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(...) 

Porque o único sentido oculto das cousas 

É elas não terem sentido oculto nenhum, 

É mais estranho do que todas as estranhezas 

E do que o sonho de todos os poetas 

E os pensamentos de todos os filósofos, 

Que as cousas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender. 

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: — 

As cousas não têm significação: têm existência. 

As cousas são o único sentido oculto das cousas. 

 

Fernando Pessoa
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RESUMO 

 

AZEVEDO, I. C. M. de. A argumentação no Exame Nacional do Ensino Médio: os 
múltiplos percursos discursivos seguidos por jovens em processo de formação. 2009. 224 f. 
Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
Esta pesquisa tem por objetivo mais amplo investigar os recursos discursivo-argumentativos 
presentes nos textos produzidos no ENEM/2004, para identificar como as práticas discursivas 
se manifestam nas produções de jovens brasileiros que participam da última etapa da 
educação básica. Como o trabalho está baseado em uma teoria geral do discurso, o discurso é 
concebido como um produto subjetivo e também sócio-histórico, o que possibilita a 
integração de perspectivas teóricas diferentes, porém, a nosso ver, complementares. Pelo fato 
de o corpus ser constituído por textos produzidos em situação de exame, optamos por utilizar 
os estudos de Foucault (1969/2004a, 2004b, 1987, 1970/1996) para interpretar a situação de 
produção dos textos, bem como para entender os processos de subjetivação aos quais os 
participantes da prova estão submetidos. Para analisar as estratégias argumentativas e 
persuasivas presentes nos textos, como também as formas de organização e articulação das 
ideias apresentadas, recorremos aos estudos da Nova Retórica, segundo Perelman (1997, 
1993), Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), de Meyer (2007, 1998, 1992), de Maingueneau 
(1997, 2001, 2005, 1995/2008), de Charolles (1978/2002) e de Koch (2002, 1993, 1992). As 
análises dos elementos de coerência e coesão possibilitaram mapear os recursos linguísticos 
utilizados, associar grupos de textos à avaliação realizada pelo INEP e definir o perfil do 
conjunto de textos que foi analisado sob perspectivas diversificadas. A análise discursivo-
argumentativa mostrou que, ao final do ensino médio, a maioria dos jovens domina os 
mesmos recursos já identificados em pesquisa anterior com textos infantis (AZEVEDO, 
2002), revelando assim não haver evolução significativa na qualidade das produções textuais 
mesmo após um longo período de permanência em sala de aula. 
 
 
Palavras-Chave: Produção textual. Prática discursiva. Argumentação. Processos de 
subjetivação. 
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ABSTRACT 

 

AZEVEDO, I. C. M. de. Argumentation in the National Medium Level Exam (ENEM): 
multiple reasoning paths chosen by undergraduate youths. 2009. 224 f. Thesis (Doctoral) - 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 
 
 
The wider goal of this paper is to investigate the discursive-argumentative resources present 
in the texts produced for the ENEM 2004, in order to identify the discursive practices used in 
the texts written by Brazilian youths that take part in this last stage of basic education. As this 
paper is based on the general theory of discourse, discourse is seen as both a subjective and a 
social-historical outcome, which allows the integration of different theoretical perspectives 
that in our view are complementary. Due to the fact that the corpus is a set of texts produced 
in the situation of an exam, we chose to use Foucault’s work  (1969/2004a, 2004b, 1987, 
1970/1996) to interpret the situation in which the texts were produced, and also to understand 
the subjectivation process that students taking the exam are going through. In order to analyze 
argumentative and persuasive strategies present in the texts, as well as the form in which the 
ideas presented are organized and articulated, we have resorted to the New Rethoric of  
Perelman (1997, 1993), according to Perelman and Olbrechts-Tyteca (1996), Meyer (2007, 
1998, 1992), Maingueneau (1997, 2001, 2005, 1995/2008), Charolles (1978/2002), and Koch 
(2002, 1993, 1992). The analysis of elements indicating coherence and cohesion have allowed 
us to map the linguistic resources employed, to associate groups of texts to the evaluation 
conducted by INEP, and to define the profile of the group of texts that were analyzed under 
different perspectives. The analysis of discourse/argumentation has revealed that by the end of 
the 9th grade most youths master the resources previously identified in a former study of texts 
produced by children (AZEVEDO, 2002), thus revealing that there was no significant 
evolution in the quality of text production, even after several additional years of schooling. 
 
 
Keywords: Text production. Discursive practice. Argumentation. Subjectivation processes. 
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RÉSUMÉ 

 

AZEVEDO, I. C. M. de. L'argumentation dans l'examen national brésilien ENEM: les 
parcours discursifs suivis par des jeunes en voie de formation. 2009. 224 f. Tese (Doutorado) 
- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 
    
                       
Cette recherche a pour but l'étude des procédés discursifs-argumentatifs présents dans les 
textes de l'examen brésilien ENEM de l' année 2004, qui vise à identifier comment les 
pratiques de l'apprentissage se manifestent dans les rédactions des jeunes brésiliens qui 
participent de la derniére étape de l'éducation de base. Etant donné que ce travail est fondé sur 
une théorie générale du discours, conçu comme produit subjectif, aussi bien que sous une 
préoccupation socio-historique, il rend possible l'intégration des perspectives théoriques assez 
diversifiées, à notre avis complémentaires. Du fait que le corpus est constitué par des textes 
conçus et rédigés dans la tension d'examen, on a préféré suivre les études de Foucault 
(1969/2004a, 2004, 1987, 1970/1996), en ce que concerne l'interprétation des textes des 
éléves et également le processus de subjectivation auquel les participants de l'examen ont été 
assujettis. Pour l'analyse des stratégies et arguments de persuasion présents dans les textes, 
ainsi que pour les formes d'organisation et d' articulation des idées, on a eu recours aux études 
de la Nouvelle Rhétorique selon Perelman (1997, 1993), Perelman et Olbrechts-Tyteca 
(1958/1996), Meyer (2007, 1998, 1992), Maingueneau (1997, 2001, 2005, 1998/2008), 
Charolles (1998/2002) et Koch (2002, 1993, 1992). Les analyses des éléments de cohérence et 
cohésion ont permis de repérer les ressources linguistiques et d'associer des ensembles de 
textes l'évaluation menée par l'INEP, de définir le profil de l'ensemble des textes sous une 
perspective diversifiée. L'analyse discursive-argumentative a montré que, à la fin de 
l'enseignement secondaire, la majorité des étudiants maîtrise les mêmes procédés déjà 
identifiés dans la recherche antérieure à propos des textes enfantins (AZEVEDO, 2002), ce 
qui revèle qu' il n'y a pas eu d' évolution significative dans la qualités des textes, tout de même 
après une longue période de permanence en classe. 
  
 
Mots-clés: Production textuelle. Pratique discursive. Argumentation. Procédés de 
subjectivation. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Escrevo porque encontro nisso  
um prazer que não consigo traduzir. 

Não sou pretensiosa. 
Escrevo para mim, para que eu sinta  

minha alma falando e cantando, 
às vezes, chorando... 

 

Clarice Lispector 

 

Avaliações internacionais e nacionais das quais os jovens brasileiros têm participado 

mostram-nos que muitos deles não apresentam o domínio de várias capacidades de 

linguagem. Quando são observados os resultados obtidos nas provas organizadas pelo  

Programme for International Student Assessment1 (PISA), realizadas em 2000 e cujo foco foi 

a leitura, notamos que os 4,8 mil alunos de 7ª e 8ª séries do ensino fundamental e do 1ª e 2ª  

séries do ensino médio, que alcançaram média de 396 pontos numa escala que pode 

ultrapassar 626, foram classificados no nível 1, o mais elementar, pelo fato de, em geral, não 

conseguirem comparar diferentes ideias, interpretar diferentes sentidos, avaliar criticamente 

uma hipótese, entre outros aspectos. 

Em 20032, data da segunda aplicação do exame, que é realizado a cada três anos, os 

alunos demonstraram poucas diferenças em relação aos resultados de 2000. Em Leitura e 

Ciências, embora tenha sido registrada uma ligeira melhora de desempenho, impressiona 

perceber a dificuldade de nossos jovens em operacionalizar esquemas cognitivos e em realizar 

tarefas com diferentes tipos de textos que exigem não apenas recuperação de informação 

específica, mas também demonstração de compreensão geral, interpretação de texto e reflexão 

                                                 
1 PISA é um programa de avaliação comparada cuja principal finalidade é avaliar o desempenho de alunos de 15 

anos de idade para produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais. É desenvolvido e 
coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

2 O resultado do exame aplicado em 2006 será publicado no segundo semestre deste ano. 
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sobre seus conteúdos e características, com vistas à construção de argumentações que 

possibilitam defender um ponto de vista. 

De maneira similar, o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) 

formula testes de habilidades e competências, construídos por especialistas em Língua 

Portuguesa e Matemática, e utiliza as mais avançadas técnicas estatísticas para diagnosticar o 

nível educacional de determinadas séries. O objetivo é avaliar a qualidade, equidade e 

eficiência do ensino-aprendizagem nos ensinos fundamental e médio. O SAEB, por meio de 

sua série histórica de seis anos, evidenciou quedas nas médias gerais de proficiência nas duas 

áreas de conhecimento avaliadas, nos resultados gerais para o Brasil, as regiões e as unidades 

da Federação. 

Os dados indicam que 42% dos alunos da 3ª série do ensino médio estão nos estágios 

“muito crítico” e “crítico” de desenvolvimento de habilidades e competências em língua 

portuguesa. São estudantes com dificuldades em leitura e interpretação de textos de gêneros 

variados. Não são leitores competentes e estão muito aquém do esperado para o final do 

ensino médio. Os denominados “adequados” somam 5%. São os que demonstram habilidades 

de leitura de textos argumentativos mais complexos. Relacionam tese e argumentos em textos 

longos, estabelecem relação de causa e consequência, identificam efeitos de ironia ou humor 

em textos variados, efeitos de sentidos decorrentes do uso de uma palavra, expressão e da 

pontuação, além de reconhecerem marcas linguísticas do código de um grupo social. 

Entre 1995 e 2001, a média nacional de desempenho em língua portuguesa apresentou 

quedas constantes, caindo 10% em todo o período. No primeiro ano referido, as cinco regiões 

brasileiras estavam no estágio “intermediário”, segundo a leitura das médias dos estudantes. 

No último ano pesquisado, Norte e Nordeste caem para o estágio “crítico”, justamente as 

regiões mais pobres do país. As demais estavam próximas do estágio “adequado”, em 1995, 

mas em 2001, ficaram próximas do estágio “crítico”. Ressalta-se que nenhum Estado 
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brasileiro apresentava média de desempenho “adequada”; 17 encontravam-se no estágio 

“intermediário” e 10 estavam no “crítico”. 

Também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 1998, para ser aplicado 

anualmente aos alunos concluintes e aos egressos desse nível de ensino, com o objetivo 

fundamental de avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir 

o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania, os 

resultados não são animadores. 

Ao longo da aplicação do ENEM, observa-se um crescimento significativo na 

participação dos jovens que concluíram o ensino médio (Tabela 1), principalmente após o fato 

de os resultados começarem a ser utilizados por instituições de ensino superior vinculadas ao 

Programa Universidade para Todos (ProUni), em 2005, mas com resultados bem abaixo do 

esperado para alunos concluintes da educação básica, uma vez que, pelos próprios critérios do 

Governo Federal, atribui-se o conceito de insuficiente a regular para as notas entre 0 e 40; 

regular a bom, entre 40 e 70; bom a excelente, de 70 a 100 (Tabela 2). 

  Tabela 1 - Participação no ENEM  

Ano n° participantes 

2000 332.551 

2001 1.200.883 

2002 1.211.005 

2003 1.322.644 

2004 1.035.642 

2005 2.199.214 

2006 2.783.968 

2007 2.738.610 

  Fonte: Inep/MEC 
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  Tabela 2 - Média Geral do desempenho dos participantes/ano de  aplicação 
do ENEM  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Redação 

60,87 52,58 54,31 55,36 48,95 55,96 52,08 55,99 

           Fonte: Inep/MEC 

 

Por concordar com Guedes (1994, p. 11) ao afirmar que, por meio do ensino de língua 

portuguesa, o aluno deveria ser levado a escrever para equacionar problemas, buscar 

esclarecimentos, organizar ideias, dar opiniões, reordenar conjunto de ideias numa linguagem 

própria, pessoal, capaz de expressar com clareza e precisão o seu depoimento a respeito da 

realidade observada, quando analisamos os resultados supracitados, muitos de nós, 

especialmente os que trabalham no Brasil com o ensino da língua materna, entendem que é 

preciso haver um esforço conjunto por parte de membros da sociedade e, sobretudo, da 

academia para tentar compreender o quadro vigente e apontar caminhos que possam 

contribuir para a reversão de tal situação. 

 

1. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Sabemos que, de acordo com as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio, Parecer 

CEB nº 15/98, ao final da educação básica, o aluno deve estar preparado para enfrentar dois 

grandes desafios, a saber: dar continuidade aos estudos no ensino superior e/ou exercer uma 

profissão. Assim sendo, o perfil pedagógico do ensino médio tem como ponto de partida a 

LDB 9394/96 e deverá continuar o processo de desenvolvimento da capacidade de aprender, 
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com destaque para o aperfeiçoamento do uso das linguagens como meios de constituição dos 

conhecimentos, da compreensão e da formação de atitudes e valores. 

Essa meta exige, portanto, uma preocupação especial com o trabalho realizado na área 

de códigos e linguagens, uma vez que o projeto atual de formação do aluno de ensino médio 

visa ao desenvolvimento da capacidade de comunicação que possibilita acessar 

conhecimentos variados, relacionar informações e intervir na realidade em que se encontra 

inserido para vivenciar o exercício da cidadania. 

Contudo, o que se observa em diferentes avaliações, desde a década de 90, em relação 

à língua portuguesa, é uma realidade bem distinta e distante desse objetivo, cuja análise revela 

um panorama preocupante – como pode ser visto na Tabela 3, a seguir3 –, que requer 

intervenções urgentes e de diversos grupos da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daeb/Inep/ MEC 

                                                 
3 Dados retirados do documento Qualidade Educação Básica, Saeb, 2004. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/download/saeb/2004/qualidade_educacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2008.  
 

Tabela 3 – Frequência e percentual de alunos nos estágios de  
construção de competências – Língua Portuguesa – 
 3ª Série do Ensino Médio – Brasil – 2001 

Estágio População %  

Muito Crítico 101.654 4,92 

Crítico  768.903 37,20 

Intermediário      1.086.109 52,54 

Adequado         110.482 5,34 

Total       2.067.147 100,00 
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Diante de todo o quadro apresentado neste trabalho, o problema de pesquisa está 

circunscrito à dificuldade de os jovens brasileiros conseguirem expressar informações e 

conceitos em produções escritas, a partir de materiais verbais e visuais, oferecidos como um 

contexto específico que os textos deveriam discutir ao evidenciarem um certo ponto de vista. 

Para organizar melhor o percurso da pesquisa, tal problema foi subdividido em dois 

ângulos, como pode ser visto abaixo: 

a) Que competências discursivo-argumentativas podem ser identificadas nos textos 

produzidos por jovens brasileiros ao final da educação básica? 

b) De que maneira as etapas de formação relativas ao aprendizado da língua portuguesa 

se relacionam aos processos de subjetivação da juventude brasileira? 
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2. HIPÓTESE E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A preocupação com a produção e o ensino de textos argumentativos pode ser 

observada em diversos estudos que foram orientados em diferentes instituições acadêmicas, 

pois vários educadores ligados ao ensino da língua portuguesa têm se preocupado com a 

qualidade da produção dos alunos concluintes do ensino médio.  

Se observadas em conjunto, as dissertações e teses defendidas até agora apontam 

questões inseridas na área da aquisição da linguagem, das práticas pedagógicas, da literatura, 

etc., que nos parecem extremamente pertinentes e sugestivas.  

No entanto, a oportunidade de lidar com a problemática a partir de textos produzidos 

em avaliações do ENEM4, em uma perspectiva discursivo-argumentativa, parece ter também 

um importante papel a cumprir. 

Se partimos da hipótese de que deveria haver um percurso evolutivo ao longo das 

séries do ensino fundamental e médio, pensamos que seria possível identificar as 

características desse processo e encontrar algumas estratégias que pudessem contribuir com a 

transformação de uma realidade educacional que, certamente, inquieta muitos brasileiros, 

ligados diretamente ou não ao trabalho realizado nas escolas. 

Assim sendo, o objetivo geral da pesquisa está centrado na perspectiva discursivo-

argumentativa que pretende analisar as características referentes à organização das partes do 

texto, à tipologia de argumentos, ao uso de operadores argumentativos e à constituição e 

manifestação dos sujeitos por meio das posições que revelam em relação a determinados 

                                                 
4 ENEM é um exame nacional organizado para oferecer uma referência a cada cidadão para que este possa 

proceder à sua autoavaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo de trabalho 
quanto em relação à continuidade dos estudos; para estruturar uma avaliação ao final da educação básica que 
sirva como modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do mundo 
de trabalho; para possibilitar a participação e criar condições de acesso a programas governamentais. 
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assuntos, uma vez que os discursos são práticas descontínuas que se cruzam5 nas informações 

valorizadas e compartilhadas na sociedade. 

Diante da observação das dificuldades de muitos jovens na explicitação e justificação 

de sua posição diante de um fato controverso, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) analisar e descrever a forma como as partes do discurso são apresentadas e, em 

particular, como a dispositio, isto é, a planificação dos textos preponderantemente 

argumentativos se configura; 

b) identificar a variedade de argumentos e de recursos linguísticos utilizados nos textos – 

considerando a classificação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996)  e de 

Maingueneau (1997, 2001, 2005) –, que foram elaborados com a intenção de 

apresentar uma posição enunciativa; 

c) discutir o quanto as práticas pedagógicas têm influenciado os processos pelos quais a 

subjetividade dos alunos vem sendo produzida, ou seja, buscar-se-á apontar como as 

relações de poder e com o saber interferem na constituição dos sujeitos. 

Em síntese, pretende-se investigar se para argumentar os estudantes são capazes de 

antecipar as possíveis intenções, interesses, conhecimentos, pontos de vista do outro, para 

construir um discurso adaptado às condições de produção e às propriedades da argumentação. 

 

                                                 
5 Mas também, por vezes, se ignoram e excluem. 
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3. JUSTIFICATIVA DO CORPUS 

 

A sociedade contemporânea impõe às crianças a necessidade de aprenderem a 

justificar suas opiniões e a persuadir seus interlocutores desde muito cedo, por isso nos 

últimos tempos observa-se uma maior preocupação com a organização do trabalho dos 

professores, como vemos registrada nos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa: 

os aspectos polêmicos inerentes aos temas sociais, por exemplo, abrem 
possibilidades para o trabalho com a argumentação – capacidade relevante para o 
exercício da cidadania –, através da análise das formas de convencimento 
empregadas nos textos, da percepção da orientação argumentativa que sugerem, da 
identificação dos preconceitos que possam veicular no tratamento de questões 
sociais, etc. (BRASIL, 1988) 
 

Por outro lado, reconhecemos que os meios de comunicação de massa – em particular 

a mídia televisiva – influenciam sobremaneira a formação social e cultural dos indivíduos, 

concorrendo para uma certa massificação da linguagem – por meio do uso excessivo de 

lugares-comuns, de chavões, de estruturas sintáticas simples demais, de posicionamentos 

parcamente justificados – e para uma diminuição do senso crítico sobre a manifestação dos 

fatos e dos signos. 

Ao elaborar um texto de caráter opinativo, então, crianças e jovens precisarão 

transmitir uma imagem de confiabilidade que deverá estar associada a argumentos coerentes, 

ligados à realidade na qual estão inseridos ou a estudos realizados ao longo da vida escolar e 

social, o que se configura numa atividade complexa e interdisciplinar bastante exigente. 

Em função disso, resolvemos adotar como corpus da pesquisa de doutorado textos 

produzidos em uma das avaliações do ENEM, uma vez que por meio desse instrumento há a 

intenção de avaliar o desempenho dos alunos brasileiros ao término da escolaridade básica, 

para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. 
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Além disso, embora esse seja um exame nacional aplicado desde 1998, e os textos dos 

participantes sejam digitalizados ano a ano, poucos trabalhos foram realizados a partir de um 

material tão representativo. Como em cada edição do exame é constituída uma nova prova, 

não haverá condições para compararmos os resultados, mas poderemos apresentar um quadro 

detalhado que poderá servir de referência para outros trabalhos que avaliem a performance de 

alunos concluintes da educação básica. 

Após vários contatos com o INEP, ao longo de oito meses, tivemos acesso a uma 

parcela significativa dos textos utilizados em 2004, ano em que cerca de 1,5 milhão de 

estudantes e egressos do ensino médio se inscreveram, dos quais 67,8% (N) realizaram a 

prova. Por termos optado por uma amostragem probabilística, os resultados provenientes 

deste estudo poderão ser generalizados estatisticamente para a população em questão. O CD 

fornecido pelo Instituto contém a cópia de 2581 redações (n), totalizando 0,25% do total de 

textos corrigidos, o que constituirá a população de estudo deste trabalho. 

Como a intenção do INEP é oferecer uma referência para que cada cidadão possa 

proceder à sua autoavaliação com vistas às suas escolhas futuras, as redações são numeradas 

sequencialmente e não há distinção entre a procedência do aluno ou o tipo de escola onde 

estuda. Foram necessários novos contatos para obtermos, muito tempo depois, os dados do 

perfil dos alunos, solicitados na banca de qualificação.  

Decidimos utilizar tanto no relatório de qualificação quanto na tese uma amostragem 

aleatória simples (AAS)6. Na tese 249, como acordado na qualificação, trabalhamos com textos, 

selecionamos como corpus, também escolhidos aleatoriamente, com a intenção de apresentar 

uma modalidade de análise que pudesse contribuir com as reflexões acerca das características 

de escrita do jovem brasileiro ao final do ensino médio. 

                                                 
6 Vale destacar que a AAS é um processo de amostragem em que qualquer subconjunto de n elementos 

diferentes de uma população de N elementos tem a mesma probabilidade de ser sorteado. 
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O trabalho está dividido em três partes fundamentais, estruturadas de maneira a 

apresentar os pressupostos teóricos que fundamentam nossa pesquisa e para desenvolver a 

análise previamente anunciada. 

No primeiro capítulo, realizamos uma breve retomada das origens da argumentação 

para justificar o aparecimento da dissertação-argumentativa como gênero escolar na França e, 

posteriormente, no Brasil, para entendermos o contexto em que a proposta de produção 

textual do ENEM se insere. Também enfatizamos que a argumentação assume hoje, na 

sociedade contemporânea, um papel de destaque que justifica um olhar mais aprofundado 

sobre as estratégias de escrita de gêneros preponderantemente argumentativos. 

No segundo capítulo, apresentamos as bases da Nova Retórica que servirão de 

referência para a análise do corpus no que se refere ao uso dos elementos argumentativos, 

assim como às concepções da Análise do Discurso, especialmente na perspectiva 

foucaultiana, que possibilitarão entender os modos de constituição do sujeito em fase de 

formação. 

No terceiro capítulo, realizamos a análise textual propriamente dita sob duas 

perspectivas: 1) a análise baseada na linguística textual, segundo Charolles (1978/2002), 

permitirá entender os mecanismos de coesão e coerência presentes nos textos, para que 

possamos identificar as regularidades que nos permitirão entender o conjunto de textos como 

um totus, segundo define Discini (2004); 2) a análise principal desta pesquisa procura mapear 

os recursos discursivo-argumentativos presentes no corpus, para que possamos identificar um 

perfil comum entre os textos produzidos por jovens ao final da educação básica. 

Nas considerações finais, teremos a oportunidade de fazer uma retrospectiva geral das 

análises empreendidas, visando entender melhor a situação em que se encontra o ensino da 

argumentação em território nacional, uma vez que a amostra utilizada nos permite 

generalizações quanto aos elementos identificados nas produções textuais. 
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Capítulo I 

1  ARGUMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO: uma visão geral do trabalho com textos 

dissertativos na educação de jovens  

 

1.1 ORIGENS DA ARGUMENTAÇÃO 

 

Os mais profundos pensamentos filosóficos acham-se já preparados na linguagem. 

Friedrich Nietzsche 

 

Por sabermos que a concepção atual de argumentação está identificada com a 

concepção da Antiguidade Clássica de retórica e de dialética, o conceito que iremos utilizar 

neste trabalho retoma o pensamento de Aristóteles (385-322 a.C.), mas procura integrá-lo a 

outros estudos contemporâneos que permitam compreender melhor a participação dos sujeitos 

no jogo discursivo que se estabelece quando duas (ou mais) afirmações pessoais ou alegações 

são apresentadas acerca de um mesmo assunto7 em uma perspectiva persuasiva. 

Constatamos que, desde o século V a.C, quando não se tratava de lidar com aquilo que 

pudesse ser considerado verdadeiro (absoluto), mas se pretendia tratar de temas ligados ao 

âmbito do provável e do verossímil, sobretudo em situações práticas, na maior parte das vezes 

jurídicas, buscava-se o apoio da dialética e da retórica, respectivamente, para organizar o 

pensamento e apresentar as ideias (REBOUL, 1998, p. 2).  

Na mesma época, na Sicília, Córax e Tísias, autores do primeiro manual de retórica já 

explicavam que o argumento não tinha, necessariamente, compromisso com a verdade dos 

fatos, pois estavam preocupados em fornecer aos seus concidadãos os meios de defesa de seus 

direitos diante de juízes, no momento histórico da passagem da tirania para a democracia, 
                                                 
7 Segundo a etimologia da palavra dissertação, temos a seguinte composição: prefixo latino di + raízes 

vernáculas aglutinadas entre si (sert + ção) = duas + asserções, afirmações, alegações. 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  26 
 

 

quando numerosos processos surgiram diante dos tribunais (FONSECA, 1999, p. 101ss.). Tal 

necessidade inspirou a criação de uma arte que rapidamente pudesse ser ensinada nas escolas8 

e que habilitasse os cidadãos a lutarem por suas causas (ALEXANDRE JUNIOR, 2005, p. 

19). 

Se no universo das ocupações humanas não existem verdades absolutas, seguras, 

unívocas, mas sim argumentos mais ou menos convincentes que podem ser mais competitivos 

quando se tornam melhores que outros, a arte de persuadir necessita se apoiar em um quadro 

teórico amplo o suficiente para distinguir e organizar as variadas opiniões (doxa) e para 

explicitar posições assumidas pelos sujeitos na/pela linguagem. 

Em A Retórica, de Aristóteles, vemos que tal preocupação se fazia presente, o que 

gerou a análise de várias questões técnicas, relativas aos conteúdos lógicos, psíquicos e 

sociais que fazem parte da capacidade argumentativa. 

Para tratar do caráter lógico (logos), recorre basicamente à dialética, que permite 

entender o jogo constituído a partir de premissas possíveis, prováveis – do que parece ser 

verdadeiro a todos ou a maioria das pessoas –, em relação às opiniões contrárias, que se 

colocam inevitavelmente, assim que uma afirmação se concretiza. A retórica utiliza as provas 

de ordem intelectual, os argumentos pertinentes a um determinado contexto,9 para conseguir 

que os ouvintes cheguem a uma mesma noção (juízo), isto é, aceitem o ponto de vista que está 

sendo defendido pelo orador. 

Aristóteles esclarece ainda que persuadir não é um objetivo que seja alcançado apenas 

a partir de provas lógicas, dignas de crédito, a retórica deve utilizar-se também do ethos e do 

pathos para construir provas que poderão agir sobre as pessoas.  

                                                 
8 Como os sofistas foram os responsáveis por levar a Teoria Retórica para Atenas, desde o início houve maior 

preocupação com o estudo da gramática, dos sinônimos, das frases bem elaboradas, das figuras retóricas, etc. 
que permitissem a construção de um discurso bem elaborado, capaz de sustentar uma disputa oral pela 
comparação de argumentos verossimilhantes, pelo uso de argumentos ilusórios, enganosos para criar a 
persuasão (FONSECA, 1999, p. 101-102). 

9 Aristóteles, II, 1396b (apud ARISTÓTELES, 2005).  



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  27 
 

 

A forma como o orador se apresenta e como dá a entender suas posições determina o 

estado de espírito com que se recebe uma ideia, assim como os sentimentos que perpassam os 

ouvintes durante a interação, posto que as emoções alteram significativamente os seres 

humanos e modificam suas disposições e pensamentos10. 

A partir dessas considerações, Aristóteles elaborou um sistema retórico que leva em 

conta os três aspectos concernentes aos discursos: a origem das ideias e provas, as partes que 

os organizam e os elementos relativos à expressão enunciativa.  

Segundo Mosca (1999, p. 20-31), Aristóteles reconhecia a Retórica não como um 

mero exercício intelectual, mas como uma atividade humana em que o estoque material 

cultural do qual se tiram os argumentos, as provas e outros meios de persuasão (inventio), o 

arranjo das partes do texto (dispositio), os recursos de expressão (elocutio) e, na oralidade, 

também os elementos suprassegmentais (ritmo, pausa, entonação, timbre de voz), a 

gestualidade (actio) e a memória (memoria) devem estar a serviço da defesa de pontos de 

vista de relevância social. 

Como atualmente é consenso admitir que a argumentação eficaz depende tanto da 

escolha dos argumentos quanto da maneira de articulá-los e mobilizá-los de forma adequada, 

vemos que a descrição feita por Aristóteles ainda pode orientar aqueles que estejam 

envolvidos em um jogo interacional em que um necessite persuadir ao outro (MOSCA, 2004, 

p. 132). 

Contudo, ao pensar sobre os elementos que constituem a inventio, é preciso considerar 

que a escolha do repertório de temas e tópicos não é mais visto como um ato isolado, 

particular, único, pois desde os trabalhos de Foucault (1971/2004c) admitimos que, no interior 

de um discurso, o sujeito, historicamente constituído, está submetido a coerções diversas – 

como o interdito, que determina o que pode ou não ser dito para que possa ser aceito; os 

                                                 
10 Aristóteles, I e II, 1377b; 1378a (apud ARISTÓTELES, 2005). 
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parâmetros reconhecidos pelo senso comum como razoáveis; as restrições definidas pelas 

áreas de conhecimento; os conteúdos que podem ser considerados verdadeiros, válidos ou 

não, de acordo com a tradição do pensamento humano, entre outras –, está vinculado aos 

textos, acompanhados de suas respectivas interpretações, produzidos por outros sujeitos em 

diferentes tempos e lugares, participa de um jogo de identidade que reatualiza 

permanentemente variadas regras linguísticas e sociais, enfim não podemos deixar de levar 

em conta todas as condições que delimitam a produção discursiva. 

Também diz respeito à inventio a adaptação da matéria ao gênero do discurso, o que 

requer uma preocupação com a adequação do dizer às esferas de atividades humanas. Em A 

Retórica, de Aristóteles, vemos que os três gêneros da retórica foram definidos de acordo com 

o tipo de ouvinte que se tinha pela frente e com os fins que foram estabelecidos previamente 

pelo orador. Nesse sentido, vê-se que o conhecimento era situado, isto é, os assuntos 

abordados e os modos de dizer estavam vinculados à situação de produção. Tal concepção 

aproxima-se bastante do conceito de gênero do discurso proposto por Bakhtin em 1952/53, 

que tem sido utilizado por diferentes correntes linguísticas. 

No entanto, ao longo da história da teoria dos gêneros literários e retóricos, embora 

Aristóteles não separasse as formas de escrita de suas funções, bem como das respectivas 

atividades sociais em que ocorriam, os gêneros foram interpretados muito mais na perspectiva 

dos produtos do que na dos processos, tornando-se mais formal e distanciando-se dessa 

perspectiva mais contextualizada (FARACO, 2006, p. 109). 

O gênero jurídico foi chamado assim por Aristóteles, pelo fato de estar direcionado 

para as questões discutidas principalmente nos tribunais ou em discussões públicas (religiosas 

ou sociais) que pretendessem acusar ou defender argumentos, diante de um juiz ou de jurados. 

Como tais argumentos deveriam estar apoiados na realidade, partia-se de pontos de vista 
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apresentados previamente com o objetivo de chegar, por dedução, a determinar o justo ou 

injusto. 

Já o gênero deliberativo possuía um caráter prospectivo, principalmente por estar 

ligado às questões de interesse público para a vida na polis (recursos financeiros; guerra e paz; 

defesa do território; importações e exportações; legislação), que precisavam ser solucionadas 

de alguma maneira. Como o auditório era constituído por toda a assembleia, era importante 

definir critérios e aconselhar os ouvintes acerca do que era útil ou prejudicial a todos, 

considerando os diferentes exemplos identificados na sociedade. 

Por fim, o gênero epidítico visava elogiar ou censurar alguém ou alguma situação de 

interesse social, o que lhe atribui um caráter ao mesmo tempo funcional e estético. A partir da 

apresentação de qualidades positivas ou negativas, que deveriam ser amplificadas, era 

possível manifestar em detalhes os motivos que tornavam os comportamentos belos ou feios. 

Aristóteles estava tratando fundamentalmente dos discursos orais que eram expressos 

pelos cidadãos atenienses durante as reuniões públicas que aconteciam na ágora. Hoje, os 

espaços em que se pode apresentar uma argumentação foram profundamente transformados, 

não só em relação às variadas situações comunicativas que surgiram ao longo da história da 

humanidade, mas, principalmente, em relação aos diversos grupos sociais que passaram a 

interagir por meio dos discursos orais e escritos, a qual podem chegar às pessoas por inúmeras 

formas. 

Em função disso, em uma perspectiva bakhtiniana, precisamos considerar que se 

tornou mais difícil dominar os modos de dizer peculiares às situações comunicativas, por isso 

é possível alguém dominar um repertório de gêneros, mas ser totalmente inexperiente em 

relação a outros.  

Como os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, cujas funções são 

estabelecidas pelas interações socioverbais, que ocorrem nas diferentes esferas da atividade 
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humana, a argumentação é uma ação que combina estabilidade/reiteração e mudança/abertura 

para o novo. 

Vimos que a dispositio relaciona-se aos aspectos formais que estruturam internamente 

os discursos, ou seja, está ligada à exposição clara das ideias que são apresentadas e às provas 

que irão sustentá-las. Diz respeito aos aspectos comuns que caracterizam a estrutura dos 

gêneros, indicando assim as partes que tinham sido identificadas por Aristóteles 

(1414b/2005): o proêmio (exórdio), a exposição (proposição), as provas (argumentação), 

incluindo a refutação, e o epílogo (peroração). É possível existir ao longo da argumentação 

um trecho de narração, mas essa não é uma parte imprescindível. O filósofo alerta-nos ainda 

que, nos discursos orais, as duas principais são a exposição e as provas, pois possibilitam um 

discurso breve, de fácil assimilação. 

O proêmio (exórdio) é o início do discurso, que cria um contexto para a exposição do 

tema a ser discutido, preparando assim o público para as ideias que serão defendidas. 

Aristóteles (1415a/2005) afirma que a função mais específica do proêmio é por em evidência 

qual a finalidade daquilo sobre o qual se desenvolve o discurso. 

A exposição (proposição) apresenta o tema em questão de maneira a familiarizar o 

público acerca do assunto escolhido para o discurso. Para atrair a atenção do auditório, é 

possível utilizar diferentes estratégias na fase inicial do texto. Se a estratégia for de contar 

com a benevolência (captatio benevolentia) do interlocutor em relação às ideias iniciais, é 

possível inquietá-lo com questões, impactá-lo com alguma surpresa, criar uma situação que o 

faça rir ou se emocionar, etc. Mas, vale a pena destacar que tais recursos serão efetivos se o 

conteúdo for relevante, pertinente, adequado à situação e se for bem fundamentado na 

sequência. 

A confirmação ou a refutação são partes que compõem a argumentação propriamente 

dita, por isso precisam ser bem trabalhadas, exigindo o uso de diferentes estratégias. As 
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provas precisam ser demonstrativas, bem organizadas e explorar por ângulos diversos todas as 

características pertinentes ao tema. Geralmente, é o trecho mais longo, que deve contar com 

exemplos e análises sobre as consequências dos fatos, sobretudo nos textos ligados ao gênero 

deliberativo. Aristóteles (1418b/2005) orienta quanto ao uso de entimemas específicos na 

refutação, ou seja, recomenda o exercício de busca e construção de meios para anular passo a 

passo as provas apresentadas pelo interlocutor. 

O epílogo (peroração) pode ser composto de modo diferenciado em função das 

intenções comunicativas. Nessa parte, podemos recapitular, ampliar ou sintetizar o que foi 

dito, comparar os argumentos favoráveis frente aos desfavoráveis, utilizar ironias, tudo para 

tornar o interlocutor emocionalmente favorável à tese apresentada. 

A organização do texto argumentativo em quatro partes principais é o que mais tem 

sido ensinado nos cursos de língua portuguesa, contudo, trabalhar a estrutura sem levar em 

conta a temática e as figurações discursivas, a cenografia e a movimentação da atividade 

discursiva, os elementos suprassegmentais, enfim a linguagem enquanto ação sobre o mundo 

e sobre os sujeitos, o que permite incluir o dinamismo das relações humanas nos discursos, 

não tem possibilitado obter resultados muito satisfatórios na formação de crianças e jovens. 

Não podemos esquecer, então, que para persuadir alguém os enunciadores11 precisam 

envolver integralmente os ouvintes a ponto de obter sua total adesão. Ao estudar essa questão, 

Aristóteles percebeu que os discursos devem cumprir três funções básicas: a de instruir 

(docere), a de comover (movere) e a de agradar (delectare), para que se obtenha as reações 

esperadas dos ouvintes. 

                                                 
11 Segundo Ducrot (1987, p. 198 ss.), o enunciador é a figura considerada a origem do ponto de vista expresso 

na enunciação, entendida como a ação de um sujeito falante e também a imagem que o enunciado atribui a ela. 
É aquele que vê, é o lugar do qual se olha sem que lhe sejam atribuídas palavras precisas, pois expressa sua 
maneira de pensar, isto é, sua posição, sua atitude. 
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Quando o discurso permite manifestar um estilo de escrita com clareza, concisão e 

elegância (elementos que se vinculam à elocutio), revela as escolhas feitas para expressar as 

relações entre forma e conteúdo.  

A partir dos trabalhos do Círculo de Bakhtin, passamos a considerar a elaboração 

estilística da enunciação uma atividade de seleção, de escolha individual, mas também de 

natureza sociológica, já que o estilo se constrói a partir de uma orientação social de caráter 

apreciativo: as seleções e escolhas são, primordialmente, tomadas de posição axiológicas 

frente à realidade linguística, incluindo o vasto universo de vozes sociais. 

Assim sendo, quanto maior for a capacidade de diálogo com as inúmeras vozes sociais 

e mais próprias as escolhas realizadas, mais característico será o estilo adotado para compor 

uma argumentação. 

Até este ponto fica evidente que a escolha é uma atividade fundamental na construção 

da argumentação. Desde a fase da inventio, quando são investigados lugares dos quais serão 

retirados os argumentos para a construção do texto, até a seleção de termos apropriados a cada 

auditório ou situação comunicativa, a escolha possui um papel primordial. 

É importante destacar que os argumentos a serem utilizados podem ser retirados do 

estoque material existente na sociedade, onde encontramos os lugares (topoi), definidos pelo 

menos em três sentidos: 

a) representam as estruturas fixas às quais se pode sempre recorrer, ou seja, são 

constituídas por argumentos-tipo, cujo alcance varia segundo as culturas; 

b) tratam de tipos de argumentos, ou seja, de lugares-comuns, de esquemas que podem 

conter diferentes conteúdos e que, portanto, são pertinentes a qualquer tipo de 

discurso;  

c) referem-se, em um sentido mais técnico, a questões típicas que possibilitam encontrar 

argumentos e contra-argumentos (REBOUL, 1998, p. 51-52). 
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O conceito de topoi nunca foi muito preciso e ainda se alterou bastante ao longo do 

tempo. Na Grécia Antiga, diferenciavam-se os lugares-comuns, mais gerais, que serviriam a 

todas as ciências, dos lugares específicos, próprios de uma ciência particular. Na Idade Média, 

por exemplo, topoi chegou a representar certas fórmulas esperadas e até mesmo obrigatórias 

em algumas situações. Mais recentemente, a partir dos trabalhos de Ducrot (1989), topoi 

passou a ser definido como um instrumento linguístico que conecta algumas palavras para 

organizar os discursos, e define em uma comunidade os discursos coerentes e passíveis de 

aceitação, organizados em uma certa ordem, segundo os valores sociais e culturais de uma 

determinada época. 

Esses estudos definem a argumentação como um fato linguístico, mais precisamente 

semântico ou semântico-pragmático, que procura descrever as frases por suas possibilidades 

de encadeamentos argumentativos com outras frases.  

 
Inspirando-se nos topoi de aristotélicos, mas também no trabalho de Toulmin [...], 
definem os topoi como princípios gerais que servem de base a um raciocínio e que, 
embora nem sempre sejam explicitados, constituem “um objeto de um consenso no 
seio de uma comunidade mais ou menos vasta”. (BANKS-LEITE, 2007, p. 114-
115). 
  

Nesse sentido, estão ligados aos pré-construídos12 que existem na sociedade. Então, ao 

assumir uma posição, realizar escolhas, adotar crenças e valores, participar do confronto de 

opiniões e ideias, o sujeito situa-se em um espaço de controvérsia, da negociação da 

intersubjetividade (MOSCA, 2002, p. 10ss), evidenciando, assim, suas marcas históricas, suas 

experiências em práticas sociais, a filiação a certas formações discursivas, que delimitam 

grupos de enunciados pertencentes a redes de formulações. Isso quer dizer que, para participar 

                                                 
12 A noção de pré-construído, elaborada por Henry, em 1975 e desenvolvida posteriormente por Pêcheux, em 

1975, é entendida como a marca, no enunciado, de um discurso anterior. “Um sentimento de evidência se 
associa ao pré-construído porque ele foi ‘já-dito’ e porque esquecemos quem foi enunciador” 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 401). 
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de discussões, de lutas pelas palavras, o sujeito realiza ações que responde ao outro, assume 

atitudes necessárias, muda comportamentos, por possuir uma subjetividade heterogênea13. 

Por tudo que vimos até aqui, poderíamos considerar a retórica como uma dimensão de 

qualquer ato de significação, não apenas por tratar das figuras, mas por possibilitar que o dito, 

representante do plano da expressão, evidencie elementos de uma estrutura profunda que dá 

acesso ao sistema de conotações dos significados, ou seja, recupera aspectos referentes ao 

plano do conteúdo do dizer (MOSCA, 2002, p. 17). 

Argumentar, assim, é uma atividade complexa, cuja materialidade, seja oral ou escrita, 

coloca-nos no âmbito da negociação de sentidos e das razões que levam um sujeito a tomar a 

palavra de uma determinada forma. 

                                                 
13 Desde os trabalhos de Bakhtin, sabemos que a heterogeneidade é constitutiva da linguagem e dos sujeitos e é 

uma condição de existência dos discursos e dos sujeitos, uma vez que ambos resultam do entrelaçamento de 
diferentes pessoas e dizeres dispersos no meio social (FERNANDES, 2007a, p. 38-46). 
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1. 2. SURGIMENTO DA DISSERTAÇÃO COMO DISCIPLINA ESCOLAR A PARTIR DO 

SÉCULO XVIII NA FRANÇA 

 

Os nomes não se aprendem sozinhos, apreendem-se  
alojados em pequenas histórias. 

 
Jean-François Lyotard 

 

A dissertação é uma prática discursiva exigente que requer o uso das capacidades de 

julgamento, abstração e generalização para apresentar e justificar um determinado ponto de 

vista. Embora esteja ligada à argumentação e, portanto, à retórica, seu exercício tem algumas 

especificidades que pretendemos explorar brevemente a seguir. 

Segundo Chaves (1999, p. 5-6), é muito difícil acompanhar a evolução da história da 

escrita argumentativa entre os clássicos, pois a retórica incorporou-se à literatura latina, 

assumindo, então, inúmeros formatos.  

Sabemos, contudo, que, na Grécia Antiga, a educação, sobretudo no período clássico 

(séc. V e IV a.C.) e na helenística (a partir do séc. IV a.C.), era refinada e elitizada e 

valorizava a memorização e a repetição dos conhecimentos vividos (LIBÂNEO, 1992, p. 57-

71). Como a escrita alfabética favoreceu o surgimento de mestres gramáticos e de escolas de 

letras (grámmata), aos poucos, o uso da palavra valorizou-se em relação aos exercícios físicos 

e às artes da guerra em geral. E, ainda, com a democratização política, o homem grego 

necessitava participar de assembleias, o que exigia falar bem e persuadir, por isso as 

exercitações intelectuais começaram a prevalecer. A escola formal (dos 6/7 anos aos 18 ou até 

30 anos), então, transformou-se e passou a ensinar lógica, gramática e retórica. 

A ênfase no ensino da expressão oral permaneceu relevante na educação latina, mas 

também era cultivada a leitura de textos da tradição literária e não de manuais didáticos. O 
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domínio da palavra manteve-se, por isso a permanência do ensino da retórica, que deveria ser 

iniciado por volta dos 14 anos, segundo um programa de atividades bem definido. 

 
Os dois exercícios principais são: a) as narrações, resumos e análises de 
argumentos narrativos, de acontecimentos históricos, panegíricos, elementares, 
paralelos, ampliações de lugares-comuns (tese), discursos conforme um plano 
estabelecido (preformata matéria); b) as declamationes, ou discursos sobre casos 
hipotéticos; é o exercício do racional fictício (portanto, a declamatio já está mais 
próxima da obra). Vê-se como tal pedagogia força a palavra. Esta, cercada por todos 
os lados, é expulsa do corpo do aluno, como se houvesse uma inibição inata para 
falar e fosse necessária toda uma técnica e educação para levá-lo a sair do silêncio. 
Enfim, como se esta palavra assim aprendida, conquistada, representasse uma 
relação “objetal” com o mundo, um bom controle do mundo e dos outros. 
(BARTHES, 1975, p. 159-160, grifos do autor). 

 

Vale a pena destacar, neste momento, as observações de Varrão (116 a.C) que 

destacam o fato de a disputatio14 ser seguida pela dissertatio, ou seja, após o debate oral de 

ideias controversas, organizava-se uma exposição escrita para que o debate não se perdesse. 

Cícero (106 a.C.) confirma a aproximação entre a disputatio e a dissertatio e, evidenciando a 

semelhança com a estrutura retórica organizada por Aristóteles, destaca a estrutura que tal 

escrita apresentava: invenção, disposição, elocução, ação e memória, sendo as duas últimas 

importantes apenas nos debates orais. 

Durante a Idade Média, as transformações políticas e culturais ocorridas, modificaram 

significativamente a evolução da dissertação. Apenas os religiosos tinham acesso à educação, 

e mesmo entre os homens de igreja verificou-se um processo de empobrecimento cultural, a 

ponto de alguns eclesiásticos não dominarem a escrita (MANACORDA, 1996, p. 112). Isso 

acontecia porque interessava ao alto clero que os religiosos e, ainda mais, o povo tivessem 

uma cultura empobrecida; por isso eram proibidos de ler as obras clássicas. Assim, evitava-se 

qualquer pensamento que pudesse ameaçar a supremacia divina (MARIANO, 2007, p. 34). 

