 

faz parte tanto da categoria da QUANTIFICAÇÃO, quanto da categoria da 

QUALIFICAÇÃO. No caso da comparação entre mulheres e flores feita pelo candidato, a 

categoria da qualificação é mais presente do que a da quantificação, visto como, ao 

estabelecer uma possível semelhança entre as mulheres e as flores, ele evidencia aspectos que 

já conferirão uma direção da proposta que irá construir sobre a perseverança da violência 

contra a mulher.    Com certeza, ao se analisar a comparação feita pelo candidato, pode-se 

perceber que ele terá uma PROPOSTA de concordância em relação ao ponto de vista da 

banca no que tange à violência contra a mulher, isto é, ele concorda que ainda são constantes 

os maus tratos contra ela. Ao usar a expressão modalizadora “Temos que” indicadora de 

obrigação e dever, o aluno faz supor que esse dever não vem sendo cumprido. Ao ler-se a 

redação inteira, pode-se dizer que o sujeito comunicante fez um planejamento apriorístico do 

seu texto e que, talvez, o título por ele dado a sua redação foi colocado ao terminar de redigi-

la, já que toda ela versa sobre a necessidade de se tratar bem a mulher.  

O título da redação do candidato funciona como uma espécie de síntese de tudo que 

será dito nas asserções de partida do primeiro parágrafo; nas asserções de passagem do 

segundo e terceiro e nas asserções de chegada do quarto. Dessa forma, na trilha do título, o 

aluno, no primeiro parágrafo transcrito a seguir, “Atualmente, no Brasil, a mulher não está 

sendo vista como os valores positivos que ela contém. A mulher não é considerada igual ao 

homem em quase todas as áreas (principalmente na área do trabalho). É como se fosse do 

sexo fraco. E por essa falta de reconhecimento e respeito muitas vezes é agredida.”, continua 

mostrando que a mulher não é valorizada como deveria, que é vista desrespeitosamente como 

sexo e frágil e que, por essa distorção de imagem sexista, acaba sendo agredida, ou seja, as 

flores não estão sendo regadas como deveriam.  

No primeiro período do segundo parágrafo do texto “Já houveram várias campanhas 

contra a violência a mulher, mas não conseguiram se quer amenizar essa prática.”,  o sujeito 

comunicante dá sequência coerente à sua opinião sobre a arrastada violência,  asseverando 

que os movimentos sociais que há longo tempo vêm acontecendo ajudaram muito pouco na 

resolução do crônico problema da misoginia que culmina na agressividade social como um 

todo.  



157 

 

No segundo, terceiro e quarto períodos do segundo parágrafo “Não há porque 

machucar, agredir, prejudicar seres da mesma espécie. A mulher também tem sentimentos. 

Sem as mulheres não teríamos um mundo tão desenvolvido quanto é hoje, então porquê 

agredir algo que faz bem?”, o sujeito-escritor assume um tom reflexivo ressaltando as 

qualidades da mulher através do uso de palavras com semas carregados de conotações 

eufóricas: seres da mesma espécie, em que faz clara crítica a homens que aderem a ideia da 

mulher costelar; sem as mulheres não teríamos um mundo desenvolvido, fazendo clara 

menção às capacidades femininas em todas as áreas. No quinto período do segundo parágrafo, 

ainda em tom reflexivo, o sujeito comunicante se mostra perplexo, assumindo que não 

consegue encontrar explicação para essa aberração sociocultural: “Não há explicação para 

isso”.  Finalizando esse parágrafo, ele já propõe que as próprias mulheres criem barreiras para 

evitarem as agressões de todas as ordens. 

No terceiro parágrafo, ainda construindo suas asserções de passagem em torno da ideia 

da mulher como uma flor, diz que caberia aos homens protegê-las, incentivá-las, amá-las e 

que, assim, essa mulher poderia desabrochar e mostrar o seu melhor: “Os homens como sexo 

forte deveriam proteger, cuidar, dar carinho. Se alguém dar carinho a uma mulher irá ver 

que pessoa boa, linda, cuidadosa, virtuosa há ali dentro”. Nas asserções de chegada que 

constituem o quarto parágrafo, o candidato conclama mulheres agredidas e testemunhas das 

agressões a denunciarem os maus tratos: “Se você conhece alguma mulher que é vítima de 

agressões comunique imediatamente a alguém de confiança, ligue para locais específicos 

para vítimas desse crime, tem que reagir, não fique calada.  A sua denúncia é de extrema 

importância pois é por causa dela que teremos um prejuízo a menos no mundo.  Faça sua 

parte.”   

Pelo analisado acima, temos a sensação de que a redação mereceria nota máxima já 

que, o candidato construiu uma PROPOSTA sobre a violência contra a mulher, isto é, 

questionou o problema, construiu PROPOSIÇÕES coerentes com seu ponto de vista e como 

PERSUASÃO propôs que o problema fosse resolvido através da denúncia que deve ser feita 

tanto pelos agredidos, quanto pelos que testemunharam a agressão. O que então, levou o 

candidato a uma nota média? Em primeiro lugar, o fato de ele ter construído um texto sem 

itens argumentativos explícitos evidenciadores da ordem lógica entre as frases e parágrafos, 

ou seja, o sujeito-escritor foi penalizado, na Competência IV, por empregar repertório pouco 

diversificado de recursos coesivos explícitos.  

Apesar de Charaudeau (2016) afirmar que a argumentação é muito mais um ato do que 

uma estruturação, a situação real de uso, a saber, a prova do ENEM, tem uma banca que leva 
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em alta consideração o aspecto formal daquilo que ela chama de texto dissertativo-

argumentativo. Fora alguns problemas de desvio da norma culta, um outro aspecto que pode 

ter sido responsável pela nota média é o uso da metáfora. Tradicionalmente, ainda se acredita 

que a metáfora é exclusiva de linguagem não argumentativa.  Apesar de isto não corresponder 

às verdades retóricas— os grandes oradores são acima de tudo grandes metaforizadores— a 

ideia de racionalidade argumentativa ainda cultivada no ENEM está muito restrita à 

estruturação organizacional dos enunciados através de encadeadores lógicos explícitos, como 

já dissemos.  

Um outro aspecto que pode ter levado a banca conferir 600 à redação analisada pode 

ter sido o tom protecionista que o candidato por vezes demonstrou em sua redação. A própria 

ideia de mulher como flor, que supõe fundamentalmente beleza, delicadeza e fragilidade pode 

ter sido vista não só como clichê, mas como uma espécie de machismo velado. A polissemia 

está em todo o lugar, nas palavras faladas e nas escritas, mas nessas últimas, a multiplicação 

dos sentidos é profusa. Por isso, apesar de se poder observar que o candidato fez algum 

planejamento de sua redação antes de escrevê-la, parece que ele não levou em conta esses 

dois aspectos característicos da prova do ENEM: a rígida estruturação organizacional do texto 

com marcadores argumentativos explícitos e a adesão aos princípios daquilo que se vem 

chamando de politicamente correto.  

Além disso, o sujeito-escritor apresenta proposta de intervenção vaga, precária em 

relação ao assunto, não apresentando todos ou boa parte dos elementos válidos esperados pela 

banca, a saber: ação, agente, modo/meio, efeito, detalhamento. Em seu texto, o candidato 

apresenta apenas o que deverá ser feito (ação) – comunicar, ligar, tomar atitudes – e não 

especifica claramente quem irá praticar tais ações, se será o interlocutor ou a pessoa agredida. 

Por isso, acreditamos que a nota atribuída à Competência V, ou seja, 40 pontos, tenha se dado 

em função desses problemas.   

Depois de analisada a primeira redação com nota média, analisemos a segunda, que 

também obteve 600 pontos.  Como vimos na análise da primeira, as redações com nota média 

são percebidas pelos avaliadores como aquelas que atenderam a determinadas competências 

do ENEM, mas que não atenderam a outras. É como se nelas existisse uma espécie de 

incipiência dissertativo-argumentativa que precisa ser aprimorada. Cabe aqui, então, na 

análise da segunda, fazermos a mesma pergunta que fizemos sobre a primeira: quais 

competências foram demonstradas e quais competências não o foram. 
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Figura 9 – Redação 2 Mediana 
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Quadro 12 - Quadro Sinóptico Redação 2 Mediana  
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           Também como se fez na primeira, começaremos pelas demonstradas. Já na primeira 

redação, começamos sua análise pelas competências dominadas pelo sujeito comunicante 

porque, a nosso ver, é através delas que poderemos concluir ou não se o aluno fez um 

planejamento da redação antes de redigi-la e ao tê-lo feito logrou pontos positivos na 

avaliação. 

A banca do ENEM vê a redação como processo e não como um ato que se inicia na 

primeira linha escrita. Para a banca examinadora, é importante observar se o aluno fez um 

trabalho de reflexão intelectual sobre o tema antes de começar a escrever. Isso fica bem claro 

na primeira instrução contida na proposta de redação que diz “O rascunho da redação deve ser 

feito no espaço apropriado”. Mesmo com a crise econômica, o concurso disponibiliza uma 

folha extra para esse momento pré-redacional que, na concepção dos organizadores do 

concurso, levaria o candidato a se sair melhor no ato de escrever. Foi por conta dessa 

concepção de redação como processo que o foco temático de nossa tese, como já dissemos, 

através da análise do produto redacional do aluno, visa a verificar se esse planejamento pré-

escritural foi realizado e, o tendo sido, se ele levou os alunos a um melhor ou pior 

desempenho.  

