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RESUMO 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é, atualmente, um dos principais 
instrumentos de avaliação em larga escala da educação brasileira. É também bastante 
utilizado pelas universidades para selecionar os estudantes às vagas de cursos superiores. 
A prova de redação do ENEM tem como objetivo avaliar a capacidade de o estudante de 
produzir um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo sobre um tema de 
natureza social, científica, cultural ou política. Este trabalho se situa nesse contexto: 
queremos discutir a avaliação da argumentação na prova de redação do ENEM. Partimos 
do pressuposto de que a avaliação da capacidade de desenvolver um texto bem 
argumentado passa por uma série de habilidades específicas que recobrem diferentes 
aspectos do que se entende por processo de argumentação. Considerando, portanto, que 
a argumentação é objeto de diferentes abordagens teóricas e pode recobrir diferentes 
conceitos, nosso objetivo é verificar quais são as abordagens e os conceitos subjacentes e 
como são mobilizados nas competências e habilidades da matriz de correção da prova de 
redação do ENEM. Quanto a sua natureza, trata-se um trabalho teórico, ou seja, 
pretendemos oferecer apenas uma discussão acerca do tema, sem necessariamente 
oferecer aplicação prática. Quanto aos objetivos, o trabalho tem caráter exploratório já 
que pretendemos oferecer um tratamento do problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito e assim construir algumas hipóteses. Nesse sentido, realizamos um 
levantamento de algumas abordagens teóricas sobre a argumentação e constatamos três 
concepções: argumentação retórica, argumentação textual, argumentação linguística. Em 
seguida, analisamos no Guia do Participante (A redação do ENEM-2013) como cada 
uma dessas concepções é mobilizada na avaliação da redação a partir da forma como são 
consideradas na descrição das competências e habilidades a serem corrigidas. Essa 
análise nos mostrou que não se assume nessas competências e habilidades um viés 
teórico balizador bem situado, o que pode gerar uma certa fragilidade do processo de 
avaliação da redação. 
 

Palavras-chave: argumentação, avaliação, ENEM. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays ENEM is the main large-scale evaluation instrument of Brazilian education. 
Universities also often use it in order to select their candidates. Reading exam seeks to 
evaluate student’s capacity of producing argumentative and dissertation prose writing 
about a social, scientific, cultural or political theme. This paper is located in this context: 
we want to discuss the evaluation of ENEM’s Writing Exam argumentation. Our start-
point is presuppose that the capacity to develop a well-argued text evaluation goes 
through several specific skills, which cover different aspects of what is understood about 
argumentation process. Therefore, considering argumentation as an object of different 
theoretical approaches and covers different concepts, we intend to verify not only the 
approaches, but also subjacent concepts and how they were converted into skills and 
competences established on the ENEM Writing Exam’s matrix of correction. With 
regard to the nature, it is a theoretical paper, in other words, we intend to offer only a 
discussion about the theme, not necessarily offering a practical application. Concerning 
to the goals, it has an exploratory character as we intend to offer a problem treatment, in 
order to make it more explicit and them construct some hypotheses. In these terms, we 
surveyed some theoretical approaches about argumentation and presented three 
conceptions: rhetorical argumentation, textual argumentation and linguistics 
argumentation. At next, we analyzed the participant’s guide (ENEM’s 2013 Writing 
Exam ) and how each one of these conceptions are mobilized in the writing evaluation, 
beginning from how they are considered on the description of competences and skills up 
to used on correction. This analysis shows that is not assumed a very well established 
theoretical base, which can contribute to a certain fragility on the Writing Exam 
evaluation process. 
 

Key-words: argumentation, evaluation, ENEM. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi implantado pelo Ministério da 

educação (MEC) em 1998, no Brasil, com o objetivo primordial de avaliar a qualidade 

do ensino médio (antigo 2º. grau) do país. No entanto, depois que passou a ser também 

um dos principais processos seletivos para o ingresso nas universidades brasileiras, esse 

exame ganhou uma grande dimensão, e deixou de ser um mero mensurador da situação 

de aprendizagem da educação para ser um processo seletivo bastante valorizado e alvo 

de muitos debates no meio social e acadêmico. 

 Relativamente ao uso da linguagem, o Enem objetiva avaliar a competência 

leitora e escrita do estudante, priorizando as capacidades de interpretar textos de 

diversos gêneros e de refletir criticamente sobre os usos que se faz da língua, em 

diversas esferas da vida em sociedade. Assim, os estudantes são submetidos a uma prova 

pautada nas habilidades e competências de leitura, que se supõe terem sido 

desenvolvidas ao longo da educação básica desses candidatos. No que diz respeito 

especificamente à produção escrita, o Enem propõe uma prova de redação em que o 

estudante é levado a escrever sobre um determinado tema, obedecendo a um tipo de 

texto genericamente chamado de dissertativo-argumentativo. 

Essa situação tem gerado muita reflexão sobre as concepções de competência 

linguística e textual adotadas na política do exame. Os princípios norteadores da 

avaliação da redação dos candidatos têm sido um tema recorrente de inúmeros trabalhos 

no país, alguns dos quais apresentaremos neste trabalho. As provas de redação do Enem 

têm sido investigadas com o propósito de se compreender os seus objetivos, as 

concepções de gênero textual/discursivo, a relação com as orientações oficiais para o 

ensino de língua, os eixos norteadores e a própria concepção de escrita e de avaliação, 

entre outras tantas questões. 

Nesse contexto, a dimensão argumentativa da linguagem assume grande destaque 

exatamente em função do tipo textual eleito para avaliar as habilidades de escrita dos 

candidatos. Apesar do destaque, ainda não encontramos trabalhos que focalizam de 

forma específica a abordagem da argumentação na prova de redação do Enem. É por 

essa razão que elegemos esse tema para discussão neste trabalho. 
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Como ponto de partida, pressupomos que a avaliação da capacidade de 

desenvolver um bom texto argumentativo compreende uma série de habilidades 

específicas que recobrem diferentes aspectos do processo de argumentação.  

A argumentação, por sua vez, é objeto de diferentes abordagens teóricas e pode 

recobrir diferentes conceitos. Nosso objetivo geral é, portanto, o de verificar quais são as 

abordagens da argumentação mobilizadas nas competências e habilidades da matriz de 

correção da prova. 

Discutiremos a complexidade e as incoerências das diferentes concepções de 

argumentação, relacionaremos as abordagens da argumentação apresentadas no Guia do 

Participante do ENEM/2013 com as abordagens da argumentação apresentadas pelos 

teóricos estudados pela academia, identificaremos se as orientações repassadas aos 

candidatos, em relação ao desenvolvimento da argumentação na redação, são suficientes 

para compreender como deve proceder na escrita de sua redação, observaremos se as 

informações apresentadas no Guia do Participante do ENEM/2013 são suficientes para 

que os professores o utilizem como fonte de orientação, e, assim, possam subsidiar seus 

alunos em relação a elaboração da redação. 

Interessa-nos, particularmente, o aprimoramento desse aspecto da prova de 

redação, sem intenção de oferecer aplicação prática. Nesse sentido, trata-se de um 

trabalho eminentemente qualitativo, situado no campo da pesquisa exploratória e de 

natureza teórica. O procedimento básico para atingir o objetivo é o levantamento 

bibliográfico e a análise de um documento: o Guia do Participante do ENEM/2013. 

Assim é que, a partir da pesquisa bibliográfica, traçamos um percurso em que 

identificamos três abordagens principais de argumentação: a retórica, baseada nos 

postulados de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) a linguística, desenvolvida a partir 

principalmente dos trabalhos de Anscombre e Ducrot (1983) e a textual, representada 

sobretudo pelo trabalho de Adam (2008) sobre as sequências textuais. Essas três 

abordagens subsidiaram a discussão sobre as competências e habilidades e os 

respectivos níveis contemplados na matriz de correção da prova e as orientações 

oferecidas aos candidatos no Guia do Participante.  

 Este trabalho compreende três partes. Na primeira, faremos uma contextualização 

geral do tema a partir de um histórico sobre o Enem e de um levantamento de alguns 

trabalhos anteriores com o objetivo de identificar algumas perspectivas a partir das quais 

ele já foi estudado e discutido. A segunda parte discorre sobre as abordagens da 

argumentação. Para tanto traçamos o percurso teórico desde a retórica aristotélica, 
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passando pela nova retórica e chegando às abordagens linguística e textual. Na terceira 

parte, dedicamo-nos propriamente à discussão das competências e dos níveis que 

compõem os aspectos avaliativos da prova e das orientações aos candidatos.  

 

2 A REDAÇÃO NO CONTEXTO DO ENEM 

 

2.1 O ENEM como processo avaliativo 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi instituído no Brasil no ano de 

1998. No princípio, o objetivo era avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da 

educação básica e, assim servir de parâmetro para a melhoria da qualidade do ensino no 

país. A participação no exame não é obrigatória, sendo aberta a alunos que estão 

cursando o último ano do ensino médio ou os que já concluíram essa etapa da educação 

escolar e desejam participar. Apesar da não obrigatoriedade, tem crescido muito o 

número de participantes, pois, desde 2009, o exame deixou de servir apenas para 

avaliação do desempenho dos estudantes brasileiros e passou a ser aproveitado para 

ingresso na maioria das universidades: algumas adotam a nota integral do exame e 

outras somente a da prova objetiva. 

Nos documentos referentes ao exame, observa-se uma proposta de avaliação 

diferente dos modelos e processos avaliativos tradicionais, vistos nos antigos 

vestibulares. A prova do ENEM é supostamente interdisciplinar, contextualizada, 

padronizada. Observa-se uma mudança significativa no processo de elaboração das 

provas. Enquanto os antigos modelos de avaliação dos “vestibulares” promovem uma 

excessiva valorização da memória e dos conteúdos em si, o modelo avaliativo do ENEM 

propõe apresentar aos estudantes situações-problemas e exigir que eles saibam mais que 

o simples reconhecimento de conceitos. Teoricamente, seguindo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) Brasil (1998), o exame busca não apenas medir a 

capacidade do estudante de assimilar e acumular informações. Procura, através das 

questões que valorizam o conhecimento mais prático, mais globalizado, avaliar se o 

aluno desenvolveu competências, que indiretamente deveriam ter sido ensinadas e 

incentivadas pela escola na formação desse discente (a aprender a pensar, a refletir e a 
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“saber como fazer”). O exame, tem, portanto, como objetivo precípuo valorizar a 

autonomia do jovem na hora de tomar decisões.  

Quando o Enem foi criado, o primeiro modelo de prova era composto por 63 

questões objetivas, e não existia ainda a prova de redação, ela passou a fazer parte do 

processo avaliativo a partir de 2009, foi nesse período que houve uma grande reforma na 

elaboração das provas. Além da redação, a prova de múltipla escolha passou a ter 180 

questões objetivas, que contemplou quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e 

suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas 

tecnologias, matemática e suas tecnologias.  

O quadro 01 apresenta as quatro áreas e as respectivas disciplinas. O ano de 2009 

foi um marco, pois foi a partir desse ano que o resultado final do exame passou a ser 

aproveitado para ingresso no Ensino Superior pela maioria das universidades.  

 

Quadro 01 – Áreas do conhecimento com seus respectivos componentes curriculares. 

 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

 

QUESTÕES 

Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias 
Biologia, Física e Química 45 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 
História, Geografia, Filosofia e Sociologia 45 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias 

Língua portuguesa, Literatura, Língua 

estrangeira (Espanhol ou Inglês), Artes, 

Educação física e Tecnologias da informação 

e comunicação 

45 

Redação Redação dissertativa-argumentativa 1 

Matemática e suas 

Tecnologias 
Matemática 45 

  

 (EDITAL ENEM 2015, p.11) 

A partir de 2009, o ENEM deixou de ser uma ferramenta unicamente avaliativa 

para ser um processo seletivo para o ensino superior, para outros programas 
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governamentais de ensino (SISU, PROUNI, SISUTEC), para obtenção do financiamento 

estudantil (FIES), para obtenção do diploma do ensino médio e para o programa 

Ciências sem fronteira. 

A divisão da prova em quatro grandes áreas – ciências, linguagem, exatas e 

humanas, além da redação, criou agrupamentos de disciplinas, trazendo à tona, de 

maneira prática, a perspectiva da interdisciplinaridade na estruturação da prova do 

Enem, pois relaciona todas as áreas, em vez do que era praticado em vestibulares 

tradicionais, nos quais havia apenas o saber compartimentado.  

Dessa forma, o ENEM alcançou um crescimento exponencial de inscritos 

9.519.827 no ano de 2014, que também evidenciam a importância atual do exame. 

Quadro 02 – Números de inscritos no ENEM por ano. 

Ano Nº de inscritos 

2014 9.519.827 

2013 7.173.574 

2012 5.790.989 

2011 5.366.780 

2010 4.611.505 

2009 4.576.126 

2008 4.018.0701 

2007 3.568.5921 

2006 3 742 8271 

2005 3.004.4911 

2004 1.552.316 

2003 1 876 3871 

2002 1.829.1701 

2001 1.624.131 
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2000 390.180 

1999 346.953 

1998 157.221 

Fonte: INEP (2015) 

As notas do ENEM são usadas para selecionar alunos para as vagas em 

universidades federais e outras instituições de ensino superior. As universidades podem 

usar o exame como único método de seleção, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

ou fazer uma combinação entre as notas do Enem e o vestibular próprio. O SISU já 

recebeu a adesão da maioria das universidades e institutos federais e, na última edição 

(2014), ofereceu mais de 205 mil vagas. Pode ser usada também pelo Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) para o candidato disputar uma bolsa de estudos, 

que varia de 50% a 100% do custo de uma instituição de ensino superior privada. Para 

tanto, o candidato precisa ter obtido nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a 

redação. Na última edição do programa, foram ofertadas 213.113 bolsas em 1.117 

instituições. 

A nota da prova do ENEM também pode ser usada para o Financiamento 

Estudantil (FIES). Estudantes que concluíram o ensino médio a partir de 2010 e querem 

solicitar o financiamento devem ter feito ENEM, caso contrário, não poderão solicitar o 

benefício. A partir deste ano (2015), o candidato precisa ter obtido 450 pontos no exame 

nacional e não pode ter zerado a redação. Pelo FIES, é possível financiar os cursos de 

graduação bem avaliados junto ao MEC. A taxa de juros é de 3,4% ao ano para todos os 

cursos. Ele pode ser solicitado pelo estudante em qualquer etapa do curso e em qualquer 

mês. A Seleção para Ensino Técnico (SISUTEC) é oferecida para quem estiver 

interessado em uma vaga gratuita de cursos técnicos oferecidos em instituições públicas 

e privadas, também para essa seleção o candidato deverá fazer as provas do Enem. As 

notas no exame serão usadas para classificação dos concorrentes.  

O Ciências sem Fronteiras, programa do governo federal, que oferece bolsas de 

estudo para intercâmbios no exterior, destinado a alunos de graduação e pós-graduação, 

também requer o ENEM. Para participar da seleção de bolsas durante a graduação, é 

preciso ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2009 e conseguido a média mínima 
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de 600 pontos. Os candidatos também são avaliados de acordo com seu aproveitamento 

acadêmico na universidade. 

O ENEM também permite a certificação do ensino médio para candidatos que 

têm no mínimo 18 anos e não concluíram essa etapa da formação escolar. Para ter direito 

ao benefício, o candidato precisa ter uma pontuação mínima de 450 pontos em cada uma 

das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação. 

Esse Exame, que propõe avaliar competências e habilidades desenvolvidas pelos 

alunos que finalizam o Ensino Médio, assume segundo Inep, que: 

Modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações 
que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, 
situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As 
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 
plano imediato do ‘saber fazer’. Por meio das ações e operações, as 
habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 
reorganização das competências (INEP, 1999, p.7). 
 

 

 Como podemos perceber, competência e habilidade são dois conceitos que estão 

relacionados. A habilidade é conseguir pôr em prática as teorias e conceitos mentais que 

foram adquiridos, enquanto a competência é mais ampla e consiste na junção e 

coordenação de conhecimentos, atitudes e habilidades. 

 No ENEM, as competências do sujeito estão associadas às competências 

apresentadas nas disciplinas e áreas do conhecimento do Ensino Fundamental e Médio, 

referem-se ao domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, enfrentamento e 

resolução de situações-problema, capacidade de argumentação e elaboração de 

propostas. Dessas interações resultam, em cada área, habilidades que serão avaliadas por 

meio de questões objetivas (múltipla escolha) e pela produção de um texto (redação). 

Os documentos oficiais que norteiam e balizam a política educacional brasileira, 

desde o início dos anos de 1990, e que fundamentam a prova do ENEM vêm, ao longo 

dos anos, se ajustando às novas necessidades de avaliação. Os conhecimentos, as 

habilidades e as competências que devem ser analisados nas provas do ENEM estão 

indicadas nos descritores da Matriz de Referência. Essa matriz compreende eixos 

cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento: 
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I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua 
Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e 
científica e das línguas espanhola e inglesa. 
II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das 
várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos 
naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica 
e das manifestações artísticas. 
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, 
relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes 
formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 
situações concretas, para construir argumentação consistente. 
V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção 
solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando 
a diversidade sociocultural (Edital do ENEM, nº 6, de 15 de maio de 
2015, p.33). 

 

As competências estão intimamente relacionadas às habilidades, uma vez que a 

competência de um indivíduo em resolver uma determinada problemática pressupõe que 

ele domine certas habilidades necessárias para a solução do “problema”. Nessa 

perspectiva, o exame privilegia a capacidade de solução de problemas a partir de 

habilidades desenvolvidas no processo de escolarização. Subjacente a essa concepção de 

competências e habilidades está o entendimento de que o conhecimento é construído 

pelos sujeitos por meio das experiências vivenciadas por eles  (PERRENOUD, 1999).   

O conhecimento construído é acionado pelos sujeitos quando necessitam realizar ações 

das mais simples às mais complexas. 

Segundo a Fundamentação Teórico-Metodológica do Enem (BRASIL, 2011), a 

diferença entre competência e habilidade depende do recorte: “A competência é uma 

habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem 

particular, específica”. Nessa materialização das habilidades, cada nível se caracteriza, 

então, por requerer uma ação em ainda mais particular do que prevê o texto geral da 

competência. 

Esse modelo de avaliação toma como pressuposto os postulados de Perrenoud 

(1999). Este autor concebe competência como a faculdade que os indivíduos possuem de 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) 

para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações que emergem de 

contextos culturais, profissionais e condições sociais. 
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Segundo Perrenoud (1999), a palavra de ordem da educação moderna é a 

formação de pessoas preparadas para a nova realidade social. O mundo contemporâneo 

mudou muito e as instituições precisam enfrentar o desafio de mudar sua postura frente a 

essas transformações. A primeira dessas posturas é o desenvolvimento das competências 

necessárias para que os alunos estejam preparados. 