Com o surgimento das universidades, por volta do ano 1000, as disputationes voltaram 

e serviam para colocar à prova a capacidade de mestre e alunos. Nesse nível de ensino, o latim 

                                                 
14 Intriga organizada a partir de dois pensamentos radicalmente opostos, dramatizados por serem radicais, 

ridículos e contestáveis, o que provocava o riso fácil. 
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funcionava como língua internacional e servia de veículo de comunicação da Filosofia, das 

Letras e das Ciências.  

Contudo, as ideias do humanismo, no século XIV, particularmente o 

antropocentrismo, passaram a reforçar as Ciências Biológicas e Exatas, provocando, 

consequentemente, o enfraquecimento do estudo das letras. Além disso, as necessidades 

comerciais do Renascimento (1300-1650) incentivaram uma reformulação da educação no 

sentido de tornar o ensino profissionalizante e as convicções da Reforma (1400-1500) 

estabeleceram uma educação que visava garantir a vinculação entre instrução e trabalho. 

Esses movimentos todos contribuíram sobremaneira para o afastamento da educação no que 

toca ao ensino da retórica em todas as suas dimensões. 

A obra de Comenius, em 1600, buscou sistematizar os saberes a serem transmitidos 

por meio de métodos didáticos e oportunos aos objetivos de cada escola. Com isso, as escolas 

inglesas, por exemplo, organizavam o ensino de modo a formar alunos para as novas 

profissões e para os novos modos de produção. As escolas cristãs, por sua vez, 

proporcionavam o estudo do latim, e o francês, pouco a pouco, é estabelecido como matéria 

nas escolas do mundo ocidental. Em função disso, ler e escrever recuperam importância e são 

desenvolvidos métodos próprios, sobretudo para o ensino da escrita. 

Sabemos que nesse período e, por mais cem anos, pelo menos a retórica era 

identificada com um imenso armazém de soluções codificadas, isto é, de “fórmulas” 

adquiridas, dificultando ainda mais acompanhar o desenvolvimento da dissertação.  

No entanto, em maio de 1990, a revista Pratiques organizou uma mesa-redonda com 

quatro pesquisadores de História da Educação15 para investigarem as origens francesas da 

dissertação, e assim pudemos conhecer alguns dos elementos que influenciaram o tardio 

ensino da dissertação nas escolas. 

                                                 
15 Participaram da mesa redonda da revista Pratiques, n. 68, Alain Viala e Bernard Sarrazin, ambos da 

Universidade de Paris III; André Chervel, do INRP e Jean Rohou, da Universidade de Rennes 2. 
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Alain Viala (1990, p. 108-109), iniciando a discussão, identifica que os primeiros 

registros acerca do nascimento do gênero dissertação são do século XVII, mas estava 

integralmente ligada à crítica literária e não fazia parte do ensino francês, era um gênero 

mundano esnobe.  

Interessante observar que tanto na Roma antiga, como na França moderna, a 
dissertação nasce de um certo “ócio” entre intelectuais e homens mundanos e de 
bem, como se a ociosidade fosse uma das condições necessárias para a elaboração 
do pensamento e do discurso, encarada como atividade lúdica, prazerosa e, ao 
mesmo tempo, lúcida e intelectualizante (CHAVES, 1999, p. 8). 

 

A dissertação, com características próximas ao gênero que utilizamos hoje, começa a 

se tornar pertinente nas práticas de ensino somente a partir do século XVIII, quando a retórica 

e os exercícios latinos de caráter dissertativo começaram a ser estudados. Tais exercícios eram 

decompostos em três partes: 

1) praelectio (preleção) – explicação dos textos; 

2) eruditio (erudição) – análise de textos históricos; 

3) disputatio (disputa) – exercício de argumentação, herança da retórica clássica. 

Contudo, a dissertação propriamente dita era prática da Filosofia, evidenciando que é 

ao lado da latinidade que se encontra o modelo escolar stricto sensu da dissertação. 

Chama-nos a atenção, no entanto, o fato de já no século XVII a dissertação ser da 

prática corrente na ordem das Letras Francesas, fato que possibilitou a construção de 

exemplos muito familiares que influenciaram a definição desse gênero na escola. Em 1660, 

um conjunto de dissertações literárias surgiu para o uso dos homens de bem. Foram as 

dissertações de D’Aubignac, sobre as obras de Corneille, de Santo Evremond, sobre o 

Alexandre, de Racine, e sobre a palavra “vasta”. Assim, a dissertação francesa deixa a cultura 

oral, passa a fazer parte da cultura geral escrita (contida em bibliotecas que crescem nesse 

período), insere-se no livre domínio e começa a compor a formação do homem comum. 
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Ao analisar um pequeno corpus datado daquele período, Viala identifica traços 

reveladores da dissertação: 

• nos séculos XVIII e XIX, a dissertação era um exercício de reflexão crítica, 

argumentada, aplicada a um objeto literário (autor, obra, questão estética...), muito 

semelhante ao moderno ensaio literário e aos modelos canônicos de dissertação16; 

• um traço revelador do caráter mundano desse gênero está ligado aos destinatários, 

indicados nos cabeçalhos dessas reflexões: as senhoras (“uma senhora de qualidade”: 

D’Aubignac ou “um burguesa cultivada”: Mme. Bourneau), o que era profundamente 

inovador, uma vez que as mulheres não tinham acesso à cultura e representavam um 

auditório pouco sábio; 

• um traço estético distintivo diz respeito à valorização da lógica do gosto e das opiniões 

em detrimento da lógica do saber, ocorrendo uma transferência do modelo de saber e 

tornando o gênero ainda mais polêmico. 

O segundo a escrever é André Chervel (apud VIALA, 1990, p. 110-113), que 

pesquisou o aparecimento da dissertação como disciplina escolar nos séculos XVIII e XIX, a 

partir de fontes variadas (textos oficiais, manuais escolares, literatura pedagógica da época, 

estudos históricos e pesquisas em arquivos). Os dados identificados foram divididos por 

século, como mostramos a seguir. 

Apenas por volta de 1770/1780 temos os primeiros registros da presença da 

composição francesa, composta pelo discurso e pela narração latinos. Há registros de que a 

École de Ponts-et-Chaussées promovia, todos os anos, um concurso de estilo cujas provas são 

verdadeiras dissertações. 

Contudo, não se observava continuidade pedagógica por meio de exercícios 

específicos, visto que a composição francesa só era ensinada nas últimas classes de retórica, 
                                                 
16 A passagem do latim para o francês coincidiu com a passagem da escola para a mundanidade e da língua oral 

para a escrita. 
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quando o aluno era preparado, em latim, a escrever versos, narrações, cartas e discursos e a 

composição retórica. No século XVIII, os liceus, colégios reais, propunham três exercícios de 

composição em francês: o discurso, a análise e a redação; a dissertação era um gênero que 

fazia parte do trabalho de redação. 

Antes dessa data, houve apenas duas exceções no ensino da dissertação, como 

exercício escolar: 1) em 1726, Rollin reconheceu que os jovens tinham condições de produzir 

por eles mesmos a composição francesa, começando do mais fácil e adequado, como as 

fábulas e as narrações históricas, para depois iniciar as descrições, pequenas dissertações e 

discursos curtos; 2) em 1766, criou-se a l’agrégation de philosophie que comportava duas 

dissertações em língua latina: uma sobre um tema de lógica, metafísica ou moral e outra sobre 

física e matemática. 

Mudanças significativas ocorreram no século XIX, quando a dissertação tornou-se um 

gênero literário, cultivado entre autores, como o abade d’Aubignac, Boileau, Saint-Evremond 

e Condillac. Nesse período, esse gênero passou a ser um exercício universitário exigido em 

exames de professores de Filosofia e de Letras.  

A dissertação filosófica se instala nos cursos na primeira metade do século XIX, mas 

passa a fazer parte das classes de retórica apenas a partir de 1880. Por estar ligada à Filosofia, 

é latina antes de ser francesa e não segue modelos. 

Ao longo do século, a dissertação francesa e literária se desenvolve lentamente, em um 

processo complexo e gradativo, que respeita os níveis de estudo. É escolhida como condição 

para a diplomação nas etapas mais prestigiadas: doutorado, licença e agrégation17.  

A introdução da dissertação nas instituições universitárias de Filosofia – o que 

permitiu consolidar o gênero no nível universitário –, acontece em 1821, tanto em latim 

quanto em francês, trinta anos antes de ser identificada a primeira menção lexicográfica do 

                                                 
17 L’agrégation era uma exigência para as classes superiores de letras, regidas pelo estatuto de 6/2/1821. 
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termo dissertação, que ignora a literária, no La Châtre, Dictionnaire universel (1852). Era um 

tipo de exercício ou dever que os professores de Filosofia passavam a seus alunos: um 

discurso de algumas páginas sobre uma questão metafísica ou moral.  

Em 1872, a dissertação integrou definitivamente as aulas de retórica e, em 1880, a 

composição francesa substituiu, pela primeira vez, o discurso latino no programa de 

bacharelado. 

Após 1870, sobretudo em 1880, a dissertação associou-se à grande corrente da história 

literária que se desenvolvia na universidade francesa. Isso possibilitou que, de 1880 a 1900, 

fossem oferecidos cursos de dissertação da história literária aos professores de letras do nível 

secundário, o que favoreceu significativamente o progresso desse gênero. 

Com o desenvolvimento do novo gênero explicação de textos, ao final do século XIX 

e início do século XX, ocorreu uma simbiose com a dissertação literária, tornando-a um 

exercício supremo do ensino literário francês. Tal fato estabeleceu as características próprias 

do gênero que serão mantidas tanto nos exercícios escolares quanto nos novos modelos 

literários, substituindo os antigos gêneros. 

Vimos, então, que a evolução da dissertação acontece desde os níveis intelectuais mais 

altos e seguiu o apogeu do ensino da retórica. Inicialmente estava vinculada à dissertação 

geral, consagrada aos gêneros literários e aos problemas gerais da literatura, da crítica e do 

gosto, tornando-se, em alguns anos, exigência para se obter a certificação de l’agrégacion. 

Vale a pena destacar também que a dissertação literária, como novo exercício escolar 

para os mais jovens, foi implantada na metade do século XIX e seguiu um processo complexo 

de adaptação e superação dos gêneros existentes: 

• surge em oposição ao discurso francês; 

• criou-se a partir de exercícios que existiam, em especial a análise literária; 

• reúne novas práticas (explicação literária e história literária); 
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• destaca-se pelo conjunto de exercícios de composição em francês, que passaram a ser 

incluídos nos programas de todas as classes do ensino secundário a partir de 1880. 

Na sequência, Bernard Sarrazin (apud VIALA, 1990, p. 110-113) analisou, em 

detalhes, as características da dissertação, como exercício escolar, na França. Após confirmar 

as informações anteriores, ou seja, o fato de a dissertação provir da composição francesa, que 

substituiu o discurso tradicional, o autor, apoiando os comentários de Genette, passa a 

questionar até que ponto houve ruptura ou continuidade em relação à retórica, uma vez que os 

belos discursos (elocutio) deram lugar à retórica escolar, preocupada com a organização dos 

textos (dispositio), mas em detrimento da inventio. 

Nota-se que, em 1880, reformadores do ensino identificaram problemas importantes 

no exercício da dissertação, pois os objetivos preconizados com a introdução desse gênero 

não foram plenamente atingidos, isto é: 

●   esperava-se: um texto científico, comum a todos; o pensamento comandando a forma 

e o fim do plágio; 

● obteve-se: um texto eminentemente literário e elitista; uma estrutura formalista e a 

compilação de outros textos. 

Ao analisar as obras de quatro autores, Charles Rollin (séc. XVIII), Gustave Lanson e 

Édouard Buisson (séc. XIX) e G. Rudler (séc. XX), Sarrazin reuniu relevantes informações 

acerca das práticas pedagógicas vigentes em cada época. 

• A dissertação, considerada um exercício de composição, entre outros, era uma 

estratégia pedagógica que, segundo Rollin, partia de informações e do plano de escrita 

oferecidos pelo professor para serem desenvolvidos pelos alunos, pois a intenção era 

acostumar, pouco a pouco, os jovens a caminhar sozinhos e sem auxílio externo. 

• Gradativamente, os alunos poderiam encontrar, por eles mesmos, o que deveriam dizer 

oralmente ou por escrito. Esse esforço era acompanhado de leituras e de tarefas 
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escritas em casa e, só ao final do curso, havia confrontação dos textos escolhidos pelo 

professor. Chervel chamou essa metodologia de pedagogia da paciência. 

• As composições retóricas francesas muitas vezes se restringiam a temas literários, 

como ocorria nas narrações, cartas e nos discursos. Era apregoado o rigor metódico 

pela busca das ideias e não mais pela forma: em primeiro lugar a inventio, ligada à 

dispositio, sem tanta preocupação com a elocutio, uma vez que “escrever é acabar de 

pensar”, ou melhor, “o pensamento só nasce verdadeiramente quando é expresso”. 

• A divergência de posições entre os autores pesquisados mostra que de um lado havia 

os defensores da composição francesa como exercício literário, de arte; de outro, 

encontram-se os que defendiam a retórica como exercício do pensar, mais do que de 

estilo. 

Ao término do estudo Sarrazin tenta justificar por que o projeto de neorretórica, 

voltada à inventio, fracassou. Diz que a utopia positivista ligada à história literária se perdeu 

ao tentar tornar o aluno um pesquisador ou um historiador. Além disso, a aversão dos jesuítas 

à retórica e o sentimento de inferioridade das letras frente às ciências ocasionou a negligência 

da reflexão que propicia escrever bem. 

Por fim, Jean Rohou (apud VIALA, 1990, p. 117-118) também investigou o 

desenvolvimento da composição e dissertação francesa de 1872 a 1930 e revelou que, ao 

longo dos últimos 30 anos do século XIX, a composição tornou-se o principal exercício 

escolar do 1º e 2º ciclos, com destaque para os exercícios retóricos que privilegiavam o 

ornamento com figuras de estilo e lugares-comuns. 

A partir de 1880, as composições tornaram-se obrigatórias para obter o bacharelado, 

substituindo o discurso latino e francês, embora continuassem sendo exercícios mais poéticos 
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que críticos18. A dissertação era um desses exercícios que se incluía, entre outros, aos da 

chamada composição francesa. 

Em 1906, M. Roustan publica uma série de sete obras: Conselhos gerais, A descrição 

e o retrato, A narração, O diálogo, A carta e o discurso, A dissertação literária e A 

dissertação moral, nas quais, principalmente nas três últimas, o verossímil e os lugares-

comuns (efeitos elocucionais) importavam mais do que a argumentação competente e precisa. 

Foi o desenvolvimento do espírito científico que provocou e estimulou a importância 

da dissertação objetiva, o que provocou uma contínua oscilação entre a retórica e a 

argumentação científica, preconizada por racionalistas e democratas. 

A narração, os retratos, os discursos, os diálogos, os breves assuntos literários e morais 

eram praticados em diferentes situações, indicando que a tradição no ensino da retórica já se 

tornara convenção, além de ser muito sedutora aos jovens pela variedade de tons e pelo 

interesse dramático.  

A insistência sobre o raciocínio, o espírito, o cuidado com a veracidade dos fatos, o 

método e o plano justificava-se pela busca de clareza de composição e de expressão e pela 

sinceridade de pensamento e de sentimento. O objetivo maior era mostrar aos estudantes 

iniciantes que o essencial era a unidade, a simplicidade do plano e a lógica, não o manejo das 

figuras de retórica, por isso se recomendava fazer um plano, antes de proceder ao 

desenvolvimento. Era preciso, também, delimitar o assunto, sabendo o que seria preciso dizer, 

o que seria dito e em que ordem seria dito. 

Os jovens que não atendiam a esses aspectos e sentiam dificuldade em tratar os temas, 

considerados inconvenientes à idade e cultura da maioria deles, não conseguiam sucesso em 

suas lições.  

                                                 
18 Isso levou, em 1872, Jules Simon, um professor que era ministro do ensino público, a insurgir-se contra 

aquelas práticas e propor a redução de exercícios que servissem à declamação vazia, para que fossem 
substituídos por outros de informações mais precisas (VIALA, 1990, p. 117). 
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O conjunto dos trabalhos apresenta um panorama inédito da inserção da dissertação 

nas escolas da França. Além de identificar inúmeros problemas vivenciados pelos alunos na 

escrita desse gênero, ficou evidente que, desde o século XVIII, objetivava-se transformar as 

aulas em um lugar de produção comum, onde os alunos pudessem treinar a arte de pensar, e 

pensar certo, para conseguir produzir textos claros, verdadeiros, baseados na lógica. 

No entanto, em dois séculos de esforço por parte de professores e alunos, os resultados 

não foram tão satisfatórios, e já parecia ser necessária uma revisão das práticas pedagógicas 

para conseguir realmente formar os estudantes na escrita da dissertação. 
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1.3. PRESENÇA TARDIA DA DISSERTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Não é fácil perseguir o desenvolvimento da dissertação no Brasil porque a história da 

educação em nosso país é repleta de rupturas e não contamos com muitos registros. Embora 

não seja a primeira19, uma grande ruptura ocorreu quando os jesuítas chegaram aqui, pois 

trouxeram a religiosidade e os costumes europeus, além de uma moral condizente com a 

repressão da Contra-Reforma, que influenciou significativamente os métodos pedagógicos 

que passaram a ser utilizados. 

Durante 210 anos (de 1549 até 1759) a metodologia dos jesuítas prevaleceu nos 

sistemas de ensino brasileiros. Os jesuítas ensinavam as primeiras letras, mas também 

mantinham cursos de Letras – no qual se estudava gramática latina, humanidades e retórica –, 

e Filosofia, em nível secundário, e o curso de Teologia e de Ciências Sagradas, em nível 

superior, para os sacerdotes. Aqueles que pretendiam seguir as profissões liberais tinham que 

estudar na Europa. 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal, um verdadeiro caos 

invadiu a educação em nosso país, pois não havia nenhum outro modelo que pudesse 

funcionar. 

As aulas régias, instituídas no lugar das escolas jesuítas, versavam sobre latim, grego e 

retórica, mas cada uma era isolada da outra, sem articulação entre os temas nem progressão. 

Isso estagnou a educação no país, por isso foi preciso instituir o subsídio literário que garantia 

a manutenção do ensino primário e do médio. Contudo, os professores geralmente eram mal 

preparados, muitas vezes improvisados, e mal pagos20. 

                                                 
19 Os portugueses trouxeram um padrão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que as populações 

que por aqui viviam já não possuíam características próprias de se fazer educação. E convém ressaltar que a 
educação que se praticava entre as populações indígenas não tinha as marcas repressivas do modelo 
educacional europeu. 

20 A única exceção, em um período tão conturbado, foi a criação do Seminário de Olinda, em 1798, por Dom 
Azeredo Coutinho, governador interino e bispo de Pernambuco, que "tinha uma estrutura escolar propriamente 
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A chegada da família real (em 1808) iniciou uma nova etapa na educação brasileira, 

pois D. João VI implantou novas academias militares, escolas de direito e medicina, escola de 

educação – onde era ensinada a língua francesa e a portuguesa, retórica, aritmética, desenho e 

pintura –, criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, organizou a Biblioteca Real 

(primeira biblioteca pública do país, formada com mais de 60.000 volumes, pertencentes ao 

próprio soberano), fundou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico e a 

Imprensa Régia. Mesmo assim a educação continuou tendo uma importância secundária, 

diferentemente do que ocorria nas colônias espanholas que já possuíam universidades21. 

 
Por todo o Império, incluindo D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II, pouco se fez pela 
educação brasileira e muitos reclamavam de sua qualidade ruim. Com a 
Proclamação da República tentou-se várias reformas que pudessem dar uma nova 
guinada, mas se observarmos bem, a educação brasileira não sofreu um processo de 
evolução que pudesse ser considerado marcante ou significativo em termos de 
modelo (BELLO, 1998).  
      

Em pleno século XIX, a falta de professores no Brasil era tão grande que, em 1823, 

instituiu-se o método Lancaster, do ensino mútuo: um aluno treinado (decurião) ensinava um 

grupo de outros dez alunos, sob a vigilância de um inspetor. Ao mesmo tempo, em 1826, um 

decreto instituiu quatro graus de instrução: pedagogias (escolas primárias), liceus, ginásios e 

academias e, no ano seguinte, as meninas passaram a ser aceitas nessas instituições. 

A partir da Proclamação da República (em 1889), institui-se o ensino leigo, e várias 

reformas educacionais começaram a ser propostas para melhorar a situação do país, mas elas 

geraram muita polêmica – uma vez que umas apoiavam-se na filosofia positivista, enquanto 

outras defendiam a predominância literária –, e pouco resultado efetivo foi verificado, visto 

que, em 1900, o percentual de analfabetos no país era de 75%, segundo o Anuário Estatístico 

do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística. 

                                                                                                                                                         
dita, em que as matérias apresentavam uma seqüência lógica, os cursos tinham uma duração determinada e os 
estudantes eram reunidos em classe e trabalhavam de acordo com um plano de ensino previamente 
estabelecido" (PILETTI, 1996, p. 37) 

21 Em 1538, já existia a Universidade de São Domingos e, em 1551, a do México e a de Lima, a nossa primeira 
Universidade só surgiu em 1934, em São Paulo. 
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Alguns projetos, no entanto, merecem destaque. Em 1883, quando o Dr. Antonio da 

Silva Jardim conquistou a cadeira de língua portuguesa no concurso para a Escola Normal, 

uma nova perspectiva de ensino se instalou, porém por pouco tempo. 

Afastando-se da velha rotina que fazia dos professores do patrio idioma méros 
repetidores do texto dos compendios, e dos estudantes recipientes passivos dum 
ensino sem originalidade, o Dr. Silva Jardim queria que seus alumnos puzessem de 
lado as preoccupações da grammatiquice esteril e concentrassem o melhor do seu 
esforço em ensaios de producção litteraria. Como meios para isso elle introduziu em 
suas aulas diversas industrias ineditas, taes como a leitura do noticiário dos jornaes 
feita pelos alumnos e seguida do respectivo commentario; os exercícios de locução e 
leitura expressiva; a interpretação do texto lido, com a apreciação das bellezas 
litterarias nelle contidas (RODRIGUES, 1930, p. 122). 
 
 

 Vemos nessa iniciativa um esforço em propiciar um ensino no qual o aluno precisasse 

aplicar a lógica e a expressão escrita a serviço da apresentação de um posicionamento pessoal. 

Apesar de esse período ser considerado o alvorecer da didática na Escola Normal de São 

Paulo, o projeto durou pouco tempo e logo voltou a ser substituído pela rota batida dos 

exercícios de análise gramatical e lógica.  

Em 1886 Silva Jardim interrompeu a docência para participar do governo do Espírito 

Santo, e seu lugar foi assumido por Julio Ribeiro, que não possuía a mesma habilidade 

didática e que em um ano de exercício reintroduziu o sistema de preleções nas aulas de língua, 

com ênfase nas questões gramaticais, por ser o autor da obra Grammatica Portugueza, 

observou-se uma total descontinuidade nesse movimento de renovação. 

No entanto, o espírito vanguardista dessa escola conseguiu permanecer vivo por mais 

algum tempo, visto que, em 1899, o diretor da Escola Normal escreve um relatório no qual 

afirmava: 

a educação do homem moderno exige uma notável somma de conhecimentos, que 
resultam syntheticamente das noções encyclopedicas hauridas em diversos ramos do 
estudo. 
Se torna-se impossivel aprender, e peior do que isso, ensinar ás creanças tudo quanto 
póde ser necessario á vida, mesmo pondo de parte as especialidades profissionaes, é 
entretanto praticavel o dar á intelligencia um grau de maturidade que prepare 
sufficientemente o homem novo para entrar na vida social com seguros cabedaes 
para o exito. 
Para isso é necessário antes de tudo acostumar a creança a raciocinar por si, na 
medida de suas forças physiologicas, sobre todas as coisas que caem debaixo de seus 
olhos. 
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A pedagogia moderna verificou que ensinar não é encher a intelligencia com 
conhecimentos adquiridos por outrem. Isso é puro trabalho de memoria, e esta falha. 
É indispensável acostumar o menino a reflectir, dirigi-lo de modo a fazel-o descobrir 
por seu próprio esforço as verdades que lhe são necessarias. O mestre é um guia. 
Educar vem de educere – conduzir (RODRIGUES, 1930, p. 242, grifo do autor). 
 

Esses princípios eram defendidos teoricamente, mas não eram praticados plenamente, 

uma vez que, desde 1893, as Escolas Normais Complementares tornaram-se Escolas Normais 

Primárias, cujo objetivo era permitir uma formação em menor tempo, em função da falta de 

professores. Assim sendo, nos quatro anos de curso, os futuros professores seguiam as 

seguintes disciplinas: 

• 1º ano – português, francês, aritmética, geografia do Brasil e história pátria, caligrafia, 

desenho e exercícios de ginástica; 

• 2º ano – português, francês, álgebra, escritura mercantil, geometria, moral e educação 

cívica, desenho e exercícios de ginástica; 

• 3º ano – português, trigonometria, mecânica, cosmografia, geografia e história geral, 

trabalhos manuais e exercícios de ginástica; 

• 4º ano – física, química, história natural, noções de higiene, economia política ou 

doméstica (conforme o sexo) e exercícios de ginástica. 

Como vemos, nesse programa não encontramos nada acerca de pedagogia, de didática 

nem algo relativo a como proporcionar aos alunos pensarem por si próprios em um Estado da 

Federação em que as Escolas Normais eram consideradas modelo e ditavam padrões para o 

surgimento de outras. 

No início do século XX, algumas iniciativas são constatadas com o intuito de divulgar 

e difundir ideias educacionais aos professores brasileiros, como, por exemplo, a partir de 1902 

o lançamento da Revista do Ensino e, em 1929, a Revista de Educação no Estado de São 

Paulo.  
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Ao analisar os temas tratados em ambos os materiais, percebemos que a ênfase esteve 

sempre em tópicos relacionados à leitura de um modo geral e, a partir de 1910 também são 

incluídos temas de pedagogia, como: tipos de métodos, a educação profissional do professor e 

programas de ensino. Apenas em 1935 localizamos o primeiro artigo intitulado “A dissertação 

em aula” e, nos anos seguintes, alguns outros sobre lógica. Contudo, a ênfase ainda 

continuava recaindo sobre o ensino da caligrafia, da ortografia, da leitura e de métodos de 

ensino22, temas recorrentes ao longo de todo o período de publicação. 

Em 1911, um fato marcante na história da educação do Brasil foi a publicação da lei 

de Rivadávia Correia, que estabeleceu o ensino livre, sem a interferência do Estado, o que 

gerou uma crise só superada parcialmente com o movimento de renovação educacional, 

chamado de Escola Nova, liderado por Lourenço Filho, com os esforços de Carneiro Leão, de 

Afrânio Peixoto e de outros educadores da Associação Brasileira de Educação que se 

esforçaram por estabelecer bases sólidas. Contudo, em 1930, verificava-se que apenas uma 

pequena parte (30%) da população dos alunos em idade escolar estava matriculada nas 

escolas, cujas propostas pedagógicas ainda estavam em fase de reavaliação. 

A Revolução de 30 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo 

capitalista de produção, o que passou a exigir uma mão-de-obra especializada. Os 

investimentos em educação começam a apontar a necessidade de consolidação do ensino 

secundário e de criação de universidades. Além disso, em 1930, inaugura-se o Ministério da 

Educação e, em 1934, passa a funcionar o Conselho Nacional de Educação que deveria 

normatizar a educação do país. 

Como a Constituição de 1937, do Estado Novo, comprometia-se com a preparação de 

um maior contingente de mão-de-obra para as novas atividades do mercado, a distinção entre 

                                                 
22 Em 1929, a Revista de Educação assume o papel que cumpriu a Revista de Ensino até 1912, mas deixa de ser 

publicada em 1961. 
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trabalho intelectual e manual tornou-se mais explícita, e o ensino profissional foi desenhado 

para atender às classes menos favorecidas. 

A reflexão acerca das novas demandas de mercado, associada à necessidade de 

estabelecer possibilidades de formação com diferentes focos, possibilitou que, cinco anos 

mais tarde, fosse realizada a Reforma Capanema (1942), cuja influência, em alguns aspectos, 

permanece até hoje. 

Nesse período, o ensino secundário foi dividido em duas fases: o ginásio (com quatro 

anos) que incluía o ensino de latim e duas línguas modernas (francês e inglês) e o colegial 

(com três anos), fase em que se acrescentava o ensino do grego e do espanhol, no curso 

clássico, totalizando 35 horas semanais para o ensino de idiomas. Embora o exame de acesso 

ao ensino secundário favorecesse os filhos da elite brasileira, pela lei, todos que conseguissem 

aprovação receberiam um ensino de qualidade. 

Talvez esse tenha sido o período mais fértil da história da educação brasileira, pois 

educadores, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão, 

Armando Hildebrand, Paschoal Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Durmeval 

Trigueiro, entre outros, esforçaram-se pela qualificação dos processos educacionais do Brasil. 

Tanto empenho culminou, em 1946, após a segunda Guerra Mundial e também com o 

fim do Estado Novo no Brasil, com a publicação de uma nova Constituição de cunho liberal, 

democrática e inspirada nos princípios proclamados por educadores, ligados ao Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (década de 30), que, além do ensino primário tornar-se 

obrigatório, passa-se a legislar sobre as diretrizes e bases da educação. 

Mais de dez anos de discussões se passaram até que, em 1961, a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação (Lei 4.024/61) foi concluída e definiu o curso primário em 

quatro anos e ensino médio em sete: o ginasial em quatro anos e o colegial em três, sendo este 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  52 
 

 

oferecido em três modalidades, o secundário, o normal (voltado para a formação de 

professores primários) e o técnico (industrial, comercial e agrícola). 

Durante esse período, vários movimentos em prol do ensino para todos e de um ensino 

mais qualificado foram realizados, entre os quais destacamos a Campanha de 

Aperfeiçoamento e difusão do Ensino Secundário. 

Então, em 1962, foram criados o Conselho Federal de Educação, que substituiu o 

Conselho Nacional de Educação, e os Conselhos Estatuais de Educação, que atuam até hoje. 

Também vale a pena destacar o estabelecimento do Plano Nacional de Educação e do 

Programa Nacional de Alfabetização, inspirado no método Paulo Freire, como importantes 

iniciativas no sentido de propor linhas de trabalho comuns para todo o território nacional. 

A interrupção desse processo se deu em 1964, com o golpe militar, quando muitos 

educadores foram perseguidos por motivos ideológicos, alguns foram exilados ou se 

recolheram à vida privada e outros foram calados para sempre.  

Contudo, o Regime Militar apoiou a expansão das universidades, criou o vestibular 

classificatório e o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização – que acabou sendo 

extinto tempos depois por denúncias de corrupção. Segundo a Secretaria de Educação e 

Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, de cada mil alunos que entraram na 1a série, no 

ano de 1963, duzentos e quarenta e cinco passavam para a 4a série do 1o grau, cento e um 

passavam para a 8ª série do 1º grau, cem passavam para a 1ª série do 2º grau e apenas setenta 

e cinco concluíam os estudos. 

Em 1968, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu acordos com o United States 

Agency International for Development – USAID para desenvolvimento do ensino médio, 

visando a uma maior articulação com o ensino superior. 

Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71) foi 

promulgada e unificou o ensino primário e o médio em um 1º grau de oito anos, eliminou as 
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modalidades de ensino secundário, tornando-o único em três anos, com ênfase no ensino 

profissionalizante, o que acabava com o ensino geral propedêutico, e consolidou o ensino 

supletivo para os que não concluíram os estudos em idade própria. 

Ao término da Ditadura Militar, em 1980, o Censo apontou que o analfabetismo no 

Brasil era de 25,5%, a população em idade escolar era de 22.968.515, da qual 7.540.451 não 

frequentavam a escola (cerca de um terço) e, na área rural, a população em idade escolar era 

de 9.229.511 para 4.816.806 que frequentavam (quase a metade).  

Na verdade, com a LDB de 1971, ocorreu a exclusão das disciplinas que instigavam o 

uso do pensamento, como a Filosofia, Sociologia, Psicologia, e a Redação deixou de ser uma 

disciplina escolar, passando à condição de exercício nas aulas de Língua Portuguesa, sem a 

devida sistematização e metodologia. Os manuais de redação que surgiram no final da década 

de 60 e início de 70 estavam muito mais vinculados à gramática normativa do que ao ensino 

do gênero dissertativo. 

Chaves (1999, p. 16-20) analisou sete dos manuais mais representativos destinados ao 

2º grau e ensino superior, a saber: Comunicação em Prosa Moderna (1967), de Othon M. 

Garcia; Usos da linguagem (1973/86), de Francis Vanoye; Técnica de Redação (1978), de 

Magda B. Soares; Encontros de Redação (1984), de Jayme de Barros; Escrever é desvendar o 

mundo (1986), de Severino Barbosa e Emilia Amaral; Lições de Texto (1996), de Platão e 

Fiorin; Redação em Construção (1994), de Agostinho Carneiro; e concluiu que: 

• a maioria valoriza a elocução e a disposição, aquela ainda mais do que esta, com 

teorização gramatical, quase sempre gramática estanque e independente da língua e do 

texto, gramática regulamentada e prescritiva; 

• estuda a língua, com base na tradição filosófica e não no seio da própria língua; 
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• propõe-se um manual de redação e se torna uma grande bateria de exercícios 

estruturais, ou programados, ou dirigidos, em que os espaços destinados à redação são 

muito reduzidos; 

• propõe temas ou títulos, muito secos, sem prévio preparo; ou apenas títulos e um 

roteiro; 

• não elabora previamente o assunto, o que é indispensável ao ato de escrever; 

• não amplia o arquivo da memória escolar e a cultura do aluno; 

• não faz paráfrases redacionais, com base na imitação de bons textos, dos bons 

escritores; 

• não propõe o funcionamento da língua e da linguagem, ou seja, a gramática textual. 

Quase sempre é o inverso, o que faz o aluno pensar que a gramática existe antes do 

texto ou existe independentemente da língua e da linguagem. 

Vimos, até aqui, que durante os oito anos de Estado Novo e os dezesseis anos de 

Ditadura Militar não houve espaço para os estudos de retórica e muito menos de dissertação 

argumentativa, pois não havia interesse em desenvolver o raciocínio crítico e muito menos de 

ensinar a expressar as ideias com clareza, de maneira organizada e apoiadas em pontos de 

vista diversos. Mesmo após 1980, a retomada dos estudos de escrita argumentativa ocorreu 

gradativamente. 

Apenas em 1988, em São Paulo, começamos a encontrar orientações explícitas acerca 

do texto escrito com características argumentativas, inseridas na Proposta Curricular para o 

ensino de Língua Portuguesa – 1º grau. Nesse texto, encontramos uma referência à 

necessidade de o aluno construir imagens dos diferentes interlocutores a quem se quer dirigir 

e a quem se deseja mover e modificar.  

Além disso, o documento recomenda selecionar diferentes argumentos para defender 

uma ideia ou contrapor-se a ela, ordenar e priorizar diferentemente esses argumentos e 
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identificar a força dos argumentos e exercitar-se na substituição dos menos eficazes e 

relevantes no trabalho com a produção de textos, a partir da 6ª série. 

Em 1988, também foi organizada uma coletânea de textos para professores de 1º e 2º 

graus, que volta a insistir no fato de a argumentação ser a força maior que rege o texto 

dissertativo e remete aos estudos clássicos. 

 
Na argumentação utilizamo-nos do que Aristóteles chamou de provas. Há dois tipos 
de provas: provas lógicas e provas subjetivas. Num discurso dissertativo, as 
primeiras, sim, são as que concorrem para a argumentação. Dentre as provas lógicas 
distinguem-se: o entimema e o exemplo. Por entimema entende-se um raciocínio 
semelhante ao silogismo lógico, apresentando premissas e conclusões; a prova 
através do exemplo se dá quando nos utilizamos de um fato a partir do qual se tira 
uma conclusão final (SÃO PAULO, 1988b, p. 92) 
 
 

Cursos começam a ser organizados, como o Projeto Ipê, e os professores participantes 

organizaram cadernos que foram publicados pela CENP e distribuídos a todas as escolas 

públicas. Um desses materiais foi organizado por José Luiz Fiorin que, em 1991, orientava os 

professores a perceber que o texto dissertativo é temático, busca explicar e ordenar a 

realidade, por isso trabalha com conceitos abstratos, com modelos gerais, muitas vezes alheios 

aos condicionantes de espaço e tempo. 

Em 1992, a CENP publica a Proposta Curricular para o ensino de Língua Portuguesa – 

2º grau, que aborda a questão da tipologia de texto. Em relação ao texto dissertativo, orienta-

se sobre a importância das relações lógicas, pois se destina a analisar, a interpretar e a explicar 

os dados da realidade.  

Esse material entende que a argumentação é a característica mais importante desse 

gênero, mas que esta precisa estar articulada rigorosamente para que sejam evitadas as 

contradições. Destaca-se ainda a necessidade de haver seleção de diferentes argumentos para 

fundamentar uma ideia ou contrapor-se a ela, de saber ordenar e priorizar esses argumentos, 

de identificar a força de argumentos que se servem de ilustrações, de exemplos, de citações 
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como procedimentos que o aluno de 2º grau precisa aprender a identificar e a utilizar quando 

produz seu texto. 

J. Rohou, em 1990, identificou alguns aspectos considerados negativos e que 

contribuíram para o insucesso da dissertação dos estudantes franceses entre 1872 e 1930: 

• a falta de método e de plano para a elaboração do texto; 

• a falta de cuidado com a veracidade dos fatos; 

• o despreparo do pensamento e do raciocínio lógico; 

• a ausência de clareza, coesão e coerência, o que impede de atingir a unidade e a 

simplicidade textuais; 

• a não-delimitação do assunto, que, por ser genérico, é quase sempre superficial; 

• temas inconvenientes à idade e à cultura dos estudantes, a maioria jovens, como se 

tivessem experiência e memória culturais que lhes permitissem refletir o presente 

pelas lições e ilações do passado; 

• as provas oficiais que convidam o candidato a apresentar e a justificar seu sentimento 

pessoal ou sua cultura literária ou ainda suas experiências. 

 
Maria T. Fraga Rocco, professora da Faculdade de Educação da USP, ao analisar 

textos produzidos por jovens em vestibulares na década de 80 e de 90, faz críticas análogas às 

formuladas por Rohou. A exigência da dissertação nos exames vestibulares, esclarece-nos a 

professora, só ocorre no Brasil a partir de 1977, quando começam a surgir trabalhos 

acadêmicos voltados ao estudo da qualidade das redações escolares. Há um ponto comum 

entre todos esses estudos: identificam muita dificuldade de expressão na passagem do 

pensamento para a linguagem, de raciocínio lógico, de coerência e coesão, em assumir uma 

posição diante de uma controvérsia, em dar opinião e sustentá-la com argumentos, de criar 

ideias e provas, além de falhas na estruturação do texto e outras de ordem gramatical. 
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1.4  PAPEL DA ARGUMENTAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que 
você não conhece, como eu mergulhei. Pergunte, 

sem querer, a resposta, como estou 
perguntando. Não se preocupe em “entender”. 

Viver ultrapassa todo o entendimento. 

Clarice Lispector 

 

Em nossos tempos, basta conectarmos a internet, ligarmos a televisão, lermos o jornal, 

ouvirmos políticos ou mensagens publicitárias para percebermos que a todo instante os 

discursos estão tentando apresentar uma imagem ou um ponto de vista que visa agradar, 

seduzir, provocar ou persuadir o outro, a partir de um conjunto de recursos que há muito 

tempo foi estudado pela retórica, mas ultimamente vem sendo atualizado devido às inúmeras 

demandas sociais contemporâneas. 

 
Tudo se tornou “comunicação”. Da amizade ao amor, da política à economia, as 
relações fazem-se e desfazem-se por falta ou por excesso de retórica. A fragilidade 
do homem ocidental, demasiado mimado, exige atenções, e por conseguinte formas. 
Para fazermos parte de um grupo que nos aceite, precisamos de boa etiqueta, bom 
vestuário e de um bom automóvel: outros tantos sinais de reconhecimento nos quais 
cada um, por semelhança, sentirá que faz parte dos eleitos. O look, a aparência, 
introduziram a retórica na mente dos nossos contemporâneos: tudo é sinal, 
mensagem e vontade de persuadir que se conforma com uma convicção comum cujo 
credo é, justamente, a preocupação de persuadir por persuadir e de agradar por 
agradar. Esta dessubstancialização do comunitário torna-se no seu próprio fim sem 
outro objecto exterior a não ser a sua própria perpetuação, e encontra a sua 
compensação na convivialidade tranqüilizadora dos sinais em que cada um pode 
reconhecer-se no outro (MEYER, 1998, p. 11-12) 

 

Vemos, assim, que na vida cotidiana os sujeitos se confrontam com inúmeras 

situações de argumentação, cuja finalidade última é a partilha de crenças e valores. Breton 

(1999, p. 25-26), que inscreve a argumentação nas “ciências da comunicação”, afirma que há 

três elementos essenciais que circunscrevem essa área de estudos: 

• argumentar é comunicar. Isso quer dizer que em toda “situação de comunicação” 

existem parceiros em interação pela linguagem, de acordo com uma dinâmica própria; 
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• argumentar não é convencer a qualquer preço, é preciso saber se restringir em nome de 

uma ética; 

• argumentar é raciocinar, propor uma opinião aos outros, dando-lhes boas razões para 

aderir a ela. 

 
Dadas as características apresentadas inicialmente é de se supor que o objeto da 

argumentação esteja em contínua evolução, em consonância com a evolução da linguagem, 

dos modos de comunicação, dos valores, etc. 

Sabemos que o século XX tem sido qualificado como o século da publicidade e da 

propaganda pelo fato de sua linguagem ser utilizada como um discurso mediador entre o 

produtor e o consumidor. As imagens simbólicas associadas a um jogo de palavras visam 

construir uma noção de “necessidade”, um certo condicionamento do público-alvo, por meio 

de um princípio de satisfação, regulado por objetos de desejo, que integra os indivíduos em 

um mesmo sistema de valores. 

Como é preciso criar o desejo e a vontade do produto, são escolhidos temas ou 

personagens com os quais o público estabeleça algum tipo de identificação. A ideia ou 

produto apresentado sugere ao interlocutor que, ao adotar o que é proposto, ele se transforma 

no que se deseja obter. O publicitário está jogando, assim, com as projeções internalizadas em 

cada um, por isso, muitas vezes, “o desejo pelo produto é (metaforicamente) o desejo pela 

pessoa que intercede pelo produto, ou por aquilo que acontece na publicidade que põe tal 

produto em cena” (MEYER, 2007, p. 121). 

Nessa perspectiva, Barros (2001, p. 95) esclarece-nos que o fazer persuasivo do 

enunciador torna-se diferente segundo o jogo de imagens que constrói em torno de si e do 

enunciatário e também segundo o tipo de fazer (pragmático ou cognitivo, por exemplo) 

empregado para persuadir. 
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Nota-se que a linguagem da propaganda é essencialmente persuasiva – já que sua 

finalidade é vender imagens, serviços, ideias, etc. Será, então, que a argumentação estaria 

condenada a ter como único critério a eficácia? Tudo é argumentável? Todos os argumentos 

são válidos para defender uma opinião? Há limites para a ação que se pode exercer sobre 

alguém? Para responder a essas e a outras questões, a argumentação tem sido cada vez mais 

estudada e tornou-se assunto de grande interesse para diferentes áreas de conhecimento. 

Plantin (1998) afirma que, a partir do século XX, multiplicaram-se os trabalhos acerca 

da argumentação em diferentes perspectivas – encerrando um período de quatro séculos em 

que a retórica não esteve esquecida, mas deslegitimada. Uma primeira tendência foi 

considerar a argumentação como uma lógica de conteúdo: lógica substancial (TOULMIN, 

1958/2001); lógica não formal (BLAIR; JOHNSON, 1980); lógica natural (GRICE, 1982, 

1990) ou cognitiva (VIGNAUX, 1988). 

Uma segunda tendência relacionou explicitamente os estudos da argumentação com a 

pragmática linguística, cujos representantes seriam a pragmática integral (ANSCOMBRE; 

DUCROT, 1983), que estuda os princípios de coerência entre enunciados, inscrevendo-se no 

campo da gramática do texto; ou a pragma-dialética de Van Eemeren e Grootendorst 

(1992/1996), apesar de o termo pragmática ter sentidos diferentes em cada linha de trabalho. 

Por fim, temos uma tendência que, ao olhar a cena enunciativa, trata do nível dialógico 

da argumentação dentro do marco da reconstrução e da gestão dos diferentes componentes da 

situação de produção: imagem do locutor, do objeto de debate, dos discursos dos outros, etc. 

Temos nesse grupo tanto a concepção dialógica quanto a concepção interacional, apesar das 

diferenças profundas existentes entre ambas, sobretudo no que diz respeito à articulação do 

conceito de argumento. 

Na análise conversacional o argumento é tomado no sentido de representar um 

episódio regulador, durante o qual uma perturbação no ato de linguagem, pela manifestação 
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de oposições na conversação, desaparece e a relação é reparada. Já os estudos fundados sobre 

o conceito de argumentação entendem o argumento como recurso, uma estratégia escolhida e 

imprescindível ao ato de argumentar. 

No entanto, o conceito de negociação, reelaborado pela teoria das interações verbais, 

conduz a novas reflexões sobre o objeto de estudo da argumentação e estabelece um vínculo 

entre as perspectivas recém-apresentadas. 

Na visão clássica (seja lógica, retórica ou dialética), a negociação é importante porque 

se argumenta para mudar as crenças dos interlocutores, ou seja, são utilizadas proposições ou 

representações para compor as técnicas que possibilitarão transformar o estado inicial dos 

interlocutores. A análise conversacional se interessa pelos processos de negociação, porque ao 

final de uma interação são esperadas transformações nos participantes. 

Em síntese, ambos se interessam pelos processos de construção do discurso que levam 

à persuasão (tema tradicional da argumentação retórica) ou que evidenciam as técnicas de 

inferência utilizadas na interação (tema tradicional da argumentação lógica), por isso a 

concepção de argumentação como uma forma particular de interação, caracterizada pelo 

encontro de pontos de vista divergentes, se inscreve nessa tendência.  

Ao analisar as estratégias de persuasão que podem ser utilizadas pelo orador ao 

construir seus discursos, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 124) afirmam que 

assegurar para si certos acordos ou certas rejeições é [...] um dos objetivos que 
determinam a ordem na argumentação. Com efeito, a construção de um discurso não 
é unicamente o desenvolvimento de premissas dadas no início; é também 
estabelecimento de premissas, explicitação e estabilização de acordos. 
Assim é que cada discussão apresenta etapas, balizadas pelos acordos que se devem 
estabelecer, resultantes às vezes da atitude das partes, e que às vezes são 
institucionalizadas graças a hábitos assumidos ou a regras explícitas de 
procedimento. 