Voltemos à análise da segunda redação com nota média. O aluno produtor dessa 

segunda redação, como fez o outro da primeira com nota média por nós analisada, ultrapassou 

as 7 (sete) linhas que já de antemão levaria seu texto a ser considerado insuficiente. Começa o 

primeiro parágrafo fazendo uma delimitação, através do sujeito “Muitos brasileiros”, que 

circunscreve o problema da vigência da violência contra a mulher no Brasil, ligando, dessa 

maneira, seu texto ao título temático que a banca elaborou, a saber, “A persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira”.  

Os dois períodos que compõem o primeiro parágrafo — “Muitos brasileiros negam ou 

diminuem o fato de que a mulher sofre violência na sociedade. Mas pode-se perceber o quão 

a mulher é muito agredida, principalmente nas suas próprias casas”— apesar de poderem se 

reduzir apenas a um, caso, antes do conectivo “mas”, se pusesse uma vírgula, revela a 

orientação que o aluno dará a seu texto no tocante ao problema da continuação da 

agressividade contra a mulher: o candidato vai fazer uma proposta que defenderá o fato de 

que a crueldade contra a mulher persiste. Isso pode ser constatado através do modo de 

encadeamento de oposição feito pelo conectivo “mas”, que, como diz Charaudeau (2016, p. 

211), “não estabelece propriamente uma relação de causalidade entre duas partes.”, e sim 

questiona o fato expresso na primeira parte do enunciado, isto, é diz-se algo sobre “A” que 
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não corresponde a “A”.  No caso analisado, a oposição se dá assim: nega-se A (a violência), 

mas essa negação não pertence a A, isto é, a violência pode ser percebida.  

Os três primeiros períodos do segundo parágrafo— “Para mostrar que a morte das 

mulheres não é algo insignificante, nos últimos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas no país acima de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na última década. O número de 

mortes nesse período passou de 1353 para 4465”— estão coerente e coesivamente ligados ao 

primeiro parágrafo, já que a coesão linguística se faz pelo modo de encadeamento da 

finalidade expresso pelo conectivo “para”, que, segundo Charaudeau (2016), “é uma 

operação que se inscreve numa relação argumentativa de “causalidade explicativa”. Tais 

períodos, que já funcionam como asserções de passagem, reiteram/explicam que a violência 

contra mulher se dá em grande escala, isto é, comprovam o que o candidato disse no primeiro 

parágrafo.  

Para demonstrar essa crescente escala quantitativo-qualitativa dos maus tratos sofridos 

pela mulher, o sujeito argumentante apela para dados numéricos presentes no TEXTO I da 

proposta de redação. O último argumento numérico que revela o aumento do número de 

mulheres mortas se faz pelo procedimento da comparação. Para Charaudeau (2016, p. 237), a 

comparação é um procedimento do discurso que, do ponto de vista quantitativo, “ora compara 

quantidades, ora se faz uma comparação graduada de propriedades”. O candidato comparou 

quantidades para mostrar que sua tese sobre a persistência da violência contra mulher é algo 

real e crescente, ou seja, o número de mulheres mortas passou de 1353 para 4465. Ainda 

nesse parágrafo, através do conectivo “além disso”, introduz os vários tipos de violência 

sofridos pela mulher como mostra a transcrição do períodos feita a seguir: “Além disso, as 

mulheres sofreram violência de várias formas. De acordo com a Secretaria de Política para 

as mulheres, os brasileiros relatam sofrer violência física com 31,61%, violência moral com 

9,68%, violência sexual com 2,86%  e outras”.  

 O sujeito argumentante faz uso de informações presentes no TEXTO II da proposta de 

redação, com o intuito de também alicerçar quantitativo-qualitativamente, a ideia que vem 

defendendo desde o primeiro parágrafo, isto é, a violência contra a mulher no Brasil não é 

algo insignificante como alguns fazem supor. Segue a escala qualitativa descendente de tipos 

de violência sofrida pela mulher fornecida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em 

que a violência física se encontra no ápice da escala a que as outras se seguem. Percebemos 

que o sujeito argumentante seleciona bem os argumentos desde o início de seu texto até aqui, 

pois, como se viu, nas asserções de partida, propõe a tese de que a violência contra a mulher é 

fato de grande significância no Brasil, constrói proposições no segundo parágrafo que 
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funcionam como asserções de passagem de forma criteriosa, isto é, primeiro começa pela 

apresentação de dados quantitativos e continua sua argumentação, apresentando dados 

qualitativos representados pelo tipo de violência.  

No terceiro parágrafo, “Com base na lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos 

foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. Foram feitos 237 mil relatos 

de violência ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E 

estima-se que sete de cada dez vítimas que telefonam para o Ligue 180, afirmam ter sido 

agredidas pelos companheiros”, o candidato busca mais argumentos para sua proposta de que 

a agressividade contra mulher não é ficção valendo-se das informações apresentadas no 

TEXTO III da proposta, que fala do impacto em números com base na lei Maria da Penha.  

Apesar de usar os dados do referido texto da proposta, não o faz de forma 

premeditada, intencional, já que seleciona apenas dois dados do texto. Fazendo esse percurso 

argumentativo, a nosso ver coerente, sobre a situação da mulher brasileira perante as 

agressividades de toda sorte por ela sofrida e atendendo à solicitação da banca de apresentar 

proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, o candidato, no quarto parágrafo, a 

seguir transcrito: “Portanto pode-se perceber quão grave é a situação das mulheres na 

sociedade brasileira. E para diminuir ou até mesmo solucionar esse problema, deve-se 

implantar políticas de conscientisação por meio das instituições públicas, como as escolas 

Ou promover campanhas sociais com o objetivo de informar e mostrar para a população que 

a violência contra a mulher está presente no mundo de hoje.”, introduz as suas asserções de 

chegada através do uso do operador conclusivo “portanto”, seguido da retomada de sua tese 

de que a violência persiste e sugere que o problema possa ser mitigado ou até mesmo 

resolvido através da implantação de práticas e campanhas políticas de conscientização com o 

objetivo de chamar a atenção para a problemática.  

Devido ao que observamos até aqui, a nosso ver, o candidato fez um planejamento do 

seu texto antes de redigi-lo. Esse planejamento levou em conta a seleção de argumentos, sua 

gradação e até a escolha de itens coesivos interperiódicos e interparagráficos. O mesmo 

comentário feito sobre a primeira redação pode ser feito em relação a essa que agora 

analisamos: pelo acima exposto tem-se a impressão de que a redação atinge aos requisitos da 

banca. O que fez, então, com que ela não obtivesse uma nota melhor? Diferentemente da 

primeira redação por nós analisada, essa segunda apresenta os itens coesivos bem aparentes 

entre os parágrafos, ou seja, o segundo parágrafo se liga ao primeiro através da expressão de 

finalidade Para mostrar que..., o terceiro se liga ao segundo através do item coesivo “Com 

base na lei Maria da Penha” e o último ao terceiro através do “Portanto”.  Diferentemente da 
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primeira, essa segunda redação extrai mais dados dos textos motivadores. Seria esse um dos 

fatos que levou a banca a não achar que a redação estava boa? Cremos que não, pois, no que 

tange ao expediente de recorrer a dados presentes nos textos motivadores, a única instrução 

feita pela banca é a de que “a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação 

ou do Caderno de Questões terá o seu número de linhas copiadas, desconsiderado para efeito 

de correção.” Mesmo que fossem descontadas as frases em que informações dos textos 

motivadores foram copiadas, o texto ainda conteria mais de sete linhas, limite máximo para 

que se considere o texto insuficiente. O que podemos constatar é que, ao utilizar dados dos 

textos motivadores, o sujeito-escritor não desenvolve um ponto de vista em torno desses 

dados, não deixando claro, portanto, qual a tomada de posição acerca dos fatos.  

Por isso, cremos que ele (o candidato) tenha sido penalizado na Competência II. Será 

que foram os problemas de modalidade escrita formal da língua que diminuíram a pontuação 

do texto? Achamos também que não, pois tais desvios não são numerosos, e hoje já se sabe 

que a banca do ENEM não tem esse quesito como o mais relevante de todos. Isso só seria 

capitalizado com um grande decréscimo na pontuação se tais discrepâncias fossem crassas. A 

nosso ver, essa segunda redação por nós analisada conteve traços do planejamento apriorístico 

antes de ser redigida, ela pode não ter obtido nota maior por conta do cansaço dos corretores 

que por terem um contingente enorme de redações para ler, acabam se dispersando e essa 

distração faz com que algumas redações não recebam a avaliação mais precisa. 