Observa-se que alguns alunos podem dominar determinados conhecimentos e 

não serem capazes de demonstrá-los em situações de avaliação. Por isso, faz-se 

necessário um instrumento de avaliação que possibilite que os conhecimentos 

dominados emerjam, valorizando o saber fazer de cada um. O procedimento que tem 

sido considerado adequado para isso pela política educacional brasileira é um 

instrumento que avalia as competências pessoais, articulando o conhecimento que é 

explícito no conjunto de disciplinas que compõem o currículo escolar e os 

conhecimentos que subjazem a elas a partir das experiências de cada um.  

Nesse contexto, a prova de redação tomou uma dimensão de suma importância, 

primeiramente por ter o peso maior em todo o processo (quanto mais baixa a nota da 

redação, menor será o desempenho do candidato); segundo pelo fato de o aluno não 

poder zerar a prova, como condição para ter acesso aos benefícios do SISU, PROUNI, 

FIES, SISUTEC e Ciências sem Fronteira. 

 Na redação, o texto solicitado é do tipo dissertativo-argumentativo, na correção 

desse texto, dois avaliadores atribuem uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos 

para cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total de cada avaliador, 

que pode chegar a 1000 (mil) pontos. A nota final do participante será a média aritmética 

das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.  

 Todas essas informações foram compiladas num documento - O Guia do 

Participante – tendo como objetivo oferecer ao candidato subsídios para compreender os 

procedimentos da prova de redação do exame. Na primeira parte desse material há um 

item chamado “apresentação” no qual são feitos alguns questionamentos mais ligados 

aos aspectos práticos da prova e, em seguida, são fornecidas as respostas para tais 

questionamentos. O enfoque se dá em detalhar quem vai avaliar a redação e como esta 

será avaliada. As cinco competências são sinteticamente apresentadas em um quadro. 

Discorre-se também sobre a distribuição da nota, explica-se o que é considerado uma 

discrepância e qual será a solução caso ocorra alguma; detalha-se quais são as razões que 
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levam o candidato a tirar nota zero e como são avaliadas as redações de candidatos 

surdos e disléxicos.  

 A segunda parte do Guia é “o detalhamento da matriz de correção por 

competência”, cada uma delas é apresentada juntamente com o valor que lhe é atribuído. 

Em cada item detalha-se sobre a Competência em questão de uma forma bem didática, 

apresentando exemplos e dando dicas para o leitor. Há um quadro que detalha os cinco 

níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a Competência específica das 

redações do ENEM 2013. Após o registro das cinco Competências, na terceira parte do 

Guia há “a análise da proposta de redação do ENEM 2012”. O objetivo é exemplificar 

melhor a forma necessária à elaboração de um texto nota 1000. A última parte do Guia é 

“a análise de redações nota 1000 no ENEM 2012”, são seis textos originalmente 

reproduzidos e analisados.  

 

2.2 Perspectivas de estudo sobre a redação no Enem 

 
 O ENEM tem sido, já há algum tempo, objeto de interesse de estudiosos de 

diversos campos do saber. Os trabalhos, que iremos apresentar nessa sessão, procuram 

fornecer informações e abrir discussões sobre aspectos variados que envolvem o exame. 

No que diz respeito especificamente a questões de língua e linguagem, desenvolvem 

discussões sobre os mais variados aspectos: gêneros e tipologias textuais, concepções de 

língua e linguagem, relação com os documentos oficiais, como os PCNs, metodologias e 

práticas de ensino de língua, matrizes de referência para elaboração e correção das 

provas, para citarmos apenas alguns. O que eles, na verdade, apresentam em comum é o 

objetivo de se buscar entender o processo seletivo e propor novas abordagens que 

possam ajudar a melhorar os resultados finais dos alunos. 

 Não poderíamos, nos limites deste trabalho, realizar um levantamento exaustivo 

de toda a produção acadêmica sobre as provas do ENEM, nem se nos limitássemos 

especificamente à prova de português ou mesmo à de redação. Apenas a título de 

exemplo, retomaremos um grupo pequeno de trabalhos, selecionados a partir do nosso 

próprio conhecimento, que discutem apenas alguns dos muitos aspectos do vasto 

universo que é a prova de língua portuguesa e especificamente a de redação.  

Reinaldo (2002) desenvolve a questão bastante discutida sobre o fato de a prova 

de redação do ENEM solicitar exclusivamente a escrita de um texto dissertativo-

argumentativo, enquanto a escola e os próprios documentos oficiais defendem há algum 
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tempo, a articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares de aprendizagem. 

Nesse sentido, para a autora, a produção de texto na escola deve constituir uma forma de 

sedimentação das práticas sociais. Nesse sentido, ela defende a ideia de que a solicitação 

de um único gênero se afasta das propostas de trabalho com a linguagem como 

articulação social do sujeito. 
No entanto, a solicitação de que esse conteúdo temático deve ser 
organizado em um texto dissertativo ou dissertativo-argumentativo está 
ainda a serviço de uma situação de prática da escrita que se restringe ao 
domínio escolar, e que por isso se destina apenas a ser objeto de 
avaliação do domínio linguístico do alunado (REINALDO, 2002, p. 6). 

 

Schwartz e Oliveira (2010) seguem esse raciocínio e focalizam a prova de 

redação, a fim de analisar se os objetivos, os eixos norteadores e a concepção de 

avaliação da prática de escrita que a fundamenta estão em consonância com as 

orientações oficiais para o ensino de escrita no país, sobretudo às relacionadas à 

diversidade de usos linguísticos e textuais. As autoras defendem que o fato de a prova 

priorizar a avaliação da escrita apenas a partir do gênero dissertativo-argumentativo se 

distancia das próprias orientações da política educacional. Como consequência, a escola 

pode focalizar práticas de escrita limitadas. Assim, o trabalho com textos originados em 

variadas esferas da vida social deixa de ser levado em consideração. Não há, portanto, na 

prova de redação, a valorização da diversidade textual. 

As autoras reconhecem a diversidade de suportes como sites de internet, revistas 

semanais, jornais diários, livros, que possibilitam a exploração de uma grande 

diversidade de gêneros textuais que acompanham o enunciado da prova de redação. Elas 

reconhecem também que isso não chega a contribuir de forma efetiva para a avaliação de 

competências e habilidades vinculadas à diversidade de uso textuais-discursivos. 

 
No entanto, constatamos que a maioria desses textos se reporta a algum 
aspecto da temática abordada no enunciado da prova de redação, dando 
a entender que possuem uma finalidade mais ilustrativa da temática do 
que de contribuição ao candidato para apresentação de pontos de vista e 
de sustentação de argumentos, como requerido no modelo de avaliação 
da escrita pela sequência dissertativa (SCHWARTZ E OLIVEIRA, 
2010, p. 13). 

 

Além disso, observam a recorrência do gênero solicitado, sempre é o 

dissertativo-argumentativo, essa recorrência aponta para um ponto de vista de uma 

escrita altamente escolarizada. “Nesse caso, podemos afirmar que o modelo de avaliação 



24 

da escrita adotado pelo ENEM valoriza a produção de um gênero que não existe fora da 

escola” (SCHWARTZ E OLIVEIRA 2010, p. 14). 

Agustini e Borges (2013) também abordam a prova de redação do ENEM a partir 

da discussão relativa aos gêneros, mas apresentam posições diferentes. Para as autoras, 

se a prova de redação do ENEM é posta na posição de gênero, é preciso discutir a ideia 

de que o gênero é, ao mesmo tempo, um modelo e uma transgressão. Os gêneros são 

modelos porque se situam no limite de um texto “bem-comportado, em que há, no caso 

do Enem, o predomínio da sequência argumentativa” (AGUSTINI E BORGES 2013, p. 

6). São transgressões “por constituir-se a partir de uma prática social efetiva e de 

circulação, atravessada pela subjetividade” (AGUSTINI E BORGES 2013, p. 6). 

Os autores investigam, nessa perspectiva, as concepções de gênero discursivo,    

a proposta da redação no Enem 2012, uma redação nota 1000 do Enem de 2011, e a 

proposta de ensino de produção escrita, conforme os Parâmetros Curriculares.  

A conclusão principal a que chegam é a de que, embora o contexto da prova de 

redação possa conduzir a uma produção textual do tipo “bem comportada”, essa 

produção não deixa de ser uma experiência de linguagem. 

 
Por esses motivos, tomamos a produção discursiva no Enem como 
gênero redação no Enem, pois a nossa posição demonstra que a 
produção escrita em análise revela que o candidato parte de uma 
experiência de linguagem em uma prática social efetiva e com fins bem 
delineados, como o acesso à Universidade, ao certificado de conclusão 
da educação básica, e a outros programas subsidiados pelo Governo 
Federal. Nesse sentido, a subjetividade na produção escrita não se refere 
ao diferente, ao inusitado, ao conteúdo; refere-se ao manejo da língua, à 
conversão da língua em discurso, à experiência de linguagem, única para 
cada um (AGUSTINI E BORGES, 2013, p. 16). 

 

 Oliveira Júnior (2013) não foge a essa discussão do gênero, mas focaliza a 

prática pedagógica de uma professora e desenvolve um estudo de caso com o objetivo de 

compreender como essa prática é influenciada pelas diretrizes da prova de redação do 

ENEM, e como isso repercute na escrita dos alunos.  

Umas das observações importantes do estudo no que diz respeito à prática 

pedagógica revela que a redação do ENEM recebe grande destaque no trabalho com a 

produção textual escrita no contexto escolar, sobretudo no último ano do ensino médio. 

“Era notório que as atenções dos alunos, antes da realização do ENEM 2013, voltavam-

se quase que exclusivamente para a aprendizagem da redação proposta neste exame” 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2013, p. 7). Esse destaque ficou ainda mais comprovado com o 
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fato de que, após a realização da prova, as aulas eram dedicadas à produção de outros 

tipos de texto. 

No que diz respeito especificamente à produção escrita dos alunos, a pesquisa 

mostra que os textos obedecem à estrutura amplamente trabalhada pela professora em 

sala de aula, a partir do guia do estudante para a redação do ENEM. Trata-se de uma 

estrutura prototípica que compreende a apresentação da tese, dos argumentos e a 

proposta de intervenção. Nesse sentido, para o autor, “a proposta de redação do ENEM 

ainda continua concebendo texto como estrutura, e não como processo dialógico entre 

sujeitos intencionalmente motivados” Oliveira Júnior (2013, p. 8). 

 Oliveira (2002), por sua vez, elaborou uma pesquisa com as três primeiras 

edições do ENEM (1998, 1999 e 2000) com o objetivo de saber se o ENEM era um 

mecanismo de reformulação ou de avaliação do ensino de Língua Portuguesa. 

Desenvolveu sua pesquisa a partir da investigação de como se dava a leitura, a escrita e a 

análise linguística no exame, uma vez que esses são norteados por documentos, como o 

texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), da Reforma do Ensino Médio e das Matrizes 

Curriculares de Referência para o Sistema de Avaliação da Escola Básica (SAEB). 

 Para proceder à análise, Oliveira (2002) separou as situações-problema referentes 

à Língua Portuguesa e proposta de redação. Em relação às três habilidades, pôde 

constatar que:  

 
Quanto à leitura, as questões vão além do simples processo de compreensão, 
exigindo do participante conhecimento de mundo e estratégias diferentes 
para chegar às respostas. No que diz respeito à análise linguística, a prova 
não se limita ao conhecimento da gramática normativa, oferecendo 
oportunidade de reflexão acerca das situações comunicativas. E a escrita é 
reforçada com a produção de um texto dissertativo sobre um tema ao alcance 
do participante, em que se evidencia a importância da argumentação 
(OLIVEIRA, 2002, p.13). 
 

 Oliveira (2002) constatou que o caráter de avaliação jamais poderia ser 

desconsiderado, pois a prova, como tantas outras, busca averiguar, com um conjunto de 

questões, qual o grau de competência do participante em relação a conteúdos escolares e 

não escolares, e, consequentemente, avalia o próprio sistema de ensino. Quanto ao 

caráter de reformulação, destacou o fato de já existirem, antes mesmo do ENEM, alguns 

concursos vestibulares que sinalizavam para uma postura diferente em relação ao ensino 

da língua. Mas ratificou o fato de o ENEM ser um exame que tem um papel a cumprir: 

que é o de confirmar a necessidade de uma reconfiguração do ensino médio. 
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Luna (2011), por sua vez, desenvolve uma reflexão parcial sobre os critérios de 

avaliação utilizados e sobre as dificuldades que os avaliadores enfrentam na correção da 

prova de redação do ENEM. De início, o autor destaca os aspectos norteadores do 

exame, a partir de três eixos: a interdisciplinaridade, a situação-problema e a 

contextualização. A prova do ENEM “busca integrar áreas de conhecimento que não são 

dissociadas na vida social”. Assim, “a perspectiva assumida de que o conhecimento não 

é construído linearmente, e sim por meio de redes, favorece o trabalho interdisciplinar” 

Luna (2011, p.67). Em reação à situação problema, discute-se a forma como são criadas 

as questões que favorecem ao aluno refletir sobre determinada situação e tentar propor 

intervenções. Por fim, a contextualização determina que as questões devem ser 

elaboradas tomando como base a realidade social do aluno, pois só assim seria possível 

um posicionamento crítico por parte dele. 

 A discussão propriamente dita sobre a opinião dos avaliadores é feita a partir da 

análise de algumas entrevistas. Luna (2011) assinala as críticas dos avaliadores 

entrevistados ao processo de avaliação das redações. A primeira refere-se ao fato de que 

o único feedback do candidato em relação à correção é a nota. Dessa forma, ele não 

poderá fazer uma reflexão sobre seu desempenho, por não saber detalhadamente quais os 

problemas que efetivamente seu texto apresenta. A segunda está relacionada ao 

avaliador, que também não recebia um retorno de sua atuação sobre seu desempenho no 

processo de correção e, por isso, não sabia se havia sido coerente ou não na avaliação, 

atualmente esse aspecto foi sanado, o avaliador também é avaliado durante o processo de 

correção. 

Luna (2011) também apresenta as críticas dos avaliadores às competências da 

planilha de correção. No que diz respeito à competência1 1, relacionada ao uso da 

linguagem formal, a maioria dos avaliadores entrevistados afirmam que não deveria ser 

uma exigência, pois impede que o aluno deixe suas marcas textuais e consideram que o 

bom texto não necessariamente é aquele que é escrito numa linguagem padrão.  

Em relação à competência 2, vinculada à tipologia textual, as críticas recaem 

sobre as próprias noções teóricas de tipo e gênero. Os corretores alegam que o ENEM 

não contempla a produção de gêneros diversificados, ficando a produção restrita ao 

                                                             
1 Avaliar competências para o exame é avaliar se o candidato é capaz de estabelecer relações com e entre 
os objetos, situações, fenômenos e pessoas. No ENEM são propostas cinco competências gerais, descritas 
na Tabela 1, referidas pelos nomes: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-
problema, construir argumentações e elaborar propostas. Estão mais detalhadas no capítulo 4. 
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gênero dissertativo-argumentativo. O maior problema percebido nas competências 3 e 4 

foi a dificuldade de enquadramento dos textos nos níveis contínuos de conceitos. 

Relativamente a essas competências, por exemplo, um texto será considerado frágil, se 

os fatos e opiniões são precários ou pouco articulados. Os avaliadores consideram 

bastante subjetivo o processo de julgamento dessa fragilidade.  

A competência 5 dividiu a opinião dos avaliadores, uns achavam que a tomada de 

posição, que é solicitada ao aluno através da proposta de intervenção, estava de acordo 

com os PCNs, outros já não concordavam, afirmam que os candidatos são direcionados a 

uma conclusão préestabelecida, pois há temas que implicitamente direcionam os 

candidatos a uma proposta de intervenção esperada.  

   O trabalho de Luna (2011) apresenta vários aspectos interessantes sobre a 

redação do ENEM, principalmente em relação às competências. No entanto, apesar de 

pertinentes, as questões suscitadas por essas análises já estão superadas, pois muitos dos 

dados utilizados já foram revistos. O ENEM tem passado, a cada edição, por várias e 

constantes mudanças. De qualquer forma, esse trabalho leva-nos a reflexões sobre o 

exame e a necessidade de pesquisá-lo mais sistematicamente.  

 Como já dissemos, os poucos trabalhos que resumimos até aqui são um pequeno 

exemplo das inúmeras e importantes análises e discussões que mostram como a questão 

é, de fato, bastante complexa e ainda carente de muito desenvolvimento. Muito já foi 

dito e ainda pode-se dizer mais sobre a opção exclusiva pelo gênero dissertativo 

argumentativo2, sobre as dificuldades que os critérios podem gerar nos avaliadores.

 O ENEM tem passado por uma grande expansão, os candidatos passaram a ter 

acesso ao espelho da correção digitalizado da redação3, e, assim, passou-se a questionar 

mais os critérios de avaliação, que determinam o desempenho dos candidatos e dos 

avaliadores. Atualmente há uma exigência maior na divulgação de documentos que 

possam orientar os professores para que eles saibam guiar seus alunos de forma mais 

adequada, levando-os a melhores resultados. Nesse contexto, vemos a necessidade de 

abordar a argumentação tal como é apresentada no Guia do Participante e no âmbito dos 

critérios de avaliação expostos pela Matriz de Referência para Redação. 

 
                                                             
2 Observa-se nos documentos apresentados pelo Inep, uma inconstância conceitual em relação a gênero 
discursivo e tipologia textual. No nosso trabalho consideramos o texto dissertativo-argumentativo como 
um gênero discursivo escolar. Apresentamos definições conceituais sobre esse gênero na sessão. 

3 Espelho de correção da prova, é a prova do candidato digitalizada, ou seja, o candidato tem acesso a sua 
redação digitalizada e corrigida.  
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3.  BREVE PERCURSO SOBRE TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO 

3.1. A retórica aristotélica 

Aristóteles foi o responsável por sistematizar o estudo da Retórica 

(ARISTÓTELES, 2003). Tudo começou quando foi incumbido de ministrar aulas da 

disciplina Retórica na Academia Platônica, inicialmente, que ela era considerada a forma 

principal de comunicação dentro da sociedade grega, visto que eles tinham a necessidade 

de preparar os cidadãos para uma interferência no governo da cidade, ou seja, a retórica 

era, antes de tudo, o discurso do poder, ou dos que aspiravam exercê-lo.  

Um aspecto importante é que Aristóteles preocupou-se em relacionar o ensino 

com a vida política. Achava que deveria educar o homem para a vida. Propõe, assim, a 

formação de cidadãos virtuosos e instruídos, ensinando-os e propondo que esses sejam 

livres para refletir e escolher, para criticar e contra argumentar frente às ideias contrárias 

às suas, mas, ao mesmo tempo, que sejam responsáveis para deliberar diante da pólis, 

obediente às leis e ao que é melhor para o coletivo. Com esse objetivo, corrigiu 

tendências sofísticas que, ao contrário do que pregava Aristóteles, negavam a existência 

da verdade, ou pelo menos a possibilidade de acesso a ela.  