 

A interação seria, então, a característica fundamental da argumentação, pois permite 

estabelecer relações diversas entre enunciador e enunciatário, e entre enunciação e discurso, e 

ainda evidenciar elementos do contrato estabelecido entre eles. 
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Para apresentar uma opinião, ou seja, um ponto de vista que deverá sempre supor 

outros pontos de vista, o sujeito irá acionar ao mesmo tempo o conjunto de crenças ao qual 

está ligado, os valores que possui e as representações de mundo.  

Apesar de estar intimamente ligado a cada sujeito, tal procedimento exige levar em 

conta também se a opinião é verossímil, quanto o sujeito e seus interlocutores estão 

vinculados e quais argumentos seriam mais adequados frente aos sujeitos que se tem em 

mente, pois esses elementos orientarão a construção do plano argumentativo, a seleção das 

estratégias de sedução, bem como os tipos de argumentos e de figuras a serem utilizadas na 

argumentação. 

Tudo que foi exposto até aqui deixa evidente que, atualmente, saber argumentar não é 

um luxo, mas uma necessidade, sobretudo nos espaços mais democráticos da sociedade 

contemporânea, por isso tantos estudiosos têm se debruçado sobre essa questão.  

Vemos, por outro lado, que não saber argumentar pode chegar a ser uma das causas da 

desigualdade cultural, sobrepondo-se inclusive à desigualdade social e econômica, pois não 

saber tomar a palavra para persuadir alguém poderia levar à total exclusão social (BRETON, 

1999, p. 18-20). 

Parece-nos, diante disso, que, embora tais estudos sejam abundantes e produtivos, têm 

sido pouco utilizados no campo educacional, o que nos incita ainda mais a procurar meios que  

contribuam para a formação dos jovens de nosso país. 
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1.5 PRESENÇA DA DISSERTAÇÃO NAS PROVAS DO EXAME NACIONAL DO 

ENSINO MÉDIO – ENEM  

 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão 

encarregado de implementar as políticas de avaliação do MEC, com a publicação da LDB 

9394/96, a avaliação educacional passou a ser considerada como medida estratégica para 

promover a melhoria da qualidade da educação no Brasil, por isso, no fim de 1997, foram 

concluídos os estudos que permitiram estruturar uma avaliação de desempenho individual, 

que seria aplicada no fim da escolaridade básica, com o objetivo de aferir o desenvolvimento 

das competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. 

 Tal avaliação deveria cumprir os seguintes objetivos, estabelecidos pelo Ministério da 

Educação: 

• oferecer uma referência, para que cada cidadão possa proceder à sua autoavaliação, 

com vistas às escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de trabalho, quanto em 

relação à continuidade de estudos; 

• estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade alternativa ou 

complementar aos processos de seleção, nos diferentes setores do mundo do trabalho; 

• estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade alternativa ou 

complementar aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes pós-médios e ao 

ensino superior. 

 
Em função disso, em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM teve sua 

primeira edição. Trata-se de uma avaliação para concluintes ou egressos do ensino médio, de 

caráter voluntário, que pode ser realizada pelo jovem quantas vezes achar necessário. O 
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exame é constituído de uma prova única, realizado num único dia para todos os participantes, 

com duração de quatro horas. 

Como vemos na Tabela 4 a seguir, em 2001 houve um aumento significativo de 

participantes na prova, isso se deve ao fato de os resultados começarem a ser utilizados por 

instituições de ensino superior, principalmente as vinculadas ao Programa Universidade para 

Todos (ProUni).  

Tabela 4 - Distribuição dos inscritos, segundo região e ano de realização do ENEM/2004 

Inscritos  
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
        

Brasil 157.221 346.953 390.180 1.624.131 1.829.170 1.882.393 1. 552.316 
        

Norte 2.585 15.126 10.531 93.065 107.935 119.519 100.766 
        

Nordeste 17.623 28.761 23.945 401.097 491.280 515.756 389.427 
        

Sul 58.800 58.779 54.747 176.277 200.621 197.223 166.308 
        

Sudeste 74.517 226.341 278.061 816.779 892.158 913.085 788.414 
        

Centro-Oeste 3.696 17.946 22.896 136.913 137.176 136.810 107.401 
Fonte: Inep/MEC 

 

Por se observar as tendências internacionais e a importância da formação geral na 

educação básica e para atender ao “perfil de saída” do aluno no fim do ensino médio, que 

consta no § 1º do art. 36 da LDB, foi constituída uma Matriz de Competências, e elencadas as 

habilidades23 correspondentes que orientam a organização da prova. 

A concepção de conhecimento subjacente a essa matriz pressupõe colaboração, 
complementaridade e integração entre os conteúdos das diversas áreas do 
conhecimento presentes nas propostas curriculares das escolas brasileiras de ensino 
fundamental e médio e considera que conhecer é construir e reconstruir significados 

                                                 
23 As competências são compreendidas como as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e 

operações que se utiliza para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 
desejamos conhecer. Já as habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato 
do "saber fazer". Através das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando 
nova reorganização das competências. 
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continuamente, mediante o estabelecimento de relações de múltipla natureza, 
individuais e sociais (Relatório ENEM, 1998). 

 
 É importante destacar aqui o fato de a matriz pressupor que a competência de ler, 

compreender, interpretar e produzir textos, no sentido amplo do termo, não se desenvolve 

unicamente na aprendizagem da língua portuguesa, mas em todas as áreas e disciplinas que 

estruturam as atividades pedagógicas na escola. 

As competências são as seguintes: 

I.  Demonstrar domínio básico da norma culta da Língua Portuguesa e do uso das 

diferentes linguagens: matemática, artística, científica, entre outras. 

II.  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.  Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma visão crítica 

com vista à tomada de decisões. 

IV.  Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a 

construção de argumentações consistentes. 

V. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas 

de intervenção solidária na realidade, considerando a diversidade sociocultural 

como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 

 
A redação é parte integrante da prova do Enem e visa avaliar a competência de leitura 

e escrita dos participantes, por isso são oferecidos pequenos textos verbais e não-verbais que 

constituem um contexto no qual o tema proposto está inserido. Segundo o professor 

Reginaldo de Carvalho, da Universidade de São Paulo, o participante, ao deixar de ler ou 
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mesmo ler de forma errada ou desatenta os textos da proposta apresentada, pode desenvolver 

de um tema diferente do que foi proposto, o que implica a desconsideração do texto 

produzido. 

O modo como é elaborada a prova, envolvendo diferentes textos verbais e visuais, que 

tratam de temas atuais em diferentes linguagens e sob uma ótica também diversificada, resulta 

em uma proposta de escrita que avalia conhecimentos de diferentes áreas. A equipe 

responsável pela elaboração do material compromete-se em abordar questões de ordem 

política, social, cultural ou científica, desde que sejam apresentadas na forma de uma 

situação-problema, para a qual o autor do texto deverá propor soluções, respeitando os 

direitos humanos. 

Ao propor o desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, então, a equipe 

que organiza o instrumento de avaliação revela uma preocupação relacionada a exigências do 

cotidiano da escola e da sociedade, visto que, em diferentes áreas de conhecimento, os alunos 

precisam expressar suas ideias por meio de escritas dissertativas, e em várias situações 

profissionais ou de convívio social solicita-se a expressão de opiniões pessoais que podem ser 

contrárias a outros posicionamentos. 

Em 2004, o tema, ligado a questões sociais, foi formulado como pergunta: “Como 

garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?” e solicitou, 

portanto, uma reflexão dialética sobre a questão proposta, envolvendo conhecimentos e 

experiências comuns, esperados dos participantes. Para problematizar o tema, foi oferecida 

para leitura e compilação de dados uma coletânea de cinco textos-estímulo (uma charge, três 

fragmentos de textos sobre ética e imprensa e dois incisos da Constituição). A banca de 

correção esperava que o participante articulasse “o papel da mídia e a liberdade de 

informação” à cidadania.  
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Nesse sentido, foram estabelecidos critérios que orientam tanto o aluno, durante a 

realização da prova, quanto o professor que será responsável pela correção dos textos.  

Para o aluno, foram oferecidas as seguintes indicações: o texto deve ser escrito na 

modalidade culta da língua portuguesa, não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou 

narração, o texto deve ter no mínimo quinze linhas escritas. 

A proposta de redação foi a de apresentar um tema claro e conciso para ser 

desenvolvido ou, ainda, pequenos textos como estímulo para reflexão sobre um tema 

polêmico da atualidade. A partir deles, o aluno deveria produzir um texto dissertativo-

argumentativo, desenvolvendo o tema e a estrutura solicitados. Na construção de seu texto, o 

aluno teria que: 

• identificar o assunto a ser desenvolvido a partir do tema indicado para estímulo da 

produção; 

• relacionar as partes ao todo e as partes entre si, mantendo a coerência lógica com a 

unidade temática; 

• articular os temas envolvidos, de acordo com a natureza requerida na proposta de texto 

dissertativo; 

• separar argumento/fato e opinião/hipótese; 

• utilizar recursos linguísticos adequados à natureza da proposta textual (vocabulares, 

sintáticos e semânticos); 

• utilizar as convenções (escrita correta das palavras, acentuação, paragrafação, 

pontuação, maiúsculas e minúsculas, recursos gráficos), as regras da concordância, 

regência e colocação pronominal e as regras de emprego de formas gramaticais, como 

tempo/modo verbais, pronomes e advérbios. 
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Para o professor, em cada uma das cinco competências, por meio das quais se pretende 

avaliar o desempenho dos alunos, são indicados quatro níveis de avaliação (insuficiente, 

regular, bom e excelente), aos quais correspondem as seguintes notas: nível 1 – nota 2,5; nível 

2 – nota 5,0; nível 3 – nota 7,5 e o nível 4 – nota 10.  

Assim, a nota global da redação é obtida pela média aritmética simples das notas 

atribuídas a cada uma das cinco competências. Há ainda outros três critérios a serem 

considerados: 1) texto com até 7 linhas escritas é considerado branco; 2) texto em que haja a 

intenção clara do autor de anular a redação é considerado nulo; 3) texto que não desenvolve a 

proposta de redação, considerando-se a competência II ou a competência V, ferindo 

explicitamente os direitos humanos, é desconsiderado. Na Quadro 1, a seguir, estão 

discriminados todos os elementos considerados na avaliação. 

Quadro 1 – Aspectos considerados na avaliação de cada competência 

 
Fonte: Inep/MEC 
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Em 2004, como nos anos anteriores, cada redação produzida foi avaliada por dois 

corretores, profissionais da área de Letras (Língua Portuguesa) cadastrados pelo INEP/MEC, 

que desconheciam a nota atribuída pelo colega. Havendo grande discrepância entre as notas 

atribuídas, por um corretor e outro, convocava-se um terceiro corretor para ler o texto. O 

terceiro corretor desconhecia a pontuação anterior da redação atribuída pelos dois primeiros 

corretores, sendo soberano o conceito atribuído nesta última etapa de correção. 

Na Tabela 5, a seguir, encontram-se as notas dos participantes em 2004, segundo os 

critérios que acabam de ser apresentados. 

Tabela 5 - Distribuição dos participantes segundo notas da redação – geral  
           – ENEM/2004  
 

Notas Frequência (n) Percentual (%) Percentual 
Acumulado (%) 

0 114.146 11,82 11,82 
25 7.012 0,73 12,55 
28 7.759 0,80 13,35 
30 15.217 1,58 14,93 
33 17.014 1,76 16,69 
35 25.865 2,68 19,37 
38 29.603 3,07 22,43 
40 38.719 4,01 26,44 
43 42.435 4,39 30,84 
45 50.661 5,25 36,08 
48 53.409 5,53 41,61 
50 61.405 6,36 47,97 
53 60.593 6,27 54,25 
55 61.118 6,33 60,58 
58 56.012 5,80 66,38 
60 52.139 5,40 71,78 
63 45.777 4,74 76,52 
65 40.689 4,21 80,73 
68 34.425 3,56 84,29 
70 29.660 3,07 87,37 
73 24.383 2,53 89,89 
75 20.849 2,16 92,05 
78 16.382 1,70 93,75 
80 13.865 1,44 95,18 
83 10.879 1,13 96,31 
85 9.137 0,95 97,26 
88 8.045 0,83 98,09 
90 5.471 0,57 98,65 
93 4.434 0,46 99,11 
95 3.342 0,35 99,46 
98 2.419 0,25 99,71 
100 2.794 0,29 100,00 

Fonte: Inep/MEC 
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Segundo o relatório do INEP de 2004, na redação a média foi de 48,95, com metade 

dos candidatos tirando notas abaixo de 52,50. A média mais alta (58,02) foi observada na 

Competência I, em seguida vieram as Competências IV, II, III e V com, respectivamente, 

50,51; 47,17; 46,15 e 42,93. Sintonizada com a leitura do mundo, proposta pelas sessenta e 

três questões objetivas, a redação apresentou ao examinando uma tarefa de dupla face – ler e 

escrever o mundo a partir de uma situação-problema – a partir de um recorte pessoal, em 

sintonia com o tema e os textos-estímulo apresentados. 

As redações “em branco”, não consideradas para a análise do desempenho global, 

foram subtraídas do total de textos produzidos. As ”nulas” e ”desconsideradas”, que 

obtiveram pontuação zero, integraram os dados de análise. Do conjunto de 1.035.642 

redações houve 69.984 (6,76%) ”em branco”, 114.146 (11,02%) ”desconsideradas” ou 

”nulas” e 851.512 (82,22%) válidas, como vemos a seguir. 

 
Tabela 6 - Número de Redações apresentadas e consideradas  
na análise – geral – ENEM/2004 

 

Classificação Total % 

 Em Branco 69.984 6,76 

 Desconsideradas 113.947 11,00 

 Nulas 199 0,02 

 Validas 851.512 82,22 

 Total 1.035.642 100,00 

  Fonte: Inep/MEC 

 
Vale a pena destacar que a média (48,95) obtida pelos participantes em 2004 foi 

menor do que a obtida em 2003 (55,36). Tal resultado parece advir da propriedade do tema 

(liberdade de informação) que, realmente, não mobilizou tanto os participantes à produção de 

textos pertinentes, quanto o tema do ano anterior (violência na sociedade brasileira). O teor do 

tema também possibilitou um aumento no número de redações desconsideradas (11,00%) 

competência V, quando comparado com 2003 (2,39%). 
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Obtiveram nota máxima (100) 0,29% dos participantes e acima de 90, 1,35% dos 

participantes. O percentual de redações com nota zero foi de 11,82%, muito superior ao de 

2003 (2,57%). Este aumento ocorreu devido ao grande número de redações desconsideradas 

em 2004 (113.947), o que representou 11,00% do total. 

O desempenho da maioria dos candidatos, na nota geral da Redação, situou-se na faixa 

de ”Regular a Bom” (Tabela 7). Os maiores percentuais de participantes com desempenho 

”Regular a Bom” ocorreram nas Competências IV, II e III (48,90%, 48,58% e 48,47%, 

respectivamente). Na faixa “Insuficiente a Regular”, o maior número de participantes ocorreu 

na Competência V (48,15%). Na faixa de “Bom a Excelente”, o maior percentual foi 

observado na Competência I (39,72%), que também foi a Competência que apresentou a 

maior média 58,02. 

Tabela 7 - Distribuição dos participantes por faixa de desempenho segundo a nota geral  
e a competência 
 

Competências 
Insuficiente a 

Regular  
(0 a <=40) 

Regular a Bom 
(>40 a <=70) 

Bom a Excelente  
(>70 a 100) 

Geral 26,44 60,92 12,63 

Competência I 17,89 42,39 39,72 

Competência II 35,81 48,58 15,61 

Competência III 37,74 48,47 13,80 

Competência IV 29,32 48,90 21,78 

Competência V 48,15 40,27 11,57 

Fonte: Inep/MEC 

 

Como vimos anteriormente, a competência I, que avalia o domínio da norma culta da 

língua escrita, visa observar: 1) a adequação ao registro, isto é, o grau de formalidade e o uso 

da variedade linguística aplicada ao tipo de texto e à situação de interlocução; 2) o uso correto 

da norma gramatical, ou seja, correção na sintaxe de concordância, regência e colocação 

pronominal, a pontuação e a flexão; 3) as convenções da escrita, como: a ortografia, 

acentuação, o uso de letras maiúsculas e minúsculas. 
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A competência II, que se relaciona à compreensão da proposta de redação e à 

aplicação de conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver um tema, dentro dos 

limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo, acaba tendo uma maior relevância e 

considera: 1) o desenvolvimento do tema que instaura uma problemática que deverá ser 

discutida a partir de um projeto de texto; 2) o encadeamento das partes do texto e a progressão 

temática; 3) a presença de marcas pessoais manifestadas no desenvolvimento temático e na 

organização textual.  

Em função dessas exigências, por meio do tipo de texto indicado, analisam-se, 

interpretam-se e relacionam-se dados, informações e conceitos amplos, tendo em vista a 

construção de uma argumentação consistente. Por serem aspectos importantes e decisivos em 

um processo persuasivo, o não-atendimento do que foi estabelecido inicialmente resulta na 

desconsideração do texto em todas as demais competências e a redação recebe nota zero. 

Já a competência III, direcionada para o acompanhamento da seleção, organização e 

interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, é 

considerada a coerência textual, ou seja, a organização do texto quanto à sua lógica interna e 

externa. 

Na competência IV, que pretende verificar o conhecimento que se tem dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação na superfície textual, 

em particular daqueles que permitem a articulação dos argumentos, fatos e opiniões 

selecionados para uma finalidade específica, os avaliadores precisam observar os aspectos 

ligados à coesão referencial, à coesão lexical, isto é, à adequação no uso dos recursos lexicais, 

como: sinônimos, hiperônimos, repetição, reiteração, etc. E, também, os relacionados à 

coesão gramatical, que se refere à adequação no emprego de conectivos, tempos verbais, 

pontuação, sequência temporal, relações anafóricas, conectores intervocabulares, 

intersentenciais, interparágrafos, etc. 
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Por fim, pelo fato de a competência V pretender observar a capacidade dos 

participantes da avaliação em elaborar uma proposta de intervenção para o problema 

abordado, mostrando respeito aos direitos humanos, são destacados aspectos ligados a maior 

ou menor articulação das ideias em função da discussão desenvolvida no texto. Espera-se que 

os participantes indiquem variáveis para solucionar a problemática desenvolvida a partir do 

tema proposto, tendo por base a solidariedade humana e o respeito à diversidade de pontos de 

vista, pois esses princípios são considerados os eixos fundamentais de uma sociedade 

democrática. 

Como a dissertação está relacionada à defesa de posicionamentos em diferentes 

contextos sociais, é preciso saber argumentar. Espera-se, então, que os participantes da 

avaliação compreendam a proposta apresentada, consigam aplicar conceitos, revelem reflexão 

crítica e sejam capazes de exercer sua cidadania por meio de ideias bem articuladas, que 

indiquem caminhos para a solução dos problemas apresentados, considerando também a 

pluralidade cultural que caracteriza a sociedade brasileira, uma vez que, ao final da educação 

básica, o participante precisa revelar a capacidade de ter uma participação responsável na 

realidade na qual se encontra inserido. 

Ao cruzar o resultado dos alunos com os dados do perfil dos participantes, 

encontramos três variáveis que interferem de maneira significativa nos resultados da redação, 

segundo os critérios de correção do ENEM. 

Em primeiro lugar, notamos que demonstram melhor desempenho os participantes do 

sexo feminino que fizeram o ensino médio em instituições da rede privada de ensino (Tabela 

8). Embora não seja muito expressiva a diferença dos que obtiveram nota entre 7 e 10, há uma 

defasagem maior em relação aos obtiveram notas entre 0 e 4. 
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Tabela 8 - Distribuição dos alunos que estudaram a maior parte do ensino médio em escola particular, 
segundo o gênero 

Categoria de Respostas  
0 a 40 (%) 40 a 70 (%) 70 a 100 (%) 

Feminino 
19,18 62,37 18,45 

Masculino 
27,03 57,37 15,59 

 

Em segundo lugar, percebe-se que o nível de escolaridade dos pais também influencia 

o desempenho dos participantes. Aqueles, cujos pais possuem ensino superior, mesmo que 

incompleto, conseguem melhor desempenho do que os demais (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Distribuição dos alunos que estudaram a maior parte do ensino médio em escola particular, 
segundo escolaridade do pai 

Categoria de Respostas  0 a 40 (%) 40 a 70 (%) 70 a 100 (%) 

Não estudou 42,40 48,61 8,99 

Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário) 26,46 60,45 13,10 

Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio) 24,58 61,49 13,92 

Ensino médio (2º grau) incompleto 22,46 63,30 14,24 

Ensino médio (2º grau) completo 19,90 63,71 16,39 

Ensino superior incompleto 17,25 61,44 21,31 

Ensino superior completo 21,88 54,69 23,43 

Pós-graduação 19,44 55,89 24,67 

Não sei 27,16 61,66 11,18 

 

A influência positiva da maior escolaridade do pai também se reflete em relação à 

mãe. Na tabela 10, a seguir, nota-se porcentagens muito próximas dos dados encontrados na 

tabela anterior. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos alunos que estudaram a maior parte do ensino médio em escola particular, 
segundo escolaridade da mãe 

Categoria de Respostas  0 a 40 (%) 40 a 70 (%) 70 a 100 (%) 

Não estudou 47,86 42,51 9,63 

Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo 

primário) 29,17 58,27 12,56 
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Categoria de Respostas (cont.) 0 a 40 (%) 40 a 70 (%) 70 a 100 (%) 

Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio) 24,90 62,08 13,02 

Ensino médio (2º grau) incompleto 21,58 63,54 14,88 

Ensino médio (2º grau) completo 20,58 63,37 16,05 

Ensino superior incompleto 18,50 60,91 20,59 

Ensino superior completo 21,27 56,10 22,63 

Pós-graduação 17,30 59,77 22,94 

Não sei 33,41 55,31 11,28 

 

Por fim, verificamos que a renda familiar (Tabela 11) evidencia uma diferença 

significativa na obtenção de notas altas (7-10), mas não em relação ao desempenho mínimo 

ou médio. 

 
Tabela 11 - Distribuição dos alunos que estudaram a maior parte do ensino médio em escola particular 

segundo renda familiar 

Categoria de Respostas  0 a 40 (%) 40 a 70 (%) 70 a 100 (%) 

Até 1 salário mínimo (até R$ 260,00 inclusive) 37,19 54,90 7,91 

De 1 a 2 salários mínimos (R$ 260,00 a R$ 520,00 

inclusive) 28,00 61,82 10,18 

De 2 a 5 salários mínimos (R$ 520,00 a R$ 1.300,00 

inclusive) 20,99 62,37 16,64 

De 5 a 10 salários mínimos (R$ 1.300,00 a R$ 2.600,00 

inclusive) 19,71 61,62 18,67 

De 10 a 30 salários mínimos (R$ 2.600,00 a R$ 7.800,00 

inclusive) 20,82 58,09 21,09 

De 30 a 50 salários mínimos (R$ 7.800,00 a R$ 13.000,00 

inclusive) 25,32 49,79 24,89 

Mais de 50 salários mínimos (mais de R$ 13.000,00) 29,77 44,78 25,45 

Nenhuma renda 39,58 45,23 15,19 

 

Os dados encontrados nos relatórios disponíveis no site do Inep permitem realizar 

diferentes abordagens. Observa-se que esses dados são pouco explorados pelos educadores 

em geral e mesmo por pesquisadores, não contribuindo, portanto, para novas reflexões acerca 

da realidade vivida no ensino médio do Brasil. 
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Capítulo II 

 

2  BASES CONCEITUAIS PARA COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS DE ESCRITA 

COMO MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS 

 

A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social.  

M. Bakhtin 

 

2.1 TEORIA GERAL DO DISCURSO 

 

O projeto de reunir as diferentes linhas de pesquisa que se empenham na compreensão 

dos discursos visa promover interlocuções que permitam analisá-los sob variados pontos de 

vista e em uma perspectiva multifacetada e interdisciplinar. Não se trata, no entanto, de um 

trabalho eclético que aceita todas as linhas teóricas, ver-se-á que o esforço realizado aqui é 

justamente o de selecionar e relacionar estudos não excludentes, mas complementares, cuja 

base está direcionada para a análise dos sujeitos que, por um ato discursivo, produzem 

sentidos e realidades. 

O termo discurso tem sido utilizado nos estudos de linguagem desde o nascimento da 

filosofia clássica, mas somente no século XX passou a representar uma noção que supera o 

limite das frases e dos textos isolados para avançar em busca das significações contidas nas 

palavras, nas enunciações, nos pressupostos e subentendidos, enfim, nas diversas 

manifestações do sujeito no mundo, por se reconhecer que o discurso é um lugar de 

investimentos sociais, históricos, ideológicos, psíquicos, por meio de sujeitos interagindo em 

situações concretas. 
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O interesse pelo discurso se acentuou, no Ocidente, com o advento da Lingüística da 
Enunciação. [...] A linguagem [...] deixa de ser vista apenas como instrumento 
externo de comunicação e de transmissão de informação, para ser vista como uma 
forma de atividade entre os protagonistas do discurso. [...] Pode-se dizer que, como 
forma, a língua constitui uma estrutura, mas como funcionamento, a língua se 
transforma em discurso, que é o fenômeno temporal da troca, do estabelecimento do 
diálogo, é a manifestação interindividual da enunciação, é o seu produto 
(CARDOSO, 2003, p. 21-22). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, o discurso é entendido em uma dimensão individual 

e subjetiva, mas também pode ser tomado em uma instância histórica e social, como 

considerava Foucault e outros estudiosos da Análise do Discurso (AD). 

Embora seja importante marcar as distinções existentes entre estas perspectivas, 

marcaremos neste momento a ênfase comum que tanto Foucault quanto a AD colocam nos 

sujeitos que estão frequentemente em debate acerca de um mesmo tema, em diferentes 

situações do cotidiano. Nessa condição, assumem posições-sujeito em contraste, que revelam 

os lugares socioideológicos assumidos por cada um. O discurso, então, deixa de apenas 

representar a língua, um texto ou uma fala, para manifestar as formações discursivas vigentes 

na sociedade, mas que necessitam dos elementos linguísticos para obter existência material. 

Assim sendo, os discursos devem ser pensados em seus processos histórico-sociais de 

constituição (FERNANDES, 2007, p. 18-25). 

Gregolin (2007, p. 176-177), retomando trabalhos de Courtine, Guilhaumou, Maldidier e 

outros, aponta que é possível haver profunda interlocução entre as propostas de Foucault e a obra 

de Pêcheux quando se analisa o conceito de formação discursiva (FD), que seria entendida como 

“fronteiras que se deslocam” e cujo movimento é impulsionado pela memória discursiva ou por 

seu “domínio associado”. Então, os textos que pertencem a uma mesma FD possuem identidades 

formais, continuidades temáticas, apontam regularidades conceituais e instabilidades, dispersão de 

sentidos e jogos polêmicos, mas segundo regras específicas das práticas discursivas próprias de 

um certo espaço e tempo. 
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Ainda é preciso salientar que uma FD não existe isoladamente, ou seja, é sempre 

constituída por outras formações discursivas que podem inclusive ser contraditórias, pois 

estão marcadas pela descontinuidade própria dos acontecimentos históricos, como havia 

identificado Foucault (2004) ao afirmar que todo discurso é marcado por enunciados que o 

antecedem, sucedem e que integram outros discursos. 

Como síntese parcial, ao analisar as características da FD, podemos perceber que  

unidade e dispersão, como conceitos integrantes da noção de formação discursiva, 
são marcadas por heterogeneidades constantes no jogo das relações sociais, 
coexistem às concomitantes divergências ideológicas que demarcam os campos 
discursivos. Os enunciados, assim como os discursos, são acontecimentos que 
sofrem continuidade, descontinuidade, dispersão, formação e transformação, cujas 
unidades obedecem a regularidades, cujos sentidos são incompletamente alcançados. 
Os enunciados, compreendidos como elementos integrantes das regularidades 
discursivas, inscrevem-se nas situações que os provocam e, por sua vez, provocam 
conseqüências, mas, vinculam-se, também, a enunciados que os precedem e os 
sucedem. Para analisá-los, buscamos compreender as relações que os engendram na 
produção de sentidos (FERNANDES, 2007, p. 57). 

 

Tal abordagem reforça nossa convicção de que a teoria geral do discurso necessita 

levar em consideração as circunstâncias histórico-sociais que interferem nas interações sociais 

entre sujeitos, bem como os processos de produção do discurso que revelam o contexto 

situacional, o conjunto de forças presentes, as associações discursivas que marcam o dizer. 

Queremos agora retomar a dimensão subjetiva da produção dos discursos, segundo 

duas perspectivas que possibilitam uma análise sobre a materialidade do discurso: a teoria da 

argumentação na língua de Ducrot que permite entender por que a argumentatividade é 

inerente à linguagem e a teoria da argumentação concebida como uma Nova Retórica, 

definida por Perelman e também por Olbrechts-Tyteca. 

Ducrot constrói um conceito de argumentação que a distingue da função persuasiva, 

ao entendê-la como uma propriedade da língua, uma vez que o valor semântico dos signos 

(palavras, expressões, etc.) se confunde com o poder de orientação de um enunciado a outro. 

Dessa forma, as potencialidades argumentativas existentes na língua constituiriam a 
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argumentatividade inerente à linguagem. Essa orientação ocorre pelos encadeamentos entre 

enunciados contidos no discurso que levam a certas conclusões e não a outras. 

Perseguir as instruções contidas nas frases permite a interpretação dos enunciados, 

desde que sejam consideradas também as diferentes situações discursivas às quais os 

enunciados estão vinculados. Essas instruções funcionam, assim, como diretrizes, “modos de 

emprego”, e evidenciam o “nível profundo” dos enunciados. 

Ao realizar esse trabalho, identifica-se também a linha argumentativa do discurso, ou 

seja, as indicações contidas nos enunciados apontam o sentido24 da sequência de ideias, bem 

como o que está pressuposto ou subentendido. São considerados pressupostos, em um 

enunciado, “o que é trazido pelo enunciado, mas não de forma argumentativa, entendendo por 

isso que não se apresenta como devendo orientar a continuação do discurso [...]” (DUCROT, 

1987, p. 39). Trata-se de uma tática argumentativa, na qual os interlocutores se provocam e 

pretendem se impor uns aos outros. Nesse sentido, a língua torna-se um instrumento 

intrinsecamente polêmico. 

Os subentendidos não designam um ato de fala particular, uma proposição, mas 

remetem a um processo particular de codificação e decodificação. A pressuposição, então, é 

parte integrante do sentido dos enunciados, já os subentendidos dizem respeito à maneira pela 

qual esse sentido deve ser decifrado pelo outro, isto é, dizem respeito “à maneira pela qual 

esse sentido é manifestado, o processo, ao término do qual deve-se descobrir a imagem que 

pretendo lhe dar de minha fala” (DUCROT, 1987, p. 42). 

Banks-Leite (1996, p. 74), após descrever o percurso evolutivo da teoria da 

argumentação na língua, afirma que: 

o aspecto mais original dessa abordagem, em todo caso em versão mais recente, 
consiste em considerar a argumentação como um elemento fundamental da língua e 
colocar o “informativo” como derivado daquele, invertendo assim a posição 
habitualmente adotada pelos lingüistas que tratam a argumentação e a retórica em 
geral como um elemento pós-lingüístico [...]. 

                                                 
24 Sentido aqui é entendido como o valor semântico do enunciado. 
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A argumentação ganha, assim, uma dimensão ampla que inclui tanto o componente 

linguístico quanto o retórico, entendido como o que possibilita buscar na situação enunciativa 

os elementos susceptíveis de preencher os vazios que possam estar inscritos na significação da 

frase (DUCROT, 1987, p. 92). 

Definir a argumentação como o estudo da relação entre o explícito (jogo 

argumentativo) e o implícito (adesão a uma tese com base em valores), como fez Meyer 

(1992, p. 118), é a forma mais geral de caracterizá-la como integrante da teoria geral do 

discurso persuasivo, que visa ganhar a adesão, tanto intelectual como emotiva, de um 

auditório. 

A teoria da argumentação concebida como uma Nova Retórica [...] cobre todo o 
campo do discurso que visa convencer ou persuadir, seja qual for o auditório a que 
se dirige e a matéria a que se refere. Poder-se-á completar, se parecer útil, o estudo 
geral da argumentação com metodologias especializadas segundo o tipo de auditório 
e o gênero da disciplina. (PERELMAN, 1993, p. 24-25) 

 

Ao situar a retórica nos quadros da argumentação, Perelman colabora com a 

recuperação da retórica – que viveu um longo período de declínio a partir dos finais do século 

XVI até o início do século XX – como ciência prática que trata da linguagem dirigida a 

alguém, a partir de escolhas razoáveis, precedidas por discussões ou deliberações, nas quais as 

diferentes soluções são confrontadas umas com as outras, pela utilização de métodos 

intelectuais descritos pela Nova Retórica. 

Embora este trabalho não tenha a pretensão de dar respostas definitivas a um projeto 

tão ambicioso, ele objetiva estabelecer encontros teóricos que contribuam para o 

entendimento das dissertações produzidas por jovens residentes em diferentes partes do 

Brasil. Por reconhecer que tais discursos são atos de enunciação, constituídos sócio-

historicamente, acreditamos que a teoria geral do discurso se identifica com a teoria da 

argumentação, tanto no âmbito subjetivo quanto no das práticas sociais. 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  80 
 

 

2.1.1 Teoria da Argumentação à luz da Nova Retórica 

 

Escrever é sacudir o sentido do mundo. 

Roland Barthes 

 

Já apontamos que a argumentação tem sido assunto de interesse de inúmeros 

pensadores mesmo antes de Aristóteles, no século IV a.C, mas foi em meados do século XX 

que aconteceu a atualização de seus conceitos, principalmente por meio do trabalho de Chaïm 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1958), que recuperou os estudos aristotélicos, recolocou 

a universalidade da argumentação nos estudos relativos à linguagem e instituiu o que hoje se 

chama de Nova Retórica. 

Não houve apenas uma recuperação de várias das reflexões aristotélicas acerca da 

argumentação, especialmente em relação à organização do pensamento lógico, esses autores 

esforçaram-se também por diferenciar a demonstração – construída com componentes lógicos 

e ligada principalmente ao convencimento – da persuasão, que visa obter a adesão do 

auditório por meio de mecanismos que não dispensam a racionalidade, mas incluem outros 

fatores emocionais e interacionais, cujo papel é o de contribuir significativamente para uma 

mudança na cabeça daqueles que participam do momento comunicacional. 

 
O objetivo de toda argumentação [...] 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, 1996, p. 50). 
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Para tanto, o orador25 deverá reforçar todos os meios disponíveis para o 

estabelecimento de uma certa dependência recíproca entre as premissas e as teses, o que 

possibilita fazer até um auditório não especializado admitir as posições apresentadas. Como o 

ato de persuadir procura atingir a vontade, a razão e o sentimento do interlocutor, os 

argumentos precisam ser verossímeis e estarão marcados subjetiva, ideológica e 

temporalmente,  

O conjunto de pessoas ao qual o orador se dirige e quer influenciar por meio de sua 

argumentação, o auditório presumido, constitui-se diferentemente de acordo com sua 

identidade psicológica, sociológica e ideológica, que define as “verdades” que serão válidas 

para cada grupo. Assim sendo, a eficácia da argumentação estará em parte condicionada às 

crenças do auditório, ao parecer dos que ouvem ou leem o discurso e à capacidade técnica do 

orador na utilização de procedimentos argumentativos, o que permite tornar plausíveis e 

prováveis os argumentos elaborados. 

A Nova Retórica admite a existência de uma diversidade imensa de auditórios, no 

entanto identifica três categorias principais: o universal, “que já não é uma realidade social 

concreta, mas uma construção do orador a partir de elementos de sua experiência” 

(PERELMAN, 1997, p. 304); o particular, que pode ser composto por um único ouvinte e 

pode variar conforme a idade, o sexo, o temperamento, as competências, as funções sociais 

exercidas, o papel dos ouvintes; a deliberação íntima consigo mesmo. Embora, em alguns 

momentos seja difícil distinguir o auditório universal do particular, é importante destacar que 

o maior conhecimento sobre as características das pessoas implicadas na argumentação 

favorecerá a persuasão, pois o acordo que necessita ser estabelecido entre as partes será 

facilitado. 

                                                 
25 A leitura retórica das realidades discursivas considera o autor de um enunciado o orador, ou seja, um sujeito 

que assume uma posição específica diante de seu auditório (público-alvo) com a finalidade de persuadi-lo a 
aderir a suas ideias, por meio da utilização de recursos argumentativos. 
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Se argumentar é influenciar o outro por meio do discurso a ponto de fazê-lo mudar de 

atitude e agir diferentemente, o acordo ou o contrato que se estabelece entre orador e auditório 

é o produto da própria dimensão dialógica da linguagem. 

Assim sendo, antes de iniciar uma argumentação, é preciso avaliar as características do 

auditório ao qual a argumentação se destina, pois isso permite uma seleção de conteúdos mais 

adequada aos interesses do orador e também de seus ouvintes. E, como todo discurso é 

limitado no tempo, tal seleção deverá considerar a amplitude, a pertinência e a eficácia das 

premissas que, logo no início, cumprirão o papel de adesão do público às ideias apresentadas. 

 

Toda argumentação implica uma seleção prévia, seleção de factos e valores, a 
sua descrição de uma forma particular, numa certa linguagem e com uma 
insistência que varia consoante a importância que se lhes confere. Escolha de 
elementos, escolha de um modo de descrição e apresentação, juízo de valor ou 
de importância, todos estes elementos são considerados tanto mais 
justificadamente como manifestando uma tomada de posição, quanto mais 
nitidamente se veja que outra escolha, outra apresentação, outro juízo de valor 
se lhes poderia opor. Uma afirmação e uma apresentação que, à primeira vista, 
parece objectiva e imparcial, manifesta o seu caráter, voluntária ou 
involuntariamente tendencioso, quando confrontada com outros testemunhos, 
de sentido oposto. O pluralismo apura o sentido crítico (PERELMAN, 1993, p. 
54). 

 

O confronto de ideias é particularmente interessante, pois permite identificar as 

técnicas de argumentação pertinentes, tanto em uma discussão ao redor da mesa familiar, 

quanto no debate realizado em um meio muito especializado. Vemos, assim, que Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, ao analisarem textos argumentativos das mais diferentes áreas – filosóficos, 

mas também jurídicos, literários e outros –, rompem com as fronteiras disciplinares e 

destacam o caráter universal da argumentação.  

Segundo Barros (2001, p. 109), “a universalidade e a particularidade do auditório não 

são fatos experimentalmente provados, mas representações ou construções do sujeito”, por 

isso as condições da argumentação estão relacionadas às competências do sujeito da 

enunciação em organizar esquemas argumentativos que tenham força suficiente para produzir 

ação no outro. Em última instância, poderíamos dizer que é impossível separar inteiramente o 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  83 
 

 

pensamento da ação, pois o exercício da argumentação é profundamente influenciado pelos 

fatores sociais e políticos que afetam os sujeitos em interação (PERELMAN, 1997, p. 304). 

Examinar a argumentação em seus efeitos práticos, ou seja, no sentido de provocar 

uma ação ou preparar-se para ela, requer a investigação dos meios discursivos disponíveis 

para favorecer o contato das mentes. Empenhada nesse objetivo, a Nova Retórica apresenta 

um recenseamento das principais técnicas argumentativas, dividindo-as em tipos de 

processos: 

1) as que decorrem de processos de ligação são esquemas que aproximam elementos 

desiguais e permitem estabelecer solidariedade entre as premissas e os fins, seja pela 

estruturação do discurso ou pela valorização positiva ou negativa desses elementos;  

2) as que decorrem de processos de dissociação são os procedimentos cujo objetivo é 

dissociar, separar, desunir os elementos considerados como formador de um todo ou 

pelo menos um conjunto solidário em um determinado sistema de pensamento. 

É importante destacar ainda que tanto os procedimentos de ligação como os de 

dissociação se implicam mutuamente, já que o primeiro tipo permite ligar elementos distintos; 

e o segundo provoca o efeito de modificar o sistema de pensamento vigente, alterando assim 

as noções que constituem suas vigas mestras.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 215) afirmam: 

Psicológica e logicamente, toda ligação implica uma dissociação e inversamente: a 
mesma forma que une elementos diversos num todo estruturado os dissocia do fundo 
neutro do qual os destaca. As duas técnicas são complementares e sempre operam 
conjuntamente; mas a argumentação que promove a modificação do dado pode 
enfatizar a ligação ou a dissociação que está favorecendo, sem explicitar o aspecto 
complementar que resultará da transformação buscada. Às vezes os dois aspectos 
estão simultaneamente presentes na consciência do orador, que se perguntará para 
qual deles é melhor chamar atenção. 

 

Apesar dessa complementaridade, para facilitar a compreensão de cada processo, a 

Nova Retórica organizou os argumentos por ligação em três categorias, provenientes das 
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ligações argumentativas que tornam solidários elementos que poderiam ser considerados 

independentes: 

1º) Os argumentos quase-lógicos são os que mais se aproximam do pensamento formal, 

de natureza lógica ou matemática. Embora possuam uma lógica própria e tenham 

pretensão a certa validade (em virtude de seu aspecto racional), não podem ser 

submetidos aos princípios lógicos da demonstração, pois pela operação de redução 

inserem o domínio do real no esquema formal. 

2º)  Os argumentos baseados na estrutura do real estão apoiados na experiência, pois 

reúnem os argumentos ligados aos elementos concretos da realidade. O objetivo não é 

estabelecer implicações dos fatos, mas explicar, justificar, orientar ou investigar cada 

um deles. Não se trata, contudo, de uma descrição objetiva do real, mas de apresentar 

pontos de vista concernentes a eles.  

3º)  Os argumentos que fundam a estrutura do real são empíricos e podem 

desempenhar papéis muito variados de ação (generalizações, regularidades, incentivar 

imitações, entre outros). Como criam nexos entre pessoas e acontecimentos, pode-se 

dizer que completam a realidade, o que exigirá um acordo prévio acerca da amplitude 

da reflexão.   

 
Como é possível haver oposições às ligações promovidas na argumentação, são 

também identificadas técnicas de ruptura e de dissociação de noções que apontam as 

associações indevidas para que os elementos permaneçam independentes. Tal procedimento 

pode ser tão produtivo quanto os processos de ligação, pois as novas noções, decorrentes da 

dissociação, podem adquirir maior consistência e relevância. Para exemplificar isso, Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 470ss) explicam-nos que 
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toda filosofia nova supõe a elaboração de um aparelho conceitual, do qual pelo 
menos uma parte, a que é fundamentalmente original, resulta de uma dissociação das 
noções que permite resolver os problemas que o filósofo se colocou. Isso explicará, 
entre outras coisas, o grande interesse que, em nossa opinião, se deve dar ao estudo 
da técnica de dissociações. 
 

São três as principais técnicas de dissociação estudadas pelos autores citados. A 

primeira delas merece atenção especial por causa de seu uso generalizado: o par “aparência-

realidade”. As aparências podem opor-se, são circunstanciais, múltiplas e, por vezes, 

incompatíveis, já a realidade é coerente, pois se trata de uma construção humana, explicativa e 

unificada, presente tanto no pensamento cotidiano quanto filosófico, que traz em si os valores 

aos quais está estreitamente ligada. 

Como vimos, a dissociação provocada pelo par “aparência-realidade” exprime uma 

visão de mundo e pode estabelecer hierarquias, o que gera interesse, então, por outros pares 

filosóficos: relativo-absoluto, subjetivo-objetivo, particular-geral, pluralidade-unidade, devir-

imutabilidade, imaginação-entendimento, etc. 

Em um pensamento sistematizado, filosófico, os pares estão relacionados uns com os 

outros e se influenciam mutuamente, o que exige um grande esforço de dissociação, até 

porque alguns pares podem dar origem a outra série de pares estabelecidos em diferentes 

planos. Muitas vezes, o empenho argumentativo visa frequentemente não à rejeição de pares 

estabelecidos, mas à sua inversão, com a intenção de valorizar (ou desvalorizar) um termo em 

relação ao outro. 

Os pares filosóficos são acompanhados por expressões que favorecem a dissociação, 

como, por exemplo: pseudo (unidade) e quase (objetivo), e as substituições lexicais, que 

possibilitam colocar uma opinião no lugar de um conhecimento. Também é possível contar 

com os enunciados que incentivam a dissociação, tais como: “religião verdadeira” ou 

“religião natural”; expressões paradoxais: “douta ignorância”, “pensar o impensável”, 

“exprimir o inexprimível”, etc. 
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A terceira técnica está fundamentada nas definições dissociadoras que podem ser 

muito variadas e servem para inúmeras aplicações, pois a definição é sempre uma escolha. 

Muitas vezes esse tipo de argumentação se baseia na etimologia, que utiliza a sintaxe para 

apontar as dissociações. 

 
A definição dissociadora de uma noção pode consistir em afirmar que ela é 
irremediavelmente confusa, que seu uso unívoco não passa de ilusão [...], uso 
parcial, momentâneo, e que para resolver as incompatibilidades que esses aspectos 
[...] não deixam de suscitar, não há outro recurso senão distingui-los (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 510). 

 

As dissociações, em todas as suas variações, servem tanto ao esclarecimento das 

noções quanto ao próprio discurso, e podem ser aplicadas pelo orador ou pelo auditório a 

qualquer momento da interação, isto é, sempre que ocorrer uma incompatibilidade. 

Vale a pena ressaltar aqui que a eficácia de uma exposição que visa à obtenção da 

adesão dos ouvintes só pode ser compreendida se também forem considerados os objetivos 

aos quais o orador está direcionado. A intensidade da adesão não se limita à produção de 

resultados puramente intelectuais, isto é, à qualidade da defesa de certa tese em relação a 

outra, por parecer mais provável e adequada, mas, muitas vezes, a tese principal deverá ser 

reforçada e retomada de diferentes maneiras até que a ação, que ela intenta desencadear, tenha 

ocorrido (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 54-55). 

Para relacionar os tipos de argumentos organizados pela Nova Retórica e identificar os 

argumentos formulados a partir de cada tipo de ligação, permitindo transferir para a conclusão 

a adesão concedida às premissas, ou a partir das dissociações, visando separar elementos que 

a linguagem, ou uma tradição reconhecida, tinham anteriormente ligado entre si, 

apresentamos a seguir um quadro-síntese (Quadro 2). 
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 Quadro 2 - Sinopse dos procedimentos argumentativos 

I. ARGUMENTAÇÃO POR LIGAÇÃO 

I.1.1. Argumentos quase-

lógicos - estrutura lógica 

 

I.1.1.1. contradição e incompatibilidade 

I.1.1.2. identidade e definição 

I.1.1.3. analiticidade (análise e tautologia) 

I.1.1.4. reciprocidade (relação de simetria) 

I.1.1.5. transitividade 

I.1
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I.1.2. Argumentos quase-

lógicos - estrutura 

matemática 

I.1.2.1. inclusão e divisão (parte/todo) 

I.1.2.2. comparação (pequeno/grande) 

I.1.2.3. pesos, medidas e probabilidades 

 

I.2.1. Argumentos por 

ligações de sucessão 

I.2.1.1. pragmático (relação de causa/consequência) 

I.2.1.2. finalidade: do desperdício, do supérfluo e do decisivo 

(relação de meio/fim) 
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I.2.2. Argumentos por 

ligações de coexistência 

I.2.2.1. de pessoa (pessoa/ato) 

I.2.2.2.de autoridade  

 

I.3.1. Argumentos por 

indução 

I.3.1.1. pelo exemplo 

I.3.1.2. pela ilustração 

I.3.1.3. pelo modelo e antimodelo 

I.3
. A

rg
um

en
to

s 
qu

e 

fu
nd

am
 a

 e
st

ru
tu

ra
 

do
 r

ea
l 

I.3.2. Argumentos por 

transferência 

I.3.2.1. analogia 

I.3.2.2. metáfora 

II. ARGUMENTAÇÃO POR DISSOCIAÇÃO 

(Determina um remanejamento mais ou menos profundo dos dados conceituais que servem de fundamento 

para a argumentação, por meio da modificação de suas estruturas.) 