Depois de analisadas a primeira e a segunda redações com nota média, analisemos a 

terceira. Como já foi dito anteriormente, as redações caracterizadas pelos avaliadores como 

dentro da média são aquelas que estão dentro de um desenvolvimento temático previsível, isto 

é, não apresentam uma argumentação consistente dentro do padrão esperado de um texto 

dissertativo- argumentativo e não avançam na defesa do ponto de vista defendido, mas 

também não são caracterizadas pelo domínio insuficiente desse padrão e não recorrem à cópia 

dos textos motivadores. Na redação, por nós analisada, em específico, o candidato obteve 600 

pontos, sendo 120 pontos dados a cada competência. Isso significa que, tomando como base 

que cada uma vale 200 pontos, o participante demonstra um domínio mediano em cada uma 

das habilidades exigidas pela banca. A fim de enriquecer os nossos comentários sobre a 

redação em questão e ilustrar brevemente o que aqui dissemos, segue a Matriz de Referência 

para Redação – ENEM 2015, que a situa pontualmente no nível III, isto é, o candidato 

demonstra igualitariamente o mesmo nível de domínio nas 5 (cinco) competências. Aqui, não 

iremos nos ater em discutir e avaliar cada uma das Competências contidas nessa matriz, pois 

esse não é o foco principal de nossa pesquisa.  
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Figura 10 – Matriz de Referência para Redação – ENEM 2015 

 

Fonte: INEP/MEC 
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 Antes de iniciar propriamente a análise da terceira redação, podemos perceber que a 

palavra “mediano(a)” está presente em 4 (quatro) das 5 (cinco) Competências apresentadas no 

nível III.  Queremos dizer com isso que o sujeito argumentante, do ponto de vista dos 

avaliadores, poderia ser considerado uma espécie de aluno mediano prototípico. O que seria 

esse aluno mediano prototípico? Aquele que parece estar num estágio intermediário entre o 

incipiente e o competente que, numericamente, revela-se por estar no nível 3 em relação às 5 

(cinco) competências. 
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Figura 11 – Redação 3 Mediana 
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Quadro 13- Quadro Sinóptico Redação 3 Mediana 
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Passemos, então, à análise do texto. No 1º parágrafo do texto, já em sua asserção de 

partida, ao usar a locução “em decorrência de” indicadora de causa e citar o momento 

histórico dos anos 80, esperávamos que o sujeito-escritor tivesse citado a referida data a fim 

de contextualizar o interlocutor e justificar a persistência da violência contra a mulher em 

função de algum fato ocorrido nessa data. No entanto, não é isso que ele faz. A nosso ver, ele 

usou a referida locução inapropriadamente como mostra o excerto a seguir: “As mulheres, em 

geral, em decorrência dos anos de 1980 até atualmente, sofrem cada vez mais com essa 

excessiva violência que a sociedade se põem contra elas.” Além disso, nessa mesma 

asserção, o uso supostamente anafórico do pronome demonstrativo “esse” está sem o 

referente na redação, não se reportando a que tipo de violência a mulher vem sofrendo (física, 

psicológica, sexual, doméstica...). Tal informação somente aparece no 2º período do 1º 

parágrafo.  Acreditamos que, no lugar do pronome essa, ele deveria ter usado o artigo 

indefinido uma que, na verdade, é utilizado para introduzir referentes não mencionados 

anteriormente.  

Passando para o parágrafo seguinte, no 1º período do texto, o sujeito argumentante 

inicia sua asserção de passagem com a repetição da frase já construída no parágrafo anterior: 

as mulheres sofrem cada vez mais com a violência praticada contra elas, apresentando, 

portanto, uma baixa informatividade, uma vez que informa o que já é sabido. Sabemos que a 

repetição, embora avaliada muitas vezes pelos professores de forma negativa, pode funcionar 

como uma estratégia básica de estruturação textual ou como um recurso retórico. Entretanto, 

não foram esses os mecanismos adotados pelo candidato.  O que se esperava era que essa 

retomada fosse servir para acrescentar novas informações ao texto e ao repertório do 

interlocutor, contribuindo, inclusive, para as marcas identitárias de autoria. Ademais, 

conforme afirma Koch & Elias (2016, p. 84), “o autor pode garantir os movimentos de 

repetição a fim de que seu projeto de dizer se concretize de forma coerente e imprima a 

orientação argumentativa desejada”. Contudo, na redação analisada, a repetição não teve esses 

vieses.  

Ainda nesse 2º parágrafo, o sujeito-escritor poderia se servir de dados numéricos 

apresentados nos textos motivadores para comprovar que o homicídio é um tipo de agressão 

que se sobrepõe aos outros fatores, no entanto, não é isso que acontece, como pode ser visto 

no trecho transcrito a seguir: “Um dos casos mais importantes são em relação aos homicídios 

com um elevado índice em relação aos outros fatores.” Além disso, as relações 

interperiódicas poderiam ter sido marcadas através do uso de elementos coesivos condizentes 

também ao modo de organização argumentativo, a saber: entre o 1º e 2º períodos, poderiam 
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ser utilizados os conectivos modalizadores “De fato”, “Realmente” ou “Sem dúvida”, já que a 

relação lógico-semântica entre o 2º e o 1º período avalia como verdadeiro o que foi dito antes; 

entre o 2º e 3º períodos poderiam ser utilizados os conectivos “Portanto, Sendo assim, Dessa 

forma, Por isso”, já que a relação discursivo-argumentativa extrai uma conclusão.     

Apesar de nem sempre os articuladores se encontrarem na superfície textual, 

obrigando o leitor a inferir tais relações, não podemos deixar de assinalar que uma das 

características do modo argumentativo que comumente se aponta é a presença de 

encadeadores lógico-discursivos, relacionando orações ou proposições. E, nesse aspecto, 

como já dissemos anteriormente, a banca do ENEM é muito exigente: na sua concepção, as 

marcas de coesão argumentativa têm de estar presentes tanto entre períodos quanto entre 

parágrafos, construindo a tessitura dissertativa.  

Passando para análise do 3º parágrafo da redação, o sujeito argumentante inicia sua 

asserção de passagem afirmando quais medidas para combater a violência contras as mulheres 

no Brasil e no mundo têm sido tomadas e aponta como elas têm sido feitas. Apesar de os 

períodos aqui não apresentarem informações contraditórias e possuírem um certo nível de 

organização, percebemos o mau uso da oração relativa, já que o pronome relativo não tem 

relação de sentido com o vocábulo antecedente “agressões”, como se pode vê no período 

descrito: “Com apoio dos familiares, amigos e acompanhamento médico, muitas dessas 

mulheres, conseguem denunciar essas agressões, que na maioria das vezes são agredidas 

pelos seus companheiros.”  

Apesar dos problemas citados acima, no que diz respeito às Competências exigidas, 

percebemos que eles não comprometeram a compreensão global do texto, não dificultando a 

comunicação e organização do pensamento.  Os períodos do texto, embora apresentem 

problemas de construção, são estruturados de forma satisfatória e as ideias são transmitidas 

com clareza, o que justifica a pontuação atribuída às competências III e IV.  

No último parágrafo, já em sua asserção de chegada, o sujeito argumentante constrói 

uma proposta de intervenção relacionada ao tema, mas, a nosso ver, elaborada de forma 

insuficiente, já que não explicita os agentes envolvidos ou os meios necessários para a 

concretização da ação sugerida: “colocar em prática cada vez mais a Lei Maria da Penha e 

sempre buscarem ajuda de pessoas”. Ainda que o candidato indique as finalidades implicadas 

na ação sugerida, quais sejam, “para acabar com esse tipo de desumanidade” e “para que 

essas mulheres possam novamente terem uma vida alegre, tranquila e principalmente com 

degnidade”, a forma de elaboração da proposta é incipiente por deixar uma série de aspectos 

importantes não especificados, a saber: a ação interventiva; o agente, o modo/meio de 
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execução dessa ação e seu efeito, e ainda um detalhamento da ação e/ou de seu modo/meio de 

execução. Por isso, para nós, a atribuição da nota de nível 3, ou seja, 120 pontos, não se 

justifica. Caberia, nesse caso, atribuir o nível 2, isto é, 80 pontos à Competência V.  

Feita a analise interperiódica e interparagráfica do texto, passemos à apreciação geral 

da redação.  Sabendo que o modo argumentativo é uma atividade discursiva de influenciar o 

nosso interlocutor por meio de argumentos através da apresentação e organização de ideias e 

de uma estrutura de raciocínios, percebemos que, nessa última redação por nós analisada, o 

candidato não a realizou segundo essas características por nós listadas. Como vimos, entre o 

primeiro e o segundo parágrafo, se houve uma ligação entre eles, essa se fez através de uma 

repetição não adequada: o candidato apenas reescreveu, no segundo parágrafo, a frase já 

escrita no primeiro; no segundo, a construção interperiódica ficou muito solta por conta do 

não uso dos encadeadores explícitos da argumentação; no terceiro, a atribuição de um relativo 

a um antecedente não correto demonstra um certo nível de falta de domínio de sintaxe do 

português; e, no quarto, a não especificação dos elementos básicos da formulação da proposta 

de intervenção confere a esse item um caráter de incipiência indesejado.   

O mesmo comentário feito sobre a primeira e segunda redações pode ser feito em 

relação a essa que agora analisamos: pelo acima exposto, tem-se a impressão de que a redação 

não atinge aos critérios da banca. O que fez, então, com que ela obtivesse uma nota média?  A 

nosso ver, o candidato demonstrou, do ponto de vista de uma escala quantitativo-qualitativa, 

um domínio de mediano a bom no que tange à Competência I da Matriz de Referência de 

correção que se constitui da demonstração do domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa, visto que poucos foram os desvios gramaticais apresentados. Do ponto de vista 

macroestrutural, apesar de um certo desconhecimento no uso de marcadores argumentativos, 

o candidato construiu, de forma bem distribuída, asserções de partida, asserções de passagem 

e de chegada que, respectivamente,  correspondem ao esquema macroestrutural 

charaudeauriano Proposta, Proposição e Persuasão. Portanto, a nosso ver, essa terceira 

redação por nós analisada, assim como a segunda, conteve traços básicos do planejamento 

apriorístico antes de ser redigida, sobretudo, no que diz respeito às Competências II e III.  
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8.3  Análise das redações notáveis 

 

Passemos, agora, à análise das redações que se enquadram, segundo a banca 

examinadora, no modelo de redação nota 1000, ou que atingem quase a pontuação máxima. 