Para os sofistas, o que existia eram opiniões: boas e más, melhores e piores, 

mas jamais falsas e verdadeiras, ou seja, a retórica dos sofistas não se propunha a levar o 

interlocutor a questionar-se sobre a verdade dos fatos, dos princípios éticos ou dos 

sentimentos, mas buscava passar ao ouvinte ideologias que fossem aproveitáveis para 

manipulação do povo. Apesar de Aristóteles desenvolver uma retórica que também 

visava a persuasão ou manipulação como faziam os sofistas, contestava o fato deles 

desenvolverem uma retórica nem sempre verdadeira ou ética. Já Aristóteles preocupou-

se com a verdade, desenvolveu uma retórica respaldada em princípios éticos, para isso 

organizou princípios metodológicos com técnicas retóricas baseada em verdades, e 

proporcionou um grande avanço nos estudos sobre argumentação. 

Ao elaborar uma proposta de estudo sobre retórica, Aristóteles observou que 

não existia como único e simples objetivo a persuasão, como apresentado por Platão ou 

pelos sofistas. A retórica construía-se sob égides de distinção e escolha dos meios 

adequados para essa persuasão. Seguindo essa linha de pensamento, ele começa a 

investigar as causas que levam ao convencimento, formula a ciência Retórica e passa a 

analisá-la de forma mais sistêmica, reelabora as técnicas da arte de falar de modo a 
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convencer diversos auditórios de que uma dada opinião é preferível à outra expressa 

pelo seu opositor.  

 Para Aristóteles, o discurso é composto necessariamente de, no mínimo, quatro 

elementos: exórdio, enunciação da tese, prova e epílogo. A função do exórdio é tornar o 

auditório receptivo à atuação do orador e fornecer uma introdução geral ao discurso, 

tornando claro seu propósito. A enunciação da tese corresponde à etapa em que o orador 

procura organizar a estrutura do seu discurso, a fim de alcançar o seu objetivo, ou seja, 

persuadir o seu interlocutor. Quanto aos meios de prova utilizados, podem ser não-

artísticos ou artísticos. Meios de prova não-artísticos são as provas em sentido estrito, as 

evidências concretas, tais como testemunhas ou documentos. Já os meios de prova 

artísticos, são os argumentos inventados pelo orador, e podem ser de três tipos: ethos, 

pathos e logos. Já o epílogo tem por objetivo deixar no auditório uma boa impressão do 

orador (e uma má impressão de seu oponente) e recapitular brevemente os pontos 

principais do discurso. 

O ethos é a argumentação baseada no caráter do orador. A persuasão é obtida 

quando o orador passa para o auditório credibilidade, confiança. Ele é digno de fé. Para 

inspirar confiança, o orador deve revelar uma inteligência prática, ser virtuoso, pois o 

auditório só será seduzido e aderirá às suas teses se for convencido, pelo discurso, das 

suas virtudes e do seu caráter. Será o discurso, e não qualquer outro fato, que irá realçar 

as qualidades do orador. Se as suas virtudes não forem acompanhadas por argumentos 

adequados, o orador não conseguirá persuadir seu auditório. 

O pathos é a argumentação baseada no estado emocional do auditório, ou seja, 

trata-se de tentar obter a persuasão do auditório usando o discurso para provocar 

sentimentos favoráveis à aceitação da tese apresentada. Para isso, esse discurso apela 

para sentimentos e emoções dos ouvintes, impressionando-os, fazendo que eles fiquem 

num estado de espírito favorável à aceitação das ideias do orador, de modo que assintam 

mais facilmente às teses apresentadas. Mesmo oradores com bons argumentos podem ter 

de se apoiar nas emoções do auditório para conseguir adesão. 

Quando a argumentação é baseada nos argumentos propriamente ditos, ou seja, 

o orador apresenta uma argumentação estruturada num ponto de vista lógico-

argumentativo, claro e compreensível, temos uma argumentação construída com provas 

não artísticas. Para Aristóteles, era o tipo de argumentação mais apropriada, pois o 

discurso obedecia a uma racionalidade lógica.  
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O pensamento lógico desenvolvido por Aristóteles baseia-se no silogismo,         

o raciocínio formalmente estruturado que supõe certas premissas colocadas previamente 

para que haja uma conclusão necessária. O silogismo é dedutivo, parte do universal para 

o particular. Dessa forma, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão, logicamente, 

também o será. Aristóteles considerava a lógica, através do silogismo, como a base para 

o pensamento científico. 

Assim, da arte da persuasão, a Retórica passa a ser uma faculdade de descobrir 

especulativamente o que, caso a caso, pode servir para persuadir. É nesse contexto que 

surge o que Aristóteles chama de Contexto de Recepção, que são as opiniões, os juízos e 

os valores que um auditório partilha, pois serão a partir desses aspectos que o argumento 

será aceito, rejeitado ou se pode observar até que ponto vai seu grau de adesão pelo 

auditório.  

 Em suma, na sua Retórica, Aristóteles sistematiza a estrutura do pensamento 

racional, o que possibilitou a construção de provas argumentativas para persuadir o 

outro, lançou a ideia de auditório em função do qual o orador organiza sua fala e 

argumentação, apresentou meios para organização de um discurso persuasivo, sendo de 

ordem racional (logos) ou afetiva (ethos e pathos). 

 Ainda propõe, em sua Arte Retórica, a organização da oratória em três tipos de 

discursos4 – o deliberativo, o forense ou judiciário e o demonstrativo ou epidítico 

(ARISTÓTELES [1959] 2003). Esses textos seriam definidos pelas circunstâncias em 

que são pronunciados, determinando, do mesmo modo, a categoria dos seus ouvintes:    

o deliberativo seria dirigido a um auditório que se tem a intenção de aconselhar ou 

dissuadir; o forense seria o texto pelo qual o orador acusa ou defende; e o epidítico, um 

texto elogioso ou de reprimenda ao cidadão.  

Aristóteles ressalta que, no interior desses discursos, a argumentação não é 

totalmente construída pelo orador por, de alguma forma, estar relacionada diretamente 

com as crenças do auditório. Outra grande contribuição desse filósofo para os estudos da 

Retórica foi a divisão do raciocínio em três tipos distintos: analítico, dialético e sofístico. 

                                                             
4 Aristóteles define como discurso o que mais tarde passou a ser considerado gênero discursivo, segundo 
Bronckart (2003, p. 72) “os textos são produtos da atividade humana e, como tais, estão articulados ás 
necessidades, aos interesses e às condições de funcionamento das formações sociais no seio das quais são 
produzidos” Essa articulação favorece a ocorrência de textos de diferentes espécies, dada a variedade de 
situações; por sua vez, esferas propiciam a ocorrência de espécies de textos similares que constituem os 
gêneros discursivos.  
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Os analíticos são os raciocínios de caráter científico, verdadeiros e que levam a 

conclusões corretas. Os dialéticos são raciocínios prováveis, de caráter verossímil, que 

se apoiam nas opiniões, crenças das pessoas e não têm como pretensão conduzir a 

conclusões totalmente corretas, mas prováveis. Já os sofísticos são raciocínios falaciosos 

que levam a conclusões incorretas e se mostram como verdadeiros para convencer o 

auditório.  

Todas essas contribuições5 foram de grande relevância para o desenvolvimento 

dos estudos da Retórica e, consequentemente, da Argumentação, uma vez que não é 

possível conceber uma sem a outra. Ao longo dos séculos, as pesquisas desenvolvidas na 

área representaram muito mais um aperfeiçoamento dos estudos que esse grande filósofo 

deixou sobre o assunto. 

 

3.2. O tratado da argumentação: a nova retórica  

 

Perelman e Olbrechts-tyteca (2005) retomam os estudos abordados na Retórica 

e reconstroem o pensamento aristotélico. Nesse novo estudo, desenvolvem novas 

perspectivas sobre argumentação, criando o que chamaram de Tratado da Argumentação 

– A nova retórica.  

Esses autores analisaram as técnicas discursivas de sistematização da estrutura 

do pensamento racional na Retórica, os conceitos de auditório, as formas de organização 

do discurso persuasivo (logos, pathos e ethos), a estrutura composicional do texto 

proposto por Aristóteles (exórdio, enunciação da tese, prova e epílogo), os três gêneros 

textuais apresentados (deliberativo, judiciário e epidítico) e as outras contribuições, 

como os tipos de raciocínio. Dessa forma, desenvolveram novas concepções sobre a 

Retórica. 

O primeiro ponto de divergência foram as técnicas relacionadas ao raciocínio 

dialético-dedutivo. Para esses estudiosos, argumentar significava empregar diferentes 

                                                             
5 Aqui apresentamos apenas um breve resumo de algumas das contribuições de Aristóteles para os estudos 
retóricos, que consideramos relevantes para a nossa discussão. 
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técnicas discursivas a fim de motivar e/ou influenciar, pelo discurso, a adesão de um 

auditório: 

O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou 
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 
assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar 
essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a 
ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos crie neles 
uma disposição para a ação que se manifestará no momento  

 

Nesse sentido, entende-se que, tal como apresentado pela retórica aristotélica, 

argumentar é um ato de persuasão e convencimento que se origina e se consolida na 

interação entre orador e auditório. Porém, acontece que o conceito de auditório de 

Perelman não coincide com o conceito da Antiga Retórica. Trata-se de um auditório 

construído pelo argumentador, um auditório virtual. 

Outro aspecto de divergência é a concepção de razão e raciocínio. A retórica 

aristotélica expôs o silogismo categórico (Todo homem é mortal/João é homem/ João é 

mortal). Dessa forma é impossível que a conclusão seja falsa a partir de premissas 

corretas e de uma estrutura correta, ou seja, para a retórica antiga a prova e a busca da 

verdade constituem o cerne da argumentação. Já para Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), o desenvolvimento de uma teoria da argumentação só seria efetivamente 

possível quando se questionasse e se criticasse a ideia da evidência como uma marca da 

razão.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) defenderam a ideia que uma teoria 

argumentativa não poderia ser fecunda se toda prova fosse reduzida à evidência. 

Segundo os autores, não se argumenta contra evidências. Eles defendem a ideia de que, 

na argumentação, há um locutor a serviço da procura de adesão de um auditório às teses 

propostas. Eles sublinham que não se trata de uma lógica específica dos juízos de valor e 

que “os raciocínios não são nem deduções formalmente corretas nem induções do 

particular para o geral, mas argumentações de toda a espécie, visando ganhar a adesão 

dos espíritos às teses que se apresentam ao seu assentimento” (PERELMAN & 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 44). 

Apesar de divergirem quanto à técnica de elaboração da argumentação da 

retórica aristotélica, os autores do Tratado da Argumentação mantiveram dela alguns 

elementos, como a ideia de discurso, que é compreendido aqui como argumentação;       

a ideia de auditório, que são os destinatários de um discurso; e a de orador, que para eles 
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é o responsável em desencadear uma ação precisa por parte do auditório.  Ou seja,           

o orador usando do seu conhecimento prévio sobre o auditório, argumenta de forma a 

convencê-lo ou persuadi-lo. 

O que basicamente diferencia o orador da Nova retórica em relação ao da retórica 

aristotélica é que Aristóteles usa o termo de caráter moral como um dos mais efetivos 

tipos de prova, o orador tem que dar uma boa impressão da sua pessoa, para poder 

agradar os outros. As qualidades sugestionadas por Aristóteles são sabedoria, virtude e 

benevolência. A boa impressão é o primeiro passo para gerar oportunidades de o orador 

começar seu discurso. O orador deve agradar sua audiência, esse elemento é muito 

valorizado em seus esboços, enquanto que o elemento mais valorizado da Nova Retórica 

é o auditório. 

Os autores apresentam na nova retórica uma argumentação mais centrada no 

auditório, ou seja, naqueles de quem se visa ganhar a adesão. Para eles, é o auditório que 

determina o modo de proceder do orador, enquanto o orador deve se adaptar às 

características dele, de modo a alcançar melhores resultados em sua tarefa. Essa é uma 

condição prévia de qualquer argumentação eficaz.  

O conceito de auditório na Nova Retórica não coincide com o da Retórica. Trata-

se de um auditório construído pelo argumentador, um auditório virtual. Para Perelman e 

Olbrechts-tyteca (2005), cabe ao auditório o papel principal para determinar a qualidade 

da argumentação e o comportamento dos oradores, pois o importante, na argumentação, 

não é saber que o próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o 

parecer daqueles a quem se dirige. É uma concepção de auditório vista sob a ótica da 

heterogeneidade, que supõe a existência de vários indivíduos, pensando de forma 

diferente e possivelmente chegando também a conclusões diferentes.   

E quanto à argumentação, essa passa a ser entendida em sentido amplo, como 

método para provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que lhes são 

apresentadas (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

A argumentação, pois, é entendida como um fenômeno flexível, como uma 

atividade dinâmica, suscetível a variantes, a modificações, a ampliações e, 

principalmente, à intervenção dos interlocutores envolvidos no processo argumentativos.  
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N estruturação da argumentação é interessante também ressaltar a distinção entre 

convencer e persuadir apresentada por Perelman e Olbrechts-Tyteca6 (2005, p. 31). 

 
Propomos chamar de persuasiva a uma argumentação que pretende 
valer só para um auditório particular e chamar de convincente àquela 
que deveria obter a adesão de todo ser racional. O matiz é bastante 
delicado e depende, essencialmente, da ideia que o orador faz da 
encarnação da razão.  
 

Os autores reconhecem que não há uma linha precisa entre essas duas noções, 

entretanto, grosso modo, a tradição clássica afirma que o convencimento visa ao 

entendimento, à inteligência e à razão, enquanto que a persuasão visa à emoção, à 

vontade e à decisão. Enquanto a argumentação dirigida a um auditório particular está 

associada à persuasão, aquela que se volta ao auditório universal está ligada ao 

convencimento. Nesse sentido, quando ocorre uma argumentação perante um único 

ouvinte, nominado como auditório particular, devemos, então, optar por estratégias 

argumentativas persuasivas. Caso o destinatário seja o auditório universal, devemos 

então, optar por estratégias pautadas no convencimento. No final, percebe-se que o mais 

importante na argumentação não é o conhecimento do orador, não é o que ele considera 

verdadeiro, como na Retórica, mas o parecer de seu auditório, das pessoas a quem se 

dirige. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) referem-se ainda ao ponto de partida da 

argumentação, que pressupõe o acordo do auditório. Os acordos servem como pano de 

fundo da argumentação. Dessa forma, no Tratado da Argumentação, seus autores 

decidiram sistematizá-los, agrupando-os. Primeiro os acordos quanto ao real, que são os 

fatos, as verdades e as presunções, são mais apropriados ao convencimento. O segundo, 

relativo ao auditório particular, mais voltado à persuasão, são os tipos de objeto do 

acordo. Estes são classificados quanto ao tipo em diversas categorias: fato e verdade; 

presunções; valores (abstratos e concretos); hierarquias e lugares (de quantidade, de 

qualidade e outros).  

                                                             
6 Perelman, com a colaboração de Olbrechts-Tyteca, no ano de 1996, publicou o livro Tratado da 
Argumentação: a nova retórica propondo uma nova roupagem para os estudos retóricos, porém, sem 
desprezar os preceitos da Retórica aristotélica. Na verdade, a Nova Retórica é um retorno à Dialética de 
Aristóteles e não à própria Retórica. 
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Seja como for, os acordos são essenciais para a construção da argumentação, e 

cabe ao orador se adaptar, continuamente, ao auditório. Nesse sentido, é pressuposto um 

condicionamento através do próprio discurso, de tal forma que o auditório não é, ao final 

do discurso, exatamente o mesmo que era no início. Isso significa que, ao final da 

argumentação, o auditório tem de ter adquirido noções diferentes das que possuía. 

Acerca do orador, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) destacam a importância 

da constante adaptação do discurso aos destinatários, afirmando que cabe ao auditório o 

papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos 

oradores. Sendo assim, dependendo dos objetivos do orador, os procedimentos 

argumentativos modificam-se, ou seja, se o objetivo deste está em obter um resultado, 

persuadir é mais do que convencer, entretanto, se a preocupação do orador reside no 

caráter racional da adesão, convencer é mais que persuadir (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Assim, visualiza-se que a argumentação pode ser 

desenvolvida mediante um processo de persuasão ou de convencimento. A opção por um 

processo ou outro, como já dito, deriva da concepção que o orador faz do auditório e de 

suas extensões. 

 

3.3. Os usos dos argumentos 

 

Toulmin (2006) também retoma os estudos sobre o silogismo aristotélico e a 

lógica e propõe um trabalho cujo objetivo principal é retratar a argumentação, com o 

propósito de levantar problemas, não de resolvê-los. Ele queria descrevê-la e não 

propriamente sistematizá-la, defendeu a ideia de que a argumentação não deveria ser 

separada da lógica. Na verdade, seriam complementares. Apesar disso, ele não utiliza a 

lógica dedutiva, suas ideias constituem uma tentativa de argumentação diferente. Para 

ele, a lógica deveria apresentar um cunho prático. O que interessava era uma lógica 

eficaz e aplicada, ou seja, praticada, pois o argumento analítico ou teórico baseado no 

silogismo clássico é insuficiente para dar conta da complexidade da argumentação 

realizada pelas pessoas no seu dia a dia. Nessa tentativa de refletir sobre o problema, 

Toulmim (2006) apresenta um modelo aberto que permite a recursividade dos 

argumentos, e reconhece a audiência e o contexto como fatores interferentes na 

argumentação. 
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Toulmin parte da ideia de que uma asserção feita defende uma alegação. Os 

fatos que apoiam essa alegação são os dados (D) e são os fundamentos com os quais se 

constrói o suporte à conclusão (C) que se busca apresentar. Desse modo, podemos 

perceber que a “asserção original apoia-se em fatos apresentados que se relacionem a 

ela” (TOULMIN, 2006, p. 140). Ele se ocupa com casos em que dado, garantia e 

conclusão não são suficientes para tornar o argumento aceito. Nesses casos, um 

qualificador modal (Q) surge e se torna a “força que a garantia empresta à conclusão” 

(TOULMIN, 2006, p. 153). Segundo ele, o qualificador modal é, via de regra, um 

advérbio que dá aval à conclusão obtida. No viés oposto, as condições de exceção ou 

refutação (R) fazem com que a garantia perca força e conteste as suposições por ela 

criadas. O último elemento apresentado por Toulmin é aquele que dá aval e autoridade 

às garantias: é o conhecimento básico (B) que apoia a garantia do argumento.  

A ideia se resume no seguinte esquema. 

Figura 1- Padrão de argumento 

 

 

 

É importante salientar que a conclusão, no padrão de Toulmin (2006), representa 

o final do argumento. Não só porque assim aparece na frase, mas especialmente porque 

se caracteriza por ser o resultado da alegação proposta. Trata-se, também, de um 

elemento a mais no padrão de argumentação, e, assim, não precisa ser autocontida de 
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sentido: o sentido provirá da união dos demais elementos por meio do padrão que 

Toulmin propõe7. 