• O par aparência-realidade 

• Os pares filosóficos e sua justificação 

• As definições dissociadoras 

 
Fonte: adaptado de quadro organizado por Declercq (1997) para apresentar a tipologia funcional de 
argumentos proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca. 
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Podemos inferir, a partir do quadro, que a própria escolha das premissas e de seu 

modo de formulação já possui um valor argumentativo por se tratar de uma preparação para o 

raciocínio que constitui o primeiro passo de uma ação persuasiva. E, o fato selecionado, ou 

seja, aquilo que pode ser afirmado porque é aceito universalmente, sem controvérsias, em um 

determinado tempo e espaço, também pode ser considerado um objeto de acordo, de 

negociação, de consenso, identificado por meio de um processo de argumentação. 

Considerando o quadro apresentado, ainda é importante destacar que, 

como o número de argumentos é, a priori, indefinido, torna-se inevitável proceder a 
uma escolha orientada pela idéia que se fez da força dos argumentos. Esta força 
parece poder ser apreciada de forma intuitiva, mas a idéia que dela se faz, quando 
dela precisamos, parece tanto mais confusa quanto nela se mistura, de uma forma 
difícil de separar, duas qualidades: a eficácia a e validade. O argumento forte é 
aquele que persuade efetivamente, ou aquele que deveria convencer todo o espírito 
razoável? Como a eficácia de um argumento é relativa ao auditório, é impossível 
apreciá-la fora da referência ao auditório ao qual é apresentado. Ao invés, a validade 
é relativa a um auditório competente, quase sempre o auditório universal 
(PERELMAN, 1993, p. 152, grifo nosso). 

 

As técnicas argumentativas, segundo a Nova Retórica, são úteis por permitir 

identificar, classificar e, sobretudo, articular os meios disponíveis à argumentação que visa 

possuir eficácia persuasiva. 

 A divisão dos argumentos em categorias, então, permite marcar os juízos que 

sustentam as alternativas argumentativas, isto é, as preferências em termos de valor, as 

hierarquias possíveis e até as opções quanto aos lugares preferíveis.  

Os argumentos quase-lógicos vão buscar a eficácia argumentativa na certeza dos 

princípios lógicos, sem lidar com noções unívocas, sem ambiguidade, como ocorre na lógica, 

pois no discurso retórico estão presentes conteúdos verossímeis, plausíveis, prováveis. 

Assim sendo, o princípio lógico da não-contradição (se A é verdadeira, a sua negação 

~A é falsa e vice-versa) e o argumento da incompatibilidade exigem a análise das duas 

asserções apresentadas e das relações estabelecidas entre elas: 
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• o princípio da identidade (A é A) é utilizado em função das escolhas estabelecidas a 

partir das múltiplas definições que podem ser dadas a grupos, ideias e conceitos;  

• o princípio da reciprocidade baseia-se na relação de simetria observadas entre as 

situações;  

• o princípio da transitividade orienta a identificação das transferências possíveis entre 

as afirmações, e o princípio de inclusão, de divisão e de comparação evidenciam as 

relações entre um todo e as partes de realidades comuns ou diversas. 

 
Os argumentos baseados na estrutura do real, como o próprio nome indica, retiram 

força e credibilidade das ligações entre as opiniões emitidas acerca de situações ou pessoas; 

enquanto os argumentos que fundam a estrutura do real indicam modos de se partir de casos 

particulares para realizar generalizações. 

Por tudo que vimos até aqui, percebe-se que os argumentos, as opiniões e os fatos 

selecionados são opções socioculturais e ideológicas que indicam os valores assumidos pelo 

orador e, se aceitos, tornam-se comuns ao auditório. Os valores podem ser constituídos como 

valores abstratos, ligados a critérios comuns e estáveis, e concretos, ligados a um indivíduo, 

grupo de pessoas, objetos particulares. Por ser um objeto de acordo entre orador e auditório, 

todo valor possibilita uma ligação entre os diferentes modos de agir, uma vez que se 

constituem a partir de referências comuns a um determinado conjunto de indivíduos. 

Ao tratar desse assunto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 84) declaram: 

 
Estar de acordo acerca de um valor é admitir que um objeto, um ser ou um 
ideal deve exercer sobre a ação e as disposições à ação uma influência 
determinada, que se pode alegar numa argumentação, sem se considerar, 
porém, que esse ponto de vista se impõe a todos. A existência de valores, 
como objetos de acordo que possibilitam uma comunhão sobre modos 
particulares de agir, é vinculada à idéia de multiplicidade dos grupos. 

 

É importante salientar que uma argumentação pode se basear ora em valores abstratos 

ora em valores concretos, dependendo da perspectiva adotada pelo orador. Uma mesma 
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realidade pode ser tratada como valor concreto, uma expressão única, para fundamentar 

valores abstratos.  

Os valores podem ser hierarquizados, mas isso interessa muito mais à estrutura da 

argumentação do que aos próprios valores. Contudo, quando é necessário fundamentar os 

valores, bem como as hierarquias, desde Aristóteles recomenda-se ir em busca de premissas 

gerais, aceitas em várias situações discursivas, chamadas de lugares (topoi). 

Na história da retórica, os lugares-comuns, entendidos como recurso importante na 

construção da argumentação, pois eram identificados com depósitos de argumentos 

disponíveis em qualquer situação, foram deturpados e passaram a caracterizar expressões 

fixas e vazias, utilizadas em exercícios oratórios banais, sem objetivos. 

Os lugares-comuns representam os pré-construídos que servem como premissas a 

qualquer argumentação, uma vez que o orador tem assegurado o acordo do auditório em 

relação a eles. 

Na Nova Retórica, os lugares reassumem a antiga significação, recuperando o sentido 

de arsenal indispensável à elaboração do discurso argumentativo, tal como propôs Aristóteles, 

e são classificados da seguinte maneira:  

• os lugares da quantidade – são os lugares que se sobrepõem às outras razões sobre 

determinado fato por estarem fundamentados em razões quantitativas; 

• os lugares da qualidade – são aqueles que, ao contestar o número, reforçam a 

valorização de um único ser, o que se opõe à valorização do comum, do corriqueiro, do 

vulgar, pois o único é original; 

• os outros lugares – são constituídos pelo: 

o lugar da ordem, baseado na causa, princípios, fins ou objetivos da 

argumentação, podem estar correlacionados aos lugares de quantidade e de 

qualidade;  
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o lugar do existente, que afirma a superioridade do que existe, da realidade, 

sobre o possível, impossível e eventual;  

o lugar da essência, associado ao valor superior dos indivíduos, que representa a 

essência, e aos papéis e às funções que os indivíduos assumem diante de um 

grupo social;  

o lugar da pessoa, vinculados à dignidade, ao mérito, à sua autonomia, enfim às 

características particulares de uma pessoa. 

 
A escolha dos lugares é determinada pelo objetivo da argumentação e pelos 

argumentos disponíveis ou adequados à situação comunicativa. 

Ducrot (1989), dentro da teoria de argumentação na língua, estudou a noção de topos, 

entendendo-a como um princípio argumentativo, que tem, pelo menos, três propriedades:  

a) universalidade, no sentido de ser partilhado por uma comunidade linguística;  

b) generalidade, por ser aplicável a um grande número de situações análogas;  

c) gradualidade, estabelecida pela gradação entre duas escalas argumentativas que se 

encadeiam em um percurso específico até a conclusão. Esta última propriedade torna-

se evidente, sobretudo, quando passamos a analisar o uso dos operadores 

argumentativos nos textos com intenção persuasiva. 

 
Ducrot (1989, p. 34) exemplifica essas propriedades ao dizer que na construção “se A, 

então C” pressupõe-se que todos conhecem o topos, ou, mais habitualmente, a cadeia de topoi 

que permite argumentar de A para C. 

Vemos, assim, que o conceito de topos está ligado intimamente ao fluxo do discurso e 

está associado às expressões linguísticas que possibilitam o encadeamento entre os 

enunciados. Por um lado, o locutor deverá escolher os topoi mais relevantes para o discurso e, 

por outro, encontrar os mecanismos linguísticos que permitem expressar melhor esses lugares, 
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pois só assim o discurso poderá ser aceito pelo interlocutor, que o reconhece como coerente e 

significativo. 

Muitas vezes, parte-se da dóxa – da opinião geral sobre o mundo, compartilhada entre 

os homens –, de um certo pensamento flutuante e volátil, para favorecer a troca relacional que 

possibilitará a persuasão. Isso porque, segundo Mosca (2002, p. 11), o conjunto de noções do 

senso comum, das crenças aceitas e admitidas, das aspirações partilhadas, que constituem a 

dóxa, estabelece um espaço de cruzamento de influências e de forças, mas também de 

representações simbólicas que muitas vezes são aceitas a priori, antes mesmo do 

estabelecimento de uma discussão entre as partes envolvidas. 

Contudo, os fatos só serão percebidos como críveis e presumíveis se o acordo 

estabelecido pelos sujeitos estiver apoiado em valores que expressam uma atitude perante o 

real. 

Uma conseqüência da utilização dos valores é o estabelecimento de hierarquias 
determinadas por esses valores. Uma maior valorização da realidade humana 
estabelece uma hierarquia que a coloca acima de todos os outros seres existentes 
sobre a terra. Do mesmo modo que, mais abstractamente, uma maior valorização, 
por exemplo, da rentabilidade sobre a justiça social coloca no topo da hierarquia dos 
valores da competitividade acima dos valores do bem estar, emprego, etc (CUNHA, 
s/d, p. 9). 
 

Na verdade, a hierarquização dos valores é determinante em uma argumentação, 

principalmente porque o auditório tende a aderir com diferente intensidade em relação aos 

valores, pois realizam uma diferenciação hierárquica entre eles, muitas vezes sem consciência 

disso. 

Após a escolha dos acontecimentos e dos valores, e a seleção de premissas e 

argumentos para compor a argumentação, o orador precisará decidir sobre o tipo de 

linguagem que deverá utilizar. Os modos de apresentação de um discurso podem influenciar 

ou mesmo determinar sua recepção, por isso Perelman e Olbrechts-Tyteca dedicaram uma 

atenção especial às figuras. 
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Não se trata de uma retomada do valor dos adornos que podem ser colocados em um 

texto, mas na análise do valor argumentativo do uso de uma imagem, por exemplo, em 

relação à outra. O orador precisará chamar a atenção do auditório, por isso precisa criar um 

efeito de presença que pode ser obtido por diferentes estratégias. 

Segundo esses autores, podemos classificar as figuras em três tipos:  

• de escolha, que sugere ou impõe uma opção;  

• de presença, que aumenta a importância de um fato em relação a outro;  

• de comunhão, que favorece a união eficaz do orador e seu auditório. Os recursos 

argumentativos e estilísticos existentes em uma língua serviriam, então, para atender a 

cada uma dessas finalidades.  

 

Como é um tanto difícil diferenciá-las nos discursos, recomenda-se observar 

detidamente o contexto, pois ele poderá estabelecer mais precisamente as diferenças entre as 

figuras. Contudo, vale a pena destacar que a figura tornar-se-á um recurso argumentativo 

quando vier a favorecer a adesão dos espíritos; se apenas suscitar admiração no plano estético, 

servirá apenas como ornamento. Decorre dessa constatação a insistência de Cunha (2007, p. 

12) ao dizer que 

todo movimento da argumentação consiste em transpor a adesão inicial que o 
auditório tem relativamente a uma opinião que lhe é comum para outra de que o 
orador o quer convencer. Daí a importância do kairós e do conhecimento que o 
orador deve possuir do seu auditório, das suas opiniões, das suas crenças, enfim de 
tudo aquilo que ele tem por admitido. 
 

Percebe-se, assim, que a teoria geral da comunicação persuasiva, cujo objetivo 

principal é ganhar a adesão, tanto intelectual como emotiva, de um auditório, seja ele qual for, 

está apoiada no aparato retórico, ou seja, no conjunto de princípios, técnicas e procedimentos 

argumentativos, que permitem influenciar uma ou várias pessoas, orientar os seus 
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pensamentos, excitar ou apaziguar emoções, dirigir suas ações, por meio da técnica da 

controvérsia, marcada pelo domínio de diferentes recursos discursivos. 

 

2.1.1.1 Operadores argumentativos 

 

Um estudo acerca da argumentação não poderia ser considerado satisfatório se não 

dedicasse alguma atenção aos componentes que participam da organização linguística das 

ideias selecionadas para compor um discurso. 

Sabemos que os estudos retóricos sempre se ocuparam da formação dos argumentos e 

dos recursos linguísticos que captassem a benevolência do auditório para favorecer a adesão 

dos espíritos, por isso investigar as discretas e sutis estratégias argumentativas utilizadas na 

composição dos discursos, especialmente quando se pretende convencer ou persuadir alguém, 

é algo que particularmente nos interessa. 

Quando alguém utiliza um enunciado para defender um ponto de vista, pode optar por 

não apresentar explicitamente todas as suas intenções, mas por construir uma sequência que 

conduza seu interlocutor a chegar a uma certa conclusão. 

No final da década de 90, Maingueneau apresentava os marcadores argumentativos 

como articuladores textuais que cumprem diferentes papéis, como progressão temática, 

anáforas, recuperação pressuposicional, etc. e distinguia entre os elementos que direcionam 

ou restringem os encadeamentos argumentativos duas importantes classes: 

 

os conectivos e os operadores. Os primeiros servem para ligar dois ou vários 
enunciados, destinando a cada um um papel particular em uma estratégia 
argumentativa única, enquanto os segundos (não, quase, etc.) aplicam-se a um 
enunciado único, ao qual conferem um potencial argumentativo específico 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 162, grifo nosso). 
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Os conectivos se diferenciariam dos conectivos lógicos por ligarem proposições e, 

também, elementos que se referem à situação extralinguística ou a conteúdos implícitos, ou 

seja, de natureza bastante distinta.  

De maneira geral, considerava-se um enunciado coerente quando algum sentido era 

construído na interação com seus receptores. Isso ainda nos incita a querer saber como se dá o 

processo de atribuição de sentido a um texto.  

Segundo Koch, “para haver coerência é preciso que haja a possibilidade de estabelecer 

no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus elementos” (1993, p. 21), indicando, 

assim, que participam da coerência tanto os mecanismos de textualização como os 

mecanismos enunciativos.  

Segundo Bronckart, os mecanismos de textualização incluem os elementos de 

coesão26. Embora possa haver alguma divergência quanto à definição dos elementos de 

coesão, consideramos, neste trabalho, principalmente o uso dos elementos de conexão27 ou 

operadores argumentativos, certos advérbios28, a repetição e/ou a substituição de palavras ou 

ideias para estabelecer uma relação semântico-lexical e a elipse. No caso da análise de textos 

argumentativos, daremos maior destaque aos elementos de conexão que estão diretamente 

articulados ao conteúdo e à infraestrutura geral do texto. 

A expressão operadores argumentativos, segundo Koch (1992, p. 30), foi introduzida 

por Ducrot “para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm por função 

indicar (‘mostrar’) a força argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual 

apontam”; mas, para que possam ser assim definidos, precisam atender simultaneamente a 

três condições: a)  permitir a construção de um novo enunciado que possa receber novos 

elementos ou substituir algum deles; b) possibilitar a criação de um novo enunciado com 

                                                 
26 Recursos utilizados para estabelecer vínculos entre os vários segmentos que compõem um texto. 
27 Entende-se por elementos de conexão tanto as conjunções e locuções conjuntivas como algumas preposições e 

locuções prepositivas e até mesmo algumas palavras denotativas. 
28 Principalmente os que assumem a função anafórica, os temporais e os dêiticos, ou seja, aqueles que têm a 

função de “mostração”, de indicação no espaço. 
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valor argumentativo diferente; c) não estabelecer a diferença argumentativa por meio de fatos 

ou de novas informações (DUCROT, 1989, p. 18-19). 

Tais referências continuam auxiliando bastante na compreensão de como os 

marcadores argumentativos contribuem para a organização da argumentação, porém também 

adotaremos neste trabalho alguns articuladores utilizados por Koch (2002), por perceber a 

possibilidade de integração dos conectivos/operadores e modalizadores29. 

Segundo Koch (1992, p. 133ss), “os articuladores textuais podem ser divididos em três 

grandes classes: os de conteúdo proposicional, os enunciativos ou discursivo-argumentativos 

e os meta-enunciativos”. 

Os articuladores de conteúdo proposicional incluem os marcadores de relações espaço-

temporais, como “naquele jardim”, “a primeira vez”, “depois”, etc., e também os indicadores 

de relações lógico-semânticas, de condicionalidade, causalidade, finalidade ou mediação, 

oposição/contraste, disjunção, como “porque”, “para”, “se”, etc. 

Os articuladores enunciativos ou discursivo-argumentativos são aqueles que 

encadeiam atos de fala distintos, por isso apresentam elementos de contrajunção (oposição, 

contraste, concessão), de justificativa, explicação, generalização, disjunção argumentativa, 

especificação, comprovação, entre outras. São exemplos desse tipo de articulador tanto 

conjunções, como “mas”, “portanto”, “isto é”, etc., quanto dêiticos. 

Os articuladores meta-enunciativos são utilizados para “comentar” a enunciação. Isso 

pode ser realizado por: 

• delimitadores de domínio, como “geograficamente”, etc.; 

• organizadores textuais, como “por um lado/por outro”, “em primeiro lugar”, etc.; 

• modalizadores epistêmicos, como “evidentemente”, “aparentemente”, etc.; 

                                                 
29 Do ponto de vista linguístico, os modalizadores são palavras ou expressões que sinalizam o modo como algo 

que se diz é dito. Assim, podem indicar comentários ou avaliações formulados pelo enunciador a respeito de 
alguns elementos do conteúdo temático. 
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• modalizadores atitudinais ou afetivos, como “infelizmente”, etc.; 

• modalizadores axiológicos que expressam a valorização atribuída aos eventos, ações e 

situações a que o enunciado faz menção, como “mais uma vez”, etc. 

• modalizadores de caráter deôntico que indicam o grau de imperatividade ou 

facultatividade atribuído ao conteúdo proposicional, como “é indispensável”, etc. 

• atenuadores, com vista à preservação das faces, como “talvez fosse melhor”, etc. 

• metaformulativos de diferentes tipos:  

a) comentadores da forma como o enunciador se apresenta perante o outro no ato 

da enunciação, como “sinceramente”, etc.;  

b) comentadores da forma do enunciado, como “em síntese”;  

c) nomeadores do tipo de ato ilocucionário que o enunciado pretende realizar, 

como “minha crítica é que”, “cabe perguntar se...”, etc.;  

d) comentadores da adequação do tema ou dos termos utilizados, como “por 

assim dizer”, “digamos assim”, etc.;  

e) introdutores de reformulações ou correções, como “quero dizer”, etc.; 

f) introdutores de tópico, como “a respeito da questão racial no Brasil”, etc.;  

g) interruptores e reintrodutores de tópico, realizados por marcadores de 

digressão, por exemplo;  

h) marcadores conversacionais que operam o “amarramento” de porções textuais, 

como “agora”, “então”, etc. 

Até este ponto, pudemos verificar que os articuladores são multifuncionais, uma vez 

que, no interior dos textos, desempenham funções variadas, de ordem cognitiva, discursivo-

argumentativa, organizacional, meta-enunciativa e interacional, por isso contribuem para a 

coesão e coerência textual, sinalizando pontos de vista e auxiliam na organização dos 

argumentos selecionados para a construção dos textos. 
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2.2 FOUCAULT E OUTROS ANALISTAS DO DISCURSO DISCUTEM OS ATOS DE 

LINGUAGEM E AS INTERAÇÕES VERBAIS 

 

O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta.  

Michel Foucault  

 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 45ss), há pouco mais de cinquenta 

anos, desde a publicação de um livro de Harris, em 1952, a expressão análise do discurso 

passou a ser utilizada, e foram iniciados estudos que estavam ocupados com a etnografia da 

comunicação, a análise conversacional, o domínio da pragmática, a sociolinguística 

interacional, a linguística textual e as teorias da enunciação, além dessa expressão também 

designar estudos de fenômenos sociais ideologicamente sensíveis. 

Como o corpus deste trabalho é constituído por textos produzidos em um contexto 

bem determinado, entre as várias opções, escolhemos utilizar as correntes que, a nosso ver, 

contribuem mais diretamente para a compreensão do funcionamento discursivo em relação à 

organização textual, às marcas da enunciação, às condições de produção e aos 

posicionamentos assumidos explicitamente ou não; e que podem estabelecer diálogos 

produtivos com a teoria da argumentação, que também sustenta este estudo. 

Dessa forma, considerando, como explica Fiorin (2002, p. 41), que a análise do 

discurso é, em síntese, uma análise semântica, a análise dos atos de linguagem é um exercício 

que parte dos significados dos atos sociais para entender as significações das sequências 

discursivas que articulam os elementos linguísticos e extralinguísticos. Ou seja, pela Análise 

do Discurso de tradição francesa tentaremos apreender a língua, o sujeito e a história, em 

funcionamento, uma vez que o conjunto das abordagens dessa teoria permite investigar os 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  99 
 

 

processos semânticos e, com isso, as regularidades enunciativas e a dispersão de sentidos que 

se vê presente no jogo interacional do qual todos participamos. 

Nesse sentido, somos instigados a conhecer os espaços discursivos nos quais 

poderemos identificar as formações discursivas que regem os dizeres e, portanto, os fazeres 

dos sujeitos cujos textos servem de base para este trabalho. 

Uma formação discursiva é entendida, aqui, como: 

 

[...] um feixe de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 
correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual 
objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para que utilize tal conceito, para 
que organize tal ou tal estratégia. Definir em sua individualidade singular um 
sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados 
pela regularidade de uma prática (FOUCAULT, 2004a, p. 82). 

 

Exercer uma prática discursiva significa, nesse sentido, agir de acordo com certas 

regras e expor as relações que caracterizam um conjunto de discursos. Trata-se, então, de estar 

vinculado a regras que estão determinadas por um tempo e espaço e que definem as condições 

de exercício das funções enunciativas de uma área ou campo do saber. 

Vemos, assim, que o caráter fundamentalmente dinâmico, interativo e, por isso, 

dialógico de todo enunciado do discurso impossibilita dissociar o funcionamento discursivo 

de sua relação polêmica com o Outro, posto que, ao mesmo tempo, marca uma posição 

particular e contribui para a manutenção dos sentidos vigentes e aceitos socialmente. É por 

esse motivo que Fiorin (2002, p. 44-45) afirma que  

essas relações conflituais permitem entender elaborações e reelaborações 
discursivas, dominâncias e apagamentos discursivos, etc. Dessa forma, essa 
semântica pode ser caracterizada por uma semântica que integra sincronia e 
diacronia. Não só ela permite circunscrever áreas de estabilidade, ou seja, sincronias 
discursivas, mas permite examinar a passagem de uma dominância discursiva a 
outra. Ao mesmo tempo, como não concebe as fronteiras de uma formação 
discursiva como algo dado de uma vez por todas, mas como algo que se desloca em 
função da luta ideológica, sendo, portanto, sua estabilidade instável, é uma 
semântica que se ocupa dos processos de reformulação dos sentidos discursivos. [...] 
Essa relação constitutivamente conflitual do discurso dá a ele um caráter 
heterogêneo. 
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Assim sendo, ao analisar a pluridiscursividade existente no mundo, percebemos que a 

polêmica não é contingente ou exterior ao discurso, mas se acha inscrita em sua estrutura, é 

condição mesma da sua gênese (MAINGUENEAU, 1983, p. 10), por isso vemos que a 

dispersão dos enunciados e, portanto, dos discursos é produzida a partir de outro “já dito”, de 

um “exterior constitutivo” sobre o qual novos discursos são construídos. 

Nesse sentido, podemos perceber que a dispersão dos enunciados se dá de acordo com 

certos mecanismos (institucionais ou que se ligam a áreas do conhecimento) que controlam os 

conjuntos de saberes, e isso faz com que a multiplicação das realidades discursivas ocorra 

graças às regras sociais que organizam os dizeres dos sujeitos associados a formações 

discursivas específicas. 

Contudo, não estamos tratando de uma relação sem conflitos, pelo contrário, a 

pluralidade de vozes que se enfrentam nos textos reafirma a presença do outro no discurso. 

Por meio da relação dialógica, o sujeito se vê inserido em uma realidade em que inúmeras 

vozes “falam” em um mesmo discurso, mas nunca da mesma maneira ou em uma mesma 

direção.  

Instaura-se, então, a dispersão do próprio sujeito que gera a heterogeneidade 

discursiva, isto é, no discurso, sempre se fala de algum lugar, o qual não permanece idêntico: 

falo e, ao mesmo tempo, sou falado; enuncio individualmente, de forma concreta, 

constituindo-me provisoriamente um, ambicionando jamais cindir-me, porém a cada fala 

minha posiciono-me distintamente, porque estou falando ora de um lugar, ora de outro, e 

nesses lugares há interditos, lutas, modos de existir, dentro dos quais me situo, deixando-me 

ser falado e, ao mesmo tempo, afirmando de alguma forma minha integridade. Aliás, sem essa 

afirmação, o texto se perderia na desordem e na ausência de fronteiras (FISCHER, 2001, p. 

208). 
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É preciso ressaltar também, segundo Authier-Revuz (1990, p. 27), citando Bakhtin, 

que “nenhuma palavra é ‘neutra’, mas inevitavelmente ‘carregada’, ‘ocupada’, ‘habitada’, 

‘atravessada’ pelos discursos nos quais ‘viveu sua existência socialmente sustentada’ ”, por 

isso, ao construir textos, os sujeitos realizam uma operação complexa de multiplicação de 

dizeres, no qual apresenta sínteses do “já dito” associadas a uma certa maneira de reconhecer 

os fatos que são discursivamente produzidos. 

Ao teorizar o conceito bakhtiano de dialogismo, a autora propõe o trabalho com a 

heterogeneidade constitutiva e mostrada. A primeira não revela a alteridade na sua 

manifestação, mas é consequência de diversos tipos de “negociação” do sujeito, e só pode ser 

identificada por meio da observação do fio do discurso, isto é, “passando pelo continuum das 

formas recuperáveis da presença do outro no discurso” (ALTHIER-REVUZ, 2004, p. 21).  

A segunda forma de heterogeneidade é a mostrada, que pode ser marcada 

linguisticamente, por meio do discurso direto, indireto; das formas de negação; das aspas; 

etc.; ou não marcada. Esta última representa um “discurso que opera no espaço do não-

explícito, do ‘semidesvelado’, do ‘sugerido’ [...]: é desse jogo que tiram sua eficácia retórica 

muitos discursos irônicos, antífrases, discursos indiretos livres, colocando a presença do outro 

em evidência tanto mais que é sem o auxílio do ‘dito’ que ela se manifesta” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 18), por isso está a meio caminho da heterogeneidade constitutiva e da 

marcada. 

Como, para Bakhtin, a palavra é um signo que se origina e se mantém nas interações 

entre os indivíduos socialmente organizados, o ato de fala e seu produto, o enunciado, não 

podem ser explicados somente a partir das condições do sujeito falante, mas, sobretudo, pelas 

relações estabelecidas no meio ideológico e social.  

O enunciado, então, se produz em um contexto que é sempre social, pertence a um 

universo de relações dialógicas entre pessoas socialmente organizadas, que não precisam estar 
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em contato direto, pois suas existências podem ser pressupostas. Todo enunciado é, portanto, 

um diálogo entre interlocutores, e o dialogismo passa a ser o princípio constitutivo e essencial 

da linguagem e a condição do sentido do discurso. 

Bakhtin entende que, no enunciado, o significado refere-se ao elemento abstrato, 

dicionarizado, que é reconhecido pelos linguistas; e, o sentido, é o elemento contextual. Como 

unidades de língua, sentença e palavra, não têm autor, não pertencem a nada. Só dentro de 

um enunciado completo chegam a ser a expressão de uma postura individual do falante em 

uma situação concreta de comunicação discursiva.  

Cada enunciado, então, se caracteriza por seu conteúdo e por seu sentido. A busca pelo 

sentido exige uma compreensão ativa, complexa, em que o ouvinte, além de decodificar, 

relaciona o que está sendo dito com o que ele está presumindo e prepara uma resposta ao 

enunciado. Compreender não é, portanto, simplesmente decodificar, mas supõe toda uma 

relação recíproca entre falante e ouvinte, ou uma relação entre os ditos e os presumidos 

(FREITAS, 1994, p. 131). 

Como o enunciado pertence a um universo de relações dialógicas inteiramente 

diferentes das relações meramente linguísticas, a palavra e a sentença são unidades da 

linguagem e o enunciado, por sua vez, é uma unidade da comunicação discursiva.  

Vale a pena reafirmar neste ponto que o homem, fora das condições socioeconômicas 

objetivas, fora de uma sociedade, não tem existência alguma. Só como membro de um grupo 

social, de uma classe, é que o indivíduo ascende a uma realidade histórica e a uma 

produtividade cultural. Assim Bakhtin afirma que o nascimento físico não é suficiente para 

esse ingresso na história, o homem precisa passar por um segundo nascimento: o nascimento 

social. E é por essa localização social e histórica, por esta realidade, que se define o conteúdo 

da ligação do homem à vida e à cultura. 
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A partir dessas e de outras considerações, Souza (2002, p. 81) afirma que as relações 

dialógicas que constituem os enunciados possuem três dimensões: 

a) constitui-se como um microdiálogo: o diálogo interior; 

b) pode ser tomado como diálogo no sentido estrito: o diálogo exterior realizado numa 

determinada situação; 

c) pode ser tomado como diálogo no sentido amplo (grande diálogo): o diálogo infinito 

em que não há nem a primeira nem a última palavra. 

Isto supõe um movimento dinâmico de inter-relação com a infraestrutura social. Tudo 

o que é ideológico possui um determinado sentido e remete a algo situado fora de si mesmo. 

Tudo que é ideológico, portanto, é um signo, já que não existem ideologias sem signos. Os 

signos, no entanto, só emergem do processo de interação social, na medida em que os 

indivíduos socialmente organizados em grupos formam uma unidade social. 

 
Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 
organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as formas do 
signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas 
condições em que a interação acontece. Uma modificação destas formas ocasiona 
uma modificação do signo (BAKHTIN, 1995, p. 44). 
 

É preciso considerar ainda que, para Bakhtin, os signos constituem o alimento da 

consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento. A consciência individual reflete a 

lógica e as leis dos signos, isto é, a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica 

de um grupo social. Dessa forma, se a consciência for privada de seu conteúdo ideológico e 

semiótico, não sobra nada.  

Por tudo isso, Souza (2002, p. 94) declara que, para Bakhtin, a interação orgânica 

entre língua e vida se dá por meio de enunciados concretos, que possuem as seguintes 

particularidades constitutivas: 

a) a alternância dos sujeitos falantes; 

b) o acabamento específico do enunciado: 
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1- o tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema); 

2- o intuito, o querer-dizer do locutor; 

3- as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento; 

c) a relação do enunciado com o próprio locutor (com o autor do enunciado), e com os 

outros parceiros da comunicação verbal. 

Como esses fatores estão indissoluvelmente ligados, o locutor, ao expressar-se, sempre 

deverá levar em consideração os pontos de vista de seu interlocutor, se quiser que seu 

enunciado tenha sentido e possa ser eficiente. Ele precisa reconhecer que “a situação social 

mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a 

partir do seu próprio interior, a estrutura do [enunciado].” (BAKHTIN, 1995, p. 113) 

Foucault, por sua vez, apresenta o conceito de enunciado, associando-o ao de função 

enunciativa e de discurso, este último entendido como um conjunto de enunciados que se 

apoiam em uma mesma função discursiva. 

 

Em seu modo de ser singular (nem inteiramente lingüístico, nem exclusiva-mente 
material) o enunciado é indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, 
proposição, ato de linguagem [...] Trata-se, antes, de uma função que se exerce 
verticalmente, em relação às diversas unidades, e que permite dizer, a propósito de 
uma série de signos, se elas estão aí presentes ou não. [...] Não é, pois, uma estrutura 
[...]; é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos [...]. Não 
é, em si mesmo, uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de 
estruturas e unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos 
concretos, no tempo e no espaço (FOUCAULT, 2004a, p. 97-98). 

 
Assim entendidos, percebe-se que os enunciados são instáveis, configuram-se como 

objeto de luta, regulados por uma ordem do dizível, definida no interior das relações sociais e 

políticas. 

Em princípio, Foucault identifica quatro elementos básicos na composição de um 

enunciado: 

1) a referência a algo que identificamos (o referente); 

2) o fato de ter um sujeito, alguém que pode efetivamente afirmar o que está sendo dito; 
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3) o fato de o enunciado não existir isolado, mas sempre em associação e em correlação 

com outros enunciados, do mesmo discurso; 

4) a materialidade do enunciado, as formas muito concretas com que ele aparece. 

Quando enunciados são analisados, então, identifica-se a formação discursiva a eles 

relacionada, o que permite localizar os objetos do saber que surgem nos acontecimentos, em 

uma exterioridade, e revelar as transformações que os objetos sofrem quando se realizam, por 

estarem integrados às relações entre os sujeitos. 

Assim sendo, se um mesmo enunciado for utilizado em contextos diferentes, assumirá 

sentidos diversos, pois as relações estabelecidas em cada lugar social determinam as 

significações e o estatuto dos objetos de saber. Ou seja, esses objetos dependem da formação 

discursiva que estabelece o domínio em que devem ser formulados e o status social que pode 

ser atribuído a eles. 

O objeto de saber nasce, então, da “trama do discurso”, das relações discursivas, por 

isso nunca existe a priori, nunca está pronto, depende das circunstâncias para se tornar um 

ato. Condições discursivas e não discursivas são combinadas na produção dos discursos, o 

que determina como irão se relacionar, diferenciar ou associar a certos campos do saber. 

Como o discurso tem um suporte histórico, institucional, e configura-se como uma 

materialidade, o sujeito do discurso não é alguém que realiza um ato de fala, nem é um autor 

ou o sujeito de uma proposição, ele é aquele que pode usar um determinado enunciado, 

devido ao lugar institucional que ocupa ou devido à autoridade conquistada pela competência 

técnica. Dessa forma, torna-se evidente a relação que as práticas discursivas possuem com 

outras práticas sociais, culturais ou econômicas. 

Pelo que foi visto até aqui, torna-se evidente que tanto para Bakhtin quanto para 

Foucault o discurso tem um papel central e apresenta-se imbricado ao conceito de enunciado, 

que não está limitado às situações imediatas de enunciação. Em ambos identifica-se a 
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preocupação em adotar o discurso como objeto de estudo da linguagem, por permitir analisar 

o jogo interacional estabelecido entre os sujeitos.  

Nesse jogo de interações verbais, vemos que não cabe mais a noção de um sujeito 

absoluto e estável, associada à ideia cartesiana de indivíduo totalizado e interiorizado, mas 

necessitamos adotar a noção de que o sujeito é uma construção humana, marcada por um 

tempo, um espaço e por concepções elaboradas por certos grupos sociais, por isso a visão de 

sujeito universal só foi coerente e unificada em um determinado período da história humana. 

Diante disso, a ideia de “eu” entra em crise, por isso alguns pensadores chegaram a 

afirmar a “morte do sujeito”. Deixando os radicalismos à parte, o que interessa marcar neste 

trabalho é que a voz do sujeito da contemporaneidade revela um lugar social, que expressa um 

conjunto de outras vozes constitutivas e integrantes desse espaço-tempo. 

Também é importante marcar que no lugar de uma única imagem de “eu”  

 
proliferam novas imagens de subjetividade: como socialmente construída; como 
dialógica; como inscrita na superfície do corpo; como espacializada; descentrada; 
múltipla, nômade; como o resultado de práticas episódicas de auto-exposição, em 
locais e épocas particulares (ROSE, 2001, p. 139-140). 

 
Contudo, não podemos esquecer que tal sujeito está sempre envolvido em processos 

de significação, o que possibilita análises por meio das quais é possível apreendê-lo e 

entendê-lo não como causa ou origem do discurso, mas como efeito discursivo. Assim sendo, 

o sujeito torna-se parte integrante do que venha a ser explicado e, como a própria raiz latina 

indica30, está submetido a práticas sociais, discursivas e de subjetivação, nas quais os seres 

humanos estabelecem relações com os outros e também consigo mesmo. 

Por ser projetado em um tempo e espaço orientado socialmente, o sujeito situa o seu 

discurso em relação aos discursos do outro. Outro que envolve não só o seu interlocutor para 

                                                 
30 A etimologia da palavra sujeito remete-nos a subjectum, particípio passado de subjicere (sub-jacere), que 

significa lançado sob, posto em baixo, submetido, subordinado. 
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quem planeja seu texto e ajusta sua fala, mas que também envolve outros discursos 

historicamente já constituídos e que emergem em seu dizer. 

Nesse sentido, quando analisamos um enunciado, mais do que entender o conteúdo 

que foi dito, podemos identificar a posição que um sujeito ocupa em relação a outros sujeitos 

e em relação às formações discursivas vigentes e válidas por certa coletividade. 

Ao analisar um discurso – mesmo que o documento considerado seja a reprodução 
de um simples ato de fala individual –, não estamos diante da manifestação de um 
sujeito, mas sim nos defrontamos com um lugar de sua dispersão e de sua 
descontinuidade, já que o sujeito da linguagem não é um sujeito em si, idealizado, 
essencial, origem inarredável do sentido: ele é ao mesmo tempo falante e falado, 
porque através dele outros ditos se dizem (FISCHER, 2001, p. 207). 

 
Então, para compreender o sujeito discursivo, precisaremos procurar identificar a 

conjuntura sócio-histórica no qual se insere e as vozes sociais que se fazem presentes em sua 

voz. Isso nos remete ao conceito bakhtiniano de polifonia – que se refere às diferentes vozes 

que integram os discursos – e de dialogia – que se refere às relações que se estabelecem entre 

o eu e o outro nos processos discursivos –, que apontam a natureza heterogênea constitutiva 

da linguagem e da ação humanas. 

Embora distantes no tempo e no espaço, Bakhtin e Foucault são filósofos que buscaram 

apreender o mundo em seus sentidos mais amplos, que assumem posições desafiadoras ainda 

hoje e que não poderiam ser classificados apenas como cientistas, ou seja, como indivíduos 

mais preocupados em desenvolver uma racionalidade que procurasse ver o mundo como uma 

objetividade calculável capaz de ser examinada em detalhes, predeterminada e controlada, por 

isso nossa opção em integrar ambos no entendimento dos sujeitos quando em interação 

enunciativa. 

Segundo Faraco (2006, p. 34ss), a obra de Bakhtin revela as visões profundas de um 

pensador que não se prendeu à estreita esteira da positividade e da modelização formal, mas que 

utilizou um modo de pensar mais globalizante, por isso pode ser mais eclético, livre e até 

excêntrico, transcendendo as fronteiras de disciplinas e metodologias rigidamente estabelecidas.  
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Dreyfus e Rabinow (1995, p. XXII), por sua vez, afirmam que, ao realizar um 

diagnóstico geral de nossa situação atual, Foucault desenvolveu uma reflexão filosófica que 

estabeleceu relações com o estruturalismo, com a fenomenologia e hermenêutica, sem deixar de 

lado uma escrupulosa atenção ao detalhe empírico. Assim, mesmo não instituindo uma 

metodologia rígida, procura analisar a realidade a partir da difusão, dispersão, complexidade, 

contingência e superposição das práticas sociais, não chegando, contudo, a uma síntese que 

certamente seria distorcida e que poderia ser potencialmente perigosa.  

Por integrarem um pequeno grupo de intelectuais capaz de discutir questões teóricas 

relacionadas a diferentes áreas de conhecimento, como a filosofia, a história, os estudos sobre a 

linguagem, a estética, a literatura e as artes em geral, analisar a noção de sujeito na perspectiva 

de ambos torna-se uma tarefa exigente e desafiadora.  

Ambos perceberam que a tensão entre o eu e o outro, nos discursos, indica 

simultaneamente a dispersão do sujeito e as formas de sua integridade. Enquanto, por um 

lado, a heterogeneidade discursiva mostra o quanto estamos interligados, somos 

interdependentes e não permanecemos idênticos, pois falamos e somos falados 

simultaneamente, o que torna cada um provisoriamente um; por outro, a existência de 

regularidades nos modos de dizer e de viver, dentro das quais um conjunto de sujeitos se 

reconhece, estabelecem fronteiras para as práticas discursivas e limites que garantem certa 

integridade e ordem social. 

Como as palavras não são mais as marcas das próprias coisas, mas signos, ou seja, 

representações de ideias ou imagens, possuem em si um “poder representativo”: cada signo é 

uma representação que se liga a outras representações e que representa em si mesma essa 

relação. Por isso não consideraremos que nosso trabalho será o de descobrir a opacidade 

contida nos dizeres, mas o de analisar o encadeamento que se dá quando os signos, as 

imagens de mundo representadas, são enunciados de alguma maneira. 
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Com base nas reflexões de Foucault (s/d, p. 13), o homem, isto é, o sujeito é o local 

onde se entrecruzam o desconhecido e o impensado, o conhecido e o pensamento; por isso, 

paradoxalmente, surge como um ser perpassado por domínios que ele não pode compreender 

plenamente e também como ser dotado de uma inteligibilidade capaz de aumentar 

gradativamente o espaço do que se pode esclarecer. 

Quando Bakhtin enfatiza a inter-relação constitutiva do eu com o outro, propõe uma 

integração entre a consciência individual e as relações sociais, entre a percepção do mundo 

natural e a construção do mundo social, de forma ativa e intencional. O sujeito individual, não 

subjetivo nem psicológico, é influenciado pelo outro, mas também altera e ressignifica o 

mundo objetivo. Dessa maneira, sujeito e mundo são compreendidos como construções 

sociais, historicamente marcadas pelas ações da coletividade humana.  

Sendo um eu para-si (influência heideggeriana) a “condição para a formação da 

identidade, é também um eu para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano 

relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido”. Essa definição do eu a partir do outro 

é a condição que determina o não acabamento constitutivo do Ser (SOBRAL, 2005a, p. 22). 

Na vida não nos interessa o todo do homem mas apenas alguns de seus atos com os 
quais operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou outra. [...] O que 
na vida, na cognição e no ato chamamos de objeto definido só adquire 
determinidade na nossa relação com ele: é nossa relação que define o objeto e sua 
estrutura e não o contrário; só onde a relação se torna aleatória de nossa parte, meio 
caprichosa, e nos afastamos da nossa relação de princípio com as coisas e com o 
mundo, a determinidade do objeto resiste a nós como algo estranho e independente e 
começa a desagregar-se, e nós mesmos ficamos sujeitos ao domínio do aleatório, 
perdemos a nós mesmos e perdemos também a determinidade estável do mundo 
(BAKHTIN, 2003, p. 4). 

 
Como o sujeito não é um fantoche das relações sociais, mas alguém que organiza 

discursos, que se responsabiliza por seus atos e que responde ao outro, “o sujeito sabe do 

outro o que este não pode saber de si mesmo, ao tempo em que depende do outro para saber o 

que ele mesmo não pode saber de si” (SOBRAL, 2005a, p. 24).  



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  110 
 

 

Dessa forma, o sujeito assume o papel de mediador entre as significações sociais 

possíveis e os enunciados que profere em situações específicas. Tal ênfase no aspecto situado 

e irrepetível dos atos, contudo, não nega os elementos repetíveis, constantes, da estrutura 

processual dos atos humanos, que se configura como a base da possibilidade de generalização 

a partir do específico: “todo enunciado cria o novo, mas só o pode fazer a partir do já 

existente” (SOBRAL, 2005a, p. 25). 

Em síntese, o sujeito para Bakhtin é um ser que tem identidade situada e fluida, mas 

age em esferas concretas; que responde por seus atos (ato responsível ou ético), assumindo o 

papel de agente social; que sofre coerções em suas relações sociais, por isso está em 

permanente tensão na sociedade, e que se articula ideologicamente, posto que não é indefeso 

nem está submetido ao ambiente histórico e social. 

Já para Foucault a problemática do sujeito aparece anunciada nas obras classificadas 

como pertencentes à fase arqueológica, mas se delineia melhor na fase genealógica, 

constituída pelos últimos trabalhos, que visa diagnosticar e compreender o significado das 

práticas sociais a partir de seu interior.  

Parte-se da noção de que o sujeito não é um dado preexistente, pertencente a 

continuidades irrefletidas, mas algo constituído no espaço – concebido como o produto de 

práticas estáveis e como o campo de realização dessas práticas –, e no tempo vivido. Por estar 

inserido em relações conflituosas ou harmônicas, os sujeitos aparecem em um campo de 

batalha no qual desempenham papéis específicos e assumem a tarefa de inventar e construir o 

que devem ser. 

Na verdade, Foucault recusa tanto a noção de um sujeito transcendental ou psicológico 

ao reafirmar que o sujeito não pode ser entendido como meio organizador e unificador de um 

determinado grupo de enunciados quanto a de um sujeito portador de uma essência 

transistórica ou transcultural, visto que considera haver diferentes formas de subjetividade. 
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O sujeito é necessariamente situado e dependente das circunstâncias. Distanciando-se 

do eixo consciência-conhecimento-ciência, Foucault percorre o eixo prática discursiva-saber-

ciência, “que se encontra livre da subjetividade, seja enquanto atividade transcendental seja 

enquanto consciência empírica”. Nesse sentido, o indivíduo moderno será definido como 

“produto de uma tecnologia, constituído enquanto objeto de saber e resultado das relações de 

poder, marcado pela docilidade e utilidade que justificam o processo de sua constituição”. Ele 

vai sendo delineado como produto de uma disciplina que fabrica indivíduos (FOUCAULT, 

2004a, p. 205). 

A realidade concreta do corpo que percebemos é, então, atingida pelos defeitos da 

lógica, é refutada e impossível, mas também é suficientemente impertinente para se comportar 

como se fosse real. O corpo também está diretamente mergulhado num campo político, como 

foi apresentado na obra Vigiar e Punir, pois as relações de poder operam sobre ele de 

imediato. Tais relações investem nele, marcam-no, preparam-no, suplicam-no, forçam-no ao 

trabalho, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe signos. Ao mostrar que a tecnologia do corpo 

– o cruzamento das relações entre poder, saber e corpo – não pode ser encontrada numa única 

instituição, Foucault recusa as categorias sociológicas usuais e inaugura a reflexão sobre as 

tecnologias de subjetivação. 