Salientamos que, através de uma análise do viés semiolinguístico do modo de organização 

argumentativo, devemos levar em consideração aspectos que extrapolam os estruturais e 

linguísticos, como promove, muitas vezes, o ensino de argumentação nesse tipo de Exame. 

Conforme afirma Silva,  

(...) uma redação tem vários componentes. Antes se poderia achar que escrever era 

colocar palavras uma do lado da outra para formar frases e frases uma do lado da 

outra para formar o texto. Hoje, sabe-se que existem outros componentes além do 

linguístico: o referencial (o conhecimento do assunto), o textual (a maneira de 

organizar as ideias), o retórico (como influenciar o leitor para levá-lo a chegar a 

determinadas conclusões). (SILVA, 2017, p. 21) 
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Figura 12 - Redação 1 Notável
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Quadro 14 - Quadro Sinóptico Redação 1 Notável 
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 Passemos, então, à análise da primeira redação desse grupo, na qual refletiremos sobre 

cada parágrafo da redação escolhida, como já fizemos com as outras anteriormente, porque, 

dessa forma, podemos seguir a composição linear proposta por Charaudeau (2016), que 

programa os argumentos segundo uma certa cronologia, acompanhada de um jogo de vai e 

vem entre seus diferentes momentos, de forma a pontuar as etapas da argumentação. Sendo 

assim, vejamos a primeira redação que se inscreve num modelo de redação nota mil. 

No 1º. período do texto, temos uma proposta assertiva que serve como uma premissa: 

“A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas 

décadas.” Para comprovar essa afirmação genérica, foram utilizados, no 1º parágrafo, dados 

estatísticos, ou seja, informações concretas extraídas da realidade que transmitem maior 

veracidade ao que fora afirmado. Além disso, no último período do 1º parágrafo, a fim de 

mostrar capacidade de convencimento em relação à tese defendida, o sujeito argumentante 

expôs as provas em resposta aos “porquês” conforme orienta o Guia do Participante 

(BRASIL, 2015, p. 17): “Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por 

(graças a, devido a, em função de, porque...) ter raízes históricas e ideológicas.”  

Prosseguindo no seu curso argumentativo, no segundo parágrafo, o sujeito 

argumentante encadeia a relação argumentativa através da Proposição: “O Brasil ainda não 

conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal”, proposição essa que se 

encadeia logicamente com as asserções de partida construídas na Proposta, que já de antemão 

denunciavam que o candidato concordaria com o encaminhamento dado à questão pela banca.  

Em seguida, ele se utiliza de um procedimento discursivo que, na linguagem 

charaudeauriana, é chamado de citação. Para Charaudeau (2016), a citação não é o relato de 

fatos, dados, precisões e cifras, como usualmente se considera, mas antes se refere ao mais 

fielmente possível às emissões escritas ou orais de um outro locutor, como se pode ver na 

frase que destacamos desse segundo parágrafo da redação escolhida: “Contrariando a célebre 

frase de Simone de Beauvoir ‘Não se nasce mulher, torna-se mulher’...”. Como ainda 

acrescenta Charaudeau (2016), o procedimento discursivo da citação funciona como uma 

fonte de verdade que legitima a Proposta, mostrando que ícones da cultura mundial pensaram 

sobre a questão e emitiram sua opinião, que foi validada devido ao grande número de adesões 

que houve em relação a ela por parte dos indivíduos das comunidades humanas.  

Ainda nesse mesmo parágrafo, o sujeito-escritor reitera, através de outra asserção de 

passagem, a Proposição apresentada inicialmente: “Dessa forma, os comportamentos 

violentos contra as mulheres são naturalizados, por estarem dentro da construção social 
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advinda da ditadura do patriarcado.” Isso dá linearidade à sua composição, inclusive quando 

Charaudeau (2016) fala sobre os procedimentos de composição, ele cita a composição linear 

que teria, além das etapas da argumentação, começo, transição e fim, aquilo que ele chama de 

“o vai e vem” como já dissemos anteriormente.  E esse vai e vem é um dos responsáveis por 

dar coerência ao jogo argumentativo.  

No terceiro parágrafo, verificamos mais asserções de passagem que, segundo 

Charaudeau, se constroem através do procedimento discursivo chamado de “acumulação”. 

Esse procedimento consiste em se utilizar de vários argumentos para que eles sirvam como 

provas justificadoras das teses levantadas pelos sujeitos- escreventes. No caso da redação em 

análise, o primeiro argumento que se acumula com o anterior vem expresso pelo conectivo 

“além disso” no seguinte período: “Além disso, há o estigma do machismo na sociedade 

brasileira”. Mencionado o machismo, o candidato acumula outro argumento de cunho 

ideológico que comprova a persistência da violência contra a mulher: “Isso ocorre porque a 

ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no 

cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como 

fonte de prazer para o homem...”  

No período acima, demonstrando que tem consciência de que tudo que for dito deve 

ser justificado, o candidato, através da relação de causalidade identificada pelo uso do 

articulador lógico-argumentativo – porque – demonstra que deve iniciar o desenvolvimento 

do ato de Persuasão destinado a provar a veracidade da Proposta, ou seja, a justificá-la assim 

como também visa a unir as asserções umas às outras. Além disso, ao longo do segundo e 

terceiro parágrafos, o texto apresenta encadeamento entre as ideias e demonstra a competência 

da participante em selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e 

argumentos em defesa de um ponto de vista, desenvolvendo o tema de forma coerente e 

organizada. 

Continuando a análise dos parágrafos da redação em questão, só que dessa vez 

tentando avaliar a competência do sujeito-escritor em justificar seus argumentos, pode-se 

dizer que fica evidente a sua capacidade de “provar”, por meio das escolhas linguísticas, o 

encadeamento lógico-argumentativo construído por ele, utilizando mecanismos linguísticos 

do pensar e do agir de forma lógica, validando, assim, a argumentação. Tal observação fica 

comprovada pelo repertório diversificado de recursos coesivos, tais como:  

 “Isso se dá porque”, (2º. parágrafo) item de coesão anafórico que retoma a 

questão do patriarcado no período anterior;  
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 “Dessa forma”, (2º. parágrafo) item de coesão anafórico com função modal que 

retoma a ideia da submissão da mulher ao masculino; 

 “Consequentemente”, (2º parágrafo) item de coesão sequencial que anuncia o 

resultado da legitimação da violência contra a mulher dentro da construção social 

advinda da ditadura; 

 “Além disso”, (3º. parágrafo) item de coesão sequencial interparagráfico que 

retoma de forma resumida tudo que foi desenvolvido no parágrafo anterior; 

 “Dessa maneira”, (3º. parágrafo) item de coesão anafórico modal que retoma a 

objetificação da mulher;   

 “Por conseguinte”, (3º. parágrafo) item de coesão sequencial que anuncia o 

resultado do que foi dito anteriormente; 

 “Portanto” (último parágrafo), item de coesão sequencial conclusivo que 

arremata o que vinha sendo dito até então.  

No último parágrafo do texto, vemos, de forma clara, que o sujeito-produtor traçou um 

planejamento para a sua escrita visando à defesa de um ponto de vista previamente 

estabelecido, tal qual aparece na asserção de partida: “A violência contra a mulher no Brasil 

tem apresentado aumentos significativos”. Ao iniciar a sua conclusão, isto é, ao anunciar o 

último momento de sua argumentação, o sujeito-escritor novamente programou seus 

argumentos segundo uma certa cronologia, acompanhada do jogo de vai e vem, ao retomar à 

tese inicial, comprovando que a persistência da violência contra a mulher não consegue ser 

erradicada, uma vez que tem raízes históricas e ideológicas. Ou seja, o sujeito argumentante 

em sua asserção de chegada apresenta as causas da premissa.  

Em seguida, o sujeito-produtor parte para a sua proposta de intervenção que respeita 

os direitos humanos, em que assevera ser necessária uma mudança de atitude da mídia, a fim 

de que a capacidade de propagação de informação dos meios midiáticos deixe de ser utilizada 

para promover a objetificação e passe a ser utilizada para difundir campanhas governamentais 

que veiculem a importância de denunciar as agressões sofridas pelo sexo feminino. Ademais, 

é preciso que o Poder Legislativo elabore lei que intensifique a punição aos agressores para 

que a reincidência seja reduzida.  

Desse modo, no âmbito de uma produção textual com visada argumentativa, podemos 

afirmar que o texto do participante tem uma proposta de intervenção suscitada pela discussão 

desenvolvida ao longo da redação e se relaciona ao tema de forma bem elaborada e bem 

detalhada.   
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Vejamos agora mais uma redação que se enquadra no rol daquelas que atingiram a 

nota máxima. Analisaremos cada parágrafo da redação escolhida, como já fizemos com as 

outras anteriormente, porque dessa forma podemos seguir a composição linear proposta por 

Charaudeau (2016), composição essa que organiza o conjunto da argumentação, dividindo, 

repartindo, distribuindo os elementos do processo argumentativo como já dissemos. 