Entre esses outros elementos, existem aqueles que atuam como informações 

adicionais para relacionar D e C. Essas informações adicionais são, para Toulmin, as 

garantias (W), e nos permitem entender de que modo o argumento passou dos dados à 

conclusão. Segundo o autor, as garantias podem ser regras ou princípios, mas não devem 

ser informações novas. São, portanto, afirmações gerais, hipotéticas. E são as garantias 

que nos permitem fazer o caminho dos dados às conclusões. 

A configuração prototípica da argumentação proposta por Toulmin tem 

ultrapassado as propostas apresentados nos setores jurídicos e filosóficos, e foi 

aproveitada nos estudos textuais, principalmente nos estudos linguísticos da análise 

textual. Foi bastante ampliada, apesar de ainda permanecer certa valorização da estrutura 

lógica formal do modelo do discurso argumentativo, o que dificulta a sua aplicação 

direta à análise de argumentos. Deve, por isso, quando aplicada a estudos linguísticos ser 

ampliada por um enfoque pragmático, social, cognitivo e enunciativo dessa ação de 

linguagem. Portanto, quando nos referimos aos estudos da argumentação mencionados 

por Toulmin, estamos nos referindo à atividade total de propor teses, pô-las em questão, 

respaldá-las produzindo razões, criticando essas razões, refutando essas críticas e assim 

em diante. 

De acordo com Toulmin, quando se argumenta, citam-se valores de 

solidariedade, respeito, confiança e paz, que são aceitos quase por unanimidade num 

primeiro momento, podendo até ser inquestionáveis do ponto de vista argumentativo. 

Porém, deve-se ter cuidado com tais afirmações, pois dependendo da pessoa esses 

valores serão modificados. Por exemplo, se alguém entender solidariedade como algo 

não tão importante numa relação, seja por sua experiência de vida seja por qualquer 

outro motivo, esse valor terá um poder de persuasão menor do que para outra pessoa que 

esteja envolvida por situações emocionais de solidariedade. Atenção é fundamental para 

decifrar até que ponto os procedimentos para decidir quais os princípios sólidos e as 

garantias aceitáveis são compreendidos pelo auditório em foco e bem acordados em 

geral, ou seja, com tempo apropriado um orador habilidoso pode desmontar um valor 

apenas reconceituando-o. 

                                                             
7 Mais informações sobre este modelo podem ser encontradas em: TOULMIN, Stephen Edelston. Os usos 
do argumento. Trad. Reinaldo Guarany. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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3.4. A argumentação na língua  

 

A Teoria da Argumentação da Língua (TAL) está dividida em três fases.             

A primeira, denominada de Forma Standard, foi desenvolvida por Anscombre e Ducrot 

(1983); a segunda, que engloba as teorias da polifonia, é chamada de Teoria dos Topoi 

Argumentativos (DUCROT, 1987); a terceira, que teve a colaboração de Marion Carel, 

foi denominada Teoria dos Blocos Semânticos (CAREL e DUCROT, 2001).  

A TAL contrapõe-se às concepções argumentativas tradicionais, tal como 

denominadas por Ducrot (2009), segundo as quais o sujeito expõe um argumento como 

justificativa para uma determinada conclusão. Desse ponto de vista, o argumento contém 

um fato e se constitui na apresentação de uma razão. O fato implica a conclusão por via 

lógica, psicológica, sociológica, nunca linguística. Tal concepção é diferente da de 

Ducrot (2009), primeiramente em relação ao direcionamento do estudo, que segue 

modelos argumentativos direcionados ao discurso jurídico. 

Um segundo aspecto do contraponto é o próprio desenvolvimento da 

argumentatividade. Enquanto as teorias tradicionais valorizam aspectos 

extralinguísticos, como as opiniões, juízos e valores que um auditório partilha, a Teoria 

da Argumentação da Língua valoriza uma argumentatividade que se desenvolve na 

própria língua e, por isso, deve ser compreendida como um ato linguístico. 

Portanto, Ducrot inscreve o estudo da argumentação na esfera linguística. Para 

ele, cabe à semântica descrever e analisar o valor e a força argumentativa. Para isso, 

afirma: “a argumentação pode estar diretamente determinada pela frase, e não 

simplesmente pelo fato que o enunciado da frase veicula. Neste caso, dir-se-á que a 

argumentação está na ‘língua’, nas ‘frases’” (DUCROT, 1987, p. 18).  

Na primeira fase da TAL, o conjunto de enunciados capazes de veicular 

determinada conclusão é chamado de potencial argumentativo. Ducrot (1987) defendia a 

ideia que as diferentes expressões argumentativas deveriam conduzir a diferentes 

conclusões. Ele sustenta essa tese apresentando exemplos como: 

1) Pedro trabalhou pouco. 

2) Pedro trabalhou um pouco. 

Ducrot (1987) considera que, com os operadores “pouco” e “um pouco”, pode-se 

chegar à mesma conclusão, já que ambas as frases indicam o mesmo fato: trabalho em 
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pequena quantidade. Além disso, ele afirma que a verdade do enunciado de 1 implica a 

verdade do enunciado de 2: se Pedro “trabalhou pouco”, pelo menos “um pouco” ele 

trabalhou, e vice-versa.  

A forma padrão da teoria define o potencial argumentativo de um enunciado 

como o conjunto das conclusões às quais se pode chegar a partir dele. De acordo com 

Ducrot (1988), as expressões argumentativas de uma língua são encontradas quando se 

substitui uma expressão por outra em enunciado (“pouco” por “um pouco”), se mantém 

a situação de enunciação e se observa que se chega a conclusões diferentes. Então se está 

diante de expressões argumentativas. 

 
A força argumentativa de um enunciado A deve ser definida como um 
conjunto [...] dos enunciados C1, C2... etc. que podem aparecer como 
conclusões de A. Assim a força argumentativa de um enunciado “Pedro 
trabalhou um pouco” consistiria no conjunto dos enunciados que podem 
eventualmente lhe ser encadeados em um discurso por um portanto ou um 
conectivo deste tipo, explícito ou implícito. Neste conjunto, encontrar-se-iam, 
por exemplo, os enunciados “Ele está cansado”, “Ele tem o direito de 
descansar”, “Ele talvez tenha terminado o artigo” (DUCROT, 1987, p 20). 
 

Porém, quando o autor analisou o valor argumentativo dessas expressões e 

instituiu valores opostos, concluiu que, se houver um contexto em que se admita que o 

trabalho leva ao êxito, pode-se concluir a partir da frase 1 que Pedro “vai fracassar” e a 

partir da frase 2 que ele “terá sucesso”. Ou seja, ele percebeu que, às vezes, as 

expressões argumentativas iguais possuíam conclusões diferentes. Esse fato foi 

comprovado no momento em que ele observou que, mesmo conduzindo a uma mesma 

conclusão, essas expressões não possuíam o mesmo valor argumentativo.  

De forma geral, essas observações comprometeram a forma padrão da teoria, 

mostrando-se assim problemática por causa da dificuldade de descrição das expressões 

argumentativas, pelo fato de que há duplas de frases com o mesmo operador 

argumentativo que permitem chegar a conclusões diferentes. Por fim, percebeu que há 

duplas de frases com operadores opostos que levam virtualmente à mesma conclusão. 

Não havia possibilidade de identificação do traço comum existente entre as possíveis 

conclusões geradas a partir de um determinado morfema. Tudo isso obrigou-o a fazer 

reformulações em sua teoria. 

Na segunda fase da teoria, chamada de Teoria da Polifonia ou Teoria dos Topoi, 

Ducrot (1987) destaca que, depois da elaboração do conceito de polifonia apresentado 

por Bakhtin (1981[1929]), os estudos que fazia sobre argumentação tomaram outro 

rumo.  
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Segundo Bakhtin (1981), o termo “voz” refere-se à consciência falante que se faz 

presente nos enunciados. Tal consciência não é neutra, está sempre refletindo percepções 

de mundo, juízos e valores. Para ele, a análise das personagens de Dostoievski permite    

-nos identificar a presença desses diferentes pontos de vista da sociedade. Esse novo 

conceito fez com que a Teoria da Argumentação da Língua (TAL) precisasse de novos 

argumentos para poder se sustentar. Quando esse diálogo ocorre dentro dos enunciados, 

na verdade, ocorre também uma encenação de várias vozes, assim como afirma a teoria 

da polifonia8.  

Assim, admite-se também que o sentido pode mostrar outros sujeitos, diferentes 

do sujeito falante. Mesmo aceitando essa visão de Bakhtin9, Ducrot ainda questiona a 

concepção da unidade do sujeito. 
[...] há toda uma categoria de textos, e notadamente de textos literários, 
para os quais é necessário reconhecer que várias vozes falam 
simultaneamente, sem que uma dentre elas seja preponderante e julgue 
as outras: trata-se do que ele chama, em oposição à literatura clássica 
ou dogmática, a literatura popular ou ainda carnavalesca, e que às 
vezes ele qualifica de mascarada, entendendo por isso que o autor 
assume uma série de máscaras diferentes (DUCROT, 1989, p. 161). 
  

 Para Ducrot, ocorre polifonia quando conseguimos distinguir, em uma 

enunciação, dois tipos de personagens: os enunciadores e os locutores. O teórico francês, 

por definição, entende o locutor como uma entidade abstrata responsável pela 

enunciação; tem como correspondente o alocutário, aquele ao qual se dirige a 

enunciação. O enunciador é responsável pelos atos ilocutórios cumpridos na enunciação; 

tem como correspondente o destinatário. Ducrot explica que “não são pessoas, mas sim 

‘pontos de vista’ abstratos; o locutor mesmo pode ser identificado com alguns destes 

enunciadores, mas na maioria dos casos ele os apresenta mantendo certa distância em 

relação a eles. Percebe-se, então, que a polifonia se estabelece com base no 

desdobramento da figura do locutor em outras figuras enunciativas, podendo, assim, 

tornar audíveis outras vozes através da sua. Nesses termos, é possível afirmar que uma 

enunciação é polifônica se ela se apresenta como sendo, entre outras coisas, a realização 

                                                             
8 Esse conceito foi desenvolvido por Bakhtin e serviu de base para o desenvolvimento da Teoria da 
Argumentação na Língua. Por não ser objetivo deste trabalho, não discorreremos sobre o conceito 
bakhtiniano de polifonia, mas apresentaremos apenas a concepção de polifonia desenvolvida 
posteriormente por Ducrot. 
 

9 1Bakhtin trata da polifonia em Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981. 
 



41 

de um ato de fala cujo autor - o enunciador - não se identifica ao locutor da enunciação 

Anscombre e Ducrot (1989. 

 Essas foram as primeiras conclusões de Ducrot. Complementando seus estudos 

nessa fase, ele apresenta a noção de topos, que é constituidor do enunciado e o orienta 

argumentativamente em direção à conclusão. O topos é entendido como um saber 

partilhado por uma comunidade, ou é apresentado no enunciado como tal. 

Então, a regra geral aceita pelo destinatário seria o topos, que serviria em 

situações idênticas, não exclusivamente em casos particulares. Nessa fase, Ducrot define 

o sentido de uma palavra como um feixe de topoi, como fontes de discurso. A partir 

desses dois conceitos, encadeamento argumentativo e topos, ele chegou à hipótese 

segundo a qual uma frase poderia ser descrita a partir de um feixe de topoi que 

representaria seu potencial argumentativo. 

O exemplo que apresenta é o de locutor que diz diante de seu empregado que não 

quer que ele saia da empresa “Pode ir embora, mas a porta está aberta para seu 

regresso”. De acordo com a opinião comum e com o que é designado pelos topoi que 

descrevem as palavras em questão, esse enunciado é positivo. Porém, outro locutor (um 

professor) é acionado quando está ministrando uma aula, e seu aluno alerta-o para o 

horário de a aula terminar, o locutor afirma “Pode sair, a porta está aberta”. Dessa 

forma, este locutor predica, com as palavras enunciadas, uma propriedade de zanga.  

Assim, as atribuições dadas às palavras - a porta está aberta - apresenta-se de 

forma negativa, logo, não é a significação da palavra que atribui essa ou aquela 

propriedade ao enunciado. Essa visão dos topoi acaba por criar um paradoxo para a 

proposta de estudo da semântica linguística de Ducrot, pois é considerada 

“referencialista”, uma vez que a propriedade de a “porta está aberta” é atribuída à forma 

como a expressão se encontra, ou seja, a significação da frase se altera em função da 

alteração da perspectiva dos enunciadores, mesmo que os fatos representados 

permaneçam idênticos. Quando se afirma, na perspectiva da Teoria da Argumentação da 

Língua, que a significação da frase se altera, indica-se que os encadeamentos possíveis a 

partir dessa frase também se alteram. 

 

Como se pode ver, na segunda etapa da Teoria Argumentativa da Língua,             

o princípio argumentativo convocado e a situação são os pontos importantes da análise. 

Na terceira etapa de sua teoria, a noção de topos é entendida como fonte de 

discurso, passando a ver o discurso como um bloco e não mais como uma passagem de 
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uma justificativa a uma conclusão. Outra mudança importante é que, na análise da fase 

anterior, a argumentação toma como base elementos extralinguísticos.  

Assim, Carel e Ducrot (2001) apresentam a Teoria dos Blocos Semânticos. Essa 

nova proposta abre mão da noção de topos e introduz a de bloco semântico. Para eles, o 

sentido de uma entidade linguística não está estruturado por coisas, fatos e crenças. Está 

fundamentado por certos discursos que essas entidades linguísticas evocam, e esses 

discursos compõem o que chamam de encadeamentos argumentativos.  

Na Teoria do Blocos semânticos, a argumentação é definida como um 

encadeamento de dois segmentos de discurso, eventualmente ligados por um conector, 

de aspecto normativo e transgressivo, de argumentação interna e externa. Nessa etapa, 

eles defendem que a língua confere restrições para os encadeamentos argumentativos 

possíveis, pois eles estão atrelados à estrutura linguística dos enunciados.  

 Esses estudos da argumentação se desenvolveram no Brasil a partir do trabalho 

de Koch (2011). Seguindo a perspectiva dos estudos linguísticos em argumentação, 

Koch (2011) considera a argumentação como parte integrante da língua. Segundo a 

autora, encontra-se a argumentação até em textos que se pretendem neutros, mas não o 

são, pois mesmo o discurso que se pretende neutro, contém também ideologia. 
 
Como ser dotado de razão e vontade, o homem, constantemente, 
avalia, julga, critica, isto é, forma juízos e valor. Por outro lado, por 
meio do discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – tenta fluir 
sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe 
determinadas de suas opiniões. É por esta razão que se pode afirmar 
que o ATO DE ARGUMENTAR constitui o ato linguístico 
fundamental, pois A TODO E QUALQUER MOMENTO SUBJAZ 
UMA IDEOLOGIA, na acepção mais ampla do termo. A neutralidade 
é apenas um mito: o discurso que se pretende “neutro”, ingênuo, 
contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade  
(KOCH, 2011, p.17). (Grifo da autora) 

 

Podemos inferir que todo e qualquer gênero discursivo apresenta marcas 

linguísticas que imprimem no discurso a orientação argumentativa pretendida ou não 

pelo locutor, considerando que a língua é fundamentalmente argumentativa, ou seja, não 

encontramos a argumentação só nos textos considerados expressamente argumentativos. 

A todo momento estamos tentando convencer o outro de algo no plano das ideias, ou 

persuadi-lo, no plano das emoções, a fazer o que nós desejamos que ele faça. 

Nesse sentido, merece destaque o posicionamento de Koch (2011) sobre a função 

dos operadores argumentativos. 
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A argumentação é uma atividade estruturante do discurso, pois é ela 
que marca as possibilidades de sua construção e lhe assegura a 
continuidade. É ela a responsável pelos encadeamentos discursivos, 
articulando entre si enunciados ou parágrafos, de modo a transformá-
los em texto: a progressão do discurso se faz, exatamente, através das 
articulações da argumentação” (KOCH, 2011, p.154). 

 

Para Koch (2011), a argumentação é estruturada por meio dos encadeamentos 

articulados dos enunciados, e os articuladores textuais têm um papel importante tanto 

para a progressão das ideias como para a construção de sentido em qualquer discurso. 

Esse ponto de vista nos leva a observar que, em todo texto, há sempre uma situação de 

envolvimento entre o leitor/enunciatário e o anunciante/enunciador, que, como usuário 

da língua, deixa traços pessoais de suas escolhas marcados no interior do discurso. 

Assim, admite-se que a língua é construída por meio de escolhas de elementos 

articuladores que constroem as relações de sentido de um texto. 

Os articuladores textuais têm a função de relacionar elementos 
significativos, ou seja, situar que o enunciado fala no espaço e/ou 
tempo, e/ou estabelecer entre eles relações de tipo lógico-semântico 
(causalidade, condicionalidade, conformidade, disjunção, etc), assim 
como sinalizam relações discurso-argumentativas; podem funcionar 
como organizadores textuais, ou, ainda, exercer, no texto, funções de 
ordem metadiscursiva (KOCH, 2008, p. 83). 
 

Seguindo Ducrot, Koch (2013) assume que os articuladores são multifuncionais, 

isto é, um mesmo operador argumentativo pode estabelecer relações diferentes, pode 

indicar a orientação argumentativa dos enunciados. Essa orientação está inscrita na 

própria língua: são as marcas linguísticas da argumentação. Conforme Koch (2013), os 

operadores argumentativos indicam a força argumentativa dos enunciados, o sentido 

para o qual apontam e as diferentes funções que desempenham na repetição desses 

enunciados.  

A autora apresenta uma lista bastante extensa de exemplos desses operadores 

para cada orientação. Existem operadores que somam argumentos a favor de uma 

mesma conclusão, como: e, também, ainda, nem, não só... mas também, tanto...como, 

além de, entre outros. Há operadores que introduzem uma justificativa ou explicação 

relativa ao enunciado anterior, como: porque, que, já que, pois, por isso. E há 

operadores cuja função é introduzir no enunciado conteúdos pressupostos, como: já, 

ainda, agora. 
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O estudo dos operadores argumentativos foi desenvolvido por Koch, em vários 

trabalhos, de forma bastante aprofundada. É importante observar que todos eles fazem 

parte da gramática da língua e a maioria pertence às classes gramaticais invariáveis 

(advérbios, preposições, conjunções, locuções adverbiais prepositivas, conjuntivas). As 

outras, segundo Koch: 

Não foram incluídas em nenhuma das classes gramaticais, merecendo, assim, 
“classificação à parte” (em várias gramáticas são denominadas palavras 
denotativas ou denotadores de inclusão, de exclusão, de retificação, etc.). 
Acontece, porém, que são justamente essas “palavrinhas” (tradicionalmente 
descritas como “meros elementos de relação destituídas de qualquer 
conteúdo semântico”) as responsáveis, em grande parte, pela força 
argumentativa em nossos textos (KOCH 2013, p.40). 