O trabalho que se propõe, ao investigar o sujeito, é o de “deciframento” do significado 

das práticas sociais. Isso requer assumir que a teoria tem um papel essencial na confrontação 

das práticas historicamente organizadas porque favorece o diagnóstico e o entendimento dos 

objetos humanos fabricados pelos sujeitos, bem como a análise das continuidades das práticas 

culturais. 

Diante desse quadro, conclui-se que o sujeito é complexo, frágil, de quem é difícil 

falar e que só pode ser realmente identificado pelos enunciados que produz em relação a 

tantos outros. Portanto, o investigador que atua nas ciências sociais não é um mero espectador 
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desligado dos monumentos discursivos mudos. Ele compreende e tematiza o fato de que ele 

mesmo, como qualquer outro investigador, está envolvido nas práticas sociais que analisa e é, 

em parte, por elas produzido. Dessa forma, “Foucault introduz a genealogia como um método 

de diagnosticar e compreender o significado das práticas sociais a partir de seu próprio 

interior” (DREYFUS, 1995, p. 115). 

No encerramento desta parte, torna-se imprescindível marcar que as convergências em 

torno do sujeito dizem respeito à negação de uma concepção transcendental e isolada das 

relações interpessoais. Bakhtin e Foucault reconhecem na ação humana a necessidade de 

contraste com relação aos outros sujeitos, ou seja, partem do princípio de que o vir-a-ser, 

tanto do indivíduo quanto do sentido, está fundado na diferença, como foi destacado 

anteriormente. Negam o sujeito como entidade portadora de uma essência perene, por 

reconhecerem que ele se constitui a cada instante, por meio de relações sociais. 

Bakhtin, por seu lado, constrói uma arquitetônica que distingue o autor e o mundo de 

uma obra do autor e mundo empíricos, mas declara que o “agir do sujeito é um conhecer em 

vários planos que une processo (o agir no mundo), produto (a teorização) e valoração (o 

estético) nos termos de sua responsabilidade inalienável de sujeito humano”.  

Devido a essa responsabilidade, que garante a unidade interior dos elementos 

constitutivos da pessoa humana, os elementos constituintes unidos no tempo e no espaço são 

articulados internamente, tornam-se interligados e não alheios uns aos outros. O todo, que 

pode ser construído pelo sujeito, cria um mundo acabado, no qual o outro também é visto 

como uma totalidade (SOBRAL, 2005b, p. 110ss) 

As diferenças entre esses dois pensadores estão fundamentalmente centradas nas 

posições foucaultianas ligadas às estratégias e relações de poder, às tecnologias disciplinares e 

ao reconhecimento de um sujeito de desejo (na última fase de suas obras). Foucault reconhece 

ser possível introduzir efeitos de verdade num discurso e fabricar realidades, que fazem 
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sentido no interior de “jogos de verdade” estabelecidos pelas relações sociais, históricas e 

políticas. 

Nesse sentido, as formas de constituição do sujeito seguiriam procedimentos de uma 

ética apoiada na reflexão sobre si. A ética é a própria relação consigo mesmo, por isso fazer a 

história da moral é fazer a história da subjetivação em função das técnicas de si. Em suma, “o 

que interessa a Foucault é fazer uma genealogia da ética, uma genealogia da relação consigo 

mesmo, e não uma genealogia dos códigos morais ou dos atos” (FONSECA, 2003, p. 107). 

Após longa análise de diferentes processos históricos, Foucault conclui que o exame e 

a confissão são as principais tecnologias para as ciências subjetivantes. As tecnologias 

normatizadoras têm uma estrutura quase idêntica. Elas operam estabelecendo uma definição 

comum de objetivos e procedimentos, que tomam a forma de manifestos e, ainda mais 

autoritariamente, reúnem exemplos de como um domínio bem ordenado de atividade humana 

deveria ser organizado. Resta aos sujeitos, então, prosseguir em direção a uma nova economia 

das relações de poder: usar a resistência como um catalisador químico de modo a esclarecer as 

relações de poder, localizar sua posição, descobrir seu ponto de aplicação e os métodos 

utilizados. O objetivo principal das lutas é atacar, não tanto “tal ou tal” instituição de poder ou 

grupo ou elite ou classe, mas, antes, uma técnica, uma forma de poder (DREYFUS, 1995). 
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2.3 CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS DISCURSIVAS NAS PRÁTICAS 

ESCOLARES 

Educação é obra coletiva, onde não cabe paciente, ouvinte, espectador.  

É intrinsecamente aprender a aprender, saber pensar, para melhor intervir. 

Pedro Demo 

 

A noção de competência, tão comum em nossos dias, em vários campos do saber, 

apresenta-se como um conceito controverso que requer aprofundamento e posicionamento 

teórico-ideológico. Como o termo competência, na área de linguagem, remete 

necessariamente aos trabalhos de Chomsky (1980), durante muito tempo foi recusado pelos 

pesquisadores que buscavam integrar perspectivas comunicativas e sociolinguísticas. 

É certo que, para Chomsky, o termo competência e performance estão associados a 

um falante-ouvinte ideal e aproximam-se dos conceitos saussureanos de langue e parole, ou 

seja, competência diz respeito ao conhecimento da língua (conhecimento homogêneo e 

internalizado) e performance, ao uso da língua (conhecimento historicamente construído), 

havendo, portanto, uma distinção entre a natureza da linguagem e as características da 

linguagem na vida real. 

Na abordagem chomskyana, ao serem entendidas como estruturas linguísticas lógicas, 

baseadas em regras de transformação básicas (acréscimo, decréscimo ou mudança de posição 

de certos elementos) − inatas em cada indivíduo (considerado um falante-ouvinte ideal) que 

pertence a uma comunidade de fala totalmente homogênea −, para a expressão de 

significados, as competências tornam-se independentes dos erros que por vezes cometemos no 

dia-a-dia, que estão no âmbito da performance, pois estão ligadas aos princípios altamente 

abstratos e constitutivos da linguagem. 
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Ao se comparar frases de sujeitos em desenvolvimento com as produzidas por adultos, 

percebe-se que não ocorrem apenas imitações, pois o discurso da criança baseia-se em “leis” 

que constituem uma gramática inata. Pouco a pouco, mesmo que pratique frases curtas e 

gramaticalmente incompletas, ela passa a desenvolver um sistema próprio de regras 

subjacentes às suas elocuções e, apesar das imperfeições de desempenho, demonstra 

competência linguística. 

Assim sendo, a competência é de natureza biológica, isto é, está inscrita no potencial 

genético do sujeito; é um conhecimento formal (puramente sintático), independente dos 

conhecimentos de ordem pragmática ou que estejam relacionados aos contextos; emerge por 

meio de um processo de maturação do sistema nervoso; aplica-se às frases e não concerne a 

atitudes relativas aos textos ou aos discursos. Dessa forma, a competência, entendida como 

gramática internalizada, representava um modelo linguístico-psicológico. 

No entanto, desde os questionamentos de Dell Hymes, na década de 60, o termo 

competência recebeu a qualificação de comunicativa e passou a incluir o conjunto inteiro de 

conhecimentos – linguísticos, psicolinguísticos, sociolinguísticos e pragmáticos –, e as 

habilidades que os falantes devem desenvolver nas atividades sociais. 

A ideia de Dell Hymes era a de que nós vivemos num mundo do mesmo modo que nos 

relacionamos com as questões linguísticas deste mundo. Sua tentativa era desenvolver uma 

linguística útil, ancorada na percepção de que os problemas teóricos e práticos pareciam 

convergir. 

Essa mudança de visão contribuiu para a transformação da visão chomskyana da 

gramática, que passou a representar apenas um dos modos de organização da língua, não o 

único nem o fundamental. Visando ampliar essa reflexão, Baltar (2003, p. 16) salienta que as 

comunidades se distinguem pelos modos de desenvolvimento do potencial inerente aos sistemas 

linguísticos, por isso a língua é o que aqueles que a falam podem fazer de seu uso, de acordo 
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com as ocasiões e os objetivos de usá-la, e se distinguem também por seus sistemas de valores e 

de crenças que são manifestos pela linguagem e têm papel fundamental em suas vidas.  

 
Um falante de uma comunidade lingüística possui um saber tocante a todos os 
aspectos do sistema de comunicação de que dispõe. Ele manifesta este saber quando 
interpreta e avalia a conduta de seu interlocutor e de si próprio. Neste sentido pode-
se admitir a equação saber = competência, mas, normalmente, competência vai além 
do saber. Poderia ser um termo genérico para designar as capacidades dos 
indivíduos. Se a competência inclui o saber, ela inclui também uma capacidade de 
utilizar este saber, de mobilizar e colocar em prática este saber. Segundo Bronckart, 
este conjunto de capacidades pode ser denominado de domínio da língua ou manejo 
da língua (BALTAR, 2003, p. 18). 

 

Embora a definição do termo competência seja bastante divergente, devido às inúmeras 

significações que circulam na área da psicologia, da linguística, da administração, entre outras, 

é importante marcar que há um intenso debate em torno das demandas educacionais e 

profissionais atuais e futuras, o que tem exigido pensar nos modelos de competências 

adequados à formação dos sujeitos, ao mundo do trabalho e à vida cotidiana dos tempos atuais. 

É certo que na Pedagogia o termo competência está associado ao cognitivismo31 e 

influencia a organização de currículos em diferentes partes do mundo, pois está passando por 

um processo de renovação. Como, para as ciências cognitivas, “a normatização de 

competências é definida com base nos resultados de aprendizagem e pelo desempenho dos 

indivíduos diante de problemas e dificuldades enfrentados” (SILVA, 2008, p. 69), a 

mediação, entendida como o conjunto de práticas de apreensão de conhecimentos e de 

motivação pessoal, assume um papel de destaque e direciona-se, fundamentalmente, aos que 

têm menor desempenho, visando à ampliação das competências individuais. 

Particularmente no Brasil, a noção que vem sendo mais utilizada na área da educação 

é a desenvolvida pelo sociólogo suíço Philippe Perrenoud, ao propor a organização de um 

currículo por competências como forma para enfrentar o fracasso escolar. 

                                                 
31 Corrente teórica dominante nas ciências da cognição da atualidade, cuja origem remonta aos projetos de 

produção da inteligência artificial. 
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Ao observar que dentro da escola as desigualdades sociais são transformadas em 

desigualdades de aprendizagem, Perrenoud se dedica a apontar quais fatores têm limitado a 

obtenção de êxito escolar por parte de todos os aprendizes, e como isso pode ser superado. 

Apesar do caráter polissêmico e multifacetado, a noção de competência é entendida 

como a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, que se apoia em 

conhecimentos específicos, mas não se limita a eles. Assim sendo, a competência acaba 

revelando a capacidade de gestão de situações cotidianas, o que requer ações concretas que 

integrem saber, poder, várias habilidades e esquemas mentais de regulação32. 

Então, quando o sujeito é capaz de acionar eficazmente os esquemas requeridos pelas 

situações que se diferenciam pelo grau de complexidade, revela uma competência que deriva 

do equilíbrio das estruturas cognitivas, obtido por meio dos processos de acomodação e 

assimilação, realizado por todo organismo, quando interage com o meio. 

Como vimos, ao longo das últimas décadas, uma corrente de psicólogos cognitivistas 

generalizou a noção de competência a atitudes ligadas ao sujeito em todos os seus domínios, o 

que gerou a compreensão de que todos os seres humanos podem possuir estruturas mentais ou 

esquemas que favoreçam o entendimento e a memorização de certos gêneros textuais, sem 

deixar de lado a participação dos sujeitos em comunidades linguísticas, que estimulam a 

aplicação de recursos da fala/escrita em meios sociocomunicativos.  

Dessa forma, o sujeito coloca em uso modelos de conhecimentos implícitos, que 

respeitam uma lógica estruturada de organização dos conteúdos, cujas regras determinam a 

estrutura sequencial das proposições do texto (superestrutura), e estabelece um diálogo direto 

ou indireto com o(s) interlocutor(es) com quem se relaciona. 

                                                 
32 “A principal noção piagetiana que sustenta a ideia de que se trata de uma teoria de competência é a de 

esquemas de regulação. (...) Esquemas, segundo Piaget, é aquilo que é transferível, diferenciado ou 
generalizável de uma situação para outra; aquilo que é incorporado em uma ação nova, advindo de uma 
situação passada” (SILVA, 2008:44). 
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Em Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 102), vê-se que, para Charaudeau, há três tipos 

principais de competência: a situacional, que se vincula às trocas, às finalidades, aos propósitos e 

às circunstâncias do jogo interacional; a discursiva, que aponta a aptidão do sujeito para 

manipular-reconhecer os procedimentos da encenação discursiva, que reúnem as coerções, as 

crenças e os saberes, implicando certos posicionamentos; a semiolinguística, que orienta a escolha 

dos signos, das combinações linguísticas, enfim, das formas de constituição dos sentidos. 

Para Maingueneau, que transportou a noção de competência para o plano dos modelos 

disponíveis na sociedade, a noção de competência discursiva está ligada às regras de 

formação do discurso na consciência individual, mas se mantém subordinada a uma 

consciência interdiscursiva. Cada sujeito, de maneira ilimitada, produz sucessiva e até 

simultaneamente enunciados que decorrem de várias formações discursivas, incluindo a 

própria, por isso realiza uma prática interdiscursiva, como um pastiche, que também se 

relaciona ao conjunto de parâmetros do discurso, ligados aos conteúdos e aos gêneros, que 

estabelecem diferentes exigências. 

Como os gêneros textuais são elaborados por um determinado grupo social em certo 

momento histórico, investigar as competências discursivas é explicitar as capacidades de 

linguagem, entre as quais se encontram as capacidades argumentativas, que possibilitam a 

adaptação do sujeito a situações específicas de uso. 

A concepção de gênero permitiu superar, por exemplo, os limites das pesquisas 

desenvolvimentistas, realizadas tanto por Schneuwly e outros, em 1988, quanto por Dolz, em 

1990, com experimentos que partiam da noção chomskyana de competência e que apontavam 

defasagens importantes com relação ao domínio dos diferentes gêneros do discurso, no que 

tange à capacidade de planificação, de utilização apropriada de unidades linguísticas, como os 

tempos verbais, as anáforas, os organizadores textuais.  
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As capacidades de linguagem estão relacionadas ao que é necessário saber e fazer 

tanto na produção quanto na compreensão de um determinado gênero do discurso, como foi 

definido por Bakhtin (2003, p. 282-286). Estão estritamente ligadas às atividades humanas, 

isto é, às estruturas materiais e simbólicas que se orientam de acordo com determinadas 

finalidades individuais ou de grupo. 

Como as atividades são objetos das ações humanas que estruturam o agir e as 

representações de um ser singular, em associação com as intenções, com os objetivos e com 

as razões para a ação, estabelecem modalidades e condições de participação diante das mais 

variadas situações. 

Partindo dessa concepção, uma atividade linguageira33 é entendida como uma 

estrutura de condução, prática não abstrata, que possibilita a produção, compreensão, 

interpretação e/ou memorização de um conjunto organizado de enunciados orais ou escritos. 

Essa noção designa, portanto, uma unidade comportamental ou psicológica que se associa 

diretamente às unidades linguísticas constitutivas de um texto, tomadas como modalidades 

instrumentais de realização da ação linguageira, que se estrutura em três níveis hierárquicos. 

O primeiro nível, mais geral, indica que a ação de produção linguageira é definida por 

seu contexto, que se constitui pelas representações elaboradas por alguém inserido em um 

lugar físico e social, e pelo conteúdo referencial, constituídos pelas representações de mundo 

que alguém precisa mobilizar. 

O segundo, revela que a pessoa escolherá um tipo de discurso com vistas à eficácia 

que pretende obter em uma situação de interação. Os tipos de discursos, ou melhor, os 

gêneros discursivos (conversação, narração, discurso teórico, etc.) são formas sócio-históricas 

de estruturação de enunciados que se caracterizam por um modo específico de planificação do 

                                                 
33 Cf. Bronckart (1985), atividade linguageira é uma superatividade motivada pelas necessidades de 

comunicação, representação, articulada com outras formas de comunicação não verbal que ocorre em zonas de 
cooperação social, os lugares sociais. 
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conteúdo referencial e pela mobilização de paradigmas de unidades linguísticas, mais ou 

menos específicas, de acordo com as exigências do gênero. 

Por fim, é importante marcar que no terceiro nível o texto efetivamente produzido 

revelará características singulares ligadas àquele que o emitiu, pois são realizadas escolhas 

entre os diferentes procedimentos de textualização, que irão conferir um valor determinado às 

unidades linguísticas utilizadas. As escolhas efetuadas resultam de operações psicolinguísticas 

complexas, que combinam padrões psicológicos com parâmetros de ação linguageira: 

processos implicados na representação do contexto social, do contexto físico e do conteúdo 

referencial, além de traduzir linguisticamente, em elementos lexicais ou morfossintáticos, as 

intenções comunicativas. 

As capacidades de linguagem se desenvolvem, então, tanto em situações naturais (no 

meio familiar, por exemplo) quanto em situações formais (no meio escolar, acadêmico, etc.), 

por meio de um mecanismo de apropriação de modelos discursivos já estabelecidos na 

sociedade, que irá constituir um repertório de saberes discursivos e de ação, ligados às 

diversas instituições sociais.  

Podemos distinguir três ordens de capacidades de linguagem, ou seja, de atitudes 

requeridas para a produção de um texto em uma determinada situação de interação. Uma 

ligada à atitude de adaptar a produção linguageira às características do contexto e do conteúdo 

referencial (capacidade de ação), outra que permite mobilizar os modelos discursivos 

pertinentes a uma ação específica (capacidade discursiva) e uma terceira que possibilita 

utilizar as múltiplas operações psicolinguísticas requeridas para a produção de um discurso 

particular (capacidade linguístico-discursiva). 

 As capacidades de ação permitem adaptar a produção linguística às estruturas de 

interação, apreendidas desde os primeiros anos de vida da criança, e às características específicas 

do gênero de referência, considerando também as diversas representações que o indivíduo tem do 
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ambiente físico, do lugar social e dos diversos valores sociais ligados aos gêneros discursivos, por 

meio da construção de significações ligadas às inúmeras ações humanas. 

Já as capacidades discursivas estão relacionadas aos segmentos de texto que fazem 

parte de um gênero discursivo específico e às escolhas quanto à organização de conteúdos, o 

que exige aprendizagens específicas ao longo da vida, enquanto que as capacidades linguístico-

discursivas englobam as operações de planificação, de estruturação temporal, a escolha dos 

itens lexicais que garantem a coesão e coerência textual e a organização das vozes enunciativas. 

Vimos até aqui que o termo capacidade reforça o conceito de competência – entendida 

em associação à noção de domínio e de utilização da língua –, à medida que diz respeito ao 

que os indivíduos podem fazer com os recursos linguísticos, o que não diz respeito apenas ao 

que possuem em comum no sistema da língua. 

Assim sendo, dentro do interacionismo sócio-discursivo proposto por Bronckart 

(1999), é a combinação das capacidades de ação com as capacidades discursivas e linguístico-

discursivas que possibilita desenvolver as capacidades argumentativas. 

Segundo Golder (1996, p. 144-146), as capacidades argumentativas são constituídas 

por dois processos básicos: o de sustentação (justificação) e o de negociação. 

A sustentação argumentativa se refere às garantias (justificativas) selecionadas para 

vincular o dado (proposição) à conclusão. Assim, é preciso que o enunciador conheça alguma 

das características de seu interlocutor para poder antecipar os valores, os interesses ou as 

representações que podem ser partilhadas. 

A negociação argumentativa se refere ao procedimento de abertura de “espaço” para 

que o interlocutor possa apresentar seus pontos de vista, o que possibilita o contato com ideias 

que poderão ser aproveitadas na produção de seus próprios enunciados. Esse processo pode 

ser realizado de várias maneiras e revela o posicionamento enunciativo adotado tanto em 

situações orais como escritas. 
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Ao analisar os textos que circulam na sociedade, percebemos que os processos de 

sustentação e negociação são utilizados em gêneros primários, de forma menos estruturada, 

mas, principalmente, em gêneros secundários, uma vez que aparecem em circunstâncias de 

comunicação cultural mais complexa, principalmente quando escritos (gêneros de caráter 

artístico, científico, etc.) (BAKHTIN,1997, p. 281), e não são controlados diretamente pela 

situação de produção, o que exige um certo distanciamento do objeto de aprendizagem, sem 

romper com as especificidades de cada contexto. 

Sustentação e negociação, então, poderiam ser tomadas como expressões do 

dialogismo, que supera a concepção da linguagem como um conjunto de atividades 

simbólicas que se realiza em um plano intrapsicológico e lógico, de acordo com um sistema 

de recodificação de representações cognitivas, que se realizam independente do domínio de 

recursos linguístico-discursivos, para representarem dimensões histórico-culturais da 

atividade humana (LEITÃO, 2007a). 

As formas e os processos propriamente humanos de pensamento e conhecimento 

surgem no âmbito das relações dialógicas cuja natureza é necessariamente sociossemiótica – 

constituídas pela linguagem e outros recursos semióticos culturalmente construídos. 

[As relações dialógicas] são profundamente originais e não podem reduzir-se a 
relações lógicas, ou lingüísticas, ou psicológicas, ou mecânicas, nem a nenhuma 
outra relação natural. É o novo tipo de relações semânticas, cujos membros só 
podem ser enunciados integrais (ou vistos como integrais ou potencialmente 
integrais), atrás dos quais estão (e nos quais exprimem a si mesmos) sujeitos do 
discurso reais ou potenciais, autores de tais enunciados. O diálogo real (a conversa 
do cotidiano, a discussão científica, a discussão política, etc.). A relação entre as 
réplicas de tal diálogo é o tipo mais externamente notório e simples de relações 
dialógicas. Contudo, as relações dialógicas não coincidem, de maneira nenhuma, 
com as relações entre as réplicas do diálogo real; são bem mais amplas, 
diversificadas e complexas. 
Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada 
sabem um sobre o outro, no confronto de sentidos revelam relações dialógicas se 
entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (BAKHTIN, 2003, p. 330-
331). 

 
Esse conceito é revisto na obra Problemas da Poética de Dostoievski, de Bakhtin 

(1997, p. 184), por meio de uma síntese que explica uma a uma as características das relações 

dialógicas: 
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• precisam se materializar em enunciados para que as posições do autor possam ser 

percebidas; 

• personificam toda enunciação; 

• são impossíveis sem relações lógicas e concreto-semânticas, mas não são redutíveis a 

elas, pois têm especificidade própria; 

• são possíveis não apenas entre enunciações integrais, pois o enfoque dialógico é 

aplicável a qualquer parte significante do enunciado; 

• podem penetrar o âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada se 

nela se chocam dialogicamente duas vozes; 

• são possíveis também entre os estilos de linguagem, os dialetos sociais, etc., desde que 

sejam entendidos como posições semânticas, como uma espécie de cosmovisão da 

linguagem; 

• são possíveis também com a sua própria enunciação como um todo, se de algum modo 

nós nos separamos das relações, como que limitamos ou desdobramos a nossa 

autoridade; 

• são possíveis também entre outros fenômenos conscientizados, desde que estes 

estejam expressos numa matéria sígnica, como imagens de outras artes. 

Nessa perspectiva, devido ao vínculo indissociável entre o signo e a constituição da 

consciência, os recursos de mediação semiótica disponíveis em uma sociedade cumprem o 

papel de organizar as funções psicológicas ao longo do desenvolvimento humano, e a 

argumentação assume o papel de uma modalidade específica de diálogo entre sujeitos que 

examinam e negociam percepções do mundo.  

Ao tomar a argumentação como uma forma específica de diálogo, retoma-se o 

conceito de interação verbal que considera as relações entre organismo-mundo, sujeito-
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sujeito, enunciado-enunciado, entre outras, que ocorrem na e pela linguagem, mesmo quando 

não se está face a face. 

Por ser uma atividade dialógica, verifica-se que a estrutura e o funcionamento da 

argumentação estão inevitavelmente afetados pelas características específicas das situações 

sociais em que se produz, por isso só pode ser compreendida e adequadamente investigada em 

relação às particularidades dos ambientes em que é produzida. Define-se, assim, como uma 

ação de linguagem que deve ser abordada também na perspectiva pragmática.  

Sendo dialógica, vê-se que a argumentação estabelece papéis ativos, interdependentes 

e mutuamente responsivos entre os interlocutores de apoio e de oposição a pontos de vista que 

se entrecruzam. 

Todo enunciado tem sempre um destinatário (de índole variada, graus variados de 
proximidade de concretude, de compreensibilidade, etc.), cuja compreensão 
responsiva o autor da obra de discurso procura e antecipa. Ele é o segundo (mais 
uma vez não em sentido aritmético). Contudo, além desse destinatário (segundo), o 
autor do enunciado propõe, com maior ou menor consciência, um supradestinatário 
superior (o terceiro), cuja compreensão responsiva absolutamente justa ele 
pressupõe quer na distância metafísica, quer no distante tempo histórico. [...] Em 
diferentes épocas e sob diferentes concepções de mundo, esse supradestinatário e 
sua compreensão responsiva idealmente verdadeira ganham diferentes expressões 
ideológicas concretas (BAKHTIN, 2003, p. 333). 

 
Como atividade simbólica, esse movimento indicaria a dimensão histórico-cultural e 

inerentemente dialógica do psiquismo humano. Assim sendo, as formas e os processos 

humanos de pensamento e conhecimento só surgiriam no âmbito das relações dialógicas, cuja 

natureza é necessariamente sociossemiótica, constituídas pela linguagem e outros recursos 

semióticos culturalmente construídos, como vimos anteriormente. 

Trata-se, neste ponto, de adotar neste trabalho uma epistemologia dialógica como 

marco de referência para o estudo das relações entre argumentação e processos de construção 

de pensamento. A argumentação passa a ser investigada como uma modalidade específica de 

diálogo, cujas divergências entre os pontos de vista são examinadas e negociadas. Assim 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  125 
 

 

concebida, consideraremos que sua estrutura e funcionamento estão inevitavelmente afetados 

pelas características particulares das situações sociais em que é produzida. 

A partir das observações de Leitão (2007a), então, consideraremos que as relações 

entre argumentação e processos de construção de conhecimentos podem ser resumidas da 

seguinte maneira: 

1) a argumentação é uma atividade social de natureza eminentemente discursiva que se 

realiza por meio da justificativa de pontos de vista; 

2) o jogo entre perspectivas contrárias tem como objetivo aumentar ou diminuir a 

aceitabilidade de um ponto de vista em questão; 

3) as vozes que constituem a argumentação, entendida como fenômeno dialógico, têm 

sua origem não só nos interlocutores presentes na situação imediata em que a 

argumentação é produzida, como também em uma multiplicidade de artefatos 

disponíveis na cultura; 

4) mesmo em situações de diálogo interior, diferentes vozes constituem o pensamento do 

sujeito que traz em si diversas impressões, influências, ideias, expectativas, etc.; 

Com muita freqüência, aliás, uma discussão com outrem não é mais do que um meio 
que utilizamos para nos esclarecer melhor. O acordo consigo mesmo é apenas um 
caso particular do acordo com os outros. Por isso, do nosso ponto de vista, é a 
análise da argumentação dirigida a outrem que nos fará compreender melhor a 
deliberação consigo mesmo, e não o inverso (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 1996, p. 46) 

  
5) a argumentação envolve um processo de negociação entre diferentes instâncias de 

enunciação que assumem os papéis dialéticos de proponente e de oponente. O papel 

básico do proponente é oferecer elementos que deem sustentação a um ponto de vista 

e resposta a críticas e perspectivas alternativas, propostas pelo oponente da discussão. 
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O oponente, por sua vez, coloca dúvidas na discussão, contra-argumentos e 

perspectivas alternativas que põem em cheque as posições do proponente34; 

6) o processo particular de negociação discursiva mobiliza operações específicas de 

raciocínio cuja semiotização no discurso se dá em forma de uma sequência das fases 

teórica e empiricamente distinguíveis; 

7) aceita-se, em geral, que a argumentação apresenta fases características: a formulação 

de um ponto de vista (tese), a apreciação de elementos que orientam a aceitação de um 

ponto de vista (elementos de apoio) e de elementos que restringem (contra-

argumentos) as possibilidades de sua aceitação, embora a forma como se 

conceitualizam as fases da argumentação varie entre as teorias de argumentação 

atualmente existentes. 

Vê-se, assim, que a ênfase na negociação estabelecida a partir de divergentes 

posicionamentos confere à argumentação uma dimensão epistêmica específica que a converte 

em um recurso privilegiado de mediação entre os processos de construção do conhecimento. 

Ao ser colocado em situações de confronto ou oposição, o indivíduo se coloca em dois níveis 

de atuação: 

a) exercita um processo de revisão e até de transformação de concepções acerca de 

objetos, fenômenos, ideias ou pessoas; 

b) exercita um processo de autorregulação do pensamento que leva o sujeito a refletir 

sobre os fundamentos e limites de suas próprias concepções sobre o mundo. 

A dimensão dialógica e discursiva presente nos momentos de confronto de 

perspectivas remete necessariamente à ação de produção de respostas, entendida em sentido 

                                                 
34 Nessa dinâmica tem lugar relações de poder que, na perspectiva de Foucault, podem ser definidas como um 

conjunto de relações abertas, mais ou menos coordenadas, desiguais e móveis, que se configuram como uma 
operação de tecnologias políticas que são evidenciadas no corpo social. “Se o poder não é uma coisa, nem o 
controle de um conjunto de instituições, nem a racionalidade escondida da história, então a tarefa da análise é 
identificar de que modo ele opera” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 202-203). 
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amplo, como definiu Bakhtin. Fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida à 

palavra do outro, buscando o sentido profundo daquilo que foi dito para ampliá-lo, é ao 

mesmo tempo responder ao outro e responder pelos próprios atos. 

O ato “responsível” e participativo resulta de um pensamento não-indiferente, aquele 
que não separa os vários momentos constituintes dos fenômenos, que admite não a 
exclusão “ou/ou” da dialética clássica, mas a inclusão “tanto/como” [...]. Dessa 
forma, o ato responsível envolve o conteúdo do ato, seu processo, e, unindo-os, a 
valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato, vinculada com o 
pensamento participativo (SOBRAL, 2005a, p. 21). 

 
Dessa forma, percebe-se que o sujeito não tem como negar responder às dúvidas, aos 

pontos de vista alternativos, aos contra-argumentos, pois essas são atividades inseparáveis da 

atividade dialógica. 

Ao fixar sua posição como um sujeito social, por meio de qualquer material 

linguístico, o enunciador é capaz de responder a outrem, isto é, de estabelecer com a palavra 

alheia relações de sentido, que geram significação responsiva, a partir do encontro de posições 

avaliativas (FARACO, 2006, p. 64). 

Segundo Meyer (2007, p. 29-30), em nossa vida diária, a todo momento somos uma 

pergunta para o outro, que precisa ser negociada. Na verdade, em uma perspectiva retórica, “o 

eu, o outro e o mundo são implicados em uma interrogação em que o outro é solicitado como 

auditório, como juiz e como interlocutor, posto que é instado a responder e a negociar”. 

Enfrentar uma oposição configura-se, então, como uma oportunidade de abertura para 

novos pontos de vista, ou seja, como um pré-requisito para que ocorram mudanças 

conceituais. Ao responder à oposição, o sujeito se coloca em um processo dialógico no qual 

posições contrárias se interrogam e desafiam mutuamente, incitando-o a novas formulações 

de suas posições. 

O que foi colocado até aqui indica que não existiriam estágios predefinidos de 

aquisição da capacidade argumentativa, embora Golder (1996, p. 164) tenha proposto uma 

classificação, como vemos a seguir, quando analisou textos argumentativos de alunos de 
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diferentes idades. Estudos diversos (CASTRO, 1996; BANKS-LEITE, 1996, 2007; 

ROSENBLAT, 1998; CITELLI, 2001; FISCHER, A. 2001; LEITÃO, 2000, 2001, 2006, entre 

outros) mostram, pelo contrário, que em situações reais de uso, as capacidades argumentativas 

são evidenciadas desde muito cedo e não seguem etapas rígidas para seu desenvolvimento.  

O trabalho realizado por Golder (1996) identifica cinco estágios de apropriação desses 

processos, que permitiriam compreender a evolução entre os textos de alunos mais novos em 

relação aos dos mais velhos: 

1- tomada de posição não argumentativa; 

2- posição é assumida mas não é sustentada por qualquer argumento; 

3- posição justificada por um único argumento; 

4- posição justificada por dois argumentos não ligados entre si (são autossuficientes); 

5- posição justificada por dois argumentos inter-relacionados. 

Segundo a autora, apenas as argumentações de nível 5 poderiam ser consideradas 

como argumentações verdadeiramente elaboradas, posto que conseguem fazer funcionar a 

dimensão dialógica da argumentação. Neste nível, a negociação passa a ser exercida como um 

procedimento útil para a superação das restrições e especificações que os argumentos isolados 

poderiam representar e ainda permite a troca de pontos de vista entre os interlocutores, que 

muitas vezes são apresentados de maneiras sutis e até por meio de pressupostos e 

subentendidos. 

É evidente que tais características se evidenciam claramente quando os sujeitos 

participam de situações dialógicas de confronto de posições, mas não haveria idade certa para 

o desenvolvimento de cada fase. 

Embora seja observável a existência de posicionamentos diferenciados em relação ao 

uso de argumentos, os dados empíricos analisados por Azevedo (2002) no presente trabalho 

não apontam necessariamente uma gradação.   
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Observamos repetidamente que, na construção do discurso, o pleno exercício da 

capacidade argumentativa inter-relaciona os sujeitos e evidencia o domínio de certos recursos 

linguísticos e as condições de produção do discurso, que poderá exigir elaborações mais 

complexas. 

Dessa forma, um ensino voltado para o desenvolvimento intencional de competências 

precisa ir além da mera transmissão de informações e propiciar o exercício de transferências de 

conhecimentos de uma situação para outra. Se os saberes escolares são trabalhados de maneira 

significativa e contextualizada, torna-se mais fácil relacionar pensamento e ação, mobilizar 

recursos e capacitar os sujeitos para os confrontos oriundos das situações reais da vida. 

Em um processo interativo, a dialogicidade contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento de competências e para a exploração de habilidades intelectuais. A 

compreensão, por exemplo, é ampliada pelas discriminações múltiplas, pela identificação e 

classificação das informações; já a aplicação se torna o procedimento principal para a 

transferência de aprendizagem e para a generalização de idéias, enquanto a análise e a síntese 

ocorrem a todo instante, por ser necessário selecionar e vincular informações cujos conteúdos 

e formatos são bem variados. Também verifica-se que o raciocínio lógico e o raciocínio 

hipotético-inferencial são frequentemente acionados na resolução de problemas e na avaliação 

das ações realizadas. 

Essas constatações apontam que há espaço na escola para ocorrer uma mudança 

qualitativa nos processos de aprendizagem. Mas, para que isso venha a acontecer, as aulas 

deverão favorecer o desenvolvimento da criatividade, da percepção visual, do senso de 

responsabilidade, da autoestima, da consciência crítica, da motivação pela pesquisa, do 

raciocínio lógico, da capacidade de concentração, comunicação e expressão, que se obtém 

quando há troca de ideias e cooperação entre educador e alunos (FREIRE, 1987). 
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2.4 EXERCÍCIO DA AUTORIA NO (USO) COTIDIANO DAS LINGUAGENS DOS 

SUJEITOS DO DISCURSO 

 

 As palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples instrumentos,  
são lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias, sabores:  

a escritura faz do saber uma festa.  

R. Barthes 
 

 
Desde a década de 60, muitas discussões ocorreram entre estudiosos da linguagem em 

torno do conceito de autor na área da literatura, nas ciências em geral e em outros campos da 

atuação humana. Isso porque naquele momento a abordagem conteudística do texto tornou-se 

insuficiente para descrever as relações complexas que ocorrem diariamente entre sujeitos e 

seus textos.  

A noção de sujeito tem sido adotada na teoria do conhecimento para se referir ao ser 

que possui consciência de si e do mundo. Entendida como atividade sensível e intelectual 

dotada de poder de análise, síntese e representação, ao sujeito estaria garantido o 

reconhecimento dos diferentes objetos e a atribuição de significações variadas a eles, 

permitindo assim a construção de sentidos, além do desenvolvimento da capacidade de 

reflexão acerca de si mesmo e do próprio ato de conhecimento (CHAUÍ, 1994, p. 118). 

Essa abordagem concebe o homem como um ser inteiro, consciente de seus 

pensamentos e atos, por isso tem controle sobre o que produz e é automaticamente vinculado 

ao produto de suas ações. Não resta dúvida de que existe uma pertença mútua entre autor e 

texto, mas este deixou de ser considerado um mero meio de expressão de pensamentos e 

ideias e passou a representar o espaço de possibilidades relacionais, que envolve escrita, 

sociedade, história e autor em um jogo de linguagem ininterrupto e vibrante. 
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Se o texto deixa de ser um conjunto de ideias do autor e torna-se o espaço para que o 

discurso se configure, para que as formas do dizer produzam sentidos a partir de diferentes 

condições, não será mais possível aceitar a existência de uma relação direta e natural entre 

forma e conteúdo, mas será necessário entender como no jogo de palavras o trabalho com o 

tecido dos significantes possibilita criar projeções, explosões, vibrações. 

Para tanto, resolvemos centrar essa discussão principalmente nas reflexões de Foucault 

(2002) e Bakhtin (1979/2003)35, que, a nosso ver, nos possibilita estudar a autoria em uma 

perspectiva dialógica, permitindo assim adotá-la como um princípio necessário a todo 

discurso, uma vez que todo texto é efeito discursivo (ORLANDI, 1996a, p. 61). 

Na visão de Bakhtin, explicitada na primeira parte de “O problema da personagem”, o 

homem é concebido como o centro organizador do conteúdo-forma da visão artística. Apenas 

o mundo da visão artística tem a possibilidade de ser um mundo organizado, ordenado e 

acabado independentemente do antedado36 e do sentido. Em torno do homem se tornam 

artisticamente significativos e concretos os elementos e todas as relações – de espaço, tempo e 

sentido –, criando assim uma realidade estética diferente da realidade cognitiva e ética (da 

realidade do ato, da realidade ética do acontecimento). 

Decorrente dessa distinção entre realidade e criação artística, observa-se existir uma 

diferença axiológica37 profunda, essencial e de princípio entre o eu e o outro. A consciência 

axiológica que tenho de mim e do outro está relacionada ao acontecimento do existir, já que a 

existência se apresenta à consciência viva como acontecimento e nela se orienta e vive 

eficazmente como acontecimento. 

                                                 
35 Embora só tenha sido publicado na Rússia, em 1979, o texto que serviu de base para as reflexões sobre o autor 

foi escrito na década de 20 e se trata de um texto de arquivo, ou seja, de anotações que não foram revistas nem 
concluídas pelo autor. 

36 No plano da atividade ética humana, Bakhtin distingue os objetos dados, imprevisíveis, que dependem das 
relações com o outro; dos objetos antedados, ou seja, idealizados previamente a partir de valores e princípios. 

37 O termo axiológico é utilizado para indicar posições relacionadas aos valores. 
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Assim sendo, as categorias de espaço, de tempo e de sentido na obra artística são 

enformadas e concluídas – diferentemente de como ocorre na vida –, constituindo o 

acabamento axiológico, cujos elementos são transgredientes38 à consciência ativa. 

A visão estética encontra sua expressão na arte, particularmente na criação artística 

verbalizada, cujos procedimentos estão condicionados pelo desígnio artístico basilar39 e pela 

natureza do dado material: a palavra, que se tem de adaptar para fins estéticos. A obra de arte, 

então, se define não como objeto de conhecimento puramente teórico, mas como 

acontecimento artístico vivo: momento significativo de um acontecimento único e singular do 

existir. 

Desse modo se define a posição do autor, portador do ato da visão artística e da 
criação no acontecimento do existir, único ponto em que, em linhas gerais, qualquer 
criação pode ser ponderável em termos sérios, significativos e responsáveis. O autor 
ocupa uma posição responsável no acontecimento do existir, opera com elementos 
desse acontecimento e por isso a sua obra também é um momento desse 
acontecimento (BAKHTIN, 2003, p. 175-176). 
 

Como todos os valores do mundo integram o objeto estético, é o conjunto amplamente 

vivenciado do existir, não apenas as palavras nem o material, que constrói o mundo concreto 

da obra artística. Na relação esteticamente criadora do mundo e da personagem, o artista é 

aquele que sabe ser ativo fora da vida, que necessita de um ativismo distanciado e de fora do 

sentido. “Encontrar o enfoque essencial à vida de fora dela – eis o objetivo do artista. Com 

isso o artista e a arte criam, em linhas gerais, uma visão absolutamente nova do mundo, uma 

imagem do mundo” (op. cit., 2003, p. 176). 

Percebe-se, assim, que a atividade estética reúne no sentido o mundo difuso e o 

condensa em uma imagem acabada e autossuficiente. “O ato estético dá à luz o existir em um 

novo plano axiológico do mundo, nascem um novo homem e um novo contexto axiológico – 

o plano do pensamento sobre o mundo humanizado” (op. cit., 2003, p. 177). 

                                                 
38 Bakhtin usa esse termo para indicar o que atravessa, excede, ultrapassa, transgride um limite. 
39 O desígnio artístico basilar é composto por três elementos: o conteúdo, o material e a forma. Definir o desígnio 

artístico e seu contexto é definir o mundo axiológico no qual se coloca e se realiza. 
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Por tudo isso, não se deve confundir o autor e o mundo com o autor e o mundo 

empíricos, posto que as pessoas e a vida são transformadas em autor, personagens e mundo 

discursivos, isto é, elementos pertencentes ao objeto estético. 

O autor deve, portanto, ficar na fronteira do mundo que ele cria como seu criador 

ativo, pois uma invasão destruiria a estabilidade estética. A posição do autor em relação ao 

mundo representado pode ser definida, então, pela maneira como representa a imagem 

externa, incluindo ou não elementos transgredientes, pelo grau de vivacidade, pelo 

entrelaçamento da personagem no mundo circundante, pelo nível de completude, pelo grau de 

tranquilidade e plasticidade da ação.  “Só quando se observam todas essas condições o mundo 

estético é sólido e se basta a si mesmo, coincide consigo mesmo na visão estética ativa que 

temos dele” (BAKHTIN, 2003, p. 177). 

Embora Bakhtin estivesse voltado para a criação literária, notamos um grande esforço 

por explicar um movimento linguístico que ultrapassa esse limite, chegando a toda expressão 

verbal humana, uma vez que em todo discurso há criação de uma nova realidade. 

Um ponto parcialmente divergente em relação às ideias que passaremos a tratar diz 

respeito ao conceito de sujeito. Mesmo sabendo que, para Bakhtin, a constituição do eu se dá 

entre outros eus, a noção de sujeito é corporificada e personificada, embora não se trate de 

uma singularidade absoluta (SOBRAL, 2005a, p. 19ss.) nem transcendental. Os sujeitos não 

são apenas seres biológicos nem empíricos, pois participam de contextos complexos, 

interdiscursivos, marcados por elementos sociais, históricos, etc., mas também não são 

fantoches das relações sociais e atuam como agentes, organizadores de discursos, 

responsáveis por seus atos e responsivos ao outro. 

Foucault, por sua vez, corrobora a negação de existência de sujeito como um dado 

preexistente, como essência perene e portadora de um sentido, presente indefinidamente na 

história (FONSECA, 2003, p. 14ss) e transcendental. Também reforça a ideia de que o sujeito 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  134 
 

 

é necessariamente situado e dependente, porém ainda irá recusar a ideia de que o sujeito 

possui uma consciência empírica, posto que os processos de subjetivação, que definem uma 

identidade determinada, estão relacionados aos modos de objetivação, que visam produzir 

sujeitos dóceis, úteis, marcados por um tempo e por uma forma específica de constituição. É 

necessário um espaço discursivo para que as realidades, inclusive dos sujeitos, sejam 

problematizadas e possam romper com as regularidades. 

Assim sendo, ao discutir a noção de autor, mesmo assumindo tratar-se de uma reflexão 

inacabada, Foucault procura corrigir algumas imprudências que teria cometido em As 

palavras e as coisas ao tentar analisar massas verbais, espécies de tecidos discursivos, como 

“história natural” ou “economia política”, sem considerar quase nada as características de 

outros textos ou de escritores, apesar de ter feito referências a eles em várias partes de sua 

obra.  

Realiza, na verdade, um esforço para encontrar as regras gerais responsáveis por um 

certo número de conceitos ou de teorias que pudessem ser encontradas nas obras alheias. 

Nesse sentido, não se preocupou com as “filiações” entre os autores, mas apenas buscou 

identificar as condições de funcionamento de práticas discursivas específicas, para conseguir 

investigar os métodos e os instrumentos que as poderiam delimitar, dividir, analisar e 

descrever. 

Partindo do princípio de que a escrita é um jogo ordenado de signos que se deve 

menos ao seu conteúdo significativo do que à própria natureza do significante, e que sua 

regularidade está sempre a ser experimentada, observa-se que a escrita desdobra-se como um 

jogo que vai infalivelmente para além das suas regras. Assim, as escritas não são 

manifestações de um gesto de escrever nem a fixação de um sujeito numa linguagem; 

configuram-se como “uma questão de abertura de um espaço onde o sujeito da escrita está 

sempre a desaparecer” (FOUCAULT, 2002, p. 35). 
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Essa afirmação possibilita uma aproximação da escrita com a morte, na medida em 

que o emaranhado estabelecido entre o autor e o que escreve retira dos signos as marcas de 

sua individualidade. A marca do escritor, então, nada mais seria do que a singularidade de sua 

ausência, a representação “do papel do morto no jogo da escrita” (FOUCAULT, 2002, p. 37). 

É importante ressaltar, no entanto, que o desaparecimento ou a morte do autor, no final 

da década de 60, era um tema frequente nas discussões realizadas pela crítica e pela filosofia, 

por isso a reflexão proposta por Foucault procura extrair as consequências de tal constatação. 

Em primeiro lugar, Foucault discute a noção de obra, ao analisá-la em sua estrutura, 

arquitetura, forma intrínseca e no jogo de suas relações internas. Para isso, apresenta as 

seguintes perguntas: “Se um indivíduo não fosse um autor, o que ele escreveu ou disse, o que 

ele deixou nos seus papéis, o que dele se herdou, poderia chamar-se uma ‘obra’?” e ainda 

“Como definir uma obra entre os milhões de vestígios deixados por alguém depois da morte?” 

(FOUCAULT, 2002, p. 38). Por meio dessas questões, evidencia-se claramente que a noção 

de obra é tão problemática quanto a da individualidade do autor. 