 



179 

 

Figura 13 – Redação 2 Notável



180 

 

Quadro 15 - Quadro Sinóptico Redação 2 Notável 
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No 1º período do texto, encontramos a asserção de partida através da oração “Mesmo 

com a vigência da Lei Maria da Penha, com a criminalização do feminicídio na última 

década, o aumento percentual do número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil 

persiste” (grifo nosso). Neste trecho, o sujeito-escritor compartilha com seus possíveis 

sujeitos-interpretantes que era de se esperar que, em função das medidas punitivas a quem 

comete a agressão ao sexo feminino, a violência contra as mulheres diminuísse, entretanto, 

não é o que ocorre: o número de vítimas agredidas persiste. Para justificar tal quadro, o 

sujeito-escritor aponta uma causa possível: a violação dos direitos femininos com suas raízes 

sociais e culturais. Recorre, como na redação anterior, ao procedimento discursivo de 

acumulação. Sobre esse procedimento, Perelman (2004, p. 261) corrobora a teoria 

charaudeauriana que diz “se vários argumentos chegam a uma mesma conclusão, reforçam-se 

mutuamente [...]”. Dessa forma, a união de argumentos tem o objetivo de tornar a prova mais 

consistente, produzindo um efeito de autenticidade.  

No 1º parágrafo do texto em estudo, a acumulação de argumentos se dá por gradação, 

em uma sequência de palavras – raízes em construções sociais e culturais – de maneira 

progressiva, dentro de uma mesma ideia: a persistência do aumento percentual da violência 

contra as mulheres. Garcia define a gradação como uma das três principais qualidades do 

parágrafo:  

Assim, estão evidenciadas as três principais qualidades do parágrafo (que também 

podem ser também no período): a) unidade, b) coerência, c) ênfase. (...) A 

gradação, recurso de ênfase tanto quanto propriamente de coerência, consiste em 

dispor as ideias em ordem crescente ou decrescente de importância. (GARCIA, 

2008, p. 269 e 283) 

 

Prosseguindo no seu curso argumentativo, no segundo parágrafo, o sujeito 

argumentante inicia a asserção de passagem, retomando explicitamente o argumento dado no 

parágrafo anterior: a persistência da violência contra o sexo feminino tem sua fundamentação 

na raiz social. Já de antemão percebemos que o candidato concordou com a perspectiva sobre 

o tema dado pela banca, tomando, assim, posição favorável à veracidade da Proposta 

existente.  

Em seguida, o candidato se utiliza de um procedimento discursivo da encenação 

argumentativa. Para Charaudeau (2016), os procedimentos discursivos buscam produzir certos 

efeitos de discurso (persuasão) a partir de certas categorias linguísticas, a saber: a definição, a 

comparação, a descrição narrativa, a citação, a acumulação e o questionamento. Na redação 

em questão, foi utilizada a citação como se pode ver na frase que destacamos desse segundo 

parágrafo: “A filósofa Simone de Beauvoir corrobora isso ao afirmar que ‘ninguém nasce 
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mulher, torna-se mulher’”.  Nesse ponto da análise, é importante enfatizar que o recurso da 

citação tem sido muito usado pelos candidatos e é muito bem aceito pelos membros da banca 

do ENEM. Cremos que a aceitabilidade desse processo discursivo se dá de forma tão 

unânime, porque, quando o candidato cita adequadamente os autores consagrados, ele 

demonstra que tem repertório sociocultural produtivo, tipo de repertório esse muito valorizado 

no mundo escolar.  

Ainda nesse mesmo parágrafo, o sujeito-escritor reitera, através de todas as asserções 

de passagem que compõem o parágrafo em questão, a Proposição apresentada anteriormente: 

“Os dizeres de Beauvoir revelam como a associação da figura feminina a determinados 

papéis não é condicionada por características biológicas, mas por pré-determinações sociais. 

Seguindo essa linha de pensamento, é usual, por exemplo, que mulheres que exercam 

profissões tradicionalmente associadas a homens, como a de motorista, sofram preconceito 

no âmbito de trabalho e sejam violentadas psicologicamente.” Vemos, nessa sequência, um 

dos componentes da composição linear distinguida por Charaudeau (2016), a saber: o vai e 

vem. Nas proposições de passagem acima analisadas, é o processo de retomada – constitutivo 

do vai e vem –, que é utilizado em todo o parágrafo pelo candidato. Já podemos perceber 

nesse instante, portanto, que o candidato fez uma programação apriorística da distribuição dos 

argumentos para garantir a linearidade e coerência do jogo argumentativo. 

No terceiro parágrafo, verificamos novamente dois procedimentos já utilizados pelo 

candidato anteriormente: os procedimentos discursivos da acumulação e da citação. O 

primeiro se dá através da possibilidade de se verificar que as asserções de passagem presentes 

nesse parágrafo funcionam como um elo entre a Proposta inicial e as asserções de passagem, 

que por nós já foram analisadas. Esse aspecto de acumulação é facilmente observado através 

do uso do conectivo “além disso”. E o processo de citação pode ser verificado quando o 

candidato apela para uma declaração de Pierre Bourdier. Abaixo transcreveremos o parágrafo 

analisado: “Além disso, a continuidade de práticas violentas contra a mulher é favorecida 

pelo que o pensador Pierre Bourdieu definiu como violência simbólica. Nesse tipo de 

violência, a sociedade passa a aceitar como natural as imposições de um segmento social 

hegemônico, neste caso, o gênero masculino, causando a legitimação da violação de direitos 

e/ou da desigualdade.”  

Ainda no terceiro parágrafo, visando à programação dos argumentos segundo uma 

certa linearidade, o candidato se utiliza de um componente da composição linear distinguido 

por Charaudeau (2016), a saber, os “tempos fortes”. Os tempos fortes são procedimentos que, 

no dizer de Charaudeau (2016), visam “sublinhar certos momentos do desenvolvimento 
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argumentativo para estabelecer uma hierarquia nos argumentos, imprimir um certo ritmo a 

uma argumentação um pouco longa e, por conseguinte, despertar a atenção do locutor ou do 

ouvinte.” O candidato introduz o tempo forte nas seguintes frases: “Nesse contexto, urge a 

tomada de medidas que visem mitigar a crença de que as mulheres são inferiores. Para isso, 

cabe à sociedade civil organizada, o terceiro setor, a realização de palestras que instruam 

acerca da igualdade entre os gêneros. Ao poder público, cabe instituir a obrigatoriedade de 

participação masculina em fóruns, palestras e seminários que discorram acerca da 

importância do respeito às mulheres”.  O importante aqui é observar que esses tempos fortes 

são utilizados justamente num momento em que o candidato vai atender a um dos pedidos 

principais da banca cujas palavras são: “Seu texto deverá ser redigido de acordo com a 

modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta 

de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite 

os direitos humanos.” (INEP, 2015, p. 9).   

O candidato poderia ter terminado sua redação nesse terceiro parágrafo, já que 

cumpriu a exigência da banca examinadora de apresentar uma proposta de solução para o 

problema.  No entanto, lançando mão da “descrição narrativa” que, segundo Charaudeau 

(2016, p. 239), “trata-se de um procedimento que se assemelha à comparação, na medida em 

que é descrito um fato, ou contada uma história, para reforçar uma prova ou para produzi-la”, 

o candidato recorre à história da francesa Olympe de Gouges, guilhotinada na Revolução 

Francesa por exigir seus direitos femininos, para mostrar que, se providências efetivas não 

forem tomadas, casos como o da francesa, não passarão de símbolos da violência feminina.      

Em suma, no âmbito de uma produção textual com visada argumentativa, vemos, de 

forma clara, que o sujeito-produtor mereceu a nota máxima, porque possivelmente traçou um 

planejamento para a sua escrita, organizando suas ideias de forma coesa e coerente, com 

informações relacionadas umas às outras, conforme esperado pela exigência à Competência 

III do ENEM: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e 

argumentos em defesa de um ponto de vista, desenvolvendo o tema de forma coerente e 

organizado. 

Passemos agora à análise da última redação do terceiro grupo, que obteve como 

pontuação 960 pontos. Analisaremos cada parágrafo, tal qual foi feito nas demais redações, 

porque dessa forma podemos seguir a composição linear proposta pelo próprio Charaudeau 

(2016), possibilitando a organização dos argumentos por uma certa cronologia como já 

dissemos. 
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Figura 14 – Redação 3 Notável
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Quadro 16 - Quadro Sinóptico Redação 3 Notável 
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No 1º período do texto, nos deparamos com a asserção de partida “O mito do sexo 

frágil acompanha a mulher desde que o ser humano vive em sociedade, e os efeitos desse 

pensamento errôneo e ultrapassado são sentidos desde então.” que funciona como uma 

premissa, premissa essa que já demonstra a direção que o candidato tomará em relação à 

questão que, a nosso ver, está concordando com o direcionamento que a banca já, 

subliminarmente, deu ao tema.  Isso pode ser demonstrado através do uso dos adjetivos 

“errôneo” e “ultrapassado” que determinam a palavra “pensamento”. Esses adjetivos 

desfavorecem aqueles que acreditam que a mulher é o sexo frágil. Ademais, a própria palavra 

“mito” na expressão “o mito do sexo frágil” demonstra que essa opinião sobre a fragilidade 

sexual feminina não é verídica. 