A partir desse pressuposto, podemos deduzir que, ao produzirmos textos, 

demonstramos nossas formas de pensar e de agir diante do mundo, estamos também 

enunciando juízos de valor e nos posicionando, enquanto sujeitos. Nessa perspectiva, ao 

interagir com o outro e com a linguagem, o usuário da língua recorre a recursos 

linguísticos e expressivos para colocar em prática seus objetivos numa dada situação 

comunicativa, pois a linguagem oferece ao falante os mecanismos necessários para 

interagir com seu interlocutor, de maneira a obter dele determinadas ações. 

Para que o discurso se estruture e as relações se estabeleçam, é necessário, além 

da escolha dos operadores argumentativos, escolher e selecionar os elementos 

linguísticos, tais como: os indicadores das intenções (pressuposto e subentendido) e os 

modalizadores. Segundo Koch (2011), as marcas linguísticas da enunciação ou da 

argumentação, em sentido amplo, são chamadas de modalizadores, pois são responsáveis 

em modalizar o discurso do falante, ou seja, as modalidades do discurso “revelam a 

atitude do falante perante o enunciador que produz” (KOCH, 2011, p.71). Desse modo, a 

modalização determina a presença, o envolvimento do enunciador e o grau de 

envolvimento expresso no próprio discurso, ou seja, é a marca deixada pelo sujeito no 

discurso. No mesmo sentido, Koch (2011) aponta a importância do uso desses 

modalizadores: 

 

O recurso às modalidades permite, pois, ao locutor, marcar a distância 
relativa em que se coloca com relação ao enunciado que produz, seu 
maior ou menor grau de engajamento com relação ao que é dito, 
determinando o grau de tensão que se estabelece entre os 
interlocutores; possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de atos 
que deseja realizar e fornecer ao interlocutor “pistas” quanto às suas 
intenções; permite, ainda, introduzir modalizações produzidas por 
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outras “vozes” incorporadas ao seu discurso; isto é, oriundas de 
enunciadores diferentes; torna possível, enfim a construção de um 
“retrato” do evento histórico que é a produção do enunciado (KOCH, 
2011, p. 85). 

 

Em síntese, os modalizadores são elementos linguísticos que funcionam como 

indicadores de intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu discurso. 

É de fundamental importância seu estudo, pois as modalidades são marcas enunciativas 

que podem caracterizar, no discurso, a opinião, o conhecimento ou, até mesmo, a 

intenção do falante em determinada situação comunicativa. É através dos modalizadores 

que somos capazes de construir as intenções comunicativa dos textos.  

Em suma, para Koch (2009): 
Consideram-se modalizadores todos os elementos linguísticos 
diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que 
funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes 
do locutor com relação ao seu discurso. Estes elementos 
caracterizam os tipos de ato de fala que deseja desempenhar, 
revelam o maior ou menor grau de engajamento do falante com 
relação ao conteúdo proposicional veiculado, apontam as conclusões 
para as quais os diversos enunciados podem servir de argumento, 
selecionam os encadeamentos capazes de continua-los, dão vida, 
enfim, aos diversos personagens cujas vozes se fazem ouvir no 
interior de cada discurso. (KOCH 2011, p. 133) 

 

De acordo com autora, os articuladores textuais e as estratégias discursivas que 

são usadas no texto determinam o seu alcance de sentido, o que permite destacar, por 

exemplo, os recursos linguísticos responsáveis pela argumentatividade num texto. Outra 

particularidade, é o fato de que os produtores dos atos comunicativos podem se apropriar 

de diferentes modalidades de operadores argumentativos. O produtor pode fazer uso de 

modalizadores que demonstrem certeza, clareza e conhecimento sobre o assunto, 

passando assim um significado, no qual podemos confiar devido à afirmação que faz o 

autor por meio do uso do eixo do saber 

 

3.5.  A sequência argumentativa 

 

A argumentação também tem ocupado um papel importante nos estudos 

linguísticos do texto. Segundo Adam (2008), todo enunciado carrega em si uma carga 

argumentativa e pode também requerer credibilidade e aceitabilidade junto aos 

participantes do discurso. Para esse teórico, a argumentação assume duas dimensões 
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distintas e complementares. Pode ser estudada no nível do discurso, ou seja, da interação 

social, ao se pensar que, quando falamos ou escrevemos, estamos tentando compartilhar 

uma opinião e passar certas representações acerca de determinados assuntos a um 

auditório, visando provocar ou buscar certa adesão; ou no nível da própria organização 

da textualidade, ao se considerar a existência de esquemas cognitivos, prototípicos junto 

ao locutor, o que permite que ele reproduza quando necessário.  

Esses dois níveis compõem o quadro geral de análise textual dos discursos 

proposta pelo autor. Essas análises se organizam em níveis. Há, então, um nível de 

análise de discurso e um nível de análise de texto. Esses dois grandes níveis envolvem 

um total de mais oito níveis, três no nível de discurso: o da ação visada (nível 1), o da 

interação social (nível 2) e o da formação sociodiscursiva (nível 3); e cinco, no nível de 

texto: o da textura (nível 4), o da estrutura composicional (nível 4), o da semântica (nível 

6), o da enunciação (nível 7), e o dos atos de discurso (nível 8). O esquema a seguir 

ilustra essa proposta de análise. 

As setas, presentes no esquema, evidenciam a articulação entre os dois níveis. E, 

embora o nível textual contemple apenas os elementos internos e constituintes do texto, 

a articulação entre os dois níveis deve, em tese, ser levada em conta na análise, que, por 

essa razão, se diz textual dos discursos.  

 

Figura 2 – Níveis ou Planos da Análise do Discurso 

 
(ADAM, 2008, p.61) 
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Interessa-nos especificamente o nível 5 (N5), em que se tem o estudo das 

sequências e do plano de texto. As sequências, para o autor, são unidades estruturais que 

entram na composição do texto.  

 
As sequências são unidades textuais complexas, compostas de um número 
limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições.        
A macroproposição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a 
de ser uma unidade ligada a outras macroproposições, ocupando posições 
precisas dentro do todo ordenado da sequência. Cada macroproposição 
adquire seu sentido em relação às outras, na unidade hierárquica complexa da 
sequência. (ADAM, 2008, p. 204).  

 

 

Esse nível, que pode ser considerado como um dos postos-chave dos pressupostos 

construídos pelo autor, reúne cinco sequências de base: a narrativa, a argumentativa, a 

descritiva, a dialogal e a explicativa. Segundo Adam, essas sequências constituem uma 

espécie de modelos abstratos, dos quais os interlocutores disporiam. Elas são passíveis 

de definição, ao mesmo tempo, pela natureza das macroproposições que comportam e 

pelas modalidades de articulação dessas macroproposições em uma estrutura autônoma.  

No que diz respeito especificamente à sequência argumentativa, convém, de 

início, ressaltar que ela não deve ser confundida com argumentação do nível discursivo, 

isto é, às intenções comunicativas do locutor de influenciar seu interlocutor, 

modificando seu posicionamento, seu comportamento, suas crenças. A sequência 

argumentativa, pelo contrário, diz respeito a uma forma de composição textual 

específica, caracterizada por uma estrutura de organização pautada na relação “dado-

conclusão”, que visa ancorar ou refutar uma tese. Segundo Adam, essa confusão 

acontece por ela ser uma operação extremamente utilizada no discurso, podendo até ser 

confundida também, ou até mesmo relacionada, a outras sequências. Entretanto, a 

sequência argumentativa é um tipo de estrutura que apresenta determinadas 

particularidades prototípicas que a diferenciam das outras. Ao apresentá-la, Adam 

(2008) ressalta dois movimentos: justificar/refutar uma tese.  

A argumentação objetiva demonstrar ou refutar uma tese, a partir de premissas, 

nem sempre explícitas, supostamente incontestáveis Adam (2008), então, propõe o 

esquema da sequência argumentativa a partir de dois níveis: o da justificativa, em que os 

conhecimentos colocados são mais levados em conta do que o interlocutor, e o da 

contra-argumentação, em que o interlocutor é levado em conta e a argumentação é 

negociada. O esquema básico desse tipo de sequência é, portanto, composto por tese 
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anterior (P.arg.0), dados/fatos (P.arg.1), apoio (p.arg.2), restrição (P.arg.4) e 

conclusão/nova tese (P.arg.3). O esquema a seguir ilustra essas relações.  

 

Figura 3 – Esquema da Sequência Argumentativa 

 

 
      (ADAM, 2008, p.233) 
 

Além disso, Adam (2008) propõe que a relação entre argumento e conclusão 

pode ser fundamentada por uma garantia (explicita ou implícita) e também pode ser 

contrariada a partir de uma refutação ou exceção (P. Arg. 4), possibilitando a existência 

de uma contra argumentação. Ressalte-se ainda que essas macroproposições não se 

materializam necessariamente na forma linear como apresentada na figura 03. Além 

disso, a única macroproposição que necessita estar textualmente expressa são os dados 

(P. Arg. 1), ou seja, os argumentos aos quais a conclusão encontra-se ancorada, de forma 

que as demais macroproposições podem vir de forma implícita.  

Deve-se ressaltar que, segundo Adam (2008), no quadro da Linguística de 

Texto, é preciso considerar não só os aspectos linguísticos, mas também dar conta do 

contexto situacional e das condições de produção desse enunciado, como já mencionado 

anteriormente. O texto não é um objeto abstrato que deve ser pensado apenas num 

quadro da sua estrutura composicional. É antes de tudo uma composição de ideias 

estruturadas através de cadeias de relações dialógicas. 

 Dessa forma, a ação de linguagem é realizada por meio de um texto, em que os 

seus enunciados são organizados em uma sequência composicional de base para formar 

o todo significativo. Assim, todo gênero é construído levando-se em conta os níveis ou 

planos do texto que estão envoltos ao plano do discurso (ADAM, 2008). 
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 A materialidade do texto deve ser analisada no plano da análise discursiva, que 

envolve a ação de linguagem, a interação social e a formação discursiva, através da qual 

os gêneros são atualizados. 

 A estrutura sequencial de um texto é organizada por um plano de texto que leva 

em conta a sua sequência organizacional. Tal organização se configura a partir de uma 

sucessão de enunciados. Para Adam: 

A operação configuracional pode ser definida como o fato de instituir 
na produção e de depreender na interpretação uma configuração a 
partir de uma sucessão. O modo configuracional de compreensão 
conduz a considerar as proposições-enunciados, os períodos, as partes 
de um plano de texto e as sequências que o constituem como os 
elementos de um complexo concreto de relações (ADAM 2008, p. 
280). 

 
 Atribuir sentido ao texto, segundo esse autor, significa ser capaz de compreender 

o enunciado encadeado uns com os outros, construir as representações semânticas do 

texto no seu todo. Os postulados de Adam (2008) tratam da regularidade sequencial 

prototípica de textos de base: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. 

Nas tipologias cognitivas, os textos são analisados em função da forma como os 

conteúdos estão organizados, visando a uma compreensão de como o texto funciona. 

 

É a partir do encaixe de uma sequência em outra que se constitui a 

heterogeneidade composicional da maioria dos textos. A sequência prototípica 

argumentativa se apoia nas formas de raciocínio dedutivo e indutivo, que partem sempre 

do conhecido para o desconhecido; é a sequência que procura intervir sobre o ponto de 

vista, o comportamento ou a atitude de um interlocutor ou de um determinado público. 

Essa intervenção se dá com o objetivo de tornar um enunciado aceitável, apoiado em 

outro enunciado, segundo determinados argumentos, dados ou razões. 

Para Adam (2008), o plano do texto determina a configuração macrotextual do 

sentido, é estudado em sua materialidade e está relacionado à textura, à segmentação de 

proposições, de enunciados e de períodos. A estrutura composicional, formada pelas 

sequências de base que encadeiam o sentido do texto, são organizadas basicamente por 

uma ideia argumentativa.  
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3.6. Balanço das abordagens 

 

Ao traçarmos o percurso da argumentação da retórica aristotélica até os estudos 

atuais da Linguística Textual, observamos que o assunto se apresenta em domínios 

disciplinares distintos. No passado, as formas e os processos argumentativos eram 

estudados por filósofos da Retórica clássica que se comprometeram com um estudo da 

argumentação ligada a uma perspectiva persuasiva da verossimilhança. Aristóteles, em 

sua Retórica, parte do princípio de que a argumentação é a organização do que é dito 

como arte da palavra, ou arte do discurso. A organização argumentativa proposta por 

Aristóteles foi revisitada, e seus conceitos mais essenciais permaneceram inalteráveis 

por séculos, como os relacionados aos aspectos políticos e aos das relações humanas.  

No século XX, surgiu a Nova Retórica, que remodelou algumas das concepções 

clássicas frente a novos papéis que foram se configurando a partir de outros aspectos das 

condutas humanas. Para Perelman e Tyteca (2005), argumentar significa empregar 

diferentes técnicas discursivas a fim de motivar e/ou influenciar, pelo discurso, a adesão 

de um auditório. Essa abordagem tem como objetivo principal desenvolver técnicas de 

adesão, por isso a noção de auditório é um dos aspectos mais importante da 

argumentação. Discute-se como o orador, a partir do conhecimento que tem do seu 

auditório, estrutura sua argumentação para convencê-lo de seu enunciado. 

Nesse mesmo período, as questões envolvendo a argumentação foram 

desenvolvidas por outros diferentes princípios. Toulmin (2006), por exemplo, entende 

que o discurso argumentativo pode ser caracterizado de maneira intradiscursiva por suas 

diferentes formas estruturais, divergindo claramente das ideias de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), que propagavam uma argumentação extra discursiva.  

 A argumentação toulminiana expõe a descaracterização ou inutilidade da forma 

como os argumentos lógicos são desenvolvidos quando avaliados por padrões analíticos. 

O silogismo é desastroso a partir do momento que se percebe a possibilidade de 

interpretações diferentes. A distinção entre dados e apoios permite, por exemplo, uma 

dupla – e importante– possibilidade de interpretação das premissas universais. Os 

estudos desenvolvidos por Toulmin contribuíram substancialmente para os estudos da 

argumentação. 
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Na sequência, desenvolve-se a Teoria da Argumentação da Língua (TAL), 

segundo a qual a argumentação está inscrita na língua (ANSCOMBRE e DUCROT, 

1983). Enquanto as teorias anteriores valorizavam aspectos extralinguísticos, como 

opiniões, juízos e valores que um auditório partilha, essa teoria valoriza uma 

argumentatividade que se desenvolve na língua e, por isso, deve ser compreendida como 

um ato linguístico.  

Com o desenvolvimento dos estudos sobre o texto, desenvolve-se uma noção 

de argumentação textualmente delineada. Com base na heterogeneidade composicional 

dos discursos, J-M Adam (2008) propõe a existência de uma unidade discursivo-textual, 

a sequência, para a qual avança uma tipologia composta por vários tipos de sequências 

básicas ou prototípicas. É nesse contexto que Adam (2008) propõe o modelo teórico 

desenvolvido sobre a sequência argumentativa.  

Ao traçar um percurso semelhante ao que acabamos de fazer, Pinto (2010), 

desenvolve o tema da argumentação linguística e integra, às suas pesquisas, questões 

sociais e plurissemióticas, a partir do quadro teórico da linguística de gêneros. Adotando 

subsídios do estudo na linguística textual, na análise do discurso, no interacionismo 

sociodiscursivas e na semiótica, propõe três abordagens distintas da argumentação. 

A abordagem não-linguística ou retórica- Retórica clássica, Nova Retórica e, 

em parte, o trabalho de Toulmin (2006); uma abordagem linguística – as várias fases da 

teoria da argumentação na língua desenvolvidas a partir dos trabalhos de Anscombre e 

Ducrot (1983); e a abordagem textual – representada sobretudo pelo trabalho de Adam 

(2008) sobre as sequências textuais.  

 Essas três abordagens, que designaremos como retórica, linguística e textual, 

respectivamente, serviram de subsídio básico para a nossa discussão sobre as 

competências e habilidades contempladas na matriz de correção da prova de redação do 

ENEM. A abordagem retórica recobre o investimento retórico, ou seja, o emprego de 

técnicas argumentativas para tornar mais persuasivas as informações e opiniões.            

A abordagem linguística diz respeito ao emprego de estratégias de encadeamento de 

partes do texto – orações, períodos, parágrafos, segmentos tópicos. Por fim, a abordagem 

textual relaciona-se ao desenvolvimento composicional argumentativo, ou seja, à 

estrutura de raciocínio típica do texto argumentativo.  
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4. A ARGUMENTAÇÃO NA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DA REDAÇÃO 
DO ENEM 

 

4.1. Aspectos metodológicos 

 

Este trabalho focaliza o tratamento da argumentação na matriz de correção da 

prova de redação do Enem. Estamos partindo do pressuposto de que o processo de 

avaliação da capacidade de desenvolver um texto passa por uma série de habilidades 

específicas que recobrem diferentes aspectos, entre os quais se insere a argumentação.  

A argumentação é um fenômeno de natureza linguística e textual-discursiva e, 

por isso, não pode ser tomado como um fenômeno a priori, com todos seus aspectos 

muito bem delimitados. Assim, as diferentes abordagens teóricas recobrem diferentes 

conceitos de argumentação. Nesse sentido, o estabelecimento de competências e 

habilidades a ser posto em um processo de avaliação requer, necessariamente, um viés 

teórico balizador bem situado. Esse é o problema básico que pretendemos discutir. Com 

o intuito de evidenciar as técnicas e os procedimentos empregados no trabalho de 

pesquisa tendo em vista o maior grau possível de confiabilidade da discussão desse 

problema, definimos, minimamente, o nosso percurso metodológico.  

Nosso primeiro passo foi classificar o trabalho quanto à maneira de abordar o 

problema, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos técnicos utilizados.  

Há duas formas de abordar o problema da pesquisa: a qualitativa e a quantitativa. 

Segundo Godoy (1995, p. 58), a abordagem qualitativa “é a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, para compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos”. Gil (2007, p. 94) corrobora essa visão, dizendo que os 

“métodos de pesquisa qualitativa estão voltados para auxiliar os pesquisadores a 

compreenderem pessoas e seus contextos sociais, culturais e institucionais”. Já a 

pesquisa quantitativa considera que o conhecimento poder ser quantificável, o que 

significa traduzir, em número, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de métodos e técnicas estatísticas (GODOY,1995). 

Quanto à natureza, Gil (2007) classifica a pesquisa em básica ou teórica e 

aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da 

ciência, sem aplicação prática necessariamente prevista. Normalmente, envolve 
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interesses universais. A pesquisa aplicada focaliza a geração de conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Normalmente envolve 

verdades e interesses mais pontuais.  

Com relação aos objetivos, é possível desenvolver uma pesquisa exploratória e 

descritiva. A pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maiores 

informações sobre objeto ou assunto de investigação a partir das quais se possam 

formular hipóteses ou propor um novo tipo de enfoque. Já a pesquisa descritiva, segundo 

Gil (2007, p. 46), “tem como objetivo primordial à descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as 

variáveis”. 

Finalmente, quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser bibliográfica, 

experimental, documental, de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, participante, 

etnográfica, etnometodológica.   