Em seguida, discute a noção de escrita, que não é entendida como marca (sintoma ou 

signo) do que alguém teria querido dizer, mas como condição do espaço no qual se dispersa e 

do tempo em que se desenrola, o que o leva a formular um inquietante questionamento:  

pensar a escrita como ausência não será muito simplesmente repetir em termos 
transcendentais o princípio religioso da tradição, simultaneamente inalterável e 
nunca preenchida, e ao princípio estético da sobrevivência da obra da sua 
manutenção para além da morte e do seu excesso enigmático relativamente ao autor? 
(op. cit., p. 40-41) 
 

Com isso, percebe-se que não basta repetir a afirmação oca de que o autor 

desapareceu, é preciso localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir 

de perto a repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções livres que 

esse desaparecimento deixa a descoberto. 
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Para iniciar essa investigação, Foucault propõe entender o que vem a ser o nome de 

autor em relação ao nome próprio. O nome próprio é mais do que uma indicação, um gesto, 

um dedo apontado para alguém, equivale a uma descrição. Por outro lado, o nome de um 

autor equivale a uma designação, pois está menos ligado a um indivíduo real e mais à 

capacidade, possibilidade, permissão de proferir um discurso com estatuto específico. Dessa 

forma, confirma-se que as ligações entre ambos, nome próprio e nome de autor, não são 

isomórficas e que cada um possui um funcionamento particular. 

Se Aristóteles tinha cabelos pretos, olhos claros ou não, etc., isso não alterará a 

referência que temos desse autor, isto é, ele não deixará de ser designado como “pai da lógica 

formal ou da ética ocidental”, e qualquer descoberta que se faça sobre a vida desse filósofo 

não alterará o funcionamento do nome desse autor. No entanto, se fosse atribuída a ele a 

autoria dos diálogos de Platão, todos teriam que lidar com uma mudança profunda nas 

designações referentes a Aristóteles. 

A singularidade paradoxal do nome de autor pode ser verificada em outras situações. 

Dizer que Ricardo Reis não existe não é o mesmo que dizer que Fernando Pessoa não existiu. 

Apesar disso, ambos são representantes de traços tradicionalmente atribuídos a eles como 

poetas. 

 
Um nome de autor não é simplesmente um elemento de um discurso (que pode ser 
sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um pronome, etc.); ele exerce 
relativamente aos discursos um certo papel: assegura uma função classificativa; um 
tal nome permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, selecioná-los, 
opô-los a outros textos (FOUCAULT, 2002, p. 44-45). 
 

Quando ocorre a citação de obras de um autor, refere-se a um conjunto de textos, 

agrupados em uma relação de homogeneidade, de filiação, de autenticação, etc. O nome de 

autor, então, serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso, indica que não se trata 

de um discurso cotidiano, indiferente, passageiro, mas de um discurso que deve ser recebido 

de uma certa maneira e que possui um certo estatuto em uma determinada sociedade e cultura. 
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Ao contrário do nome próprio que transita do interior de um discurso para o indivíduo 

real e exterior, o nome de autor bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, tornando-os 

manifestos de seu modo de ser. 

Na sociedade ocidental, apenas uma certa quantidade de discursos são providos da 

função “autor” (doravante função-autor). Uma carta pode ter um signatário e um texto 

anônimo na parede de uma rua pode ter um redator, mas a função-autor só é exercida por 

aqueles que possuem um modo de existência reconhecido, cujos discursos são aprovados 

socialmente. 

Vale a pena lembrar que os textos, os livros, os discursos passaram a ter autores na 

medida em que o autor se tornou responsável pelo seu dizer, pôde realizar transgressões e, 

consequentemente, sofrer punições, ou seja, o discurso deixou de ser um produto e passou a 

ser um ato. 

Foucault reconhece quatro características diferentes da função-autor, que estão 

vinculadas ao fato de que tal função não se exerce de forma universal e constante, mas 

depende de como os textos são recebidos, valorizados, respeitados, etc. 

1) Na Idade Média, os autores eram portadores do valor de verdade, por isso 

funcionavam como fórmulas de um argumento de autoridade (“Hipócrates disse” ou “Plínio 

conta”). Já nos séculos XVII e XVIII produziu-se uma divisão: por um lado, nos discursos 

científicos, os textos fazem parte de um conjunto sistemático de saberes que lhes conferem 

garantias e indício de “fiabilidade”, por isso há o apagamento do autor; por outro, o nome de 

autor é valorizado para finalidades específicas como, por exemplo, o nome de um cientista 

serve apenas para batizar um teorema. 

2) Entre os discursos “literários” só podem ser recebidos os textos que forem dotados 

da função-autor. O sentido que é conferido a um texto, o estatuto e o valor que é reconhecido 

dependem da forma como um grande número de pessoas responde a ele. Isso é facilmente 
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verificado quando surge um texto anônimo. Imediatamente, inicia-se um “jogo” para encontrar 

o autor, pois “o anonimato literário não nos é suportável” 

3) A função-autor não se forma espontaneamente, é o resultado de uma operação 

complexa que constrói um certo ser racional a que chamamos autor. Assim sendo, o que no 

indivíduo é designado como autor é apenas a projeção do tratamento a que submetemos os 

textos, das aproximações que operamos, dos traços que estabelecemos como pertinentes, das 

continuidades que admitimos ou das exclusões que efetuamos. 

Ao tratar da maneira como as diversas áreas do conhecimento constroem a função-autor, 

Foucault faz uma longa explanação acerca da forma como a crítica moderna “reencontra” o 

autor nas obras. Afirma que são utilizados esquemas muito próximos da exegese cristã quando 

esta queria provar o valor de um texto pela santidade do autor. 

São Jerônimo estabeleceu quatro critérios para atribuir a autenticidade e a vinculação 

dos textos de um autor: 1) analisar os textos entre si, verificando se há algum inferior a outros; 

2) analisar se estão em união ou contradição com a doutrina apresentada no conjunto dos 

textos; 3) excluir os textos escritos com estilo diferente do utilizado na obra como um todo 

(unidade estilística); 4) excluir os textos que se referem a acontecimentos que citam 

personagens posteriores à morte do autor. 

Segundo Foucault, a crítica literária moderna define o autor pela presença de certos 

acontecimentos, pelas transformações e deformações observadas na obra em geral e pela 

biografia do autor, assemelhando-se sobremaneira aos critérios de São Jerônimo. Dessa 

forma, o autor torna-se uma “espécie de foco de expressão, que, sob formas mais ou menos 

acabadas, se manifesta da mesma maneira, e com o mesmo valor, nas obras, nos rascunhos, 

nas cartas, nos fragmentos, etc.” (FOUCAULT, 2002, p. 53) 

4) A função-autor não é pura e simples reconstrução de um material inerte, pois há 

um certo número de signos que reenviam para o autor. Os elementos linguístico-expressivos 
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funcionam como “embraiadores” que reenviam para o locutor real e para as coordenadas 

espaciais e temporais do discurso. É importante lembrar que tais elementos nunca reenviam 

exatamente para o escritor, nem para o momento em que ele escreve, nem para o gesto da sua 

escrita; mas para um “alter-ego” cuja distância relativamente ao escritor pode ser maior ou 

menor e variar ao longo da própria obra. 

 
Por tudo isso, seria equivocado procurar o autor no escritor real como no locutor 

fictício, visto que a função-autor está inserida na pluralidade de “eus”, inerente aos discursos. 

Mesmo no caso de uma escrita em primeira pessoa (“eu concluo”, “eu suponho”), o “eu” 

reenvia para um indivíduo sem equivalente no tempo e no espaço e designa um plano e um 

momento de demonstração que muitos indivíduos poderiam ocupar. E mesmo na expressão 

“eu creio”, aquele que fala trata dos obstáculos ou resultados encontrados em um trabalho que 

poderia ser realizado por outros, confirmando que a função-autor desempenha um papel que 

dá lugar à dispersão simultânea de “eus”. 

Em síntese, Foucault esclarece que a função-autor: 

• está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina, articula o 

universo dos discursos; 

• não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre os discursos; 

• não se define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por 

meio de uma série de operações específicas e complexas; 

• dá lugar a vários “eus” em simultâneo, a várias posições-sujeito, que classes diferentes 

de indivíduos podem ocupar. 

Por tudo isso, propõe entender o tema da autoria em uma perspectiva 

“transdiscursiva”, analisando primeiramente os chamados “fundadores de discursividade”, 

que diferem dos autores literários. Observa que esses fundadores produziram algo diferente 

dos autores em geral: “a possibilidade e a regra de formação de outros textos”. Freud e Marx, 
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por exemplo, “estabeleceram uma possibilidade infinita de discursos” (FOUCAULT, 2002, p. 

58). 

Nesse sentido, a função-autor excede a própria obra, e os fundadores abrem o campo a 

um certo número de semelhanças/analogias e também de diferenças que têm por modelo ou 

princípio a sua própria obra (as hipóteses e os conceitos formulados). 

Ainda é preciso pensar em um novo problema: o ato fundador está no mesmo plano 

das transformações futuras, isto é, faz de algum modo parte do conjunto de modificações que 

ele torna possíveis, mas é importante lembrar que essa pertença pode assumir várias formas.  

No ato de formação de uma cientificidade, por exemplo, percebe-se que a instauração 

de uma discursividade é heterogênea, posto que: a) as transformações ulteriores compõem-se 

como um caso particular pertencente a um conjunto mais geral; b) as ideias fundadoras podem 

ser afetadas pela intuição e pela empiricidade, o que exige uma reformulação teórica e/ou 

prática; c) pode ocorrer generalizações prematuras, o que requer a definição do domínio 

restrito de validade.  

Como a ciência ou a discursividade toma a obra como primeira coordenada para futuros 

textos, produz-se uma necessidade inevitável de “retorno às origens”. Foucault alerta, contudo, 

para o fato de que essa “redescoberta” deve ser entendida como “efeitos de analogia ou de 

isomorfismo que, a partir das formas atuais do saber, tornam perceptível uma figura que foi 

esboçada ou que simplesmente desapareceu” (op. cit., 2002, p. 63). Ou seja, para que haja 

retorno, é necessário, primeiro, que haja esquecimento essencial e constitutivo. 

Também é possível ocorrer uma reatualização, entendida como a “reinserção de um 

discurso em um domínio de generalização, de aplicação ou de transformação” (op. cit., 2002, 

p. 64). Regressa-se ao que está marcado em vazio, em ausência, em lacuna no texto para 

redescobrir a falta, constituindo assim o jogo perpétuo que caracteriza os retornos à 

instauração discursiva. Isso porque, por um lado, aponta-se o que era preciso encontrar na 
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materialidade do texto; por outro, procura-se algo que não pode ser encontrado nas palavras 

visíveis e legíveis, mas no espaço, na distância que as separa. 

O reexame dos textos de Freud, por exemplo, modifica a própria psicanálise, pois nos 

retornos há acréscimo de atributos, uma espécie de costura enigmática da obra e do autor. 

 

Através de tais retornos, que fazem parte da sua própria trama, os campos 
discursivos [...] comportam, a propósito do seu autor “fundamental” e mediato, uma 
relação que não é idêntica à relação que um texto qualquer mantém com o seu autor 
imediato (FOUCAULT, 2002, p. 67). 
 

No entanto, Foucault reconhece não ser fácil distinguir as instaurações discursivas que 

retomam os textos fundadores daqueles que constituem novas fundações científicas, pois estas 

acrescentam novas dificuldades na delimitação de um autor e suas respectivas obras. 

Em síntese, Foucault pretendia contribuir para o estabelecimento de uma tipologia dos 

discursos que, segundo ele, não pode partir apenas dos caracteres gramaticais, das suas 

estruturas formais, ou mesmo de seus objetos, pois é preciso considerar também as 

propriedades e relações propriamente discursivas que distinguem as grandes categorias do 

discurso. A “relação (ou a não relação) com um autor e as diferentes formas dessa relação 

constituem – e de maneira assaz visível – uma dessas propriedades discursivas” (op.cit., p. 

68). 

Também pensava que tal análise contribuiria para se fazer uma introdução à análise 

histórica dos discursos, ao apresentar uma proposta de estudo que não considerava somente o 

valor expressivo ou as transformações formais pelas quais passa um discurso, mas as 

modalidades de sua existência: os modos de circulação, de valorização, de atribuição, de 

apropriação dos discursos que variam com cada cultura, a maneira como se articulam sobre 

relações sociais, enfim, o jogo da função-autor em relação às modificações de temas e 

conceitos que empregam. 
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Com isso, Foucault afirma iniciar o reexame dos privilégios dos sujeitos. Ao 

empreender analisar internamente a estrutura arquitetônica de uma obra, pondo entre 

parênteses as referências biográficas e psicológicas, coloca em questão o caráter absoluto e o 

papel fundador do sujeito. 

Na verdade, a função-autor é apresentada como uma das especificações possíveis da 

função sujeito. Assim sendo, questões relacionadas ao que foi dito exatamente, à 

autenticidade ou originalidade dos textos seriam substituídas pelo interesse, pelos modos de 

existência dos discursos, pela maneira como podem circular e por quem pode se apropriar 

deles, pelos lugares reservados a sujeitos possíveis, por quem pode preencher as diversas 

funções do sujeito; pouco importando quem realmente fala40. 

Bakhtin também discute a relação do artista com a palavra, mas em uma perspectiva, a 

nosso modo de ver complementar41. Destaca que a relação primária da palavra com o 

conteúdo condiciona as formas de expressividade, ou seja, o dado imediato de vida e do 

mundo e a tensão ético-cognitiva do sujeito permite ao artista trabalhar o mundo por meio da 

palavra. 

Entendida dessa forma a palavra se torna expressão do mundo dos outros e expressão 

da relação do autor com esse mundo. O estilo propriamente verbalizado, então, nada mais é 

do que o reflexo do seu estilo artístico na natureza dada do material. 

O estilo artístico não trabalha com palavras mas com elementos do mundo, com 
valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser definido como um conjunto de 
procedimentos de enformação e acabamento do homem e do seu mundo, e 
determina a relação também com o material, a palavra, cuja natureza, 

                                                 
40 Frequentemente Foucault é reconhecido como estruturalista, porém na obra O que é um autor? afirma nunca 

ter empregado a palavra estrutura para explicar as relações entre sujeitos e discursos; além disso, faz questão 
de enfatizar que seu texto não nega aquele que fala, apenas salienta que o autor deve apagar-se ou ser apagado 
em proveito das formas próprias aos discursos, por isso se questionava acerca das regras do desaparecimento 
do escritor ou do autor para tentar descobrir as características do jogo da função autor (FOUCAULT, 2002, p. 
80). 

41 Se os discursos podem ser tomados como práticas descontínuas que, às vezes, se cruzam, justapõem, ignoram 
e até excluem, podemos aceitar que as construções discursivas criam realidades que refletem apenas em parte 
os acontecimentos, pois estão sempre vinculadas aos enunciadores. Isso não descarta a necessidade de 
olharmos tanto para os acontecimentos quanto para as produções discursivas como pertencentes a uma série de 
outras situações, marcadas por regularidades, mas também por variações, por condições determinantes ou 
ocasionais, etc., permitindo, assim, ampliar a compreensão dos discursos produzidos. 
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evidentemente, deve-se conhecer para compreender tal relação (BAKHTIN, 2003, p. 
180). 
 

Para evitar que a substituição do conteúdo pelo material destrua o desígnio artístico ao 

reduzi-lo a um momento secundário e totalmente condicionado, propõe-se a substituição do 

contexto efetivamente axiológico do autor não por um contexto verbal (linguístico), mas por 

um contexto literário, ou seja, artístico verbalizado, criado pelo homem. 

Na criação de uma obra artística, o objetivo do autor é criar uma nova combinação 

literária a partir de elementos puramente literários, levando o leitor a “sentir” o ato criador do 

autor. Assim, o efetivo contexto criador semântico-axiológico do autor de maneira alguma 

coincide com o contexto puramente literário. 

 

As formas de visão e acabamento artístico do mundo determinam os procedimentos 
extraliterários e não o contrário; a arquitetônica do mundo artístico determina a 
composição da obra (a ordem, a disposição e o acabamento, o encadeamento das 
massas verbais) e não o contrário (BAKHTIN, 2003, p. 182). 
 

O ponto de suprema tensão do ato criador está relacionado à luta contra o elemento 

ético-cognitivo cru da vida, o caos, e é esse choque que esculpe a centelha artística. 

É importante ressaltar que uma obra não se decompõe em uma série de elementos 

puramente estéticos, composicionais, pois o todo artístico é uma superação de um todo 

semântico necessário (ligado ao todo da vida possível e vitalmente significativa), ou seja, no 

todo artístico, dois sistemas de valores se encontram numa inter-relação semântica essencial e 

tensa: “é um par de forças que criam o peso axiológico de acontecimento de cada elemento e 

do todo” (op.cit., 2003, p. 183). 

Contudo, o autor não inventa uma personagem independente de seu ato criador, o 

artista pré-encontra a personagem, uma personagem possível, ainda não enformada 

esteticamente. É essa realidade da personagem – da outra consciência – que constitui o objeto 

da visão artística. Mas não se trata de uma realidade em termos científico-naturais e sim de 
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uma realidade interior que segue uma orientação semântico-axiológica da vida, por isso é 

exigido do autor verossimilhança axiológica, o que significa trabalhar com a realidade do 

acontecimento. A verossimilhança da orientação vital ético-cognitiva do homem permite 

mensurar a verossimilhança do enredo, do caráter, da posição, do motivo lírico. 

Ao analisar a relação do autor com o espectador, Bakhtin afirma que o autor é dotado 

de autoridade sobre o leitor, que não o vê como pessoa, como outro homem, como 

personagem, mas como princípio que deve ser respeitado. A individualidade do autor é uma 

individualidade ativa da visão e da enformação, da capacidade de criar o mundo de 

personagens acabadas. Assim sendo, “o autor não pode e não deve ser definido para nós como 

pessoa, pois nós estamos nele, nós abrimos caminho no sentido de sua visão ativa”. O autor, 

então, deve ser entendido a partir do acontecimento da obra, mas como participante dela, 

como orientador autorizado do leitor (BAKHTIN, 2003, p. 191). 

Em síntese: 

O autor é para o leitor o conjunto de princípios criativos que não devem ser 
realizados. [...] Sua individuação como homem já é um ato criador secundário do 
leitor, do crítico, do historiador, independentemente do autor como princípio ativo 
da visão – um ato que o torna pessoalmente passivo (op.cit., 2003, p. 192). 
 

É a unidade de procedimentos de enformação e de acabamento da personagem e do 

seu mundo e os procedimentos de elaboração e adaptação do material que definiriam então o 

estilo do autor. 

Há duas condições que garantem a unidade segura do estilo, a saber: 

1) só é possível estilo onde existe unidade da tensão ético-cognitiva da vida, 

indiscutibilidade do antedado guiado por ela; 

2) a indiscutível posição de distância imposta ao autor indica que a vida não é solitária, é 

tensa e se move a partir de si mesma, mas em direção a um outro. 
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Observa-se, então, uma tensão permanente na criação do conteúdo, e isso é o indício 

de uma crise da criação estética: a crise do autor, devido à revisão do lugar da arte no 

conjunto da cultura e no acontecimento do existir. Mas a crise da autoria também pode ser 

percebida na própria condição de distância, pois é questionado o direito de o autor estar fora 

da vida e lhe dar acabamento. 

 

A cultura estética é uma cultura de fronteiras e por isso pressupõe um clima caloroso 
de profunda confiança que abarque a vida. A criação convicta e fundamentada e a 
elaboração das fronteiras – externas e internas – do homem e do seu mundo 
pressupõem solidez e suficiência da posição fora dele (BAKHTIN, 2003, p. 188). 
 

Partindo desse ponto de vista, entende-se que o estilo dá unidade à imagem externa 

que ultrapassa os limites do mundo conhecido (das fronteiras). A visão de mundo do autor 

constrói e unifica o horizonte do homem, enquanto o estilo constrói e unifica o seu ambiente. 

Segundo o autor, a noção de autor constituiu o momento forte da individuação na 

história das ideias, dos reconhecimentos, das literaturas, na história da filosofia e na das 

ciências.  

Diante dessas concepções, é preciso esclarecer ainda que Foucault alerta para os riscos 

de considerarmos uma obra como mera função expressiva do pensamento, da experiência, da 

imaginação, do inconsciente ou até mesmo das determinações históricas que afetam autor e 

seus textos, pois as funções de expressão dependem de operações interpretativas que numa 

época se impõem sobre outras interpretações. Isso explicaria porque a obra não é uma unidade 

imediata ou homogênea e sempre teremos que considerar a dispersão daquele que conhece. 

Vimos que Foucault não nega a existência natural e histórica daquele que escreve, mas 

 

pretende mostrar que a evidência epistêmica da autoria limita a liberdade da própria 
palavra e o que ela tem a dizer. [...] Contrariamente à busca da origem e significação 
do discurso no autor escriturante é suficiente deixar que as próprias palavras falem 
[...]. Para Foucault, não basta reiterar o desaparecimento do homem moderno como 
sujeito diante da nova configuração do saber da época contemporânea; do mesmo 
modo, é insuficiente constatar a dispersão do autor diante da emergência do 
discurso. Importa a delimitação do espaço vazio por ele deixado e as possibilidades 
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que dele emergem. De onde a insistência na apresentação das funções normalmente 
desempenhadas pelo autor naquele vazio lacunar, na forma de nomes, apropriações, 
atribuições e posições heterogêneas (CANDIOTTO, 2006/2007, p. 15-16). 

 

Dessa forma, o estilo também sofreria limitações, uma vez que o autor não é 

exatamente proprietário de sua produção, dada a presença de muitos outros dizeres em seu 

texto e às inúmeras posições assumidas nos diferentes campos e gêneros discursivos. Importa 

menos saber quem é autor e muito mais o que é dito por meio dele. Além disso, é preciso 

relembrar que uma obra se dispersa em todos que a recebem e comentam, por isso o 

conhecimento construído não depende de um sujeito específico e de cada objeto singular, mas 

das relações estabelecidas entre sujeitos e discursos. 

Partir em busca do ser na linguagem torna-se, na sociedade contemporânea, uma 

necessidade premente, pois ele representa a dispersão de posições e de pensamentos que são 

representativos da cultura ocidental. 
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2.5. INTERFACES ENTRE O LETRAMENTO DO EDUCANDO/DO EDUCADOR E A 

CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADES 

 

Onde há poder, há fragilidade. E onde há fragilidade, há responsabilidade.  

Paul Ricoeur 

 

No Brasil42, nos últimos vinte anos, tem sido cada vez mais frequente a discussão 

acerca do conceito de letramento pelo fato de dizer respeito tanto às questões de proficiência 

na língua materna quanto às questões culturais, sociais e políticas presentes na linguagem 

cotidiana. 

Nesse período, notamos que os sentidos do letramento transformaram-se em função 

das necessidades sociais e dos estudos acadêmicos em torno do conceito. Um breve olhar 

sobre o percurso histórico dessas mudanças revela momentos marcantes que merecem 

destaque. 

Em 1986, Mary Kato, em seu livro No mundo da escrita, apresenta o termo letramento 

como sinônimo de uma formação na área de linguagem que visa tornar o “sujeito capaz de 

fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e 

para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como 

um dos instrumentos de comunicação” (KATO, 1993, p. 7). 

Essa concepção de letramento questionava os projetos em língua materna que não 

garantiam a formação dos cidadãos letrados, isto é, que não garantiam o domínio da norma-

padrão ou da língua falada culta, entendido como consequência do letramento. 

Quase dez anos depois, em 1995, Tfouni publica a obra Letramento e alfabetização, na 

qual evidencia as relações entre alfabetização e letramento nos processos de aquisição da 

                                                 
42 Não trataremos das discussões que ocorrem há mais tempo na Inglaterra, Estados Unidos e França em torno da 

noção de letramento pela limitação do escopo deste trabalho. 
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língua escrita. Nessa obra é destacado o conceito de letramento como consequência das 

práticas sociais de leitura e escrita que geram mudanças na sociedade, ou seja, trata-se de uma 

abordagem que se situa no âmbito social, superando a visão de alfabetização tomada em 

âmbito individual: 

proponho mostrar que o termo “iletrado” não pode ser usado como antítese de 
“letrado”. Isto é, não existe, nas sociedades modernas, o letramento “grau zero”, que 
equivaleria ao “iletramento”. Do ponto de vista do processo sócio-histórico, o que 
existe de fato nas sociedades industriais modernas são “graus de letramento”, sem 
que com isso se pressuponha sua existência (TFOUNI, 2002, p. 23). 
 

Após análise das perspectivas a-históricas e históricas de letramento, principalmente 

de tradição norte-americana, percebe-se que há uma ênfase quase unânime na existência de 

uma relação de causa e efeito entre aquisição da escrita e o aparecimento do raciocínio lógico. 

Contudo, o acompanhamento de adultos não-alfabetizados em processo de aquisição da língua 

escrita revelou que 

a eficácia histórica da escrita está ligada a um processo de produção de sentidos, que 
se tornam permanentes e que acabam criando mecanismos de inclusão e exclusão; 
um jogo ideologicamente regido, em que o “mais fraco” (antropologicamente 
falando) nunca leva vantagem (TFOUNI, 2002, p. 83). 
 

Na mesma época, Kleiman publica a obra Os significados do letramento: uma 

perspectiva sobre a prática social da escrita na qual explica que o termo letramento passou a 

ser utilizado para separar os estudos sobre o impacto social da escrita e os estudos sobre 

alfabetização. Apresenta uma definição apoiada nas práticas sociais de leitura e escrita, 

sobretudo em situações de ensino e aprendizagem da língua escrita. 

 
As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 
segundo a qual o letramento era definido e segundo a qual os sujeitos eram 
classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, 
em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que 
desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que determina uma forma 
de utilizar o conhecimento sobre a escrita (KLEIMAN, 1995, p. 19). 

 

Pouco tempo depois, em 1998, são reunidos três artigos de Soares, produzidos na 

década de 90, no livro Letramento: um tema em três gêneros, que enfatiza a natureza 
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complexa e multifacetada do letramento, por ser, ao mesmo tempo, resultado da ação de 

ensinar e de aprender a escrever, o estado ou condição que um indivíduo ou grupo social 

adquire em consequência das práticas sociais de leitura e escrita. 

O esforço que também realiza para distinguir alfabetização de letramento permitiu 

identificar as seguintes características específicas, associadas a cada termo, como destacamos 

no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Letramento e Alfabetização 

LETRAMENTO 
 

ALFABETIZAÇÃO  

• Corresponde ao exercício efetivo e 

competente da tecnologia da escrita tanto na 

produção quanto na compreensão de textos. 

• Ocorre em situações reais de uso da linguagem 

(práticas de interação). 

• Visa democratizar a vivência de práticas de uso 

da leitura e da escrita. 

• Atende a diferentes finalidades, por isso é 

preciso garantir: 

⇒  Situações de interação pelas quais o sujeito 

busca causar efeito sobre o outro; 

⇒  Situações voltadas para a construção e 

sistematização do conhecimento; 

⇒  Situações voltadas para a expressão de si 

mesmo; 

⇒  Situações que permitam automonitoramento 

das ações. 

• Permite ao sujeito reconstruir a invenção social 

que é a escrita. 

 
• Corresponde ao PROCESSO pelo qual se adquire 

uma TECNOLOGIA: a escrita alfabética e as 

habilidades para ler e para escrever. 

• Envolve conhecimentos e destrezas variados. 

• Requer memorização das convenções existentes 

entre letras/sons. 

• Promove a comparação entre palavras e 

significados. 

• Exige conhecimento do funcionamento do 

alfabeto. 

• Requer domínio do traçado das letras. 

• Exige aprender o uso de instrumentos específicos: 

⇒  Lápis, canetas, etc. 

⇒  Papéis, cadernos, etc. 

⇒  Outros materiais que os substituam, incluindo 

computador. 

 

Tal distinção aponta que mais do que alfabetizar é necessário que o professor organize 

suas práticas pedagógicas de forma a garantir o desenvolvimento do letramento dos alunos e 

não apenas o domínio de uma técnica de leitura e escrita. 
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Como vemos, o neologismo letramento, embora proveniente de literacy43, pode ser 

tomado em diferentes perspectivas, entre as quais destacaremos cinco abordagens: 

1. Perspectiva individualista-restritiva – diz respeito à aquisição da leitura e da escrita, 

sendo quase sinônimo de alfabetização, por isso está relacionado ao processo de 

escolarização; 

2. Perspectiva tecnológica – diz respeito aos usos da leitura e da escrita, o que remete aos 

processos civilizatórios e ao desenvolvimento tecnológico das sociedades; 

3. Perspectiva cognitivista – diz respeito ao aprendizado obtido a partir das atividades 

mentais, o que pressupõe conhecimentos específicos e apropriados ao 

desenvolvimento de habilidades por cada indivíduo; 

4. Perspectiva social – diz respeito ao conjunto de práticas sociais, culturais, plurais, 

formais ou cotidianas, em que os indivíduos se envolvem de diferentes formas e 

precisam fazer uso de habilidades e conhecimentos para responder às demandas do 

contexto social; 

5. Perspectiva socioantropológica – diz respeito ao estado ou condição de quem não sabe 

ler o mundo e expressar-se nele, mas exerce as práticas sociais “linguageiras” que 

interferem significativamente na construção dos bens culturais e simbólicos fabricados 

na sociedade. 

Essa última perspectiva nos possibilita propor que a evolução do termo letramento, 

voltado para o desenvolvimento dos alunos, está diretamente relacionado a práticas 

pedagógicas realizadas em sala de aula, o que, portanto, remete-nos ao letramento do 

professor e as interfaces que estabelece com o letramento dos alunos. 

Tomar o professor como agente de letramento significa associá-lo a uma nova 

identidade profissional que exige reposicionamentos sociais, contínua qualificação das 

                                                 
43 Literacy: the condition of being literate. 
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competências de leitura e escrita e investimento em práticas culturais diversificadas. Ao 

recuperar a função de mediador semiótico das aprendizagens dos alunos, o professor necessita 

engajar-se em ações que favoreçam o avanço dos sujeitos em formação para complexos níveis 

de apropriação de conhecimentos. 

Como agente social que trabalha com sujeitos histórica e socialmente constituídos, terá 

que articular os interesses partilhados pelos membros de um grupo, visando organizá-los para 

uma ação conjunta, que pelo discurso realize novos movimentos sociais tanto coletiva quanto 

individualmente. 

 
Ao mobilizar os recursos do grupo e ao promover estrategicamente a participação de 
todos, segundo as suas capacidades, em prol dos objetivos coletivos, o agente de 
letramento ajuda, como ator social que é, a criar contextos para que outros atores 
que se engajarão em atividades relevantes para o grupo venham a se constituir 
(KLEIMAN, 2006, p. 422). 

 

A continuidade dos estudos ao longo dos anos possibilitou vincular os estudos sobre 

letramento ao desenvolvimento de tecnologia digitais de leitura e escrita, chegando a propor 

reflexões acerca das práticas de linguagem que venham a favorecer o letramento na 

cibercultura. 

Em uma perspectiva socioantropológica, como já apontamos, as práticas sociais que 

acontecem dentro e fora da sala afetam alunos e professores de diferentes formas, mas são 

interdependentes. Como a constituição dos sujeitos se dá a partir das relações estabelecidas 

com os bens culturais e simbólicos fabricados na sociedade, as práticas pedagógicas 

constituem tanto o sujeito-aluno quanto o sujeito-professor. 

As posições assumidas pelos sujeitos por meio da linguagem estão associadas ao 

momento sócio-histórico em que se situam e são determinadas pelas relações de poder, que 

estabelecem o que pode ser dito e quem está autorizado a dizer. Ao realizar escolhas 

linguístico-discursivas, os sujeitos mobilizam conceitos, selecionam pontos de vista, articulam 
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diferentes conhecimentos e, principalmente, constroem efeitos de sentido, que indicam os 

graus de letramento. 

Os letramentos, dessa maneira, podem ser tomados como lugares de negociação e de 

transformação, que estão associadas a identidades culturais particulares. Assim sendo, se os 

professores realizam atividades limitadas pelo número, pela qualidade das fontes de pesquisa 

e pela análise das situações educacionais, como as que se encontram em livros didáticos, 

restringem as possibilidades de intervenção no processo de formação dos alunos, de 

construção de conhecimentos, de significação dos acontecimentos, pois agem de acordo com 

uma formação discursiva que apenas reproduz os conteúdos pedagógicos institucionalizados. 

Para que as subjetividades dos alunos sejam provenientes de processos dinâmicos, 

renovados, alternativos de compreensão da realidade e de participação na sociedade, é 

fundamental que os professores, entre outras ações, diversifiquem as propostas de 

compreensão e produção de textos, visando provocar dispersão e rarefação de sentidos. 
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Capítulo III 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS SELECIONADOS PARA O TRABALHO 

 

A consciência surge como a qualidade de perceber ordem nas coisas. 

Stephen L. Collins 

 

3.1 OS PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE 

 

Considerando que a contribuição social deste trabalho consiste em refletir acerca do 

processo de produção de textos argumentativos, particularmente em situações em que se faz 

necessário persuadir o leitor no sentido de tentar alterar sua maneira de pensar e de agir, com 

o intuito de obter sua adesão a um certo ponto de vista, a aparente simplicidade dos textos de 

crianças e jovens constitui um dos obstáculos a ser superado. 

Se pretendemos investigar o movimento do processo cognitivo de aprendizagem do 

sistema dialógico de signos, presentes nas interações sociais, precisamos investigar o uso de 

mecanismos discursivos ideologicamente marcados e vinculados às intenções comunicativas 

dos sujeitos e os mecanismos de textualização selecionados para favorecer a ação linguageira. 

Pesquisadores que trabalham com diferentes perspectivas teóricas (GARCIA, 1984; 

VAL, 1991; CASTRO, 1996; BANKS-LEITE, 1996; CITELLI, 2001; FISCHER, A., 2001; 

AMARAL, 2001) já mostraram que os textos expressos por escolares apresentam conteúdos 

suficientes para realizarmos uma reflexão acerca dos elementos linguísticos, argumentativos e 

enunciativos, presentes em todo exemplar de um determinado gênero textual, especialmente 

quando a produção tem como intenção principal persuadir outros sujeitos sobre um certo 

ponto de vista. 
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Em nossa dissertação de mestrado (AZEVEDO, 2002), pudemos identificar que, 

apesar da necessidade de aprimoramento das capacidades discursivo-argumentativas e do 

corpus reduzido, o que sempre requererá uma confrontação dos dados com outras realidades, 

as crianças de nove anos44: 

b são capazes de apresentar um discurso que segue o padrão clássico da retórica, 

composto de quatro partes (exórdio ou introdução/proposição; narração/descrição, por meio 

da exemplificação; provas/refutação e peroração ou conclusão); 

b organizam o discurso de acordo com as fases que compõem as sequências 

argumentativas e explicativas que são utilizadas a favor do ponto de vista que se quer 

defender; 

b selecionam diferentes tipos de argumentos, especialmente três são bastante 

frequentes (o pragmático, o de finalidade e pela comparação); 

b conhecem os operadores argumentativos mais utilizados em cada parte do texto, de 

acordo com a fase da argumentação, ou seja: introduzem as premissas; realizam transições 

entre as idéias, utilizando diferentes conectivos, como pois, porque, além disso, etc.; marcam 

oposições por meio do uso do mas; utilizam orações concessivas; inserem exemplos para 

apoiar os pontos de vista apresentados; às vezes elaboram conclusões com operadores 

adequados;  

b modalizam expressões que poderiam ser consideradas muito categóricas, por meio 

basicamente de verbos modais e de advérbios ou locuções adverbiais;  

b empregam elementos coesivos que contribuem para a coerência do texto;  

b empregam embreantes de pessoa, alguns de tempo e espaço. 

 

                                                 
44 Trata-se de alunos de uma escola da rede particular de ensino da cidade de São Paulo. 
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O que se pretende mapear agora, nesta tese de doutorado, é se há progressão no 

desenvolvimento dessas capacidades, uma vez que os textos analisados foram produzidos por 

alunos que passaram aproximadamente mais de dez anos na escola. 

Como o corpus foi constituído a partir do material fornecido pelo Inep, não pudemos 

interferir no controle ou seleção do material disponível no banco de dados do Instituto. No 

entanto, sabemos que o CD contém uma amostra aleatória simples na qual cada pessoa na 

população tem uma probabilidade igual de ser selecionada, ou seja, houve o cuidado de serem 

reunidas 2.631 redações (4% do total de participantes), que fossem representativas diante de 

uma população de 1.035.642 que teve, durante a realização da prova, as mesmas condições de 

produção.  

Tratou-se, então, de realizar uma escolha por sorteio, que garantisse a 

representatividade dos sujeitos participantes do exame e que apresentasse exemplos de alunos 

residentes em todas as regiões do Brasil, tanto das áreas urbanas quanto rurais e tanto da rede 

privada quanto pública, para garantir a generalização dos resultados para toda a população. 

Partindo do princípio de que a pesquisa qualitativa e a quantitativa não são opostos 

incompatíveis, optamos por combiná-las por meio de procedimentos mistos, que possibilitam 

o uso de diferentes estratégias de investigação. 

Embora esta pesquisa não esteja apoiada em textos produzidos em um cenário natural 

escolar – em situação de exame o uso da língua passa a ser submetido a novas regras que 

interferem nas condições de realização da tarefa por parte dos alunos, uma vez que os exames 

servem mais explicitamente como técnica de controle e de sanção, que normaliza, qualifica, 

classifica e pune –, as condições de produção dos alunos e a coleta de dados respeitaram as 

mesmas regras.  

Vemos, assim, que todos os textos foram produzidos em uma situação na qual o 

exercício da escrita serviu como uma oportunidade para cada sujeito revelar, tanto os 
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procedimentos de construção do saber, quanto as estratégias utilizadas para obter a adesão e a 

confiança do leitor. 

Ao optar por trabalhar com documentos específicos e de um tipo particular, 

reconhecemos lidar com vantagens e limitações. É possível lidar com a linguagem e as 

palavras características dos sujeitos, utilizar uma fonte de informação discreta, que reflete as 

escolhas feitas por cada enunciador a partir da interpretação que fez da proposta de escrita e 

contar com as informações reunidas em um único local; apesar disso, sabemos ter que lidar 

com materiais que podem estar incompletos e com materiais que podem não ser autênticos, no 

sentido de que procuram atender a certas expectativas mais do que explicitar reais convicções 

e pontos de vista. 

Por ser uma pesquisa fundamentalmente interpretativa, a análise dos dados será 

filtrada de acordo com critérios estabelecidos a priori e através de uma lente pessoal, situada 

em um momento sociopolítico e historicamente marcado. Como pesquisadora que reflete 

sistematicamente sobre quem é e sobre os sujeitos envolvidos neste trabalho, a investigação 

terá marcas pessoais e apresentará uma modelagem característica. Isto é, o eu pesquisador 

estará inseparavelmente ligado ao eu pessoal, o que não é entendido como um prejuízo e sim 

como abertura para o exercício de um raciocínio complexo, multifacetado e interativo. 

Por assumir uma perspectiva apoiada na Teoria da Argumentação e na Análise do 

Discurso de procedência francesa, com destaque para a abordagem foucaultiana sobre a 

constituição dos discursos na sociedade, propomo-nos a realizar uma análise que investigará 

os enunciados e as relações histórico-discursivas que são postas em funcionamento no próprio 

discurso. 

 Para nós, os enunciados não são mera expressão de algo, mas apresentam 

regularidades intrínsecas a si mesmos, por meio das quais é possível definir uma rede 

conceitual que lhe é própria. A partir da análise do que é posto no discurso, são identificadas 
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regras de formação dos conceitos, valores, intencionalidades, modos de presença, efeitos de 

sentido, que permitirão mapear os atos de linguagem que constituem o vasto tecido 

argumentativo no qual a humanidade constrói sua realidade (LACLAU, 1991, p. 146). 

Para tanto, os enunciados serão compreendidos em sua materialidade específica, isto é, 

como formas muito concretas que revelam práticas e relações sociais nas quais os sujeitos 

assumem posições específicas. Nesse sentido, por meio dos tipos de argumentos empregados, 

da realização de um texto, dentro ou não do gênero textual proposto, dos modos de ser e de se 

apresentar no mundo, das vozes, isto é, da corporalidade, do caráter que constitui o ethos de 

cada discurso e também das formações discursivas presentes no conjunto de textos, 

pretendemos descrever as regularidades observadas nos textos dos jovens brasileiros ao 

término da educação básica. 

Como os enunciados também serão considerados referentes, por serem objetos 

discursivos criados na interação contínua entre língua, pensamento, conhecimentos e 

experiências, que são fabricados nas práticas sociais, também serão investigados os 

mecanismos de textualização identificados nos textos que configuram o corpus, o uso de 

figuras de escolha, de presença e de comunhão e o uso de operadores argumentativos. 

Com isso, buscar-se-á entender os enunciados como acontecimentos que irrompem em 

um certo tempo e lugar e que apontam características das relações de poder constituídas em 

uma situação de exame de competências e habilidades em língua portuguesa. Tal 

compreensão nos possibilitará identificar ainda o funcionamento das dinâmicas de 

individualização e de totalização das práticas discursivas, com ênfase na observação dos 

processos pelos quais a subjetividade dos alunos vem sendo construída. 

Acreditamos que as informações a serem obtidas por intermédio da análise de textos, 

aliadas à observação das dificuldades de muitos jovens na explicitação e justificação de sua 

posição diante de um fato controverso, na elaboração de diferentes tipos de argumentos e na 
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seleção de itens lexicais que contribuam para a planificação dos textos preponderantemente 

argumentativos, desafiam-nos a discutir como as competências discursivas estão sendo 

trabalhadas nas aulas de língua portuguesa, nas várias séries que compõem a escolaridade 

básica e o que poderia ser feito com vistas à superação dos baixos resultados que temos obtido 

nas avaliações institucionais. 

Por sabermos que toda metodologia de ensino articula uma opção política aos 

mecanismos utilizados em sala de aula, o que envolve uma teoria de compreensão e 

interpretação da realidade, que inclui concepções de educação e de objeto de ensino 

(GERALDI, 1985), concordamos com aqueles que consideram o “ensino de língua” uma 

tarefa não só técnica, mas também política. 

Em decorrência disso, assumimos o compromisso de discutir, portanto, os modelos de 

posicionamento pedagógico que interferem diretamente na formação discursiva de cada 

estudante, entendido não como sujeito-em-si, mas como sujeito que, ao se apropriar da 

linguagem em um ato social, torna-se ser na linguagem, ser-se estranho, fora-de-si, dividido e 

marcado pelas dinâmicas sociais, que expressa suas capacidades nas práticas de linguagem 

das quais faz parte, como outros pesquisadores já declararam45. 

Após a banca de qualificação desta tese, decidimos também acatar a proposta de 

primeiramente analisar em torno de 200 textos sob a ótica da linguística textual para 

mapearmos os recursos de coesão e coerência presentes nos textos. Como essa área possui 

hoje muitas perspectivas diferentes de abordagem, optamos por fundamentar nossa análise nas 

concepções de Michel Charolles (1978/2002) sintetizada no texto Introdução aos problemas 

da coerência dos textos (Abordagem teórica e estudo das práticas pedagógicas). 

                                                 
45 Cf. FRANCHI, E. (1984) A redação na escola. São Paulo: Martins Fontes; ILARI, R. (1986) “O que significa 

‘ensinar’ língua materna?” In: XIII Anais de Seminários do GEL. Araraquara, Unesp/Ilcse, p. 207-226; 
SOARES, M. (1986) Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática; GERALDI (1985) entre 
outros. 
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Nesse texto, Charolles (2002, p. 40) retoma a ideia de que tanto no nível do texto 

quanto no plano das frases existem critérios eficientes de boa formação que instituem uma 

norma mínima de composição textual. Então, podemos identificar um sistema de regras de 

base que constituem a competência textual dos sujeitos. 

 

Numa comunidade lingüística a maioria dos sujeitos tem um domínio perfeito das 
regras de boa formação frástica e textual; é, portanto, muito raro que um indivíduo 
tenha que produzir julgamentos de desqualificação radical em relação às produções 
verbais dos seus semelhantes [...]. Existem, com efeito, situações bem reais em que 
um sujeito (ou um grupo) chega a considerar tal ou tal desempenho verbal como 
fundamentalmente paradoxal. Essas situações são facilmente localizáveis: no 
interior de uma sociedade dada, é geralmente estabelecido que essas manifestações 
de linguagem mais ou menos teratológicas emanam de categorias determinadas 
(doentes mentais, crianças) ou referem a modos de funcionamento particulares (arte, 
magia...). [...] Essas práticas são muito complexas de analisar em detalhes e cada 
caso necessitaria, evidentemente, de um estudo específico (op. cit., 2002, p. 41-42). 
 

Nessa linha de raciocínio, Charolles se propõe investigar as estratégias de intervenção 

que o professor desenvolve com certos textos escritos de alunos, julgados por ele como 

incoerentes, para identificar os principais problemas ou digressões. 

Como nosso corpus situa-se nesse campo de ação, optamos nesse estudo por apoiar a 

análise relativa aos elementos de coesão e coerência, que permite verificar: 

• o sistema de regras de coerência que sustenta as apreciações dos professores 

informais, quando analisam textos de seus alunos; 

• as estratégias que permitiriam aos professores organizar as intervenções pedagógicas 

que visam corrigir as dificuldades de organização textual. 
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3.2 O QUADRO GERAL DA ANÁLISE SEGUNDO A LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

Como podemos nos entender […], se nas palavras que digo coloco 
o sentido e o valor das coisas como se encontram dentro de mim;  

enquanto quem as escuta inevitavelmente as assume  
com o sentido e o valor que têm para si, do mundo que tem dentro de si?  

 

L. Pirandello 
 

 
Para conseguir realizar intervenções que superem a mera correção de dificuldades 

gráficas, a indicação de equívocos por meio de expressões, como incorreto ou mal escrito, as 

indicações à margem do texto, que não marcam exatamente os trechos problemáticos e apenas 

informam que não está correto, como refazer, Charolles define quatro metarregras de 

coerência, que remetem a uma apreensão geral do texto, mas também a marcas específicas 

que merecem atenção e reflexão. 

As quatro metarregras: de repetição, de progressão, de não-contradição e de relação, 

visam permitir a análise de elementos que dizem respeito tanto ao nível macroestrutural 

quanto microestrutural dos textos. 

Em primeiro lugar, essas metarregras possibilitam refletir sobre a coerência e a 

linearidade textual, o que permite examinar a ordem de aparição dos segmentos que 

constituem o texto, por meio das relações de ordem (precedência ou inversão, etc.). 

Orientam, igualmente, a reflexão acerca das sequências espaciais, temporais e 

temáticas, cujas construções interferem em um nível local (microestrutural), entre as frases 

que compõem o texto, e em um nível global (macroestrutural), que apontam as inter-relações 

entre as ideias apresentadas. 

Por fim, é possível perceber a natureza lógico-semântica da cadeia de representação 

das ideias, o que nos leva a conhecer os parâmetros linguísticos e pragmáticos que constituem 

a coesão e coerência dos textos. 
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3.3  ANÁLISE DO CORPUS 

 

O milagre de um grande romance, como de um grande filme,  
é revelar a universalidade da condição humana,  

ao mergulhar na singularidade de destinos individuais  
localizados no tempo e no espaço. 