Para comprovar o ponto de vista de que a violência contra a mulher ainda persiste, o 

sujeito argumentante apresenta um argumento histórico: a consolidação do movimento 

feminista na década de 1960, como se pode ver no trecho “Ao longo da história, pouco a 

pouco, conquistas foram alcançadas através de muita luta, sobretudo na década de 1960 com 

a consolidação do movimento feminista”.  Faz tal alusão dando a entender que a violência 

contra a mulher é tão grande, que foi preciso que o mulherio se juntasse e organizasse um 

movimento político-social para reivindicar suas questões específicas.  

Ainda nesse 1º parágrafo, logo após a referência ao fato histórico, o sujeito-escritor 

reforça a ideia da permanência da violência contra a mulher dizendo que, apesar do 

desenvolvimento do movimento feminista, a mulher ainda continua sendo vítima e deve 

continuar a lutar pela igualdade de oportunidade, como se pode verificar no seguinte período: 

“Apesar disto, a tão sonhada igualdade de gênero continua distante, e o pior, a cultura 

machista continua fazendo vítimas.” Percebemos, através do conectivo “apesar de”, que a 

articulação sintática de oposição tem um efeito de quebra de expectativa, uma vez que 

prepara, com antecipação, o interlocutor para uma conclusão contrária ao inicialmente 

esperado.    

Prosseguindo o seu curso argumentativo, no 2º parágrafo, o sujeito argumentante 

inicia sua asserção de passagem retomando a afirmação inicial de que o “mito do sexo frágil” 

existe desde sempre: “Desde cedo garotos e até mesmo garotas são submetidos à uma 

sociedade em que a diminuição da mulher em detrimento do homem é algo natural e 

principalmente patriarcal”. No trecho do texto destacado acima, a retomada acontece através 

do uso do indicador de tempo “desde cedo” que reforça que a construção da ideia da 

debilidade do sexo feminino já acontece na infância; por sua vez, o denotador de inclusão 
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“até mesmo” mostra que a construção da ideia da fragilidade sexual das mulheres atinge até 

as próprias meninas que passam a acreditar numa espécie de vulnerabilidade constitutiva e 

natural que não pode ser superada. Através da utilização do advérbio “principalmente”, o 

candidato denuncia que o patriarcado é o grande responsável pela submissão da mulher.   

A partir da análise dos marcadores linguísticos feita acima, também nessa redação, 

percebemos que o ponto de vista defendido pelo candidato concorda com a temática levantada 

pela banca examinadora, tomando, assim, posição favorável à veracidade da Proposta 

existente. Aqui cabe refletir se a direção sugerida pela banca é responsável por dois 

fenômenos recorrentes que vimos observando na nossa análise das redações que obtiveram 

nota satisfatória, a saber: 1- a percepção da condução do assunto feita pela banca faz com que 

o candidato direcione sua Proposta, Proposição e Persuasão na mesma direção insinuada 

pelos examinadores, pois assim eles irão obter uma nota satisfatória; 2- o fato de que, se o 

primeiro fenômeno for verdadeiro, nunca poderemos saber se realmente o candidato tem da 

questão a visão que expôs, ou se ele só a expõe do jeito que fez por interesses na aprovação.  

A partir desse segundo parágrafo, já é possível notar o procedimento do jogo do vai e 

vem, típico, como já sabemos, da composição linear através da retomada de certos momentos 

do desenvolvimento argumentativo, como se pode verificar na asserção de passagem: “Desde 

cedo garotos e até mesmo garotas são submetidos à uma sociedade em que a diminuição da 

mulher em detrimento do homem é algo natural e principalmente patriarcal.” em que se 

retoma a premissa inicial da cultura machista na formação da sociedade brasileira em 

decorrência dos efeitos do mito do sexo frágil. Tal procedimento discursivo – o jogo do vai e 

vem – conduz para uma sequenciação lógica e clara das ideias, garantindo a linearidade e 

coerência na construção argumentativa.  

Dentro ainda do segundo parágrafo, no último período do texto, o sujeito-escritor 

utiliza mais um dos procedimentos da encenação argumentativa: o procedimento discursivo 

da comparação por semelhança, ao elencar os diversos tipos de violência a que as mulheres 

são submetidas: “A violência contra a mulher não se caracteriza somente por meio de 

agressão física, ela está presente no cotidiano em piadas de conotação sexual, agressão 

verbal e psicológica, entre muitas outras”. No âmbito da argumentação, a comparação é 

utilizada para reforçar a prova de uma conclusão ou de um julgamento, produzindo um efeito 

pedagógico (comparar para ilustrar e fazer compreender melhor) quando a comparação é 

objetiva; ou um efeito de ofuscamento (desviar a atenção do interlocutor para um outro fato 

analógico que, por ser semelhante ao outro, impede que se examine a validade da prova) 

quando a comparação é subjetiva (CHARAUDEAU, 2016, p. 237).  
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No trecho citado anteriormente, a comparação por semelhança põe em evidência uma 

extensão e podemos comprovar tal afirmação através do vocábulo gramatical “somente” e 

pela expressão “entre muitas outras”. O emprego do procedimento discursivo da 

comparação, muitas vezes, parece revelar o conhecimento sobre o tema e a habilidade do 

participante em buscar persuadir não por meio das diferenças, talvez mais visíveis ao sujeito 

alvo, mas pelas semelhanças.  Finalizando o período, através da asserção de passagem “É 

preciso dar um basta nisso”, além de já percebermos um indício de ação interventiva para o 

problema discutido, foi utilizado, como nas redações anteriores, o procedimento de 

composição linear “tempos fortes”, em que o sujeito argumentante destaca o que julga ser de 

fundamental importância para dar fim na persistência da violência contra o sexo feminino.  

No terceiro parágrafo, o sujeito-escritor já inicia sua asserção de passagem 

apresentando explicitamente mais indícios de uma proposta de caráter interventivo ao propor 

que a persistência da violência contra as mulheres deva ser combatida por meio de novas leis 

e estudada desde a raiz: “A persistência da violência, sem dúvida, pode e deve ser combatida 

por meio de leis.” Logo em seguida, percebemos novamente o procedimento argumentativo 

da composição linear que permite a localização das diversas articulações do raciocínio 

argumentativo, como acontece na presença dos tempos fortes, através da utilização do modo 

verbal imperativo – deve-se – e do advérbio “urgentemente” como se pode ver no trecho 

“Mais do que prevenir e controlar as garotas no modo de se vestir e comportar, afim de 

evitar julgamentos e agressões dos mais variados tipos, deve-se urgentemente educar os 

garotos desde cedo para que haja a desconstrução de paradigmas”. Ainda, nesse excerto, 

vemos também marcas de repertório sociocultural produtivo quando o sujeito argumentante 

cita que se deve combater a cultura do estupro, ou seja, combater o pensamento de que a 

exibição do corpo feminino (roupas curtas, transparentes, sensuais, etc.) justifica a prática de 

violência sexual contra a mulher.  

Nesse mesmo parágrafo, isto é, no 3º, o candidato passa da asserção de passagem à 

asserção de chegada novamente apontando propostas interventivas para enfrentar o problema 

abordado pela temática do texto. Para ele, a escola e a família devem, por meio da educação, 

combater a cultura do machismo tão enraizada desde cedo na vida de garotos e garotas. 

Podemos perceber que a proposta de intervenção não coincide necessariamente com o último 

parágrafo da redação, o sujeito-escritor já antecipa no terceiro parágrafo qual seria a possível 

solução para erradicar ou minimizar a persistência da violência contra a mulher.  

No quarto parágrafo do texto, ao anunciar o último momento de sua argumentação, o 

sujeito-escritor novamente programou seus argumentos segundo uma certa cronologia, 
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acompanhada do jogo de vai e vem, ao retomar à tese inicial, comprovando que persistência 

da violência contra a mulher só terá fim se for feita a desconstrução de paradigmas enraizados 

na cultura machista e no mito da mulher como sexo frágil, argumentos com que o candidato 

iniciou a discussão do tema, como se pode verificar no seguinte trecho: “Diante disso, surge o 

papel do homem em se conscientizar e perceber o seu privilégio histórico. Não há a 

necessidade de temor. São as mulheres que ganham menos desempenhando a mesma função, 

são as mulheres que são agredidas por serem mulheres.”  Ou seja, o sujeito argumentante, 

em sua asserção de chegada, apresenta as causas da premissa. E fecha a sua Proposta com a 

afirmação de que a igualdade de gênero tem mesmo que existir por uma questão de justiça, 

que, na sua redação, é expressa pelo sintagma “condição de justiça”: “A igualdade feminista 

não será, à exemplo do machismo, a dominação de um sexo sobre outro. Será sim, a condição 

da justiça.” 

Desse modo, no âmbito de uma produção textual com visada argumentativa, podemos 

afirmar que o candidato apresenta consistência na organização das ideias e, principalmente, na 

relação entre as informações, fatos e opiniões autorais. Autoria essa em que o sujeito-escritor 

apresenta um planejamento apriorístico estratégico – e que se mostra subjacente no texto final 

– que consegue cumprir com êxito o que foi programado de maneira organizada e consistente.  