Considerando esses fundamentos, situamos nossa pesquisa como qualitativa, já 

que pretendemos mostrar a complexidade e as contradições das concepções de 

argumentação, situando-a como um fenômeno singular e um contexto singular: a prova 

de redação do Enem. Nesse sentido, não nos interessam recursos e técnicas estatísticas. 

Por outro lado, interessa-nos o aprimoramento desse aspecto da prova de redação, o que 

nos situa no campo da pesquisa exploratória.   

Quanto à natureza, trata-se um trabalho teórico, ou seja, pretendemos oferecer 

uma discussão acerca do tema, sem necessariamente oferecer aplicação prática. Por fim, 

como procedimento, recorremos basicamente ao levantamento bibliográfico, à análise 

documental e a fontes de geração de dados, como sites. O levantamento bibliográfico 

nos serviu para depreender diferentes abordagens teóricas sobre a argumentação para 

posteriormente discuti-las a partir de um documento: o guia do participante (2013). 

O guia do participante foi criado pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação 

(MEC), responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas do Enem. Tem 

como objetivo esclarecer como será desenvolvido o processo de avaliação, e, dessa 

forma, orientar os candidatos sobre como devem proceder durante o processo avaliativo, 

os critérios de avaliação e a organização de todo o processo. 

É utilizado também pelos professores responsáveis em preparar os candidatos 

que irão se submeter ao exame. O guia é usado como norteador, a partir dele os 

professores podem preparam os candidatos na leitura, análise linguística e na produção 
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textual, ou seja, o guia é um documento apresentado pelo Inep com o objetivo de 

orientar. 

 

4.2. Os temas e a matriz geral de correção 

 

A proposta para a redação do Enem tem sido sempre elaborada de forma a 

possibilitar que os participantes, a partir de subsídios oferecidos no contexto global da 

prova, realizem uma reflexão sobre um tema de ordem política, social, cultural ou 

científica. O quadro a seguir resume os temas e os assuntos que foram objeto da redação 

desde 1998 até 2014. 

 

Quadro 03: Temas e assuntos da redação do Enem 1998-2014 

 

Anos Temas Assuntos 

1998 Viver e aprender Aprendizagem 

1999 Cidadania e participação social Cidadania 

2000 Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar 
esse desafio nacional? 

Direitos da criança e do 
adolescente 

2001 Desenvolvimento e preservação ambiental: como 
conciliar os interesses em conflito? Meio Ambiente 

2002 
O direito de votar: como fazer dessa conquista um 
meio para promover as transformações sociais de que o 
Brasil necessita? 

Política 

2003 A violência na sociedade brasileira: como mudar as 
regras desse jogo? Violência  

2004 Como garantir a liberdade de informação e evitar 
abusos nos meios de comunicação? Liberdade de informação 

2005 O trabalho infantil na realidade brasileira Trabalho infantil 

2006 O poder de transformação da leitura  Leitura 

2007 O desafio de se conviver com a diferença Diferenças 

2008 Possibilidades e as limitações de ação para a 
preservação da Amazônia Meio ambiente 

2009 O indivíduo frente à ética nacional Ética 

2010 Trabalho na construção da dignidade humana Trabalho 
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2011 Viver em rede no século XXI: os limites entre o 
público e o privado Internet 

2012 O movimento imigratório para o Brasil no século XXI Imigração 

2013 Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil Leis 

2014 Publicidade infantil em questão no Brasil Publicidade 

Fonte: INEP (2015) 

 

A análise do quadro (01) permite observar que os temas eleitos envolvem 

temáticas presentes no cotidiano. São inspirados em fatos reais, relacionados a questões 

sociais divulgadas nos meios de comunicação de massa e solicitam o posicionamento do 

candidato sobre o assunto. 

Essas temáticas devem ser desenvolvidas no texto solicitado no exame, que o 

dissertativo-argumentativo. Conforme o Guia do Participantes (2013), o texto produzido 

pelos alunos será avaliado, pelo menos, por dois especialistas, de forma independente, 

sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Cada corretor atribuirá uma nota entre 

0 (zero) e 200 (duzentos) pontos para cada uma das cinco competências, totalizando 

1000 (mil) pontos. A nota final corresponde à média aritmética simples das notas 

atribuídas pelos dois corretores. Caso ocorra uma diferença de 100 pontos ou mais entre 

as duas notas totais (numa escala de 0 a 1000) ou se a diferença de suas notas em 

qualquer uma das competências for superior a 80 (oitenta) pontos (numa escala de 0 a 

200), é considerada uma “discrepância”, e a redação passará por uma terceira correção.  

Se a discrepância permanecer após a terceira correção, a redação será avaliada 

por uma banca presencial composta por três avaliadores, que atribuirão, em consenso, a 

nota final do participante, sendo descartadas as notas anteriores. 

A redação receberá nota zero quando: o texto não atender à proposta solicitada 

ou possuir outra estrutura textual que não seja a do tipo dissertativo-argumentativo, o 

que configurará “fuga ao tema/não atendimento ao tipo textual”; com apenas sete linhas 

escritas, o que configurará “texto insuficiente”; com impropérios; desenhos; com outras 

formas propositais de anulação, em que se verifica tentativas de desrespeitar o exame 

(como alguns candidatos em exames anteriores que apresentaram hinos, receitas de 

comidas); apresente parte do texto desconectada com o tema proposto de forma a 

caracterizar descompromisso com o exame (recados a banca avaliadora, frases que não 

são possuem relação com o texto). 
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Será também anulada a redação que apresentar ideias que desrespeitem os 

direitos humanos. O aluno também não pode entregar a folha de redação em branco ou 

entregar a folha de rascunho. Em todos esses casos, a anulação da prova acarreta a nota 

zero na prova de redação. 

O desempenho dos candidatos na prova escrita de redação é avaliado 

considerando uma matriz de cinco habilidades ligadas a cinco competências. O Enem 

busca avaliar: a capacidade dos estudantes de diferenciar os registros oral e escrito da 

língua, compreender a proposta, avaliar a capacidade de organizar e relacionar 

informações, construir a argumentação, elaborar proposta de intervenção ao problema 

exposto. Podemos observar mais detalhadamente essas habilidade e competências no 

quadro (04). 

 

Quadro 04: Competências e habilidades 

 

Competências Habilidades avaliadas 

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 para a construção da argumentação. 

Competência V 
Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. 

(GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.8) 

 

A discussão que desenvolveremos a seguir focalizará apenas as competências 

II, III e IV, porque apenas nelas o tema da argumentação é explicitamente considerado. 
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Através dessas competências, como se vê, objetiva-se avaliar se o candidato compreende 

a proposta da redação, se aplica os conceitos das várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema solicitado dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo em prosa, se seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, e, por fim, se  demonstra 

conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação. 

 

4.3. A competência II 

 

A competência II prevê dois aspectos que devem ser, inicialmente, avaliados: 

compreensão da proposta e a tipologia textual. O candidato precisa compreender a 

proposta solicitada para que possa elaborar uma redação dentro da temática. Ele deve 

não só compreender o tema, mas também selecionar ideias pertinentes a esse tema. 

Ademais, nessa competência está prevista a aplicação de conceitos das várias áreas de 

conhecimento para o desenvolvimento do tema. Isso significa que o candidato precisa 

demonstrar não só que está atualizado com o que acontece no mundo, como também que 

domina informações de diversas áreas do conhecimento (Literatura, História, Geografia, 

Ciências, Política). 

Quanto à tipologia textual10, é solicitada a escrita de um texto dissertativo-

argumentativo em prosa. O texto dissertativo-argumentativo, segundo o Guia do 

Participante (2013), é mais do que uma mera exposição de ideias. Ele exige a 

apresentação de uma tese, a defesa de ponto de vista e uma proposta de intervenção. 

Como já dissemos, o recurso exclusivo a outro tipo levará à nota zero. O candidato só 

poderá empregar trechos de outros tipos se for em função da argumentação 

desenvolvida. Para que o texto receba nota máxima nessa competência, o tema deve ser 

bem introduzido, desenvolvido em consonância com a introdução e finalizado com 

conclusões decorrentes da argumentação desenvolvida.  

 Não podemos deixar de questionar a solicitação desse gênero especificamente, 

pois creditamos que os candidatos, nesse tipo de evento que é o ENEM, elaboram seus 

textos de modo a desempenhar o que se espera deles, conforme lhe for solicitado, e, que, 

por essa razão, esforçam-se por se adaptar ao gênero e às demandas da situação.  
                                                             
10 Novamente é perceptível a flutuação terminológica entre gênero discursivo e tipologia textual. 
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Entendemos o gênero dissertativo-argumentativo como um gênero escolar, que 

possui um enunciador irreal (a não ser o professor na condição de avaliador), uma 

situação irreal de produção (a não ser a da sala de aula), ou seja, o aluno acaba 

escrevendo, basicamente, para mostrar que sabe escrever, e, muito raramente, para dizer 

alguma coisa, ocorre um distanciamento das concepções da linguagem como forma de 

interação. 

 A redação do ENEM não propicia a formação do aluno como sujeito de 

linguagem, capaz de compreender as circunstâncias de sua enunciação e definir a que 

gênero de texto recorrer para dizer o que tem a dizer a seus interlocutores, e ainda, 

adaptar o que quer falar às exigências desse gênero, adequando-o às circunstâncias da 

interlocução.11 

 Nesse sentido, podemos identificar a redação do ENEM como um tipo de texto 

considerado artificial, ao contrário da produção de texto proposta nos estudos 

linguísticos, em que as práticas sociais de linguagem vão estabelecendo modelos textuais 

para serem usados em determinadas situações, numa determinada esfera de atividade 

humana. O ENEM, ao contrário, reduz a redação a uma mera produção linguística. 

Segundo o Guia do Participante (2013), a competência engloba seis níveis de 

desempenho, conforme o quadro (05). 

Quadro 05: Níveis de desempenho da competência II 

Nível 0 

(0 pontos) 

 

Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa. 

 

Nível 01 

(40 pontos)  

Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio 

precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de 

outros tipos textuais. 

Nível 02 

(80 pontos) 

Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos 

motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo-

argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, 

argumentação e conclusão. 

                                                             
11Esse aspecto exige uma reflexão mais abrangente, que não será explorado por não ser objetivo desse 
trabalho as questões referentes ao gênero. 



59 

Nível 03 

(120 pontos) 

Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta 

domínio mediano do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, 

argumentação e conclusão. 

Nível 04 

(160 pontos) 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta 

bom domínio do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, 

argumentação e conclusão 

Nível 05 

(200 pontos) 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de 

um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio 

do texto dissertativo-argumentativo 

(GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.17) 

 

 O nível 0 corresponde à fuga ao tema ou ao não atendimento à estrutura 

dissertativo-argumentativa. Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando 

a abordagem é organizada completamente diferente do que foi proposto, não chegando 

sequer a tangenciá-lo, ou seja, nem o assunto mais amplo é desenvolvido. 

 O não atendimento ao tipo textual implica que a redação está predominantemente 

fora do padrão tipológico dissertativo-argumentativo, ou seja, não apresenta indício de 

caráter dissertativo e nenhum indício de caráter argumentativo.  

 
O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da 
proposta de redação – esta exige que o participante escreva um texto 
dissertativo-argumentativo, que é o tipo de texto que demonstra a 
verdade de uma ideia ou tese. É mais do que uma simples exposição 
de ideias. Nessa redação, o participante deve evitar elaborar um texto 
de caráter apenas expositivo. (GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.13 
- grifo nosso)  
 

 A redação será balizada no nível 1 se o candidato “apresentar o assunto, 

tangenciando o tema, ou demonstrar domínio precário do texto dissertativo-

argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais” (GUIA DO 

PARTICIPANTE 2013, p.17). Considera-se tangenciamento a abordagem parcial, ou 

marginal, do tema dentro do assunto. A abordagem do tema é realizada de forma ampla, 

deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático proposto. É também 

balizado como nível 1 o texto considerado “precário”, com traços constantes de outros 

tipos textuais.  
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O texto dissertativo-argumentativo é organizado na defesa de um ponto de 
vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, para 
influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a 
ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí 
a sua dupla natureza: é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, 
e é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. (GUIA DO 
PARTICIPANTE, 2013, p. 15) 
 

  

Quando a redação desenvolver o tema, recorrendo à cópia de trechos dos textos 

motivadores ou apresentar domínio insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, não 

atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão, será assinalada no 

nível 2. Será considerada uma redação de nível 3 a que desenvolver o tema por meio de 

argumentação previsível e apresentar domínio mediano do texto dissertativo-

argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Argumentação previsível é 

aquela em que o candidato demonstra pouca originalidade no desenvolvimento do tema 

proposto, muitas vezes utiliza clichês, frases retiradas do senso comum, ou ideias dos 

textos motivadores, causando uma certa previsibilidade na argumentação. 

A redação que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e 

apresenta bom domínio do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, 

argumentação e conclusão será avaliada no nível 4. A argumentação consistente é 

prevista no nível 5. O que diferencia o nível 5 do 4 é a presença de um repertório 

sociocultural produtivo, que é observado na redação através de um nível de 

informatividade que mobiliza conhecimentos de diversas áreas em prol do projeto 

argumentativo. O candidato desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a 

partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto 

dissertativo-argumentativo. Esse excelente domínio do texto dissertativo-argumentativo 

caracteriza-se pela presença de proposição, de argumentação e de conclusão de ideias.  

A competência II pode, portanto, ser resumida em dois aspectos: a compreensão 

da proposta com respectiva abordagem do tema e o recurso ao texto do tipo dissertativo-

argumentativo. No primeiro caso, o que se considera é o plano das ideias, eixo temático 

sobre o qual todo texto se ancora. No segundo, a mobilização de conceitos estruturais do 

texto dissertativo argumentativo. Observamos, nesse caso, duas questões que não estão 

diretamente ligadas à questão da argumentação, ao menos a princípio. Parece-nos que se 

misturam competências de natureza diferente: uma que avalia leitura, capacidade de 
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compreensão de um comando, e outra que avalia a estrutura composicional 

relativamente a um tipo textual.   

Embora a questão relativa ao tratamento do tema não esteja diretamente ligada 

à questão da argumentação, cabe fazer algumas considerações. Merece destaque nesse 

sentido a discussão sobre o que se pode entender por “tangenciar o tema”. O que seria 

realmente considerado “limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado”? 

Como pode ser traçado esse “eixo temático”?  

O tangenciamento retratado para avaliação é algo muito subjetivo. O tema da 

redação de 2013, por exemplo, foi “Publicidade infantil no Brasil”. A proposta 

apresentou três textos motivadores: um jornalístico que discutia se a publicidade infantil 

deve ser proibida no Brasil, um infográfico sobre a publicidade para crianças no mundo, 

e outro que discutia a criança como consumidora.  

A mídia divulgou redações em que alguns alunos escreveram sobre o trabalho 

infantil na mídia e tiveram suas provas penalizadas. Só foram bem avaliadas as redações 

que abordaram o tema relacionado ao consumo infantil fomentado pela publicidade ou 

relacionado a criança que se torna um consumidor imódico pelo excesso de publicidade 

ou relacionado a falta de amadurecimento psicológico que esse público apresenta diante 

das campanhas publicitárias. Ou seja, apesar do guia sugerir que o candidato “Reflita 

sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista e como 

defendê-lo”, penaliza esse aluno que não seguir o direcionamento dado pelos textos 

motivadores. 

Assim, fica o questionamento: como o candidato poderá claramente perceber 

essa delimitação, já que no Guia do Participante essas informações são confusas, na 

prova não está claro e nem em documento algum produzido pelos órgãos responsáveis 

pela elaboração da prova? Os textos motivadores, que são apresentados nas provas, 

supostamente com o objetivo de delimitar o tema, recebe a seguinte orientação do 

próprio Guia: 
a) Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para 
compreender bem o que está sendo solicitado. 
b) Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque 
foram apresentados apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não 
para limitar sua criatividade. 
c) Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram 
apresentados apenas para despertar seus conhecimentos sobre o tema. 
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d) Reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu 
ponto de vista e como defendê-lo (GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.13-
14). 

 

Conforme o guia o candidato não deve evitar ficar preso às ideias desenvolvidas 

nos textos motivadores, porque foram apresentados apenas para despertar uma reflexão 

sobre os conhecimentos relacionados ao tema e não para limitar a criatividade, mas ao 

mesmo tempo que espera que o aluno direcione seu texto a delimitação temática dada 

pelos textos motivadores. Essas orientações são ambíguas, o guia não esclarece os 

aspectos de utilização dos textos motivadores, do que considera autoria e da avaliação 

dos níveis dessa competência em relação a esses pontos. 

 A estrutura composicional do texto é uma questão diretamente ligada à 

argumentação que merece ser bastante discutida. O conceito de texto dissertativo-

argumentativo desconsidera as discussões desenvolvidas nos campos dos estudos do 

texto e dos gêneros. Parece-nos que a orientação é para a dissertação-argumentativa 

alguns momentos como tipo, outros como gênero discursivo. Sabemos bem que essa 

distinção está longe de ser unânime e, inclusive, é proposta a partir de critérios 

diferentes. Nesse sentido, revela-se problemático, sobretudo em um processo de 

avaliação, demarcar critérios para balizar “não atendimento ao tipo textual”, “não atende 

ao tipo textual” e “padrão dissertativo-argumentativo”. 

 Para atender aos critérios estabelecidos na matriz de correção, a redação 

dissertativa-argumentativa precisa ser elaborada a partir de dois princípios de 

estruturação: apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e 

uma conclusão que dê um fecho à discussão, compondo o processo argumentativo. Além 

disso, deve utilizar estratégias argumentativas para expor o problema e detalhar os 

argumentos utilizados.  

 Retomamos aqui o trabalho de Adam (2008). Para o autor (cf. 2.5), a estrutura de 

um texto é constituída por um plano que leva em conta a sua sequência organizacional. 

Tal organização se configura a partir de uma sucessão de enunciados que são 

organizados com a combinação de diferentes tipos de sequências 

 Adam (2008) defende sobretudo que um texto, em geral, pode mobilizar na sua 

composição mais de uma sequência, o que lhe atribui certa heterogeneidade 

composicional. Mas, embora o texto seja heterogêneo, de acordo com Adam (2008), há 
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nele "uma sequência dominante, em relação à qual se organizariam as demais sequências 

dominadas, ou inseridas".  

 Segundo Cavalcante (2012), para identificarmos a sequência dominante, é preciso 

considerar, por exemplo, o gênero discursivo ao qual o texto pertence. Conforme Adam 

(2008), o texto argumentativo deve se organizar na predominância da sequência 

prototípica argumentativa, que se apoia nas formas de raciocínio dedutivo e indutivo. É a 

sequência que procura intervir sobre o ponto de vista, o comportamento ou a atitude de 

um interlocutor ou de um determinado público. Segundo Cavalcante (2012), avaliar se 

uma redação se enquadra nesse desenvolvimento composicional é observar se uma 

determinada estrutura está presente. A autora apresenta a seguinte estrutura com suas 

respectivas fases. 