 
Edgar Morin 

 
 

3.3.1 Características dos textos em relação à coesão e à coerência, segundo Charolles 

 

Ao analisar o corpus constituído por 249 redações46, identificamos apenas 16 que 

apresentavam excelência em relação à forma e ao conteúdo, que passam a ser identificadas 

como GRUPO 1. Nesses textos, os elementos de recorrência (MR1), fundamentais para o 

desenvolvimento linear das idéias, são bem aplicados e há variedade de opções linguísticas: 

 
• substituições lexicais, que permitem evitar as retomadas lexemáticas ao mesmo tempo 

em que se garante uma recuperação da escrita. Exemplos: 

“Nos dias atuais percebe-se o quanto os meios de comunicação (principalmente o rádio e 

a televisão) estão preocupados simplesmente em: ‘ser líder em audiência47’ . E devido a este 

fator não se preocupam com o tipo de ‘informação’ que estão divulgando”. (R 52) 

“Existem momentos, às vezes trágicos ou dolorosos, em que as pessoas precisam de 

privacidade, e não da imprensa querendo reportar o acontecimento. Porém, nada impede que 

a mídia exponha os fatos, apenas precisa saber como fazê-lo. Não podemos julgar tão 

somente os meios de comunicação, porque estes precisam passar para o público o que vêm a 

ser notícia”. (R 82) 

                                                 
46 Em anexo encontram-se todas as redações digitadas (uma vez que o Inep forneceu o material na forma de 

imagem) que constituem o corpus e a análise individual de cada uma. Nessa análise, destacamos os elementos 
textuais definidos por Charolles que influenciam positiva ou negativamente a construção de um texto, pois não 
seria possível incluir tantos detalhes no corpo da tese. 

47 Todos os grifos nos fragmentos de redação desse subcapítulo são nossos. 
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• pronominalizações, que tornam possível a repetição, a distância, de um sintagma ou de 

uma frase inteira por meio de anáforas, retomadas, e catáforas. Exemplos: 

 

“A lei de liberdade de expressão foi um direito conquistado depois de muita luta contra a 

censura que retirava a voz da imprensa, deixando-a calada diante de grandes problemas 

sociais”. (R 17) 

“Atualmente, a imprensa é uma rica fonte de informação para todos os seres humanos. É 

importante salientar que ela está tendo uma vasta liberdade de expressão e que isso acaba 

ocasionando conflitos”. (R 79) 

“Dessa forma é possível concluir que deve-se sim, existir liberdade de informação, com a 

condição de que esta não afete a moral de quem está envolvido no assunto, porque uma coisa 

e passar as informações tal como aconteceram, a outra é denegrir as mesmas em busca de 

audiência ou ibope”. (R 95) 

 
 

• referenciações contextuais, que permitem retomar declaradamente ou não um 

substantivo de uma frase para outra ou de uma sequência para outra. Exemplos: 

 

“É comum atualmente ligar-mos a televisão e assistir a cobertura dos programas 

jornalísticos sobre prisões, tragédias e todos os tipos de violência que ocorrem 

principalmente nas favelas. Porém os produtores destes programas nem sempre se preocupam 

com os direitos das pessoas”. (R 73) 

“Além de matérias sensacionalistas, matérias educacionais são publicadas e transmitidas 

para a população. Porém o sensacionalismo está tornando-se assustador, mostrando casos 

onde famílias sofrem perversas humilhações”. (R 206) 
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A metarregra de progressão (MR2), que diz respeito à renovação dos elementos 

semânticos presentes no texto é geralmente utilizada com adequação, possibilitando o 

desenvolvimento de séries temáticas como conjuntos sequenciais homogêneos. 

“No Brasil, o fim da censura aplicada, em jornais e revistas, significou um grande 

momento da história nacional: o fim da ditadura militar inicida em 1964. A partir daí, a 

repressão à liberdade de expressão daria lugar ao culto à informação e à democracia”. (R 172) 

“Os jornalistas violam a lei para conseguir uma reportagem. Invadem barracos, 

filmam sem pedir dicença, fazem de tudo por uma boa tomada. Pessoas públicas como atores 

e cantores são também prejudicados. Eles são perseguidos por câmeras e ainda são alvos de 

fofocas e mentiras”. (R 176) 

 
A metarregra de não-contradição (MR3) permite analisar se não há introdução de 

elementos semânticos que contradigam um conteúdo posto ou pressuposto. Claro que não está 

em jogo, neste caso, os usos intencionais dessa metarregra, que visam provocar efeitos 

retóricos, com objetivos argumentativos, como acontece nas contradições controladas com 

finalidade persuasiva.  

Trata-se de observar os casos em que há (ou não) contradições enunciativas, 

contradições inferenciais e pressuposicionais ou ainda contradições naturais, decorrentes das 

representações do mundo e dos mundos de referência que o texto manifesta. 

As redações que integram este grupo não cometem equívocos desse tipo e conseguem 

articular adequadamente as informações apresentadas. 

A última metarregra, da relação (MR4), é de natureza pragmática, pois diz respeito às 

relações estabelecidas entre os fatos selecionados. Para que um texto seja considerado 

coerente, as ações, estados ou eventos que ele denota precisam ser percebidos como 

congruentes no mundo reconhecido.  



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  164 
 

 

Embora a avaliação da congruência seja um tanto pessoal demais e baseada na 

percepção, diferentemente da metarregra de não-contradição, de natureza lógica, podem ser 

identificadas relações de causa, de condição, de consequência que permitem avaliar 

objetivamente a produção textual. 

A seguir, reproduzimos alguns bons exemplos contidos entre os textos do Grupo 1. 

“No Brasil a liberdade de expressão artística e o fim da censura, resultados de muita 

luta contra um governo ditatorial e bárbaro, são direitos protegidos por lei. Presentes na 

constituição de 1988, esses direitos vem sendo utilizados como uma importante arma pela 

imprensa, que além de apresentar todo um lado positivo informacional de total necessidade 

para o país, aproveita desse benefício para também mostrar conteúdos maliciosos, para um 

povo ainda subdesenvolvido de educação precária com objetivo de alienar cada vez mais um 

povo já alienado”. (R 199) 

“A grande chave para o desenvolvimento de uma sociedade é a educação. Um povo 

educado é dotado de objetivos e expressão. Em última instância, poder de decisão. A escolha 

instintiva de todo ser humano é o que pensa ser melhor para si. A educação abre então o 

horizonte de possibilidades e escolhas do indivíduo, tornando a sociedade dona de sua própria 

evolução, reguladora de seu destino, optante política, econômica e socialmente”. (R 216) 

“Já hoje, vivemos numa democracia. A Constituição Federal evidencia a autonomia 

das empresas de comunicação desde que essas agissem de acordo com a ética, ou seja; sem 

intimidar ou violar a imagem das pessoas. Porém, esses deveres não vêm sendo cumpridos. 

Por isso, organizações civis ou governamentais são bem vindas, somente se tiverem por 

objetivo a conscientização, fiscalizando os jornalistas, quanto ao enfoque de suas matérias, de 

acordo com os direitos civis. Além disso, deve haver a proteção e auxílio aos que tiveram sua 

vida privada e honra corrompidas. Recentemente, o governo Lula vem implementando uma 
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agência reguladora do jornalismo, que ao primeiro instante é uma solução, porém excede o 

caráter regulador, podendo intervir na livre expressão da imprensa”. (R 233) 

 
Ao localizar textos com razoável articulação entre as ideias, que respeitam a estrutura 

mínima de textos dissertativos, mas que apresentam conteúdo simplório ou incompleto em 

relação ao tema proposto para o desenvolvimento do texto, constituímos o GRUPO 2. Nesse 

grupo, encontram-se 49 textos (20%) com potencial para ampliação e aprimoramento da 

expressão. 

Vemos que os Grupos 1 e 2 totalizam apenas 26% dos 249 textos que constituem a 

amostra definida, sendo que todo o restante, os outros 74% apresentam inúmeros problemas 

de coesão e coerência, e também foram divididos em dois subgrupos, como veremos 

posteriormente. 

Dissemos que no Grupo 2 a qualidade do conteúdo compromete a eficiência dos 

textos, pois o leitor não consegue compreender exatamente o ponto de vista que está sendo 

defendido. Os dois exemplos a seguir deixam evidentes algumas dessas dificuldades. 

 

1) “Existe uma diferença da imprensa de 1968, quando Vargas proibia a mídia de 

falar a verdade sobre política e da imprensa hoje onde se pode falar a verdade, mas é mais 

conveniente falar o que querem. Hoje as pessoas preferem assistir um programa onde um 

agride o outro ao invés de ver ou ouvir um bom jornal. 

Muitas notícias que são um escândalo são várias vezes abafadas pela mídia as vezes por 

beneficio próprios e outras vezes porque há alguma vantagem com isso. Por isso algumas 

pessoas preferem assistir um programa onde fale da vida dos artistas ou que fale sobre algum 

problema que está acontecendo com uma família mais humilde”. (R 18) 
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Notamos falhas em relação aos fatos históricos citados, em relação à MR3, uma vez 

que em um parágrafo há afirmação da liberdade de imprensa hoje e no outro, limitações 

quanto às notícias veiculadas. Além disso, a liberdade de informação, em geral, não é 

discutida, pois o texto limita-se a apresentar a má qualidade dos programas televisivos. 

 

2) “É importante notar que a mídia ao mesmo tempo que busca através de seus 

serviços, soluções para os problemas do mundo, enfoca por outro lado, a vida das pessoas, 

sejam ricas ou pobres. Notamos essas situações em revistas que mostram: o “vestido” que 

certa artista está usando para ir à um determinado lugar, ou na mostra da casa de outro que 

aparece na reportagem com a roupa que costuma dormir ou até mesmo sem quere aparecer, 

uma “celebridade”, que é pega de surpresa pela imprensa saindo do cinema com o seu novo 

amor. Que falta de privacidade! Mas não são só os artistas têm o privilégio de serem 

vigiados pela mídia não. Vemos também em reportagens de cunho policial, pessoas que não 

aparecem na televisão com o papel principal de uma novela não, mas sim como protagonista 

de um grande assalto ou até mesmo assassinato, a ilutada família da vítima chorando pedindo 

justiça”. (R 214) 

 
Nesse trecho, os problemas estão ligados à generalização da expressão “a mídia busca 

... soluções para os problemas do mundo” (quais? de que maneira? toda a mídia ou segmentos 

dela? etc.), que não contribui para a informatividade do texto; aos exemplos limitados, 

apresentados para apontar o papel que a mídia assume na atualidade; ao uso da linguagem 

informação em uma produção direcionada também para a verificação do domínio da norma 

culta escrita. 

Veremos na análise discursivo-argumentativa mais à frente que tais distinções têm 

uma relevância limitada e servem apenas para agrupar os textos que possuem maior ou menor 

domínio das regras gramaticais. 
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O Grupo 3 é o mais numeroso e o que reúne os textos com mais falhas na conexão das 

ideias e no uso da norma culta escrita, também apresentam dificuldades argumentativas, 

muitas vezes decorrentes de um restrito conhecimento de mundo. Além disso, vários textos 

apresentam dificuldades de decodificação das palavras, tornando ainda mais difícil a 

interpretação das ideias apresentadas. Listamos a seguir três textos completos, para que 

possamos verificar o esforço realizado em muitos outros materiais em buscar uma adequação 

à proposta de produção textual do ENEM/2004. 

 
1) “Com as pessoas sabem que existe uma lei que proteger elas do abuso do meio de 

comunicação e qualquer informação que ela tinha dado aos meios a comunicação elas 

deveriam conhecer os direitos. 

E com o conhecimento das pessoas as empresa de comunicação ficariam menos poderosa 

quando qualquer pessoa fosse reclama que o meio de comunicação tinham colocado 

informação a mais. 

E também gostaria que os meios de comunicação coloca-se informação verdadeira para as 

pessoas que existem e escutam o que eles falam”. (R 2) 

 
O texto é composto por uma sequência de frases colocadas lado a lado, nas quais 

identificamos termos sugeridos na proposta de produção, porém a organização das ideias é 

comprometida pelo pouco entendimento dos termos citados e pelos desvios formais que 

dificultam ainda mais a articulação entre o que expõem.   

 

2) “Em primeiro lugar é preciso prestar atenção no que está fazendo, e não sair 

espalhando aí, para ninguém. 

Porque qualquer coisa que a gente dizer, os povos já interpretam mau e sai espalhando para 

todas as pessoas e quando essas pessoas ficarem sabendo ficam no seu pé perguntando se é 
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verdade que fulano disse; como foi se a gente está fazendo isso ainda, e não deixa a gente em 

paz até elas descobrirem o que querem. 

Nesse mundo em que vivemos temos muitas pessoas gananciosas que não pode ver ninguém 

com nada que querem logo saber. Vida de artistas é muito bom, mas é muito trabalhoso por 

causa dessas imprensas, qualquer falha que você cometer aparecem na TV, na rádio em 

revista, devemos ter liberdade de tudo”. (R 41) 

 
A tentativa em discutir o assunto proposto é evidente, mas identificamos uma 

aproximação muito maior com a modalidade oral, na qual as informações muitas vezes são 

completadas ao longo do texto e outros elementos suprassegmentais muitas vezes completam 

lacunas deixadas na construção do texto. O alerta inicial aproxima-se muito mais de uma 

situação de aconselhamento do que de um texto dissertativo acerca de uma temática 

específica. 

Como também há pouco domínio das regras da norma culta e conhecimento acerca do 

assunto sugerido, é extremamente difícil elaborar um argumento ou utilizar qualquer outro 

recurso argumentativo. 

 

3) “O abuso na comunicação é desnecessário por falta de liberdade culta. Por não ter 

informações concretas, faz que aja desta forma.  

A falta de conhecimentos, argumentos, diálogo, relacionamento, fazendo que à comunicação-

se torne impossível de-se demonstrar o quanto são prejudicados. 

Dignidade, respeito adquiriu através de comunicações garantindo liberdade de poder 

expressar idéias, fatos o seu ponto de vista, confiantes que meios de comunicação depende do 

esforço de vontade, caráter. Esses meios obstáculos não é difícil de conquistar e sim um meio 

objetivo de adquirir essa meta, que é orgulhosamente mero abuso no meio de comunicação 
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não existe e sim liberdade. É conciderada sim um espetáculo de convivência na comunidade”. 

(R 179) 

 

A dificuldade em apresentar claramente os pontos de vista decorre da falta de 

ordenação das ideias dentro de uma relação de causa e consequência, além da falta de 

domínio da norma culta, pois, ao tentar explicitar uma posição, as colocações não se 

articulam, pelo contrário, geram dúvidas quanto ao sentido que se pretendia estabelecer. 

Vale a pena salientar aqui que não trouxemos os exemplos mais críticos desse grupo, 

procuramos evidenciar a regularidade identificada entre os textos para que possamos discuti-

la em conjunto. 

O último grupo, Grupo 4, segue essa linha da dificuldade de expressão, porém já 

notamos um maior domínio das regras gramaticais, embora muitas ideias ainda sejam 

apresentadas de maneira desarticulada e muitas vezes não observamos o texto progredir, como 

fica evidente nos dois trechos abaixo. 

 

1) “A liberdade de expressão própria vem causando problemas e adequando casos, 

como expansão de notícias de conhecimento não tão bem favoráveis, produzindo assim 

argumentos de temas variados. 

Ao objetivo de fatores ocorridos decorrentemente, identifica aos receptores o processo que 

envolve existência sobre o que acontece no país. 

Trata-se de comunicação exercida por anunciantes ou fatos verídicos relacionando a vida de 

pessoas, adquirindo informações objetivas destes acontecimentos surge então informações 

desenvolvidas incondicionais sem responsabilidade. 
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Portanto, com essas informações a comunicação exerce a representação de programas, 

buscando de forma, responsável um trabalho sério, obtendo informações construtiva, havendo 

assim intelectualidade sobre o que informar”. (R 14) 

 
É visível a tentativa em utilizar uma linguagem mais formal, como o gênero requer. 

Contudo, o fato de haver pouca consciência acerca do valor semântico das palavras gera 

confusão quanto às informações apresentadas, como em liberdade de expressão própria, 

liberdade vem adequando casos ou em expansão de notícias..., etc. 

Embora o terceiro parágrafo seja facilmente compreendido, não apresenta dados que 

se relacionem aos parágrafos anteriores nem à conclusão, favorecendo pouco a coerência do 

texto.  

 
2) “A mídia sensacionalista expõe cada cidadão de forma a forçá-la a aceitar 

informações prontas, construidas com base no diálogo nacional e mundial, formas de 

expressão e relatos pessoais.  

O diálogo inserido com noticiários e jornais, coloca cada vez mais, em primeiro lugar, pessoas 

de alto nível sócio-econômico, fazendo a se entender, serem a base da lingua nacional.  

O único sentido do “tentar se expressar” é consegui-lo, pois a cada passo que a palavra anda 

em torno do mundo do entendimento, se propõe a melhorar, fazer cada vez mais a formas de 

linguagem abrirem espaço para percepção instantanea, ou seja, fazé-la sem vê-la.” (R 89) 

 

 
Evidentemente, as lacunas textuais podem ser completadas pelo leitor, mas as posições 

perdem muito de sua força persuasiva, por não apresentarem um pensamento completo e bem 

articulado. 

Embora a divisão em grupos não tenha muita importância na análise principal de 

nosso trabalho, quando os comparamos com as notas atribuídas pelos corretores do ENEM, 
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percebemos que as faixas de classificação utilizadas (entre 0 e 100) correspondem aos grupos 

organizados neste trabalho: partindo dos textos com maior coesão e coerência para os que 

apresentam maiores dificuldades, portanto, grupos 1, 2, 3 e 4 (Gráficos 1 a 4), temos o 

seguinte panorama: 

 
 

 

 

 

 

 
     Gráfico 1- Notas do ENEM – Grupo 1 (%)                  Gráfico 2 - Notas do ENEM – Grupo 2 (%)   
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Gráfico 3 - Notas do ENEM – Grupo 3 (%)            Gráfico 4 - Notas do ENEM –  Grupo 4 (%) 
 

 
 

Ao buscar identificar outras correlações, verificamos que o ano de conclusão interfere 

em alguns dos resultados, mas não em outros. A maior porcentagem de textos do Grupo 1 

(Gráfico 1) encontra-se entre os que foram escritos por alunos que já haviam concluído o 

ensino médio, contudo o número de textos com muitas dificuldades (Grupo 3, Gráfico 3) 

permanece praticamente o mesmo, tanto entre os alunos que concluíam naquele ano, quanto 
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entre os que concluíram anteriormente. Chama-nos a atenção também verificar que entre os 

textos de alunos que ainda iriam concluir (portanto, “treineiros”, um grande número localiza-

se no Grupo 2 (Gráfico 2), evidenciando talvez a participação de alunos interessados em obter 

bons resultados em exames de caráter certificatório. 

Também buscamos verificar se o gênero modifica de alguma maneira os resultados e 

percebemos que as representantes do sexo feminino apresentam um número um pouco maior 

de textos no Grupo 1 (7% em relação aos 5% aos do sexo masculino), também um melhor 

resultado no Grupo 2 e um número bem menor no Grupo 3 (38% em relação aos 50% do sexo 

masculino), conforme Tabela 12. 

 

 Tabela 12 - Distribuição dos alunos por ano de conclusão do EM e gênero (%) 

Grupo 1 10 5%  4 5% 
Grupo 2 32 17%  12 15% 
Grupo 3 79 43%  41 50% 

Grupo 4 C
on

cl
ui

 n
o 

 
A

no
 

 

62 34%  M
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25 30% 

          
Grupo 1 1 6%  11 7% 
Grupo 2 6 35%  36 22% 
Grupo 3 3 18%  62 38% 
Grupo 4 
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Grupo 1 4 11%      

Grupo 2 8 22%      

Grupo 3 17 46%      
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 8 22%      

 

No entanto, o fator que merece maior atenção está ligado às características da escola 

em que o aluno estudou e à região em que ela se localiza. Enquanto o número de participantes 

de escola pública é bem maior, o número de textos inseridos no Grupo 1 é significativamente 

menor e no Grupo 3, com muitas dificuldades de escrita, chega em 90%, quando comparados 

com os escritos de alunos que estudam em colégios da rede privada. Trata-se quase de uma 

inversão completa, como veremos nos gráficos 5, 6 e 7 a seguir. 
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Gráfico 5 - Distribuição do conjunto dos alunos por tipo de escola (%) 

 

 

Também verificamos que no Grupo 2 e 4 (Gráficos 8 e 9), talvez até pudessem ser 

agrupados, pois representam uma faixa média em que os problemas de forma prejudicam o 

desenvolvimento das ideias, mas é possível inferir os sentidos e entender as colocações 

apresentadas, há um número maior de textos provenientes de escolas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Tipo de escola – Grupo 1 (%)   Gráfico 7 - Tipo de escola – Grupo 3 (%) 
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Gráfico 8 - Tipo de Escola – Grupo 2 (%)           Gráfico 9 - Tipo de Escola – Grupo 4 (%) 
 

Notamos ainda que a região em que a escola se localiza aponta diferenças significativas. 

No Grupo 1, 55% das redações foram escritas na região Sudeste, seguida por uma boa 

porcentagem (27%) da região Sul e não há nenhum exemplo na região Norte. A região Nordeste 

concentra a maior quantidade de textos do Grupo 3 e um número bem razoável do Grupo 4 

(38%), embora o Sudeste, pela quantidade de alunos que possui e pela variedade de público, 

também apresente vários textos no Grupo 3 (31%), conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 
Distribuição dos alunos por regiões do Brasil (%)  

 
 Grupo  Região Quant.  % 

Norte  --  -- 

Nordeste 1 9% 

Centro-Oeste 1 9% 

Sudeste 6 55% 

1 

  

  

  

  Sul 3 27% 

Norte  --  -- 

Nordeste 18 38% 

Centro-Oeste 3 6% 

Sudeste 14 30% 

2 

  

  

  

  Sul 12 26% 

 
 

Grupo 4

36% 

64% 

Particular 
Pública 
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Cont.    

 
 Grupo  Região Quant.  % 

Norte 6 6% 

Nordeste 48 48% 

Centro-Oeste 3 3% 

Sudeste 31 31% 

3 

  

  

  

  Sul 13 13% 

Norte 8 10% 

Nordeste 30 38% 

Centro-Oeste 5 6% 

Sudeste 17 21% 

4 

  

  

  

  Sul 20 25% 

 

Ao finalizar a análise, segundo a proposta de Charolles, é importante destacar que o autor 

a considera pré-teórica e talvez insuficiente para abarcar todas as questões envolvidas no 

problema da coerência dos textos. No entanto, a orientação apresentada permite ao professor 

intervir em um determinado número de condições linguísticas e pragmáticas que estão presentes 

na produção textual. 

Infelizmente, tais constatações alinham-se perfeitamente aos resultados obtidos na 

pesquisa intitulada Crise na Linguagem, de Maria Thereza Fraga Rocco (1981), na qual foram 

apontados problemas similares em 1.500 redações de candidatos a vestibulares que prestaram 

os exames da FUVEST, em 1978. 

Há mais de vinte anos, Rocco (1981) percebeu falta de coesão em grande parte dos 

textos produzidos, uso excessivo de clichês (69%) e de frases feitas, que pouco serviam à 

produção de figuras de comunhão e indicavam muito mais falta de senso crítico diante das 

situações sociais. A pesquisa identificou que: 

• 34,8% dos vestibulandos são incapazes de utilizar termos relacionais; 

• 16,9% apresentam contradições lógicas; 
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• 51% estabelecem relações impróprias provocadas pela presença de relações ilógicas; 

• 15,2% utilizam enunciados circulares, excessivamente redundantes; 

• 28,3% escrevem textos com presença de nonsense. 

Para resumir, podemos afirmar que tanto no plano frástico/interfrástico quanto no do 
texto todo (visto que são planos imbricados), a linguagem dos vestibulandos, de 
modo geral, caracterizou-se como não-coesiva, incoerente, apresentando sérias 
rupturas de nexos lógicos, altamente permeada de clichês e frases feitas e muito 
pouco, ou melhor, rarissimamente original e criativa (ROCCO, 1981, p. 247). 

 

Ao comparar os dados analisados por Rocco aos obtidos nesta tese, percebemos que, 

dentre os 1.500 textos do vestibular de 1978, aprovados para a segunda fase do exame por 

serem considerados os melhores entre todos os candidatos, apenas 7,7% não apresentam 

problemas de coesão e coerência e mostram indícios de linguagem criativa e 10,4% fogem à 

regra geral de textos problemáticos.  

Vimos que os textos produzidos durante a realização do ENEM/2004, vinte e seis anos 

depois, em uma amostra com textos de jovens de todo o Brasil, apenas 6% não apresentam 

problemas de coesão e coerência, discutem o tema proposto pelo exame, elaboram suas ideias 

a partir das referências apresentadas, constroem textos que podem ser considerados 

representativos de um gênero dissertativo. 

É importante destacar que este é mais um estudo que visa direcionar melhor as práticas 

pedagógicas destinadas ao trabalho com a coerência dos textos, buscando diminuir as ações 

relativamente “cegas”, excessivamente genéricas e intuitivas, observadas nas ações de muitos 

professores de língua portuguesa. 
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3.3.2 Análise discursivo-argumentativa dos textos 

 

Chega mais perto e contempla as palavras, 
 Cada uma 

Tem mil faces secretas sob a face neutra 
E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível, que lhe deres:  
 Trouxeste a chave?  

Carlos Drummond de Andrade 

 

3.3.2.1  Características do jogo discursivo de uma identidade marcada pela forma da repetição 

 

Embora a análise segundo a Linguística Textual não fosse o objetivo principal deste 

trabalho, contribuiu para identificarmos regularidades entre os textos. Em Arqueologia do 

Saber (2004a), Foucault menciona que no campo discursivo podemos identificar “unidades 

arquitetônicas dos sistemas”, marcadas por coerências internas, práticas e enunciados comuns 

nos quais se pode perceber verdadeiros esquemas de compatibilidade. 

Nos textos em análise, as posições se repetem, insistem em fórmulas estereotipadas,  

sobretudo em lugares-comuns que representam uma zona de conforto, na qual o sujeito 

encontra sentidos aceitos pela coletividade, garantindo assim certa tranquilidade quanto à 

aceitação das ideias apresentadas, já que um aluno em formação muitas vezes não se sente 

autorizado a mostrar suas concepções como discurso “verdadeiro” e espelham outros dizeres, 

constituindo um conjunto de discursos que se identificam. 

Quando olhamos para o conjunto das redações que constituem o corpus, observamos 

que, independente do maior ou menor domínio das regras de organização da escrita, formam 

um único grupo, pertencente a uma mesma formação discursiva, assumindo assim um ethos 

discursivo comum, que está submetido às mesmas condições sócio-históricas de produção e 

que compõem, junto com muitos outros textos, o corpora de gêneros que visam à persuasão. 
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• “A mídia nacional tem extrapolado em seus comentários e imagens, ocasionando 

constrangimento para muitas pessoas públicas. Os meios de comunicação estão 

perdendo a sua função primordial de transmitir informação verdadeira e vital para a 

população”. (R 239 – Grupo 1) 

• “A liberdade de expressão é lei, em outra palavras, está escrito na Constituição que 

todos tem o direito de expor suas opiniões. Mas o fato que deveria ser benefício para 

todos, vem fazendo de muitas pessoas vítimas dos meios de comunicação”. (R 67 – 

Grupo 2) 

• “A informação deve ser vista de maneira sabia para não tira as suas vantage, para que 

não acha abuso, no meio da comunicação e que possa ser uma informação boa para 

ler. E não falando das pessoas e aumentando seu conteúdo original”. (R 45 – Grupo 3) 

• “Os meios de comunicações tem auxiliado bastante no mundo moderno que nós 

vivemos, levando imformação a quase todo mundo, mas ainda há muita gente carente 

dessa informação. Mas às vezes esses meios de comunicações que muitas das 

auxiliam, acabam prejudicando outras pessoas”. (R 198 – Grupo 4) 

 
É certo que os sujeitos estavam submetidos aos mesmos processos de objetivação, 

cujos dispositivos visam produzir um ser dócil, que obedece às delimitações estabelecidas, e é 

útil, ao confirmar (ou não) a qualidade educacional ao final da educação básica. 

Os procedimentos utilizados com essa finalidade são variados, mas se complementam. 

Em primeiro lugar, podemos notar que o professor elaborador da prova e o corretor se 

apresentam como sancionadores autorizados, que gerenciam os critérios de avaliação, 

reafirmam valores descritivos que remetem a valores validados por grupos sociais que detêm 
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o poder e introduzem instrumentos de coerção que confirmam a cena genérica e levam ao 

recolhimento de uma cenografia48 construída pelo texto. 

Além disso, as três observações relacionadas ao uso da norma culta49 e à exigência de 

texto em prosa, com um número mínimo de linhas, todas encontradas no início da prova, 

instauram limites bem claros para um tipo único de produção textual. 

A indicação do gênero a ser respeitado define previamente a escolha dos recursos 

linguísticos, em função da necessária fidelidade à estrutura composicional característica do 

gênero e permite que os sujeitos apenas utilizem certas formas de inscrição e de legitimação 

do discurso. 

Dada a opção pelo texto dissertativo-argumentativo, uma das condições para que um 

sujeito seja bem-sucedido no exame do ENEM é que entenda bem a proposta apresentada e 

aceite-a, tanto em relação ao tema e às regras de escrita, quanto ao posicionamento a ser 

assumido diante dos dados selecionados, uma vez que os fragmentos de textos, oferecidos 

para auxiliar a reflexão acerca do tema, também ajudam a delimitar as opções de criação 

textual. 

Vemos, assim, que a prova de redação do ENEM avalia competências lingüísticas, 

reveladas no uso da modalidade escrita da língua portuguesa, pois, ao término da educação 

básica, o Governo Federal espera que cada participante esteja capacitado a ler e escrever 

diferentes textos em circulação na sociedade, para organizar os saberes, provenientes de 

diversas áreas do conhecimento, e para utilizar a norma culta da língua escrita.  

Nesse sentido, a seleção de textos apresentada como referência para a produção textual 

demonstra coerência com esses princípios ao apresentar uma charge; as ideias de Eugênio 

Bucci, um jornalista reconhecido no meio jornalístico; uma notícia de internet; um comentário 

do Observatório da Imprensa e um trecho da Constituição Federal (Anexo A) que, unidos, 

                                                 
48 Segundo Maingueneau (2005, p. 75), a cenografia não é imposta pelo gênero do discurso, mas é construída 

pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por meio de uma cenografia professoral, profética, etc. 
49 No anexo 1, encontra-se uma cópia do material oferecido ao aluno para a escrita da redação do ENEM/2004. 
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constituíram um material heterogêneo e instigador, que possibilitava o contato com diferentes 

vozes acerca do papel assumido pela mídia na sociedade contemporânea, em particular a 

brasileira. Apesar disso, permanece uma questão a ser analisada por todos que atuam no 

ensino da língua materna: a heterogeneidade e a polifonia podem ser definidas previamente e 

“impostas” ao produtor de texto? 

A análise do material oferecido ao participante do ENEM permite perceber que os 

textos verbais e visuais organizam-se em torno da oposição semântica liberdade vs. submissão 

(opressão). A partir do quadrado semiótico de Bertrand (2003, p. 177-178), podemos perceber 

que a valorização da liberdade, no eixo dos contrários, opõe-se à submissão, isto é, à limitação 

das palavras que pode ser entendida como uma forma de censura.  

Já essa restrição se opõe contraditoriamente às necessidades que profissionais ou 

empresas de comunicação precisam atender continuamente, condição de trabalho que abre 

perspectivas, mas direciona o dizer. No modo da contradição, a liberdade irrestrita coloca-se 

em oposição à responsabilidade pelas consequências das palavras e atitudes tomadas. Para 

facilitar a visualização dessas ligações, propomos a seguinte representação (Figura 1): 

 

 

 

 

 

      

    

      
     Figura 1 - Quadrado semiótico – liberdade vs. submissão 

 

 

S1 
liberdade submissão 

S2 

não-submissão não-liberdade 
~S2 

Uso indiscriminado de 
palavras ou pessoas 

Limitação do dizer 
(censura) 

Atendimento aos 
próprios interesses 

(pessoais e 
institucionais) 

Responsabilidade por 
palavras e atos 

~S1 
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É importante lembrar que ~S2 (não-submissão), a preocupação em manter atendidos os 

interesses particulares, converge para S1 (liberdade), assim como ~S1 (não-liberdade), as 

restrições impostas pelo senso de responsabilidade, converge para S2 (submissão). 

Dependendo do posicionamento assumido pelos sujeitos, a liberdade poderia ser 

euforizada em relação aos mecanismos de fiscalização da imprensa, que seria disforizado ou 

vice-versa. Talvez influenciados pela charge e pelo texto de Bucci, entre todos os textos, a 

maioria dos textos preferiu euforizar o controle da informação.  

Ao afirmar o polo da submissão, isto é, a necessidade de haver limites claros para a 

atuação dos jornalistas, os sujeitos negam a liberdade de expressão total e assumem uma 

posição que está em sintonia com muitas das informações discutidas pela própria mídia na 

época de realização da prova acerca do projeto de governo para a criação de um Conselho 

Federal de Jornalismo. 

Ter consciência dessa oposição de base auxiliaria o produtor do discurso a organizar 

os argumentos favoráveis a uma posição ou outra, o que possibilitaria refletir sobre as duas 

vertentes (liberdade e contenção dos abusos), sem que uma posição anulasse a outra ou 

tornasse o texto incoerente. 

Por todas as interdições apontadas, vê-se que o sujeito que participa da prova do 

ENEM não tem o direito de expressar as ideias que quer nem como quer, pois o dizer está 

restrito não apenas pelas circunstâncias de produção, mas, sobretudo, pelas formações 

discursivas vigentes. Os interditos que atingem o discurso, então, desvelam seu vínculo com 

os desejos (institucionais e dos sujeitos implicados) e com as estruturas de poder 

determinantes do que se deve fazer e cerceadoras do que se quer e pode fazer. 

Sabemos que, desde os estudos de Foucault (1987, p. 156ss), o exame é um 

mecanismo que liga um certo tipo de saber a uma certa forma de exercício de poder, porque: 
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� inverte a economia da visibilidade no exercício do poder – tradicionalmente o poder é 

visto, pois se manifesta a todos os que a ele estão submetidos, contudo, o poder 

disciplinar se exerce tornando-se invisível enquanto os súditos é que ficam em 

evidência, em particular quando são avaliados (examinados); 

� faz a individualidade entrar num campo documentário – os indivíduos são conhecidos 

em detalhes e integram uma rede de anotações escritas, que fixam as informações 

obtidas por diferentes métodos de identificação, assimilação e descrição; 

� faz de cada indivíduo um “caso” – um exemplo que ao mesmo tempo constitui um 

objeto de conhecimento e uma tomada para o poder, pois a descrição serve como meio 

de controle da situação presente e futura e como método de dominação. 

A vigilância e o controle impostos pelo exame, além de serem um dos instrumentos 

disciplinadores mais valiosos, funcionam como uma forma eficiente de manifestação do 

biopoder ou biopolítica exercida pelo governo e pela academia – da qual fazem parte tanto os 

elaboradores da prova quanto os avaliadores – sobre a juventude brasileira, que passa a ver os 

exames como vitais para sua sobrevivência na sociedade. 

Pelo uso do biopoder não interessa produzir apenas um sujeito dócil e útil, intenção 

que estava na base do poder disciplinar, mas a própria gestão produtiva da vida do corpo 

social. As relações sociais que se estabelecem por meio desse mecanismo são paradoxalmente 

claras e sutis, pois definem os critérios de ascensão social, por exemplo, ao mesmo tempo em 

que revelam as instâncias que demarcam e, muitas vezes, perpetuam as desigualdades. 
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3.3.2.2 Elementos linguístico-discursivos que contribuem para a organização da 

argumentação 

 

Diante das coerções apontadas e da questão explicitamente apresentada na proposta de 

escrita, o sujeito é convocado a elaborar uma resposta. Segundo Meyer (1998, 2007), em sua 

concepção problematológica da linguagem, toda posição reflete uma resposta a uma questão 

explícita ou implicitamente colocada ao sujeito. Tal questão reúne as motivações ou 

imposições prévias, ou seja, as causas que provocam o dizer, pois as questões e as respostas 

estão profundamente interligadas e condensam os saberes identificados pelo sujeito acerca de 

um assunto. 

As respostas, observadas por meio do corpus, expressam conhecimentos discursivo-

argumentativos diferentes, como poderemos verificar a seguir. 

 

a) Os sujeitos selecionam fragmentos literais dos textos oferecidos como estímulos para 

a escrita, configuram formas de intertextualidade que necessariamente incluem 

vozes alheias para o corpo do discurso. 

 
 

“ Os programas sensacionalistas do rádio e de programas policiais são realmente senas 

fortes por monstrar o lado cruel e violento das pessoais como virmos todos os dias pessoas 

sendo acusadas por crimes, assaltos e outros absurdos”. (R 109) – trecho literal do fragmento 

de Eugênio Bucci. 

 
“Podemos concluir que vivemos numa sociedade em que niguém sem vida privada. 

Precisamos tomar medidas contra isso, e uma das maneiras de acabar com esse abuso é 

seguindo o exemplo de países como Suécia e Grã-Bretanha, que têm implantado 
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mecanismos que incentivam a auto-regulação da mídia”. (R 130) – expressões transcritas do 

fragmento retirado do site <http://www.eticanatv.org.br>. 

 
“O que devemos fazer é lutarmos para garantir o direito de sabermos o que ocorre em 

nosso redor, mas que seja mostrado de forma séria, pois o produto jornalístico se trata de um 

serviço público. Deveria haver um maior icentivo a auto-regulação para as empresas de 

comunicação, pois depende deles o início da mudança, para a volta de valores como o respeito 

ao próximo”. (R 19) – expressões contidas no fragmento do Observatório da Imprensa. 

 
“Segundo o inciso IX do artigo 5º da constituição federal de 1988 é dito: ‘é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de 

censura ou licença’; são palavras que não transpareceram aos atuais governantes que tentam 

acoplar novamente a censura nos meios de informação, ou é melhor dizer: viva a repressão!” 

(R 34) – trecho literal de um dos incisos do Artigo 5º da Constituição Federal (exemplo de 

heterogeneidade mostrada marcada). 

 

b) Os sujeitos elaboram reflexões autorizadas pela formação discursiva, permitindo 

delimitar a identidade que agrega todos os textos. 

 

Entendida como “um feixe de relações que funcionam como regra”, a formação 

discursiva presente nos discursos está fundamentada em algumas “verdades” que se 

manifestam em inúmeros enunciados, definindo, assim, uma totalidade.  

No corpus, notamos que as “verdades” estão diretamente associadas ao papel dos 

meios de comunicação na sociedade e à questão da liberdade de informação, justamente como 

está proposto na consigna apresentada na prova do ENEM/2004. Destacamos algumas dessas 

relações para mapear alguns dos elementos da formação discursiva presente nos textos: 
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• Os meios de comunicação beneficiam a sociedade quando transmitem informações 

úteis. 

“O meio de comunicação deverá passar para sua “clientela” o maximo de informações 

úteis, mas sem entrar na vida intima, sem prender as pessoas com comentários inúteis, 

que serve para alimentar cada vez mais a fofoca em todo nós”. (R 90) 

• Os meios de comunicação possuem poder. 

“A imprensa tem um grande poder na sociedade, porém tem usado esse poder de 

forma desonesta, visando somente os seus lucros, esquecendo-se que na divulgação de 

certa reportagem eles incluem o caráter do cidadão”. (R 162) 

• O poder dos meios de comunicação é maior do que o das pessoas em geral. 

“Infelismente pessoas mal informadas; pouco instruidas são manipuladas 

constantemente por quem detêm o poder da imprensa. Mostrando para a população 

somente o que lhe convém o que é de seu interesse que o povo saiba, formando opiniões 

a eles favoráveis”. (R 164) 

• A liberdade excessiva é prejudicial à sociedade. 

“Apesar da liberdade de imprensa alcançada com o fim da ditadura, o povo brasileiro 

permanece corrompido pelos meios de comunicação. Vivemos a mercê o 

sensacionalismo obtidos através das imagens de pobreza e denuncia transmitidas sem 

nenhum pudor pela televisão.”. (R 142) 

• Os meios de comunicação precisam ser controlados para evitar abusos de poder. 

“Criar um órgão de controle à imprensa seria a atitude mais sensata a ser tomada, 

respeitando a sua liberdade, porém limitando a quando se exceder”. (R 227) 
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Apesar de termos marcado os aspectos recorrentes nos textos, a formação discursiva 

também reúne dissensões produtivas que colocam as certezas em dúvida, provocando assim 

movimentos de reafirmação das verdades ou transformações para uma nova visão acerca de 

assuntos em torno do qual havia consenso. 

 

c) Os sujeitos seguem o princípio de rarefação do discurso que atualiza os sentidos 

presentes no dia-a-dia, sem uma autoria específica. 

 

O conjunto de textos revela uma unidade no agrupamento de discursos. Tanto entre os 

textos com maior domínio da linguagem escrita quanto entre os que apresentam falhas 

formais; tanto nos produzidos no norte quanto no sul do país, podemos observar que os 

sentidos construídos em torno do assunto proposto se mantêm, independentemente dos 

autores singulares que os produziram. As palavras reiteradas continuamente apagam as 

marcas individuais, revelando assim um ethos discursivo comum. 

Na ordem do discurso escolar, a função autor é exercida de maneira similar por todos 

os sujeitos, que buscam nos mesmos eventos cotidianos apoio para suas argumentações. A 

identificação da mídia com a televisão ocorre justamente porque é ela que serve de fonte para 

as concepções defendidas. Assim sendo, a unidade dos textos está fundamentada nas 

experiências pessoais com esse veículo de comunicação, articuladas com sentidos sociais que 

circulam nesse ambiente. 

A produção escrita, quando acabada, encadeia massas verbais que apresentam um 

mundo construído, arquitetado, organizado para responder às questões propostas 

explicitamente, mas também para responder (responsivamente) às ideias discutidas na 

sociedade. 
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Os vários trechos destacados até aqui não servem para negar a existência do indivíduo 

que escreve e inventa realidades discursivas, mas para exemplificar que  

 
aquilo que escreve e o que não escreve, aquilo que desenha, mesmo a título de 
rascunho provisório, como esboço da obra, e o que ele deixa,  vai cair como 
conversas cotidianas. Todo este jogo de diferenças é prescrito pela função do autor, 
tal como ele a recebe da sua época ou tal como ele, por sua vez, a modifica 
(FOUCAULT, 2004c, p. 29). 
 

d) Os sujeitos possuem conhecimentos acerca do gênero solicitado para a escrita. 

 

Por considerar a dissertação-argumentativa um gênero escolar que assume, assim 

como outros gêneros preponderantemente argumentativos que circulam na sociedade, uma 

forma de diálogo racional, verificamos que a linguagem e as ações humanas são movimentos 

interdependentes que se contextualizam em um ambiente sócio-histórico particular. 

Embora muitos apresentem dificuldades no manejo das estruturas linguísticas que 

permitem justificar adequadamente os pontos de vista apresentados por escrito, a maioria dos 

textos: 

 

• revela a consciência de que é preciso escrever um texto dialógico, que leve em conta 

as ideias dos possíveis leitores de seu texto. 

 
Tal percepção direciona a escrita para um auditório universal, heterogêneo, que exige 

a apresentação de uma variedade de perspectivas. Disso decorre a opção sistemática pelas 

figuras de presença, que visam provocar o efeito de tornar presente na consciência o objeto do 

discurso. 

Uma das figuras mais utilizadas pelos sujeitos na organização dos textos é a 

REPETIÇÃO. Além de garantir a coesão entre as partes do discurso, aumenta o sentido de 
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presença, acentuando a força das ideias ou acontecimentos. O problema verificado, entre os 

alunos com maior dificuldade no uso dos recursos linguísticos, é dimensionar o limite de 

emprego dessa figura, para conseguir o efeito desejado sem provocar prejuízo estilístico. 

“A mídia nacional tem extrapolado em seus comentários e imagens, ocasionando 

constrangimento para muitas pessoas públicas. Os meios de comunicação estão 

perdendo a sua função primordial de transmitir informação verdadeira e vital para a 

população. No entanto, a interferência brutal do governo na mídia, seria uma forma de 

manipulação dos ideais da liderança política de um determinado mandato. 

O governo atual vem tentando uma regulação da mídia, através de modificações de leis 

e criação de novas entidades que controlem melhor os meios de comunicação, como a 

proposta da Ancinav que fiscalizaria a parte de áudio-visual. Porém a Ancinav foi vista 

por muitos como forma de opressão e censura, sendo muito criticada por profissionais 

da área de comunicação”. (R 239) – emprego da repetição que favorece o 

desenvolvimento da argumentação. 

 
“Nos dias atuais, vivemos em um mundo de muita informação. Além disso temos a 

liberdade de informação, mas muitas vezes temos que evitar abusos nos meios de 

comunicação pelo qual somos informados. 

Um método para garantir a liberdade de informação é tentar informar-se da melhor 

maneira possível sobre o assunto. Além disso, deve-se buscar uma liberdade a partir dos 

fatos que a informação apresenta”. (R 85) – emprego da repetição que prejudica o 

desenvolvimento da argumentação. 
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Outra figura de presença frequentemente utilizada nos textos é a SINONÍMIA ou 

metábole, que promove a repetição de uma mesma ideia por meio de termos diferentes, que 

pertencem ao mesmo campo semântico. 

 

“Na época da ditadura, o Brasil perde a liberdade de expressão. Aos poucos, os artista 

em geral, mostraram sua resistência em forma de músicas, poemas, peças de teatro e em 

filmes cinematográficos. Com o passar do tempo, a censura foi aniquilada e os 

brasileiros se libertaram da repressão”. (R 47) 

 
No campo gramatical, a substituição sintática, que já apontamos anteriormente, 

também produz um efeito de presença muito marcante e frequentemente encontrado nos 

textos do corpus. 

Além das figuras de presença, as figuras de comunhão favorecem a construção do 

diálogo que não ocorre face a face. Basicamente, os textos utilizam a CITAÇÃO e a 

APÓSTROFE, ou interrogação oratória, para essa finalidade. 

 

Citação  

“Porém muitas vezes alguns profissionais esquecem o seu limite e os utrapaçam, certo 

que eles tem por direito no artigo 5º na constituição federal de 1988. 