A nosso ver, como o texto do participante, apesar de demonstrar bom domínio da 

modalidade escrita formal da língua, apresenta alguns desvios sintático-gramaticais e 

ortográficos, – que se podem constatar nas linhas 7 (“pais”), linha 8 (“à uma” e “em 

detimento”), linha 17 (“afim de”), –  por isso, não foi atribuída nota mil à redação.     
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 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sempre que concluímos um trabalho que parece constituir um trabalho final temos a 

sensação de que, na verdade, estamos finalizando apenas uma etapa que deverá ser continuada 

ao longo de uma qualificação contínua que vimos buscando desde o início da nossa vida 

escolar. Nunca se acabará definitivamente uma pesquisa, ela apenas abre mais um veio para a 

continuação do estudo e da reflexão de questões que permaneceram em aberto pela própria 

natureza do trabalho intelectual reflexivo. Como ressalta Antunes (2016, p. 14), “é normal 

acontecer de toda obra ter um caráter de incompletude, na medida em que se espera a 

participação reflexiva, crítica e criadora de cada professor (pesquisador) que atua no exercício 

do ensino de língua”. Portanto, trata-se de uma proposta de reflexão que traz uma espécie de 

expectativa de uma continuidade que irá se dar a partir de cada leitura, em cada avaliação e 

reformulação empreendida pelo leitor (pesquisador).   

No que tange à questão dos limites do conhecimento, é importante assumir que eles 

realmente têm limite. A ideia de que toda pesquisa é completa, porque se completa um grau 

de escolaridade, como o Doutorado, por exemplo, é enganadora e simplista.  Marcelo Gleiser, 

físico e cientista, num trecho de sua entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, 

quando fala da questão dos limites do conhecimento humano, se utiliza de uma metáfora que 

vale a pena aqui ser transcrita, porque retrata um aspecto muito importante da filosofia da 

ciência: 

Então, a metáfora que eu faço com relação a esse processo contínuo de descoberta é 

a seguinte: imagine que você é um alpinista. Então você vai e sobe uma grande 

montanha. Para você, é o maior sucesso e por isso fica feliz da vida. Quando se 

chega lá, há duas opções: dizer que a missão foi cumprida e descer, ou pode olhar 

em torno e ver que tem uma porção de montanhas mais altas ainda para se escalar. 

Para mim, o processo é esse. Estamos sempre em busca dessas novas montanhas. E 

essa noção que existe uma resposta final, em vez de enriquecer o conhecimento, ela 

empobrece o conhecimento. Porque é justamente o não saber, a ideia de estar sempre 

buscando, que nutre nossa curiosidade. (GLEISER, 2014, p. 1)  

 

Feita tal reflexão sobre a impossibilidade de se atingir a completude, decidimos fazer 

as considerações finais de forma panorâmica, isto é, vamos fazer uma espécie de passeio por 

todos os capítulos de nossa tese, abordando aspectos reflexivos sobre eles.   

No início desta pesquisa, levantamos os motivos que levaram ao seu desenvolvimento, 

além de termos feito reflexões iniciais sobre a questão da redação, em geral; e nos concursos, 

em particular, e nela colocamos o resumo do que aparecerá em cada capítulo da tese.  

No capítulo intitulado “ENEM: origem e transformações”, fizemos, como já dissemos 

nas considerações iniciais, um histórico sobre o ENEM, desde a sua criação até os dias de 
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hoje. Se refletirmos sobre esse capítulo, o que nos chama atenção é o fato de que, ao longo do 

seu desenvolvimento, o ENEM deixou de ser uma política de governo e passou a ser uma 

verdadeira política pública de Estado, visto que perdura entre os vários governos, numa 

tentativa de democratizar as oportunidades de acesso ao ensino superior. Além disso, nos seus 

primeiros dez anos de existência, quando o objetivo do Exame era aferir os conhecimentos 

adquiridos ao longo da educação básica, o ENEM era uma prova clássica, de um vestibular 

tradicional. Já, a partir de 2009, quando o Exame passou a ser denominado de Novo Enem, 

ele assumiu uma nova configuração, passando por reformulações não só em sua estrutura 

(número de questões, por exemplo), mas principalmente na reorganização de seus conteúdos.  

No capítulo intitulado “O ensino da escrita”, vimos que, durante muitos anos, diversos 

estudos, pesquisas e até manuais, na tentativa de sanar a dificuldade para se redigir um texto, 

sobretudo o dissertativo-argumentativo, foram produzidos, e que, na sua evolução, a redação 

passou a ser considerada como processo. Buscamos fazer uma breve incursão histórica na 

perspectiva sob a qual a escrita era tratada num momento mais pretérito (composição e 

redação escolar) e como é tratada hoje em dia (produção textual), ou seja, tentamos mostrar 

que o ensino escolar da produção de textos mudou e evoluiu no decorrer dos séculos.  Além 

disso, vimos também ser o planejamento apriorístico o protagonista do processo da atividade 

de escrita, já que, através dele, é possível se chegar ao sucesso da escrita do texto dissertativo-

argumentativo. 

No capítulo denominado “A redação no ENEM: um gênero do discurso”, refletimos 

sobre a delicada questão dos gêneros salientando que, do ponto de vista da nomenclatura e 

fundamentalmente da diferenciação entre “gênero” e “tipo”, a discussão ainda precisa ser 

aprofundada, para que se possa estabelecer uma definição mais precisa sobre o próprio 

conceito de gênero, já que, às vezes, ele se confunde com o conceito de “tipo”. Nesse 

capítulo, falamos de uma proposta feliz feita por Charaudeau no que tange à preferência de 

usar a palavra modo no lugar de gênero ou tipo. Essa proposta coerente com o recorte 

pragmático característico da Semiolinguística despe as coleções textuais de sua característica 

de estaticidade e as reveste de um dinamismo que a intenção influenciadora mediada pelo 

contrato de comunicação passa a ser a função central da linguagem. Com isso, podemos 

considerar a dissertação argumentativa, foco da nossa tese, como um gênero textual, já que ela 

é um modo presente numa coleção de textos que só existem a partir da predominância da 

dissertação argumentativa.  Nesse capítulo, corroborando o que acabamos de dizer, fizemos 

um levantamento de rótulos metalinguísticos usados por Charaudeau que trazem em si o sema 

de dinamismo atual – atual aqui no sentido daquilo que é concernente ao ato. Dentre outros 
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rótulos existentes, falamos dos seguintes: 1- sujeito argumentante, sujeito interpretante, 

sujeito comunicante, todos formados pelo sufixo –ante indicador  de sujeito agente realizando 

o processo; 2- encenação discursiva, dispositivo argumentativo, ato de persuasão, 

procedimentos da encenação argumentativa e modos de organização do discurso em que fica 

claro o diálogo por dissonância com a metalinguagem dos fazeres linguísticos imanentes em 

que os sujeitos são abortados da reflexão. Aqui, ao contrário, desloca-se a atenção do objeto 

linguístico para o realizador da língua. Dessa forma, a teoria se insere definitivamente na 

Pragmática.   

No capítulo intitulado “Aporte Teórico”, adotamos como base os postulados 

fundamentais da Teoria Semiolinguística, criada por Patrick Charaudeau: uma teoria que 

compreende o ato linguageiro como um fenômeno que se constitui na relação entre o 

linguístico e o extralinguístico como, de alguma forma, já dissemos. No que tange às 

propostas charaudeaurianas, é o modo de organização argumentativo que nos interessou de 

perto, pois além de ser a modalidade escrita exigida pelo ENEM, acreditamos que a 

Semiolinguística, à luz de seus pressupostos e componentes, dá contribuição pragmática ao 

ensino da argumentação. A teoria charaudeauriana, como muitas outras, é rica e ampla, 

contendo uma série de categorias nucleares que são minuciosamente subdivididas em itens 

pontuais que ficam disponíveis para o pesquisador, abrindo um leque bastante grande de 

possibilidades que podem, de alguma forma, atingir as questões por ele estudadas. Contudo, 

essa disponibilidade de muitos pressupostos teóricos gera uma espécie de amplitude teórica 

abundante que faz com que o pesquisador tenha que ser seletivo em frente a esse vultoso 

“cardápio teórico”. Aliás, a operação de seleção e seletividade faz parte do rol de tarefas do 

pesquisador que tem que focar os aspectos da teoria que estão mais ligados ao seu interesse de 

estudo. No próprio capítulo intitulado Modo de organização argumentativo, Charaudeau, à 

guisa de ilustração dos minuciosos procedimentos argumentativos, expostos ao longo de todo 

capítulo, tenta aplicá-los a um texto para mostrar a eficácia de sua teoria. No entanto, 

justamente por conta do detalhismo de sua teoria, ele opera recortes seletivos nessa análise 

ilustrativa, tomando providências que são necessárias em qualquer análise. Por conta da 

consideração por nós feita acima, é que, no nosso capítulo do aporte teórico, operamos os 

recortes teóricos necessários segundo a nossa preocupação focal que foi a análise do modo de 

organização argumentativo representado pela texto dissertativo-argumentativo do ENEM. 