Tese inicial ou premissas – contextualização ou inserção da 
orientação argumentativa, propondo uma constatação de partida; 
Argumentos – apresentação de dados que direcionam a uma 
provável conclusão; 
Contra-argumentos – apresentação de dados que se opõem à 
argumentação; 
Conclusão – nova tese consequente aos argumentos contra-
argumentos. (CAVALCANTE, 2012, p.67 – grifo da autora) 

 

Cavalcante, portanto, dialoga com os estudos de Adam (2008), que apresenta a 

sequência argumentativa responsável pela estrutura dos enunciados argumentativos: há 

uma posição frente a uma tese inicial, essa posição é mediada por fatos, 

argumentos/provas, que direcionam a uma conclusão. Essa exigência é explicitamente 

cobrada na matriz de correção na competência II “Apresenta um bom domínio do texto 

dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão” (GUIA DO 

PARTICIPANTE 2013, p.13-14). Trata-se de uma exigência vinculada a uma concepção 

de argumentação, o que designamos como abordagem textual. 

No entanto, nessa mesma competência, é exigido o emprego de estratégias 

argumentativas para expor o problema e detalhar os argumentos utilizados, como já 

expomos. Entendemos, nesse caso, que estão sendo exigidos, numa mesma competência, 

aspectos conceitualmente diferentes. O emprego de estratégias argumentativas está 

relacionado ao investimento retórico que o candidato deve mobilizar na redação. Trata-

se de uma outra concepção de argumentação, o que designamos como abordagem 

retórica.  
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Entendemos que as habilidades relativas a essa competência são de outro 

estatuto e por essa razão não deveriam compor aspectos da competência II.                    

A argumentação como investimento retórico, segundo Cavalcante (2012), envolve as 

técnicas argumentativas para tornar convincentes as informações e as opiniões do 

candidato. Esse investimento retórico é estudado por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005). 

Convém ainda comentar a gradação entre os níveis 3, 4 e 5. Essa gradação vai 

da argumentação, enquanto investimento retórico, previsível (níveis 3 e 4) para 

consistente (nível 5). O que diferencia o nível 4 do nível 5 é o repertório sociocultural 

abrangente do candidato. No que diz respeito à estrutura composicional a gradação vai 

do não atendimento à estrutura dissertativa-argumentativa (nível 0), do domínio precário 

(nível 1), do domínio insuficiente (nível 2), do domínio mediano (nível 3), bom (nível 4) 

e excelente (nível 5). 

Novamente nos deparamos com um problema conceitual com graves 

consequências para o processo de avaliação. Parece difícil e faltam mesmo critérios para 

diferenciar níveis tão conceitualmente instáveis.  

Dessa forma, a discussão da competência II nos leva a concluir que ela deveria 

ser dividida em três, pois as habilidades em questão são específicas para serem avaliadas 

em uma única competência. A primeira deveria focalizar a compreensão do tema;           

a segunda, a estrutura composicional; e a última, o investimento retórico. 

 Relativamente à questão composicional e à estrutural da redação, fica 

indefinido, nessa competência, o que seria realmente um texto que não atende à estrutura 

dissertativo-argumentativa, ou que tenha domínio precário, insuficiente, mediano, bom, 

ou ainda, com um excelente domínio. Seria o texto que não possui a estrutura do gênero 

dissertativo-argumentativo? Ou o texto em que falta alguma das fases da sequência 

argumentativa prototípica? Como é possível determinar? 

 Um texto não precisa ter como critério fundamental todas as fases da sequência 

para ser considerado dissertativo-argumentativo. O avaliador precisa julgar se o 

candidato foi eficiente na argumentação, no seu investimento retórico e, para isso, é 

importante ponderar o caminho argumentativo escolhido por ele, observar se os 

argumentos se associam ou se eles se dissociam. Deverá observar se ele utilizou técnicas 

argumentativas para tornar o texto mais persuasivo, se utilizou comparações, definições, 
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ilustrações e analogias, dentre outros recursos retóricos para construir sua argumentação, 

esses aspectos são mais importantes que os estruturais.  

 A proposta da redação deve ser repensada. A intenção do ENEM é avaliar os 

aspectos do gênero solicitado, um texto escolar, que tem como propósito comunicativo 

avaliar a produção escrita do candidato. Se essa é a intenção, deve ser apresentado nos 

documentos de orientação ao participante do exame. Caso não seja, então é preciso rever 

as implicações conceituais entre gênero e tipo de texto, e entre composição textual e 

investimento retórico. 

 

4.4 A competência III 

 

A Competência III se organiza em torno da avaliação da capacidade de 

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos 

em defesa de um ponto de vista. Como podemos observar essa competência centra-se em 

verbos, o primeiro, selecionar, diz respeito à capacidade de escolha de informações. 

Compreende a capacidade do candidato em selecionar informações de diversas áreas do 

conhecimento, por conseguinte, se ele é dotado de um repertório variado de 

informações. Relacionar incide na habilidade do aluno em relacionar o ponto de vista 

defendido com o tema proposto. Organizar envolve a habilidade de organizar os 

argumentos em defesa de uma ideia, que devem ser apresentados de forma 

contextualizada ao tema, ou seja, não basta selecionar informações, elas devem, também, 

ser interpretadas, isto é, devem ser contextualizadas em relação ao tema e ao ponto de 

vista defendido pelo participante sob o risco de se revelarem aleatórias. 

Os níveis de desempenho dessa competência estão resumidos no quadro 06.  

 

Quadro 06: Níveis de desempenho da competência III 

COMPETÊNCIA III 

Nível 0 

(0 pontos) 
Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e 
sem defesa de um ponto de vista. 

Nível 01 Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema 
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(40 pontos) ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 

Nível 02 

(80 pontos) 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas 
desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos 
textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. 

Nível 03 

(120 pontos) 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, 
limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, 
em defesa de um ponto de vista. 

Nível 04 

(160 pontos) 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de 
forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de 
vista. 

Nível 05 

(200 pontos) 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema 
proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria, em 
defesa de um ponto de vista. 

 
(GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.19) 

 
 

A redação será avaliada como nível 0, se apresentar informações desconectadas e 

sem análise alguma. Há um tangenciamento do tema e uma organização precária, porém 

sem apresentar informações cuja intepretação permite relacioná-las diretamente ao tema 

proposto. Nesse nível não se espera a interpretação das informações, elas serão 

consideradas como desconectadas do tema. 

Quando o candidato organiza as informações sem analisar, mas não estão 

desconectadas do tema proposto, ou seja, estão “pouco relacionadas” ao tema, meio 

incoerentes, pois não defende um ponto de vista. Dessa forma, ele atinge o nível mínimo 

de interpretação, logo será avaliado no nível 1.  

Uma redação avaliada como nível 2 prevê que as informações podem vir de 

diferentes áreas do conhecimento, mas possuem contradição. Não são adequadamente 

interpretadas, o que resulta em um texto, no mínimo, desorganizado com informações 

contraditórias e limitadas aos argumentos.  

No nível 3, espera-se que possa haver algum tipo de problema de interpretação 

das informações, porém sem contradições. As ideias ainda estão limitadas aos textos 

motivadores e pouco organizadas em defesa de um ponto de vista. 

Nas redações em que a argumentação é bem construída, com autoria, 

direcionadas em defesa de um ponto de vista, se as informações estiverem organizadas e 
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relacionadas ao tema serão avaliadas no nível 4 ou 5. O que diferencia esses dois níveis 

é justamente o quanto esse repertório autoral é consistente. 

Em resumo, as redações com informações desorganizadas, sem um ponto de vista 

claro, serão avaliadas nos níveis 0 ou 1. As que reproduzam as informações e os 

argumentos já apresentados nos textos motivadores situam-se entre os níveis 2 e 3. O 

que diferencia os dois níveis é o grau de organização e a relação estabelecida entre as 

informações. As redações cuja seleção de argumentos relacionados ao tema extrapola os 

textos motivadores, revelando marcas de autoria, serão avaliadas nos níveis 4 ou 5. 

Finalmente, se a redação estiver bem organizada, com argumentação consistente será 

avaliada no nível 5. 

A competência III trata da inteligibilidade do texto, que é definida, segundo o 

Guia do Participante (2013, p.18) da seguinte forma: 

Relação de sentido entre as partes do texto; precisão vocabular; 
progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando 
que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a 
pouco apresentadas, em uma ordem lógica; e adequação entre o 
conteúdo do texto e o mundo real. 
 

Segundo o Guia do Participante (2013), um outro aspecto que é definidor da 

avaliação nessa competência é a coerência. 

[a coerência] Se estabelece a partir das ideias apresentadas no texto e 
dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do 
sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada à 
compreensão, à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O 
leitor poderá ‘processar’ esse texto e refletir a respeito das ideias nele 
contidas; pode, em resposta, reagir de maneiras diversas: aceitar, 
recusar, questionar, até mesmo mudar seu comportamento em face das 
ideias do autor, compartilhando ou não da sua opinião. (GUIA DO 
PARTICIPANTE 2013, p.18) 

 
A coerência é aqui definida como responsável pela construção dos sentidos do 

texto de acordo com as expectativas do leitor, está sendo relacionada à compreensão e 

interpretação dos sentidos do texto. 

Os critérios de avaliação dessa competência preveem ainda algumas “exigências” 

específicas à elaboração de um texto dissertativo-argumentativo: 

Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam; 
encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente 
informações novas, coerentes com o que foi apresentado 
anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos; congruência entre as 
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informações do texto e a realidade; e precisão vocabular (GUIA DO 
PARTICIPANTE 2013, p.18). 

 

A competência III avalia conjuntamente as operações de interpretação, 

organização e estabelecimento de relação entre os argumentos e informações; a 

consistência da argumentação, que irá depender do bom desempenho do candidato 

nessas três habilidades e, segundo descrição mais detalhada dessa competência, a 

coerência. Portanto, exige um olhar múltiplo: observar a presença de ponto de vista, a 

pertinência e a qualidade dos argumentos que o defendem, a organização das ideias e a 

coerência. Novamente observamos que são muitos critérios e de natureza teórica 

divergentes para serem avaliados numa única competência. 

A capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar as 

opiniões em direção ao ponto de vista envolve aspectos pragmático-retóricos, e está 

relacionada à argumentação, não diretamente à coerência, como apresentado no guia. É 

certo que a argumentação precisa ter coerência, para ajudar a captar a orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem o texto, mas ela não norteia uma boa 

construção argumentativa, podemos ter textos coerentes, mas sem um bom 

desenvolvimento argumentativo.  

Entendemos, assim, que a avaliação da coerência não cabe nessa competência 

ou que essa competência deveria avaliar apenas ela. Senão, seria necessária uma 

competência exclusiva para avaliação da coerência devido ao grau de complexidade 

desse aspecto, e outra competência para avaliar a organização e consistência da 

argumentação. 

 A coerência possui um sentido muito mais amplo, não deve ser vista 

apenas da forma como apresentada no Guia do Participante (2013, p. 18), restrita às 

conexões de “ideias apresentadas no texto e do conhecimento dos interlocutores, 

garantindo a construção de sentido de acordo com as expectativas do leitor”. A 

construção da coerência decorre de uma multiplicidade de fatores das mais diversas 

ordens: linguísticos, discursivos, cognitivos, culturais e interacionais. Não podemos 

reduzi-la a fatores externos (coerência externa), contextual, extralinguístico, pragmático.  

A coerência é também responsável pelo encadeamento interno (coerência 

interna). Ela é também uma propriedade linguística, conforme afirma Koch: 
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Se, porém, é verdade que a coerência não está no texto, é verdade 
também que ela deve ser construída a partir dele, levando-se, pois, em 
conta os recursos coesivos presentes na superfície textual, que 
funcionam como pistas ou chaves para orientar o interlocutor na 
construção do sentido (KOCH 2011, p. 53 - grifo da autora). 

 Em outras palavras, a coerência é construída a partir de sentidos do texto, 

formado com elementos coesivos e conhecimentos de mundo, conhecimento 

socioculturais partilhados, língua comum. Há uma negociação para construir-se sentido, 

envolvendo-se motivos, contextos linguísticos, pensamentos, cultura e pessoas. Por 

outro lado, é preciso explicitar, se for o caso, a relação entre coerência e argumentação. 

 A habilidade de “selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista”, e direcioná-los à defesa 

de uma opinião central - a tese – define basicamente a competência III. Nesse sentido, 

entendemos que ela contempla os aspectos constitutivos da argumentação retórica. 

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) entendem que a argumentação pode ser 

desenvolvida mediante um processo de persuasão ou de convencimento. Significa dizer 

que o candidato deve desenvolver estratégias argumentativas com o objetivo de 

persuadir o leitor do texto. Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.29) a 

persuasão acrescentaria à convicção a força necessária que é a única que conduziria à 

ação. “Persuadir é abalar a alma para que o ouvinte aja em conformidade com a 

convicção que lhe foi comunicada”. 

O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou 
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 
assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar 
essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a 
ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos crie neles 
uma disposição para a ação que se manifestará no momento oportuno. 
(PERELMAN& OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 50). 

 

Os autores defendem a ideia de que na argumentação há um locutor a serviço da 

procura de adesão de um auditório às teses propostas. O candidato deve, nesse sentido, 

buscar induzir seu interlocutor a aderir às suas ideias, aceitar o ponto de vista 

apresentado e posicionar-se a seu favor. Essa é a verdadeira acepção de argumentação, 

quando se tratamos objetivo retórico de um texto do tipo dissertativo argumentativo.  
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Ducrot (2009) distingue claramente a argumentação retórica da argumentação 

linguística. Para ele as teorias tradicionais valorizam aspectos extralinguísticos, como as 

opiniões, juízos e valores que um auditório partilha, a Teoria da Argumentação da 

Língua valoriza uma argumentatividade que se desenvolve na própria língua e, por isso, 

deve ser compreendida como um ato linguístico, 

 

Na medida em que a argumentação que chamo retórica é definida 
como um esforço verbal para fazer alguém crer em algo, parece que a 
argumentação linguística pode ser disso um meio direto, sobretudo se 
esta última receber a interpretação habitual que acabo de mencionar. 
(DUCROT 2009, p.21) 
 

Portanto, Ducrot (2009) inscreve o estudo da argumentação na esfera linguística. 

Para ele cabe à semântica descrever e analisar o valor e a força argumentativa. Para isso 

afirma: “a argumentação pode estar diretamente determinada pela frase, e não 

simplesmente pelo fato que o enunciado da frase veicula. Neste caso, dir-se-á que a 

argumentação está na ‘língua’, nas ‘frases’” Ducrot (1987). A forma padrão da teoria 

define o potencial argumentativo de um enunciado como o conjunto das conclusões às 

quais se pode chegar a partir dele. 
Para nós, há encadeamentos argumentativos na própria significação 
das palavras e dos enunciados com os quais o discurso é feito. Nessas 
condições, toda palavra, tenha ela ou não alcance persuasivo, faz 
necessariamente alusão a argumentações. O que mostra no mínimo que 
não há elo privilegiado entre a argumentação retórica e a argumentação 
linguística. (DUCROT, 2009, p. 23) 

 

Assim, entendemos que a competência III poderia contemplar apenas o 

investimento retórico do texto, baseada nas premissas da argumentação retórica.  

Paralelamente a essa questão conceitual de argumentação, outras questões 

relativas à competência III merecem ressalvas. Para a avaliação do nível 0, considera-se 

a redação que “apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem 

defesa de um ponto de vista”. Segundo o Guia do Participante (2013, p. 9) a redação 

receberá nota 0 (zero) se apresentar fuga ao tema. Ainda segundo o guia “ Considera-se 

que uma redação tenha fugido ao tema, quando nem o assunto mais amplo nem o tema 

proposto são desenvolvidos”. A partir da análise desses dois direcionamentos, 

observamos um conflito: se a competência solicita que o avaliador zere a prova que fugir 

ao tema, como poderá solicitar que o corretor avalie na competência III, como nível 0, a 

redação que não apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema? Essa 
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questão ratifica nosso ponto de vista de que cada competência deve ser redimensionada 

no sentido de redefinir com maior precisão as noções conceituais aí envolvidas. 

 O nível 1 considera elementos constitutivos da argumentação. A redação 

“apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema”, que são 

apresentados no mesmo nível semântico da coerência “ou incoerentes e sem defesa de 

um ponto de vista”. Ou seja, o Guia do Participante (2013) apresenta a possibilidade de 

se avaliar a argumentação pelo viés da coerência (incoerência). Como vimos 

defendendo, essas questões apresentam apreciações teóricas completamente diferentes.  

Os textos que reproduzam as informações e os argumentos já apresentados nos 

textos motivadores da proposta da redação são considerados na avaliação dos níveis 2 e 

3. O que diferencia os dois níveis é o grau de organização e a relação estabelecida entre 

as informações, fatos e opiniões. Nesse nível destacamos o fato do candidato ser 

penalizado por “reproduzir as informações e os argumentos já apresentados nos textos 

motivadores”. 

Segundo as instruções da proposta da redação, o candidato não poderá utilizar 

partes dos textos motivadores, nem de qualquer outra parte da prova, pois “a redação que 

apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 

número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção”. No Guia do 

Participante (2013, p.9) encontramos uma ressalva:  

Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas, a 
cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do 
caderno de prova acarretará a desconsideração do número de 
linhas copiadas, valendo somente as que foram produzidas pelo 
autor do texto.   
 

De acordo com o guia há uma orientação explícita para que o candidato não 

utilize nenhum dos textos das provas, nem para o título/tema, pois correrá o risco de ser 

penalizado em sua nota por falta de autoria. 

Os critérios e as orientações não conseguem abarcar todo esse universo de 

subjetividade relacionado a autoria. Aconselhar o candidato a não utilizar de forma 

alguma os textos motivadores pode ser um equívoco. Eles estão ali e podem ser usados, 

pois esse é um movimento retórico adotado até na escrita acadêmica. 

O indício de autoria deve estar ausente no nível 3 e estar presente no nível 4 e 

no nível 5 da competência III. Todos esses níveis também retomam a questão de autoria. 
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Será mensurada no nível 4 a redação que apresentar indícios de autoria e no nível 5 o 

texto que tiver configuração de autoria. Mas, quais os traços teóricos usados para a 

definição desses dois aspectos (níveis) de autoria? Observa-se uma subjetividade nesse 

aspecto que dificulta a avaliação por parte do avaliador, que dificilmente conseguirá 

identificar claramente a diferença entre esses dois aspectos. Ou ainda, como poderá um 

professor repassar para seus alunos essas diferenças tão sutis que abarcam o conceito de 

autoria? O que realmente difere “indícios de autoria” e “configuração de autoria”? 

Finalmente, consideramos a avaliação dos níveis 4 e 5. Nesses níveis é 

considerada a capacidade do candidato em elaborar uma argumentação organizada (nível 

4), ou organizada e consistente (nível 5). 