No capítulo intitulado “Metodologia”, além de falarmos desse importante 

procedimento para a pesquisa científica, classificamo-na no que diz respeito à abordagem, ao 

método e ao procedimento. Sendo ela uma pesquisa predominantemente qualitativa, 
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fundamentada em um levantamento bibliográfico dos estudos acerca da linguagem 

argumentativa, permitimo-nos fazer uma breve análise  discursivo-reflexiva sobre a temática 

abordada na prova de redação do ENEM do ano de 2015, já que nos sentimos tocados pela 

proposta em questão. Além disso, analisamos o corpus por nós escolhido à luz dos 

pressupostos da Teoria Semiolinguística, na busca de constatar ou não se houve um 

planejamento apriorístico por parte dos candidatos.  

No capítulo intitulado “Análise do corpus”, analisamos 9 (nove) redações do ENEM 

do ano de 2015, por ser essa edição que abordou um assunto que nos tocou mais diretamente. 

Cada redação foi analisada, segundo o modo de organização do discurso argumentativo, 

proposto por Charaudeau (2016), conforme, principalmente, dois postulados: 1- quanto ao 

dispositivo argumentativo, cuja composição pragmática, como já dissemos anteriormente, se 

dá através da Proposta, Proposição, Persuasão; 2- quanto à organização da lógica 

argumentativa, cujo aspecto pragmático se dá através dos elementos de base da relação 

argumentativa, isto é, asserção de partida, asserção de chegada e asserção de passagem.  

Isto posto, poderíamos considerar as seguintes reflexões holísticas:  

1- No percurso de desenvolvimento do ENEM, percebemos que houve uma 

migração de uma abordagem absolutizadora, que considerava como único uso 

linguístico legítimo a língua culta/padrão para uma abordagem relativista, 

inclusive demonstrada no próprio rótulo metalinguístico que passou a ser usado 

como orientador da feitura das redações, a saber, modalidade escrita formal da 

língua. Esse tipo de reflexão se deve à constatação que fizemos ao observar a 

exigência feita no enunciado das provas de Redação, dos anos de 1998 até 2018. 

As propostas de Redação do ENEM, de 1998 até 2014, vieram solicitando ao 

candidato a produção de um texto dissertativo-argumentativo de acordo com a 

norma culta ou padrão da língua portuguesa. Durante 17 anos, esses rótulos se 

alteraram nas provas. Somente a partir de 2015, começou-se a exigir a modalidade 

formal da língua. A nosso ver, essa variação metalinguística não foi à toa: saímos 

da norma culta ou padrão, que era a considerada como bela, consagrada, perfeita, 

pura, ideal, cuja escrita era erudita e de renome (representada pelos doutos, 

políticos, religiosos, juízes), para a modalidade formal escrita da língua 

portuguesa, que é a mais próxima de uma visão sociointeracionista de língua, 

adequada à situação real de uso. Segundo Faraco (2014), essa mudança, nas 

provas de Redação do ENEM, tem pertinência por 2 (dois) motivos: 1º - somos 

ainda uma sociedade com baixo índice de escolaridade e, consequentemente, 
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baixo índice de letramento; 2º - estamos avaliando um jovem de 17 e 18 anos, que 

é solicitado a escrever um texto num espaço relativamente curto de tempo, sob o 

estado de tensão característico dos exames, sem consulta a nenhum instrumento 

de que normalmente se utiliza quem escreve, e o mais grave: um jovem a quem o 

sistema escolar nem sempre forneceu uma educação digna ou de qualidade.   

2- Essa abordagem relativista possibilita a migração do valor que, no início do 

concurso, era dado à variedade diastrática hegemônica detida pelos falantes de 

classe média, para a variedade diafásica, em que mais importante do que o uso das 

estruturas consagradas pelas gramáticas é a possibilidade de se perceber que, 

mesmo usuários não pertencentes à classe média, podem demonstrar uma espécie 

de capacidade de escolhas linguísticas em função do contexto comunicativo no 

qual eles estão inseridos. Dessa forma, independente da camada social do sujeito 

falante, ele fará escolhas distintas, de acordo com os seus interlocutores, com a 

situação em que se encontra para atender a uma finalidade específica. Logo, mais 

importante do que concordância, regência, colocação, passa a ser a possibilidade 

de se constatar que o aluno tem a noção de que, em determinadas situações, o 

monitoramento de sua linguagem deve ser maior. Haja vista que foi justamente 

nesse momento evolutivo do ENEM que a Competência I, que avalia o uso da 

modalidade formal da língua, passa a adquirir uma importância secundária, visto 

que um dos aspectos mais importante passou a ser a definição de um projeto de 

dizer no interior de seu texto.   

3- Essa abordagem relativista também promove uma mudança de foco na 

concepção do conceito de “cultura”, principalmente em relação às propostas 

temáticas do Exame. Como mostramos no capítulo da Metodologia, no início do 

ENEM, os temas eram assépticos no sentido de não contemplarem a diversidade. 

Os temas mais cotados da época eram sobre a preservação do meio ambiente, 

movimento migratório, o direito de votar, o poder da leitura, etc. Temas ligados às 

questões ditas das minorias não eram contemplados nesse tipo de concurso. Isso 

dificultava que pessoas que não detentoras da cultura hegemônica fossem, de uma 

certa forma, identificadas nos assuntos sobre os quais deveriam tratar. Com a 

evolução do concurso, as minorias começam a ganhar espaço nos temas das 

provas, passam a ser alvo de estudo escolar e, por isso, passam também a dar 

ânimo a um grupo de pessoas que poderiam fazer uma prova com conhecimento 

de causa por viverem a problemática referida na proposta de redação. Portanto, 
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migra-se do monoculturalismo temático para o multiculturalismo. Agora, o 

homem culto não é só o culto eugênico, mas o homem culto é o homem 

multicultural. 

4-  A partir dos postulados teóricos da Semiolinguística e da Linguística Textual, 

podemos extrair duas importantes contribuições no que se refere ao modo de 

organização argumentativo: uma de cunho acadêmico e outra de cunho 

pedagógico.  A de cunho acadêmico se dá no fato de que, quando Charaudeau 

(2016) e mesmo as teorias de texto alçam a linguagem ao patamar de ato 

linguageiro, ele pode ter dado uma contribuição importante para a discussão 

metalinguística de gêneros, que, muitas vezes, como já dissemos ao longo da 

pesquisa, se confunde com a noção de tipo. Ver o texto argumentativo, a partir da 

perspectiva do modo, como uma maneira de exercer a influência sobre o outro, 

fez-nos observar que ele é uma espécie de eixo parental capaz de agrupar uma 

família de textos, como mostramos em nossa tese. A de cunho pedagógico, para o 

ensino do texto dissertativo-argumentativo, é sair da ideia, ou seja, da crença que 

nos cerca, de que a escrita dessa modalidade textual é um dom inato ou recebido 

misticamente. Pela presente pesquisa desenvolvida, percebemos que o ato de 

escrever é um processo, que precisa de um planejamento. Escrever é um trabalho 

que envolve também um fazer e refazer. Se esses procedimentos forem 

contemplados, funcionam como um algoritmo (sequência finita de ações, de 

passos, de operações) para os que desejam amadurecer a escrita e aprimorar o 

desempenho em relação aos textos produzidos.   

5- A partir do vivenciado ao longo de toda pesquisa, podemos efetivamente 

concluir que é possível, através da análise de redações prontas, aferir se houve ou 

não um planejamento apriorístico por parte do aluno ao realizar a atividade. 

Chegou-se a essa conclusão a partir da aplicação de três princípios teóricos que, a 

nosso ver, só podem ter sido realizados de forma conscientes, isto é, através de 

um planejamento em que operações racionais e conhecimentos empíricos se 

conjugam mutuamente. Para testar essa conjugação, como já dissemos 

anteriormente, nos valemos dos procedimentos de escritos das análises da 

redação, a saber: a) aspecto quantitativo: se o número de linhas exigido foi 

obedecido e se os parágrafos estão divididos harmoniosamente; b) aspecto 

qualitativo: b. 1) se o participante é capaz de conjugar as operações da razão 

(selecionar, distribuir, organizar e encadear as ideias) com a experiência extraída 
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de seu repertório sociocultural referente a diversas áreas do conhecimento; b. 2) se 

o participante é capaz de conjugar a experiência: apresentar repertório 

diversificado de recursos coesivos interperiódicos e interparagráficos com a razão 

articulando bem as ideias, os argumentos e as partes do texto, a fim de construir 

uma lógica argumentativa; b. 3) se o participante é capaz de conjugar a razão 

(compreender a proposta de redação e o direcionamento dado pela banca) com a 

experiência dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 

Para finalizar, acabamos percebendo que nossa tese se insere no rol de trabalhos que 

rompe com a ideia geneticista de que haja pessoas que herdam o dom de escrever. Ela está 

no contêiner daqueles trabalhos cujo objetivo é a disseminação da ideologia da 

democratização do dom, ou seja, acreditamos que escrever pode deixar de ser uma atividade 

discursiva para poucos escolhidos e pode se tornar algo possível para um número maior de 

brasileiros, caso os estudos aplicados sobre o ensino de redação como processo – que inclui 

o planejamento apriorístico como um dos aspectos basilares para o revestimento vocabular 

dos pensamentos racionais – continuem evoluindo. 
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ANEXO A – PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM DO ANO DE 2015 
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ANEXO B – MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO – ENEM 2015 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DO INEP/ DAEB PARA PUBLICAÇÃO DAS 

REDAÇÕES DOS CANDIDATOS DO ENEM 2015 

 

 

 