Para que o candidato seja avaliado satisfatoriamente nessa competência, terá 

que ter uma percepção clara da tese central da produção em análise e desenvolvê-la com 

consistência, de forma que os fatos, dados e as informações estejam bem elaborados e 

organizados. A tese deve ser respaldada em informações consistentes, ou seja, deve 

comprovar de fato o raciocínio que está sendo elaborado. É visível que a informatividade 

perpassa todos os níveis dessa competência, comprovando que, para o Guia do 

Participante (2013), “apresentar informações, fatos e opiniões” seria o bastante para 

construir um texto bem argumentado. 

Diante disso, entendemos que a competência III não consegue reunir todos os 

aspectos pertinentes para a avaliação da argumentação. Sugerimos que ela seja dividida 

em duas partes distintas, uma que avalie a argumentação, como investimento retórico, e 

outra que avalie a coerência. Além disso, cada nível deve estar relacionado 

conceitualmente a cada uma das noções.  

 

4.5 A competência IV 

 A competência IV avalia a capacidade do candidato em “Demonstrar 

conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação”. Os aspectos avaliados nessa competência estão relacionados à 

estruturação lógica e formal entre as partes do texto. 

 
A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam   
entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a 
interdependência entre as ideias. Esse encadeamento pode ser expresso 
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por conjunções, por determinadas palavras, ou pode ser inferido a 
partir da articulação dessas ideias. Preposições, conjunções, advérbios 
e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque 
estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos 
(GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.19). 
 

Nesse sentido, os candidatos precisam utilizar recursos linguísticos variados 

para estabelecer as relações de continuidade e, assim, garantir a coesão do texto. Os 

níveis de desempenho dessa competência estão resumidos no quadro 07.  

 
Quadro 07: Níveis de desempenho da competência IV 
 

COMPETÊNCIA IV 

Nível 0 
(0 pontos) 

Ausência de marcas de articulação, resultando em fragmentação 
das ideias. 
 

Nível 01 
(40 pontos) 

Articula as partes do texto de forma precária. 
 

Nível 02 
(80 pontos) 

Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas 
inadequações e apresenta repertório limitado de recursos 
coesivos. 
 

Nível 03 
(120 pontos) 

Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações 
e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 
 

Nível 04 
(160 pontos) 

Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta 
repertório diversificado de recursos coesivos. 
 

Nível 05 
(200 pontos) 

Articula bem as partes do texto e apresenta repertório 
diversificado de recursos coesivos. 
 

(GUIA DO PARTICIPANTE 2013, p.21) 

 
A redação será classificada como de nível 0, se possuir problemas de 

sequenciação graves a ponto de não se perceber articulação entre as informações dadas, 

inviabilizando a progressão textual. Nesse caso a redação pode apresentar somente 

algumas poucas palavras desconexas pertencentes ao mesmo campo semântico 

relacionado ao tema solicitado.  

No nível 1, são classificadas as redações com erros de sequenciação, mas que 

apresentam, em pontos isolados, alguma organização textual. Considera-se que um texto 

com unidade, mas num processo embrionário de texto.  
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O nível 2 prevê erros que não inviabilizam o texto como um todo significativo, 

pois percebe-se certa progressão na organização textual relacionada à coesão, mas, 

mesmo assim, percebe-se que o candidato ainda tem um conhecimento limitado sobre os 

elementos de coesão. 

Os níveis de 3 a 5 já não apresentam esses problemas com frequência. Os dois 

últimos níveis apresentam poucas inadequações ou nenhuma inadequação quanto ao uso 

de instrumentos coesivos. O que diferencia o nível 4 do nível 5 é um domínio mais 

consistente na utilização dos recursos coesivos que ocorre no nível 5 em relação ao nível 

4.  

No nível 3, teremos as redações que apresentam as informações articuladas de 

forma mediana, mas ainda com algumas inadequações. Nesse nível, há certo domínio na 

utilização dos recursos coesivos, mas ocorrem algumas inconsistências e também o 

repertório dos recursos coesivos é pouco diversificado. O candidato repete muito o 

mesmo elemento de coesão.  

No nível 4, o texto apresenta as informações bem articuladas e com poucas 

inadequações. Configura-se como um texto acima do mediano, pois, além de haver uma 

boa articulação entre as partes, o repertório dos instrumentos coesivos é diversificado e é 

utilizado com certo domínio, embora ainda possa haver algumas inconsistências nessa 

utilização.  

No nível 5, o texto apresenta-se com uma excelente organização, pois as ideias 

devem ser bem articuladas, sem inadequações ou com raras inadequações em relação ao 

uso dos recursos coesivos. Mesmo que a redação ainda apresente alguma inadequação, 

essa inadequação não interfere no texto como um todo. O repertório dos instrumentos 

coesivos é diversificado e é utilizado com propriedade.  

Assim, para o Guia do Participante (2013, p.20), na produção da redação, o 

candidato deve utilizar variados recursos linguísticos que garantam as relações de 

continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. E para a garantia da coesão, o 

candidato deve observar sobretudo dois níveis. O primeiro é a estruturação dos 

parágrafos, que é, segundo guia, uma unidade textual formada por uma ideia principal à 

qual se ligam ideias secundárias. É necessário, portanto, a articulação entre um parágrafo 

e outro. O segundo nível é a estruturação dos períodos, que devem ser encadeados de 
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modo complexo, formado por duas ou mais orações, em que se expressem ideias de 

causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras.  

Para o êxito do candidato nessa competência, o Guia do Participante faz algumas 

recomendações:1 

Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a 
elementos que já apareceram no texto: 
a) substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, 
artigos; 
b) substituição de termos ou expressões por sinônimos, antônimos, 
hipônimos, hiperônimos, expressões resumitivas ou expressões 
metafóricas; 
c) substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do 
texto por conectivos ou expressões que resumam e retomem o que já 
foi dito; e 
d) elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou 
sejam facilmente identificáveis (GUIA DO PARTICIPANTE, 
2013, p. 20). 
 

 Em complementação a essas orientações, o Guia do Participante (2013) 

apresenta aspectos que devem ser evitados pelos candidatos na hora da elaboração da 

redação: 

a) frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-
gramatical; 
b) sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos, 
reproduzindo usos típicos da oralidade; 
c) frase com apenas oração subordinada, sem oração principal; 
d) emprego equivocado do conector (preposição, conjunção, pronome 
relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça 
relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão 
da mensagem; 
e) emprego do pronome relativo sem a preposição, quando 
obrigatória; 
f) repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos 
recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo) 
(GUIA DO PARTICIPANTE, 2013, p. 21). 

 

Em síntese, a Competência IV focaliza a coesão, pois todas as orientações 

apresentadas estão relacionadas à articulação das ideias, à relação, aos nexos que se 

estabelecem entre os elementos que são responsáveis pela tessitura textual. Mas na 

apresentação da competência, no Guia do Participante (2013), considera-se que será 

avaliada a capacidade do candidato de demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência, que seria 
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responsável por avaliar a habilidade do candidato em construir a argumentação, na 

verdade, limita-se a avaliar a habilidade de saber utilizar adequadamente os elementos 

coesivos. 

 A presença de conectivos na estruturação dos textos abre espaço para a 

argumentação. O conectivo convoca a presença de outros elementos para preencher os 

espaços abertos e, quando preenchidos, tem-se um efeito argumentativo através da 

relação que se instaura nesse ponto da cadeia textual. Mas eles não são elementos 

exclusivo para a construção da argumentação. 

 

Toda língua possui, em sua Gramática, mecanismos que permitem 
indicar a orientação argumentativa dos enunciados: a 
argumentatividade, diz Ducrot, está inscrita na própria língua. É a 
esses mecanismos que se costuma denominar marcas linguísticas da 
enunciação ou da argumentação [...]. Outras vezes, tais elementos são 
denominados modalizadores (...) já que têm a função de determinar o 
modo como aquilo que se diz é dito. (KOCK 2013, p.29) 

 

 Segundo Carel e Ducrot (2001) o sentido de uma entidade linguística não está 

estruturado por coisas, fatos e crenças. Está fundamentado por certos discursos que essas 

entidades linguísticas evocam, e esses discursos compõem o que chamam de 

encadeamentos argumentativos. Ducrot (2001) cunhou o termo operadores 

argumentativos para designar elementos que fazem parte do repertório da língua e têm 

por função orientar os enunciados que introduzem para determinadas conclusões. São, 

por isso mesmo, responsáveis pela orientação argumentativa dos enunciados que 

introduzem, o que vem a comprovar que a argumentatividade está inscrita na própria 

língua. Nessa abordagem linguística, a argumentação é definida como um encadeamento 

de dois segmentos de discurso, eventualmente ligados por um conector, de aspecto 

normativo e transgressivo, de argumentação interna e externa.  

 Esses encadeamentos argumentativos organizados por Ducrot (2001), retomados 

por Koch (2011) e nomeados de operadores argumentativos, são responsáveis pela 

organização da coesão nos textos, logo, não podemos deixar de considerar a importância 

da coesão para a estruturação da argumentação, pois esses elementos estabelecem 

conexões, articulações, ligações, concatenando as ideias, e permitem a progressão do 

texto em direção à comprovação da proposição que se visa defender. Isso significa dizer 

que a estrutura gramatical das frases trata de criar conexão entre os constituintes de um 

texto e estruturar a argumentação.  
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 Koch (2011), retomando os estudos de Ducrot, afirma que as marcas linguísticas 

da enunciação ou da argumentação, em sentido amplo, são várias, não são só os 

operadores argumentativos. A argumentatividade que permeia cada uso que fazemos da 

linguagem pode ser percebida por meio do uso de vários outros componentes 

linguísticos pragmáticos, como os implícitos (indicadores das pressuposições e dos 

subentendidos), as marcas das intenções, os modalizadores, entre outros.  

 Vamos denominar, de acordo com Ducrot (1987), de conteúdo posto a 

informação contida no sentido literal das palavras de uma sentença, e de “conteúdo 

pressuposto ou pressuposição as informações que podem ser inferidas da enunciação 

dessas sentenças”; já “o subentendido se caracteriza pelo fato de que, sendo observável 

em certos enunciados de uma frase, não está marcado na frase” (DUCROT, 1987, p. 32). 

Os pressupostos são as informações que podem ser recuperadas no implícito das 

sentenças, já o conteúdo subentendido não está marcado na frase, e; se explica no 

processo interpretativo. 

 No mesmo sentido, Koch (2011, p. 85) aponta a importância do uso das marcas 
de intenção e dos modalizadores: 
 

O recurso às modalidades permite, pois, ao locutor marcar a distância 
relativa em que se coloca com relação ao enunciado que produz, seu 
maior ou menor grau de engajamento com relação ao que é dito, 
determinando o grau de tensão que se estabelece entre os 
interlocutores; possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de atos 
que deseja realizar e fornecer ao interlocutor “pistas” quanto às suas 
intenções; permite, ainda, introduzir modalizações produzidas por 
outras “vozes” incorporadas ao seu discurso; isto é, oriundas de 
enunciadores diferentes; torna possível, enfim a construção de um 
“retrato” do evento histórico que é a produção do enunciado (KOCH 
2011, p. 85). 
 

 Essas considerações nos permitem dizer que as expressões modalizadoras são 

elementos linguísticos que funcionam como indicadores de intenções, sentimentos e 

atitudes do locutor com relação ao seu discurso. E, portanto, as modalizações podem 

funcionar também como um índice daquilo que o autor gostaria de dizer, mas talvez não 

queira ou não possa falar explicitamente, ou seja, as modalidades do discurso “revelam a 

atitude do falante perante o enunciador que produz” Koch (2011, p.72). Desse modo, a 

modalização determina a presença, o envolvimento do enunciador e o grau de 

envolvimento expresso no próprio discurso; ou seja, é a marca deixada pelo sujeito no 

discurso. Todos esses elementos citados são também responsáveis pela organização da 

argumentação no texto. 
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 Além dessa abordagem linguística, temos as outras abordagens teóricas da 

Argumentação: a abordagem retórica, que recobre o investimento retórico, ou seja, o 

emprego de técnicas argumentativas para tornar mais persuasivas as informações e 

opiniões; a abordagem textual, que se relaciona a um desenvolvimento composicional 

argumentativo, ou seja, à estrutura de raciocínio típica do texto argumentativo. Elas 

possuem em seu bojo uma série de elementos que permitem orientar nossos enunciados 

para determinadas conclusões, ou seja, para que o discurso se estruture e as relações se 

estabeleçam, é necessária, além da escolha dos operadores argumentativos, escolher e 

selecionar outros elementos linguísticos. 

 Segundo Adam, ao situar o sentido das entidades linguísticas nos encadeamentos 

argumentativos por elas evocados, o que se realiza não é a colocação da argumentação 

em uma posição instrumental, mas a incorporação decisiva da argumentação ao 

funcionamento da língua. Não apenas os encadeamentos argumentativos são 

argumentativos, mas também outros tipos de enunciados, expressões e inclusive as 

palavras da língua. Para esse autor “todo enunciado possui valor argumentativo, mesmo 

uma simples descrição desprovida de conectores argumentativos” (ADAM 2008, p.122). 

 A identificação e a descrição das marcas linguísticas da argumentação que devem 

compor os textos corroboram a premissa de que a avaliação da argumentação não deve 

se restringir ao uso adequado dos elementos da coesão. São vários os elementos 

linguísticos e pragmáticos responsáveis pela construção da argumentação,  

 Diante do exposto, fica claro que há uma inconsistência entre o enunciado da 

competência e o que é apresentado nos níveis, enquanto o enunciado afirma que nessa 

competência será avaliado se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para construção da argumentação, nos níveis é avaliado o 

desempenho do candidato em relação apenas a articulação das partes do texto e o uso 

dos recursos coesivos. 

 Parece-nos que restringir a avaliação da competência IV à análise da coesão, é, 

no mínimo, impróprio, uma vez que há vários outros fatores que são responsáveis em 

estruturar a argumentação. Além disso, não há clareza nos níveis, pois observamos a 

possibilidade de uma redação articular as partes do texto através de um repertório 

limitado e repetitivo de um e/ou outro recurso coesivo (nível 2) e, com isso, o texto 

passa a impressão de que está articulando de forma mediana (nível 3). No entanto, o 

nível 3 contempla a redação que apresente um repertório pouco diversificado, porém 

menos limitado e melhor articulado em relação ao nível 2. Por outro lado, não é por um 
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texto apresenta vários e diversificados elementos coesivos que necessariamente está bem 

argumentado, pois se estes estiverem desarticulados, a argumentação também estará. 

 Diante do exposto, é possível concluir que a competência IV também precisa ser 

reestruturada. É necessário considerar os postulados que regem os estudos sobre a 

argumentação e construir uma competência que avalie esse aspecto, pois a competência 

IV já contempla, mesmo que precariamente, a análise da coesão. Só assim os candidatos 

serão realmente avaliados quanto à capacidade de desenvolverem a argumentação e 

utilizarem adequadamente os elementos de coesão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ENEM é um exame de nível nacional e não podemos tirar o mérito de algumas 

mudanças que provocou na educação. Desde o momento em que foi considerado o maior 

exame para ingresso no ensino superior, passou a ter um caráter mais funcional, levando 

os professores a analisarem suas práticas profissionais e a refletirem sobre as concepções 

de língua e linguagem, além de provocar um interesse maior sobre o estudo das 

abordagens linguísticas. 

 De maneira geral, o INEP afirma que o exame é construído numa perspectiva 

interdisciplinar. Em relação à língua, o conceito que se firmou foi o de interação verbal. 

De alguma forma, os consultores e elaboradores das provas procuraram, com as 

situações-problema de Língua Portuguesa, enfatizar a necessidade de trabalhar a 

linguagem, não como um sistema fechado em si e repleto de uma terminologia quase 

obsoleta, mas como a representação de uma realidade no seu uso efetivo. 

 Desde o princípio, a proposta apresentada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) é interessante. Através das propostas governamentais pessoas que antes não 

tinham oportunidade, tiveram acesso ao ensino superior. Porém, o Exame não é perfeito, 

e tampouco se pode esperar que ele resolva todos os problemas do ensino. Nesse sentido, 

muitas ressalvas e críticas ainda podem e devem ser feitas.  

 Neste trabalho, apresentamos uma dessas ressalvas especificamente a um 

ponto da avaliação da redação no ENEM: a argumentação. Realizamos um levantamento 

bibliográfico sobre diferentes abordagens teóricas e formas de conceber a argumentação 

a partir disso, discutimos as competências que são avaliadas na redação no que diz 

respeito a essa questão.  
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Observamos um distanciamento entre os estudos desenvolvidos sobre o tema e as 

instruções que são divulgados nos documentos do exame. A análise da argumentação 

abrange muitos aspectos teóricos que não são levados em consideração, como: o plano 

de texto e sua organização com combinação de diferentes tipos de sequências; o 

investimento retórico, autoria; e, por fim, os componentes linguísticos pragmáticos da 

argumentação, como os operadores argumentativos, os implícitos (indicadores das 

pressuposições e dos subentendidos), as marcas das intenções e os modalizadores. Então, 

sugerimos uma reformulação na Matriz de Referência, com a elaboração de outras 

competências com níveis mais específicos para que a argumentação fosse avaliada 

adequadamente, pois os critérios de avaliação apresentados no Guia do Participante do 

ENEM/2013, não consegue abranger todos os aspectos a que se propõe avaliação. 

 As definições de gêneros do discurso, de tipologias, da coerência, da coesão e da 

argumentação são abrangentes em muitos aspectos, não têm como serem avaliadas por 

competências tão restritas. A forma como é solicitada a produção textual não permite 

que o candidato leve em consideração a heterogeneidade discursiva. O candidato não 

pode apresentar indecisão, precisa defender uma tese direcionada pelos textos 

motivadores. Espera-se que ele siga modelos composicionais específicos de produção 

textual. 

 As inferências, o conhecimento de mundo e características linguísticas de uma 

situação comunicativa devem ser trazidos para o texto com o objetivo de torná-lo 

semanticamente completo. Embora a conectividade formal e funcional possa fornecer 

base para o significado de um texto, é somente em união com o mundo sociocultural 

externo que ele se torna completo. Esses aspectos são ignorados pelos organizadores do 

exame. 

 Diante do exposto, é possível concluir que colocar em cena, nos bancos 

escolares, os critérios de textualidade, os recursos argumentativos e as estratégias de 

leitura forneceriam, possivelmente, ferramentas para que o aluno pudesse compreender e 

argumentar com mais segurança e, sobretudo, com mais criatividade e criticidade. Em 

outros termos, possibilitaria ao aluno obter maior êxito no ato de ler e, 

consequentemente, entender “a diversidade dos pontos de vista e as formas de enunciá-

los”, além de aprender “a convivência com outras posições ideológicas, permitindo o 

exercício democrático” (PCN, 1998, p.40). Assim, estaríamos colaborando, certamente, 

para a formação de um cidadão capaz diante dos textos que recebe para seu uso na vida 

diária.  
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