IX  – é livre a exprssão da atividade intelectual artística ciéntífica e de comunicação, 

independente de censura ou licença, e isso não da o direito de mentir, envadir, ou até 

mesmo degrenir a imagem de pessoas como tem alguns jornalista, repórter por meio da 

mídia, até por que a outra parágrafo do mesmo artigo que diz: 

X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
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Sendo assim os comunicadores deviam analizar muito bem antes de apresentar para os 

telespectadores uma notícia”. (R 113) 

 

Apóstrofe  

“Os meios de comunicação tornou-se uma ameaça a vida dos seres humanos 

independente de classe social. A imprensa em massa não escolhe seu alvo. Mas uma 

pergunta permanece na cabeça de todos: O que fazer para controlar esse abuso e 

manter informações diárias?” (R  129) 

 

• busca na memória exemplos de situações de domínio público para justificar os pontos 

de vista em discussão; 

 

“Um caso típico que pode ser citado ocorrido neste ano, em que o presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva foi taxado de alcoólatra por um jornalista norte-

americano. A atitude de Lula em tirar o visto do referido jornalista foi tanto aplaudida 

como condenada, sob o pretexto  de que é livre a liberdade de informação, afinal, desde 

o fim da Ditadura Militar não havia mais expressão à imprensa”. (R 95) 

 

• apresenta o tema proposto de acordo com a natureza requerida na proposta de texto 

dissertativo; 

 

As fases da argumentação, definidas por Aristóteles, entre as quais a dispositio, 

cumprem o importante papel de organizar a argumentação de maneira a favorecer o 

desenvolvimento do raciocínio, com vistas a uma conclusão específica. A sequência 
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argumentativa prototípica é constituída pela passagem premissa/justificativa � ponto de 

vista/conclusão. Muitos estudiosos (LEITÃO, 2000, 2001; GOLDER, 1996; BRONCKART, 

1999, entre outros) salientam, contudo, que um esquema argumentativo necessariamente 

precisa contemplar uma fase de contra-argumentação. 

O fato é que, desde o estudo anterior (AZEVEDO, 2002), os textos produzidos por 

estudantes, de maneira geral, realizam a abertura do textos com apresentação do assunto a ser 

discutido (exórdio), muitas vezes com a apresentação das premissas iniciais; selecionam 

argumentos para justificar as posições apresentadas, incluindo trechos de narração e/ou 

descrição que apoiam as justificativas; e uma conclusão (peroração), que nem sempre retoma 

as primeiras ideias. 

Diferentes tipos de planejamento podem ser executados quando se tem a intenção de 

elaborar um texto dissertativo-argumentativo, contudo, segundo Leitão (2001, p. 125) três 

pontos básicos precisam ser observados:  

1) o estabelecimento de metas, ativação e recuperação da memória de ideias relacionadas 

a estas metas; 

2) a avaliação e seleção de unidades relevantes para a tarefa; 

3) a análise das inter-relações entre as unidades selecionadas e organização destas em 

agrupamentos coerentes. 

Ao analisar os textos que constituem o corpus, é evidente a preocupação com o 

primeiro ponto e as inúmeras dificuldades para realizar os dois últimos, como vemos no 

exemplo abaixo: 

“A cada dia que passa, os nossos meios de comunicação se tornam mais fantásticos, 

hoje nós já podemos assistir a cores e a tempo real, o que está acontecendo do outro 

lado do mundo. [Exórdio] 
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Mas o que era para ser usado a nosso favor, está sendo usado para denegrir imagem de 

famosos, invadir a sua privacidade. Sem contar que a mídia também é utilizada para 

influenciar a cabeça de seus telespectadores os levando a contrariar seus próprios 

princípios.” (R 204) – apresentação da premissa inicial com justificativas. 

 

“Difícil seria mudar tudo isso, afinal a informação é de grande importância para todos 

nós. As pessoas podiam se conscientizar mais, respeitando também uma lei já existente, 

sendo determinavelmente proibido a invasão de privacidade. Assim haveria a liberdade 

de informação para o bem, sem abusos dos meios de comunicação.” (R 204) – outras 

justificativas.  

“Será que teria sido melhor se nada disso tivesse acontecido? Se ao invés da 

informação, nós vivêssemos isolados, sem ao menos saber o que está acontecendo no 

país em que vivemos? Realmente é difícil de responder, já que todos nós estamos 

alienados nesse mundo com tecnologia de ponta”. (R 204) – conclusão. 

 
Entre os textos reunidos no Grupo 1, no entanto, encontramos textos que realizam as 

três etapas, como pode ser visto em uma das redações (R 199), que será exposta mais adiante. 

 

e) Os sujeitos utilizam alguns recursos linguísticos próprios do gênero dissertativo-

argumentativo 

 

Entre os tipos de articuladores textuais definidos por Koch (2002, 133ss) notamos que 

os mais utilizados são os enunciativos, que encadeiam atos de fala, contribuem com a 

elaboração de justificativas, explicações, oposições, etc., seguidos pelos articulares de 

conteúdo proposicional, apoiam as relações lógico-semânticas que também estão presentes 

nos textos. 
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Encontramos poucos exemplos de articuladores meta-enunciativos, a não ser de 

modalizadores atitudinais ou afetivos e deônticos, de caráter imperativo, em algumas 

afirmações mais categóricas; dos introdutores de tópico e de alguns marcadores 

conversacionais (muitas vezes típicos da modalidade oral). A seguir, destacamos alguns 

exemplos desses usos. 

 

• Articuladores enunciativos 

 

“As pessoas públicas precisam se conscientizar de que vivem num país livre, onde as 

pessoas têm necessidade de saber o que aconteçe, e com quem aconteçe, pois os seres 

humanos precizam de informação. Mas o limite acaba aí. Os seres humanos não 

precizam de fofocas, nem de baixaria. É aí que entra o respeito e a privacidade”. (R 84) 

– exemplo de disjunção argumentativa. 

 
“As imprensas cometam seus erros e a justiça não toma providências rigorosas, como se 

a justiça responsável por atos deste tipo ficasse nas mãos deles, ou melhor, devesse 

obdiência. Portanto tem que se tomar atitude drásticas, para que limites seja obdecido”. 

(R 135) – exemplo de articulador conclusivo. 

 
“Garantiríamos essa liberdade de informação, através de informações limpas, isto é sem 

inventá-las”. (R 191) – exemplo de articulador de reformulação com intenção 

argumentativa. 
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• Articuladores de conteúdo proposicional 

 

“Todos têm o direito de falar suas opiniões, mas nunca devemos esquecer a maneira 

correta de usufruir desse presente, que é a liberdade de expressão, porque se houver um 

uso excessivo dessa liberdade, muitas pessoas serão prejudicadas, pois nada em excesso 

é bom”. (R 201) – exemplo de articulador de condicionalidade. 

 
“Com isso os veículos teriam que suprir o interesse do público com informação de 

qualidade e não de acionistas e outros. Mas para que isso aconteça tem que haver, 

indiscultivelmente, a intervenção do Estado. Ele tem que ser o primeiro a tomar a 

iniciativa.”. (R 203) – exemplo de articulador de finalidade. 

 

• Articuladores de metaenunciativos 

 

“Mas infelismente o nível de violência chegou a tal ponto que o jornalista teêm que 

enfrentar muitos absurdos em sua carreira, estando sujeitos a serem mortos, porque 

estão tentando passar informações, ou seja, tentando trabalhar como qualquer outro ser 

humano”. (R 44) – exemplo de modalizador afetivo. 

 
“Logo, entende-se que é necessário criar-se mecanismos incentivadores a auto-

regulação da mídia”. (R 52) – exemplo de modalizador deôntico. 

“E certamente, se a mídia entender que o seu ibope não está em mostrar a humilhação, 

vergonha e tristeza das pessoas, mas sim em uma matéria séria e sem abusos, com fins 

educativos e até mesmo de prevenir as pessoas aos perigos do dia-a-dia, aí então haverá 

uma harmonia entre a liberdade de expressão e informação, com os direitos dos 
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cidadãos referentes à sua vida privada, sua honra e sua imagem”. (R 73) – exemplo de 

marcador conversacional. 

 

f) Os sujeitos apresentam uma tipologia de argumentos adequada ao gênero, mas 

limitada quanto à variedade de opções disponíveis na língua. 

 
 

A análise dos textos revelou que os sujeitos utilizam apenas argumentos decorrentes 

de processos de ligação, cujos esquemas aproximam elementos díspares, mas que possuem 

relações entre si.  

Entre os argumentos quase-lógicos, identificamos: 

• argumentos por comparação, que justificam um dos termos a partir de outros: 

 

“Nota-se que pequenos crimes são divulgados diariamente, enquanto os que são 

relevantes, são expostos de outra maneira para a população”. (R 225) 

 

Entre os argumentos baseados na estrutura do real, identificamos: 

• argumentos pragmáticos, que apresentam apreciações de um ato ou acontecimentos 

em função de suas consequências (obs. é importante destacar que este argumento é 

utilizado com muita frequência nos textos): 

 
“Porém, é cada vez mais comum a exibição de programas sensacionalistas, que 

mostram problemas familiares e escândalos, ferindo a moral dessas pessoas e a 

constituição. Até que ponto essa liberdade é positiva? Como regular a imprensa sem 

censurar?” (R 238) 
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• argumentos de finalidade, que partem da ideia de que o valor de uma coisa depende 

do fim cujo meio é ela: 

“A imprensa hoje em dia está violando regras que impôem sobre a sociedade, 

quebrando sigilos da vida pessoal da população, tudo para possuir maior 

credibilidade no ramo de comunicação”. (R 16) 

 

• o argumento de autoridade justifica uma afirmação, baseando-se no valor de seu 

autor (trata-se de alguma personalidade, com reconhecimento social, autorizada a 

dizer, cujas palavras têm força em si mesmas) 

 
“Segundo a reportagem de Eugênio Bucci (São Paulo 2000) o jeito em que a mídia 

transmite suas reportagens muitas vezes chega a ser absurda. Como casos de pequenos 

crimes, pai ou outro familiar que estrupa crianças, etc é tirada a privacidade do cidadão 

que por sua vez não pode opnar”. (R 137) 

 

Entre os argumentos que fundam a estrutura do real, identificamos: 

• o argumento pelo exemplo é um argumento empírico, que complementa a realidade, 

a partir dos nexos estabelecidos entre os fatos. Diferentemente da ilustração – situação 

real ou fictícia elaborada para tornar algo consciente, o exemplo visa reforçar uma 

regra, opinião ou parecer (obs. justamente por ser empírico, este tipo de argumento é o 

mais utilizado nos textos). 

“Hoje em dia, o que se vê na mídia é algo lamentável. Pessoas expõe sua privacidade 

em troca de fama e fortuna instantâneas; crimes hediondos ou não, são discutidos não 

para que se tomem atitudes, mas para alavancar a audiência de programas 
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sensacionalistas. Sem contar com a pornografia, presente em todos os meios de 

comunicação de massa, onde pessoas de todas as idades podem acessá-la sem 

impecílios”. (R 83) 

 

Em síntese, percebemos que: 

 

a) Os sujeitos selecionam fragmentos literais dos textos oferecidos como estímulos para a 

escrita, configuram formas de intertextualidade que necessariamente incluem vozes alheias 

para o corpo do discurso. 

b) Os sujeitos elaboram reflexões autorizadas pela formação discursiva que nos permitem 

delimitar a identidade que agrega todos os textos. 

 

Características da formação discursiva: 

• Os meios de comunicação beneficiam a sociedade quando transmitem informações 

úteis. 

• Os meios de comunicação possuem poder. 

• O poder dos meios de comunicação é maior do que o das pessoas em geral. 

• A liberdade excessiva é prejudicial à sociedade. 

• Os meios de comunicação precisam ser controlados para evitar abusos de poder. 

 

c) Os sujeitos seguem o princípio de rarefação do discurso que atualiza os sentidos presentes 

no dia-a-dia, sem uma autoria específica. 
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d) Os sujeitos possuem conhecimentos acerca do gênero solicitado para a escrita: 

 
• revelam a consciência de que é preciso escrever um texto dialógico, que leve em conta 

as ideias dos possíveis leitores de seu texto; 

• buscam na memória exemplos de situações de domínio público para justificar os 

pontos de vista em discussão; 

• apresentam o tema proposto de acordo com a natureza requerida na proposta de texto 

dissertativo. 

e) Os sujeitos utilizam alguns recursos linguísticos próprios do gênero dissertativo-

argumentativo: 

• articuladores enunciativos; 

• articuladores de conteúdo proposicional; 

• articuladores de metaenunciativos. 

 

f) Os sujeitos apresentam uma tipologia de argumentos adequada ao gênero, mas limitada 

quanto à variedade de opções disponíveis na língua: 

• argumentos por comparação; 

• argumentos pragmáticos; 

• argumentos de finalidade; 

• argumento de autoridade; 

• argumento pelo exemplo. 
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Pelo que vimos até aqui, os argumentos estão presentes, tanto em textos que 

apresentam maior domínio da linguagem escrita, quanto naqueles em que encontramos muitas 

dificuldades para estabelecer a coesão e a coerência entre as ideias. O maior problema é que 

estes últimos, por não terem se apropriado dos recursos disponíveis na língua, não conseguem 

produzir os efeitos de sentido possíveis. 

Desde Aristóteles (1404b/2005), sabemos que a clareza é imprescindível na 

elaboração de textos de qualquer natureza, principalmente nos argumentativos, que precisam 

apresentar justificativas plausíveis e provas suficientes para defender os pontos de vista 

selecionados, por isso Aristóteles afirmava que o princípio básico da expressão enunciativa 

era falar corretamente (1407/2005). 

Embora tenhamos visto ser possível apresentar argumentos favoráveis a uma tese 

utilizada para persuadir alguém, mesmo com problemas de ordem gramatical, também é 

observável que o grande esforço despedido pelos sujeitos, muitas vezes, não é suficiente para 

garantir a compreensão plena das colocações apresentadas. 

A força argumentativa de um texto também depende da articulação entre os elementos 

linguísticos, por isso podemos verificar que um texto organizado, segundo as regras da norma 

culta, tem vantagem persuasiva sobre outros que não apresente correta colocação de partículas 

coordenativas, que não selecione bem as expressões mais precisas para comunicar a ideia que 

se tem em mente, que não evite o uso de vocábulos ambíguos, etc., como já alertava 

Aristóteles na Retórica. 

O texto (R199), que se verá a seguir, é um exemplo de uma produção escrita que 

consegue articular adequadamente os vários recursos linguísticos, por isso oferece uma visão 

completa da análise que realizou, a partir do tema proposto pelo ENEM em 2004. 
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Educando para mudar o final do filme 

Parágrafo 1 - Meios de comunicação, trata-se das diversas maneiras que o homem utiliza 

para trocar informações. Na aldeia global que é o século XXI os meios de comunicações são 

postos em evidência, à medida que a expansão de mercados e a idéia de mundo globalizado 

fez crescer a necessidade de utilização dos veículos informacionais. Não é diferente no Brasil 

onde a televisão torna-se o protagonista dessa trama trabalhando em um grande filme 

nacional chamado “Abuso do poder moderno”. 

Parágrafo 2 - No Brasil a liberdade de expressão artística e o fim da censura, resultados de 

muita luta contra um governo ditatorial e bárbaro, são direitos protegidos por lei. Presentes 

na constituição de 1988, esses direitos vem sendo utilizados como uma importante arma pela 

imprensa, que além de apresentar todo um lado positivo informacional de total necessidade 

para o país, aproveita desse benefício para também mostrar conteúdos maliciosos, para um 

povo ainda subdesenvolvido de educação precária com objetivo de alienar cada vez mais um 

povo já alienado. 

Parágrafo 3 - Em décadas passadas, o Brasil passou por um modelo de governo muito cruel, 

a Ditadura. Nesses tempos o Estado tinha total controle sobre a imprensa e os meios de 

comunicação e o direito ao Hábeas Corpus fora suspendido, esse dentre outros fatores 

tornou o período alvo de inúmeros conflitos. Naquela época a população encontrava-se em 

sua maior parte engajada e totalmente a par da situação. Diferentemente de hoje em que a 

nossa nação passa por sérios problemas e a mídia ao invés de honrar a árdua vitória do fim 

da censura, acaba sendo a grande responsável pela alienação do povo, passando programas 

totalmente “industrializados” com pouca ou sem nenhum fim social. 

Parágrafo 4 - Portanto, enquanto muitos criticam um dos atuais projetos de nosso 

excelentíssimo presidente Lula que pretende de uma forma geral censurar um pouco mais a 
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mídia, deveríamos pensar que mesmo não sento tão positiva e progressista o projeto pode se 

tratar mesmo que de forma infeliz de uma primeira tentativa de amenizar o abuso de poder 

dos meios de comunicação. De forma alguma o direito a liberdade de informação deve se 

atingido, o principal problema aliás a base de todos os problemas de nosso povo está na 

educação. Só educando a população e dando condições dignas para sua criação a sociedade 

brasileira irá aprender a filtrar o necessário das informações recebidas, só educando a 

população poderemos por um fim bem interessante para o “abuso de poder moderno” em 

que o protagonista perca toda sua força para o seu “vilão” o povo. 

 

Destaques de elementos contidos na dissertação: 

 

• O título é curioso, pois gera no leitor uma indagação acerca de qual filme se trata, 

além de quebrar a expectativa de encontrar um título que remeta imediatamente ao 

tema da ação dos meios de comunicação na sociedade, conforme indicado na proposta 

da redação.  

• Em função dessa opção, logo no início, percebemos o uso de uma definição retórica, 

uma figura de escolha, que parece funcionar como o anúncio do tópico do discurso. 

Ao analisar as premissas, notamos a seleção dos dados considerados essenciais e 

relevantes para a discussão que se pretende propor. Nesse momento, ainda no primeiro 

parágrafo, o assunto é contextualizado por meio da referência a informações que não 

foram oferecidas diretamente no conjunto de textos propostos no enunciado da prova, 

mas que certamente foram estudadas pelo participante em outros momentos. Esse 

procedimento coloca o sujeito na oposição entre as modalidades veridictórias do ser e 

do parecer, pois, para conseguir o efeito de verdade, precisará parecer entender do 

assunto em questão e ser comprometido com as ideias apresentadas. 
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• A modalização do ser indica que o enunciador quer ser identificado, pela qualidade de 

seu texto, como alguém competente; mas ele só pode ser reconhecido se demonstrar 

saber interpretar as variáveis que interferem na discussão acerca do papel da mídia na 

sociedade, por isso é tão importante saber recortar os fatos mais pertinentes para os 

objetivos estabelecidos inicialmente. 

• É apenas no final do primeiro parágrafo que o leitor entenderá a referência a um filme 

no título. De maneira irônica, o enunciador chama as más ações praticadas pela 

imprensa de filme nacional, cujo título é apresentado entre aspas. A enunciação 

irônica apresenta a particularidade de desqualificar a si mesma, de se subverter no 

instante mesmo em que é proferida, sendo assim é um caso de polifonia, posto que 

pode ser analisado como uma espécie de encenação em que o enunciador expressa 

com suas palavras uma voz alheia (MAINGUENEAU, 2001, p. 175).  

• O uso das aspas, uma das formas da heterogeneidade marcada e mostrada, neste caso, 

mostra o enunciador como alguém que não concorda com as ações praticadas por parte 

da mídia e que o título do filme é na verdade a tese que irá discutir. 

• O sujeito posiciona-se em relação à questão proposta na prova já no segundo 

parágrafo, ao apontar os abusos praticados pela imprensa, uma vez que irá defender, 

ao final, o controle da informação. As marcas dessa posição podem ser percebidas na 

própria seleção lexical. A liberdade de imprensa é considerada uma arma nas mãos da 

imprensa, que veicula conteúdos maliciosos, para um povo subdesenvolvido de 

educação precária, com o objetivo de alienar um povo já alienado. 

• No terceiro parágrafo, notamos a utilização da comparação da liberdade de imprensa 

no período da ditadura e nos tempos atuais para justificar um dos termos, isto é, a 

necessidade de controle da informação, mas de uma forma diferente da maneira como 
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ocorreu no passado. Por meio desse tipo de argumento, fica evidente o esforço do 

enunciador em confrontar realidades diferentes para avaliar uma em relação à outra. 

• As situações destacadas da história do Brasil para ilustrar cada um dos períodos é um 

argumento poderoso no desenvolvimento das ideias, pois serve para reforçar a adesão 

à tese defendida, uma vez que há certo consenso acerca de um período que não se quer 

reviver e também aponta os tipos de programas que devem ser criticados, segundo o 

ponto de vista do sujeito. Ilustra-se com casos particulares uma regra que se quer 

apresentar como geral e importante para todos e para deixar clara a postura que está 

sendo assumida. 

• Esse recurso serve como figura de presença, uma vez que fatos do passado são 

recolhidos da memória histórica para servir como argumento no texto, e como figura 

de comunhão, posto que pode unir o sujeito (produtor do texto) e o avaliador (leitor do 

texto) em torno de uma questão que afetou a vida de todos os brasileiros. 

• O último parágrafo representa a conclusão, serve como espaço para o enunciador 

declarar a defesa da posição que vinha sendo apresentada desde o início. A utilização 

da modalização deôntica (devemos pensar) associada à escala argumentativa criada 

por meio do uso dos operadores “aliás”, que põe ênfase na ideia seguinte, e “só”, que é 

utilizado durante a soma de argumentos a favor de uma mesma conclusão, constitui-se 

em uma valiosa técnica de captação dos espíritos à ideia que se defende. 

• É importante ressaltar ainda que a proposta de escrita centrada na referência a um 

campo discursivo específico (atuação da mídia) estimula a definição de uma “posição” 

a ser ocupada pelo sujeito, que se coloca em relação a muitas outras, tanto às que 

coexistem dentro de um campo associado, quanto às que se distinguem por estarem 

alinhadas a formações discursivas distintas, por isso é tão importante concentrar a 
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análise na materialidade específica das coisas ditas, por meio da qual é possível 

observar as técnicas, as práticas e as relações sociais em circulação no meio social. 

 

Por tudo que vimos até aqui, percebemos que a complexidade das operações 

linguísticas envolvidas na construção de um discurso escrito argumentativo provocam 

algumas dificuldades difíceis de serem superadas mesmo na última etapa da educação básica, 

uma vez que esse tipo de operação linguística exige, no mínimo: 

• a articulação do tema proposto ao longo do texto, a partir de textos escolhidos para 

estimular a produção escrita; 

• o relacionamento das partes ao todo e das partes entre si, mantendo a coerência lógica 

com a unidade temática; 

• a separação do argumento/fato e da opinião/hipótese, além da identificação dos contra-

argumentos que possam auxiliar na defesa de um ponto de vista. 

 
A análise realizada mostrou que muitos alunos não conseguem realizar plenamente 

todas essas tarefas, mas nem por isso deixam de construir textos de caráter argumentativo.  Os 

resultados obtidos aqui corroboram as categorias de análise identificadas na pesquisa anterior 

(AZEVEDO, 2002), o que nos causa muita preocupação, uma vez que há seis anos o corpus 

foi constituído por textos de crianças de 9 anos. 

Apesar dessas dificuldades, os textos revelam um ethos discursivo compatível com a 

cena englobante, que corresponde ao tipo de discurso solicitado, com a cena genérica, que diz 

respeito à instituição discursiva à qual os sujeitos-estudantes estão ligados e com a 

cenografia, que exige um tom reflexivo e questionador diante do tema em discussão. 
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Além disso, o conjunto dos textos revela as características da formação discursiva ao 

qual estão ligados, revelando que os processos de subjetivação que ocorrem na escola e na 

sociedade brasileira configuram um perfil de sujeito que se estende por todos os cantos do país.  

Segundo Discini (2004), pode-se perceber, por meio da escrita, que o eu 

referencializado no enunciado de uma totalidade passa a representar convocações 

enunciativas de natureza social, histórica e cultural, que indicam:  

• certa homonegeneização do sentido que confirma a coerência global responsável pela 

transformação das individualidades em uma totalidade;  

• um equilíbrio necessário à economia geral da construção de sentido que reforça o 

poder disciplinar exercido pelas diversas coerções;  

• um fato diferencial, um efeito de individualidade, que permite a construção do ator da 

enunciação, ou seja, a configuração de um caso particular, constituindo, assim, uma 

realidade que interessa apenas como subterfúgio do simulacro adotado. 

 
A análise que realizamos permitiu perceber que o local de origem dos sujeitos, a 

diferença de formação e mesmo as variadas interpretações da questão proposta não 

interferiram na homogeneização de concepções, não impediram a submissão às coerções 

impostas pelas condições de produção nem o alinhamento a uma mesma formação discursiva, 

o que ocasionou uma recorrência nos tipos de argumentos selecionados e das figuras 

escolhidas na construção da dissertação. 

É importante perceber que tais constatações não são únicas nem estão isoladas na 

pesquisa linguística, pois outras pesquisas realizadas com o público jovem confirmam dados 

bastante semelhantes, como vemos a seguir. 



A argumentação no E xame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004  206 
 

 

Brandão (2006), ao analisar 284 redações produzidas por candidatos aprovados em 

primeira chamada no exame da FUVEST50 de 2006, a partir de uma proposta de produção 

textual sobre diferentes visões do trabalho51, identifica, mesmo entre textos considerados 

adequados para o ingresso na Universidade de São Paulo, que: 

• há poucas marcas de heterogeneidade mostrada e uma presença marcante de ideias 

recebidas, de estereótipos (monofonizante), tratados como evidências inquestionáveis 

pela maioria dos candidatos; 

• falta um posicionamento crítico e concepções mais originais do sujeito locutor para 

desconstruir um esquema-padrão; 

• a voz hegemônica de cada participante é sufocada pela voz dos discursos sociais, cuja 

presença e poder são impostas ao candidato, que não consegue fugir ou encontrar 

saída; 

• a repetição dos discursos sociais é utilizada como forma de resposta às expectativas da 

instituição escolar, uma vez que, frequentemente, nas aulas de redação os alunos 

aprendem a repetir fórmulas prontas, calcadas em um imaginário alimentado, de certa 

maneira, por práticas institucionais; 

• há desconhecimento ou não domínio da natureza heterogênea da linguagem, tanto do 

ponto de vista discursivo quanto pragmático e enunciativo; 

• os textos representariam não um gênero discursivo, mas um gênero escolar específico 

– redação de vestibular –, descrito por Samir Meserani, nos anos 70-80, como “o 

medo em 30 linhas”. 

 

                                                 
50 Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) é uma instituição autônoma, responsável por organizar e 

realizar os exames vestibulares que selecionam alunos para ingressarem na Universidade de São Paulo (USP), 
na Academia de Polícia Militar de Barro Branco (APMBB) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo (FCMSC-SP). 

51 Ver proposta completa no Anexo B. 
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Impressiona notar que até mesmo entre textos considerados adequados, de acordo com o 

gênero escolar solicitado durante o exame da FUVEST, constituem um totus que manifesta visão 

comum sobre os fatos sociais, posicionamento crítico semelhante, autoria comprometida pelo uso 

restrito de elementos lingüístico-estilísticos e pela manifestação de uma voz uníssona em relação 

ao tema em discussão, revelando, assim, limitações significativas no uso da linguagem. 

Notamos também que ambas, ENEM e FUVEST, propõem a escrita de um texto 

dissertativo-argumentativo acerca de uma questão polêmica e oferecem, para isso, uma 

coletânea de pequenos textos52. Massoni (2002), professora de redação por vários anos, alerta 

para o fato de alguns alunos manifestarem inúmeros problemas de coerência diante de 

procedimentos desse tipo, uma vez que não conseguem selecionar argumentos, entre os vários 

pontos de vista apresentados, sentem dificuldade para estabelecer “acordos” entre as ideias e 

sentem-se confusos quando tentam estabelecer hierarquias entre elas. 

Esses dados combinam com as análises realizadas neste trabalho, provocando-nos a 

questionar a qualidade das práticas de ensino da língua realizadas nas mais diferentes escolas 

do país. 

Certamente, para haver mudança nessa realidade os estudantes precisam ter a 

oportunidade de desenvolver competências e habilidades que favoreçam o uso dos diversos 

mecanismos disponíveis na língua. Além disso, o aprofundamento no conhecimento do 

gênero permite, segundo Bakhtin, um trabalho mais efetivo na seleção dos elementos 

temáticos, na organização das ideias segundo a estrutura composicional típica e na escolha 

dos elementos linguístico-estilísticos. 

Por fim, é preciso reconhecer que, se bem desenvolvido, o comprometido processo de 

autoria revelado pelos textos poderia passar a revelar uma multiplicidade de representações do 

sujeito de maneira coerente e consistente. 

                                                 
52 Conferir propostas de redação nos Anexos A e B. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar  
a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.  

Michel Foucault 

 

Os dados analisados apontam que os participantes do ENEM incorporaram um 

processo de sanção cognitiva que delimita, corta, seleciona valores a partir dos quais os 

enunciados são restringidos e orientados para determinada direção, assumindo certa 

identidade que define em grande parte sua subjetividade. 

Formados como “sujeitos obedientes”, derivam de uma realidade fabricada, de uma 

presença plástica, subjugada a operações disciplinares, que expressam uma maneira comum 

de olhar e entender as representações relativas ao mundo e às próprias ações.  

Quando voltamos nosso olhar para o conjunto de textos produzidos, vemos que um 

grande número de textos revela características de um sujeito pedagógico com mesma 

identidade. Esses sujeitos têm em comum a aplicação de dispositivos expressivos que se 

repetem porque estão fundamentados em relações similares dos sujeitos com os discursos. 

Não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora dos processos 
que definem suas posições nos significados. A existência de um sujeito pedagógico 
não está ligada a vontades ou individualidades autônomas e livremente fundadoras 
de suas práticas. O sujeito pedagógico está constituído, é formado e regulado, no 
discurso pedagógico, pela ordem, pelas posições e diferenças que esse discurso 
estabelece. O sujeito pedagógico é uma função do discurso no interior da escola e, 
contemporaneamente, no interior das agências de controle (DÍAZ, 1998, p. 15). 

 

Tanto na análise fundamentada na Linguística Textual quanto na análise discursivo-

argumentativa, vimos que apenas um pequeno grupo de textos (6%) aplicam adequadamente 

os recursos de coesão e coerência, definidos por Charolles, e estratégias argumentativas 
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organizadas adequadamente para compor o processo persuasivo que o gênero dissertativo 

requer, mas mesmo essas redações submetem-se a uma certa formação discursiva e respeitam 

o princípio de rarefação do discurso que configura um mundo construído de uma determinada 

maneira. 

Como entre os participantes do ENEM encontram-se alunos de escolas públicas e 

privadas, notamos que os adolescentes na última etapa da educação básica manifestam 

posicionamentos que configuram uma identidade comum própria de processos de 

subjetivação eficientes nas mais diferentes escolas espalhadas pelo território nacional.  

Os feixes de relações de poder, de relações de forças, coexistem de maneira não-

conflitante e muito produtiva quando tomamos os textos em conjunto. Essas relações de 

forças agem em muitos sentidos e decorrem de inúmeras instituições sociais, além de serem 

multidirecionais, pois operam de baixo para cima e de cima para baixo, o que garante grande 

capilaridade.  

Embora os mecanismos de poder muitas vezes sejam sutis, as táticas tornam-se 

visíveis quando colocadas em funcionamento, como na produção de textos. O estudo dos 

mecanismos de produção e organização de ideias, de palavras e de ações revela quanto os 

mecanismos de coerção, compostos por restrições, definições, etc., tornam-se hábeis em fazer 

ouvir e fazer calar, por um lado, e fazer gerar saberes específicos e fazer dizer certas coisas 

em um determinado sentido, por outro. 

É justamente essa produção de idéias, palavras e atos, a partir de cada indivíduo, que 
assegura sua difusão e sua ramificação capilar. Daí as relações de poder poderem ser 
entendidas como micro-poderes, já que dizem respeito às realidades concretas e 
infinitesimais do cotidiano dos indivíduos. (FONSECA, 2003, p. 34). 

 

Identificar os jogos de repetição utilizados pelos adolescentes nos permitiu verificar 

que, embora sejam perceptíveis minúsculas diferenças entre os discursos, o conjunto de 
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textos, em síntese, revela a reduplicação de ideias que circulam na sociedade, particularmente, 

em alguns meios de comunicação e nos círculos sociais de convivência desses sujeitos. 

No que se refere ao posicionamento enunciativo assumido pelos jovens, ou seja, aos 

processos de subjetivação que revelam a identidade assumida pelos grupos sociais, a pesquisa 

aponta indícios de como o processo de escolarização tem gerado uma certa moral pedagógica 

que se movimenta no circuito das respostas já dadas a perguntas sabidas. 

[...] Pertencemos à escola de um mestre que só pergunta a partir das respostas 
inteiramente escritas em seu caderno; o mundo é nossa sala de aula. [...] A tirania de 
uma vontade boa, a obrigação de pensar “em comum” com os outros, o domínio do 
modelo pedagógico e, sobretudo, a exclusão da tolice, eis toda a vilania moral do 
pensamento, da qual seria fácil sem dúvida decifrar o jogo em nossa sociedade. É 
preciso nos libertarmos disso. Ora, ao perverter essa moral, é toda a filosofia que se 
desloca (FOUCAULT, 2006, p. 242-243). 

 

No entanto, é possível pensar que essa forma de aprisionamento seria superada, na 

medida em que fossem promovidas novas formas de subjetividade, por meio da recusa de um 

único tipo de individualidade imposto frequentemente por variadas instituições sociais, entre 

as quais se encontra em destaque a escola. 

Abrir fissuras, além dos marcos simbólicos que abrigam nossas identidades, reflete a 

adoção de uma posição que passa a integrar nas práticas discursivas um olhar para o presente, 

visando criar espaços de experimentação e de diálogo com diferentes ideias, gêneros 

discursivos e sujeitos para problematizar as situações concretas, o que permite inventar novas 

realidades.  

Certamente, a produção textual é um dispositivo legítimo de questionamento do outro 

e afirmação de novas concepções, sobretudo a escrita de textos argumentativos, cujas 

características composicionais necessariamente exigirão estabelecer um processo de 

negociação que lida com os jogos de verdade e colocar à prova o si mesmo e o outro; o 

passado e o presente. 
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[...] As relações que devemos estabelecer conosco mesmos não são relações de 
identidade, elas devem ser antes relações de diferenciação, de criação, de inovação. 
É muito chato ser sempre o mesmo. Nós não devemos excluir a identidade se é pelo 
viés desta identidade que as pessoas encontram seu prazer, mas não devemos 
considerar essa identidade como uma regra ética universal (FOUCAULT, 1982). 

 

Se a identidade pode ser compreendida como um espaço de conflito, de crítica e de 

possível modificação, os textos elaborados pelo sujeito-autor podem vir a ser espaços de 

possibilidades relacionais, mas isso irá exigir novas estratégias de ensino-aprendizagem. 

Contudo, é importante retomar o que dissemos anteriormente, o fato de os sujeitos 

discursarem dentro de um campo discursivo, o discurso não é um lugar no qual a sua 

subjetividade irrompe; é um espaço de posições-de-sujeito e de funções-de-sujeito 

diferenciadas. Assim sendo, o autodistanciamento, imprescindível na construção de discursos 

escritos, torna-se uma prática de liberdade que depende de uma resposta negativa ou de uma 

rejeição colocada a serviço da capacidade de ocupar muitos lugares sociais e da abertura de 

possibilidades de ver e assumir as diferentes formas de ver a si próprio e suas práticas. 

Mosca (2007, p. 297) ressalta que a argumentação está essencialmente ligada à ideia 

de liberdade: de pensar, de sentir, de interpretar a realidade e de exprimir o pensamento. Ao se 

colocar em uma situação controversa, o sujeito se dispõe a confrontar o pensamento alheio, 

em um processo interativo, o que possibilita vivenciar trocas de pontos de vista, inter-relação 

de ideias contraditórias, revisão de posições pessoais e coletivas em uma perspectiva dialética. 

Agir assim proporciona seguir os passos de uma argumentação participativa que exige 

abertura de espírito para investigar a própria subjetividade e aceitar o outro, mesmo que 

questione as posições assumidas. 

A escrita argumentativa, então, entendida na perspectiva da Nova Retórica e da 

Análise do Discurso, é uma das possibilidades de exercício desse autodistanciamento, que 

permite iniciar rupturas nas formações discursivas vigentes em direção a novas possibilidades. 
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Como as formas do dizer e os signos constituem a base sobre a qual os sentidos se 

produzem, quando a escrita representa práticas de linguagem que constituem nosso 

pensamento, o sentido que damos às coisas, nossas experiências moldam nossas maneiras de 

constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. Permite também traduzir as 

perguntas que o outro necessariamente coloca a cada sujeito e as possíveis respostas que 

podem ser produzidas em cada situação comunicativa, considerando as referências sociais e 

os posicionamentos assumidos (logos); evidenciar as relações intersubjetivas estabelecidas 

entre o enunciador e o enunciatário, seja ele representado por um auditório universal ou 

particular (pathos) e compor uma corporalidade discursiva (ethos), como entendemos as 

propostas colocadas por Meyer (2007). 

Tomados dessa maneira e entendidos como uma tríade indissociável, percebemos que 

o racional não existe a priori, trata-se de uma tomada de posição, de uma atitude filosófica e 

cotidiana que está permanentemente em atividade. Para resistir aos dispositivos pedagógicos 

identitários, coercivos, monológicos, etc., o sujeito terá, então, que superar a simples negação 

para se colocar na fronteira (atitude-limite) e tentar ultrapassá-la.  

Ao assumir essa perspectiva de ação em uma realidade construída cotidianamente, o 

sujeito, quando exerce o pensamento crítico, realiza um movimento de verificação constante 

dos dizeres, saberes e poderes. 

É a combinação entre a atitude-limite e a desancoragem da crítica que resulta um 
novo conceito de liberdade. [...] Na perspectiva foucaltiana, a liberdade passa a ser a 
possibilidade de exercitar a atitude-limite como caminho para a crítica e para a 
mudança, ou seja, a liberdade passa a ser entendida como a “nossa real capacidade 
de mudar as práticas em que somos constituídos ou nos constituímos como sujeitos 
morais” (VEIGA-NETO, 2005, p. 31-32). 

 

Notamos, assim, que os atos de interlocução se constroem a partir das escolhas 

realizadas e das capacidades mobilizadas e colocadas em ação. Ao ocupar uma posição 

enunciativa, o sujeito manifesta as competências discursivas que assume, segundo 
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Maingueneau, (2008 [1995]), e o quanto domina o sistema de regras que torna possível os 

discursos. 

Quando associamos esse ponto de vista à produção de textos argumentativos, em uma 

perspectiva retórica, vemos que cada enunciado revela uma determinada seleção de 

informações, reflexões, sentimentos, que podem estar direcionados a uma multiplicidade de 

finalidades – persuadir ou convencer, criar o assentimento; agradar, seduzir, mover o outro, 

justificar as ideias para sejam aceitas como verdadeiras; veicular ideias como verossímeis ou 

prováveis e opiniões, tendo por base boas razões e argumentos; criar novos sentidos por meio 

de uma linguagem figurada e estilizada, como nos explica Meyer (1994, p. 36-37) – e que 

remetem aos valores sociais partilhados e às formações discursivas vigentes. 

Cabe ao analista do discurso, então, exercitar um processo de reconhecimento e de 

identificação do complexo conjunto de articulações do discurso, entendido como uma forma 

de leitura e de ordenação de uma cadeia interpretativa, para que possa ser desenvolvida uma 

metodologia que torne clara as recorrências formais, cuja análise possibilita separar as 

sedimentações que produzem os efeitos de individuação e o domínio (ou não) das capacidades 

de linguagem. 

As coisas, os enunciados não possuem um estatuto próprio de verdade, em si 
mesmo. O que há é um sistema de relações entre sujeitos, entre os signos e os seus 
sentidos, na relação desses com o mundo, em termos semióticos, propriamente 
falando. Decorre daí a constante acomodação ou ajustamento que fazem parte do 
processo interativo. Sob essa perspectiva, a enunciação ocupa um lugar importante 
na constituição das representações, dos pontos de vista, da opinião, como lugar do 
preferível, colocando em cena o nível dialógico da argumentação e a gestão dos 
diferentes componentes da situação: imagem do locutor/interlocutor, do objeto em 
discussão, dos discursos dos outros (MOSCA, 2007, p. 299). 

 

Por fim, é preciso destacar que o desenvolvimento dessas capacidades se dá pela 

reprodução de certos modelos de práticas de linguagem, que se encontram disponíveis na 

sociedade, para depois serem assimilados, transformados e apropriados pelo indivíduo. 

Partindo desse princípio, consideramos que os alunos do ensino médio deveriam se distinguir 
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dos que estão frequentando as primeiras séries do ensino fundamental por apresentar, em suas 

produções textuais, mais autonomia nos níveis de operação de linguagem. 

Para tanto, professores e alunos precisarão conhecer as regularidades intrínsecas aos 

fenômenos discursivos, por meio das quais poder-se-á identificar a rede conceitual à qual se 

encontram ligadas e descrever as regras de formação e utilização dos recursos linguísticos que 

permitem enunciar significados. 

Ao adquirirem maior controle sobre suas ações de linguagem, poderão também 

aprimorar os procedimentos de escolha em diferentes níveis: na perspectiva enunciativa do 

uso das diversas unidades linguísticas e na planificação dos textos. Além disso, 

provavelmente conseguirão demonstrar mais habilidade na combinação livre de gêneros, na 

variedade e construção de argumentos e na escolha de imagens, expressões, ideias, o que 

permite manifestar tanto a heterogeneidade discursiva constitutiva quanto a mostrada. 

O exercício de reflexão e análise realizado nesta tese permitiu confirmar que o 

posicionamento assumido pelo sujeito direciona a escrita, pois nele estão presentes todas as 

forças que levam a determinado ponto. O modo como percebemos e definimos nossa situação 

retórica fornece o ponto de partida de nossa ação retórica e contribui para a definição das 

metas e para a construção do texto. 

Contudo, esse processo não é totalmente previsível, pois na situação de escrita 

propriamente dita entram em jogo recursos selecionados e assumidos, como também padrões 

de ação incorporados sem reflexão. Ao integrar elementos heterogêneos, situação de 

produção, restrições, intencionalidades, formas de organização dos discursos, inter-relação 

entre ideias, incluindo as contra-argumentações, realizamos um ato complexo de ação no 

mundo e de construção de realidades, além de nos tornarmos mais responsivos ao outro. 
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APÊNDICES 

 

A. Identificação do corpus - redações ENEM/2004 que constituem a amostra  

 

R1 0126014-6  
R2 0126015-4  
R3 0126031-6 Informação para um futuro melhor 
R4 0126034-0 Respeito 
R5 0126050-2  
R6 
 

0126066-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R7 0126077-4  
R8 0126082-0  
R9 
 

0126083-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R10 0126100-2  
R11 0126120-7 O Povo consiente 
R12 
 

0126133-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R13 0126140-1 A Liberdade de se expressa 
R14 0126161-4 Objetivo sério de informação 
R15 
 

0126180-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R16 0126188-6  
R17 0130000-8 A imprensa fiscalizada 
R18 0130015-6  
R19 0130026-1 Imprensa X privacidade 
R20 0130052-0 Nova qualidade 
R21 0130053-9 Informação e evolução 
R22 0130070-9 Meio de comunicação abuso contra os cidadãos 
R23 0130085-7 Onde há direitos, há deveres 
R24 0130103-9  
R25 0130122-5 Livre arbítrio moderado 
R26 0139000-7 Mídia à toda população 
R27 
 

0139004-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R28 
 

0254003-7 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R29 0254022-3 Abusos em nossa sociedade 
R30 
 

0254025-8 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R31 
 

0254054-1 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R32 
 

0254055-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R33 
 

0254099-1 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R34 
 

0254108-4 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R35 0254118-1  
R36 0254132-7 Informação Sim, Abusos Não! 
R37 0254139-4 Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
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  meios de comunicação 
R38 
 

0254150-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R39 0254167-0 Imprensa 
R40 
 

0254179-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R41 
 

0254201-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R42 
 

0254222-6 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R43 0254231-5  
R44 0254240-4 Mídia, um elo de ligação entre a sociedade 
R45 
 

0254262-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R46 
 

0254266-8 
 

TEMA: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos 
nos meios de comunicação? 

R47 0254280-3 Conscientização 
R48 0254311-7  
R49 0254341-9  
R50 
 

0254343-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R51 0254360-5 Melhorar o jeito de informar. 
R52 
 

0254380-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R53 
 

0254485-7 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R54 
 

0254492-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R55 0254509-8  
R56 
 

0254516-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R57 0254536-5 Liberdade de expressão 
R58 0254547-0  
R59 
 

0254562-4 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R60 
 

0273063-4 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R61 0273133-9  
R62 0273143-6 “Mais privacidade e menos sensacionalismo” 
R63 0273181-9 Liberdade de Informação: bom ou mal? 
R64 0273195-9 Os cidadãos e a imprensa 
R65 0273196-7 A imprensa deve ser controlada 
R66 
 

0273220-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R67 0273258-0 Sem censura e se abuso 
R68 
 

0273281-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R69 0273290-4 O jornalismo 
R70 0273297-1 Comunicação absurda 
R71 0273317-0 Nossa solução 
R72 0273340-4  
R73 0273356-0  
R74 
 

0273363-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R75 0273371-4 A corrupção de informações 
R76 0273397-8  
R77 
 

0273402-8 
 

Como podemos garantir nossa liberdade de informarmos aos 
outros e evitarmos abusos nos meios de comunicação? 
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R78 0273412-5 A comunicação 
R79 0273441-9  
R80 
 

0273446-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R81 
 

0273471-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R82 0273475-3 Respeito mútuo 
R83 0273480-0 Mídia e Lazer: Nem tudo a ver... 
R84 0273510-5 Informação, na medida certa 
R85 0273517-2 Liberdade de informação sem abusos. 
R86 0273526-1  O Abuso da Publicidade 
R87 0273547-4 A imprensa. 
R88 0273555-5 Tempos Modernos: Privacidade ou Liberdade a Imprensa? 
R89 0273564-4 Visões Interpretadas 
R90 0273586-5 Liberdade sem Abuso 
R91 
 

0273598-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R92 0273603-9 Meios de comunicação: um instrumento difícil de entender 
R93 0273619-5 A Liberdade 
R94 0273630-6 Perigosas Informações 
R95 0273641-1 Até onde vai a liberdade de expressão 
R96 
 

0273717-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R97 0273786-8 Abusos sem pudor. 
R98 0273852-0 Informação e Comunicação sem abusos de liberdade 
R99 0273889-9 Liberdade de Informação 
R100 0273891-0 Informação. Não Abuso 
R101 0273902-0 Dura Realidade 
R102 0273916-0 A Imprensa 
R103 0273922-4 Liberdade ou expressão ou de exposição?! 
R104 0273955-0 Problemas que devem ser reajustados 
R105 0273862-3 A Mídia Em Nossas Vidas 
R106 0273994-1 A Informação 
R107 0395007-7 Liberdade de Informação 
R108 0395026-3 Meios de comunicação Problema ou solução 
R109 
 

0395041-7 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R110 0395054-9 Aonde estão nossos direitos 
R111 0395069-7  
R112 0395085-9  
R113 0385098-0  
R114 
 

0395105-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R115 0395119-7  
R116 0395136-7  
R117 
 

0395148-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R118 0395158-8 
Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R119 0395189-8 Violação de imagem 
R120 
 

0395238-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R121 0395242-8  
R122 0395253-3 “Respeito ao cidadão” 
R123 
 

0395273-8 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 
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R124 
 

0395277-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R125 0395299-1 As falhas da comunicação 
R126 
 

0395310-6 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R127 0395342-4  
R128 
 

0395348-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R129 0395371-8 Imprensa ajuda e prejudica 
R130 0395378-5  
R131 0395388-2  
R132 0395410-2  
R133 0395419-6 Redação 
R134 0395444-7 Televisão meio deturpado de comunicação 
R135 0395453-6  
R136 0395459-5  
R137 0395473-0  
R138 
 

0395488-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R139 
 

0395526-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R140 0395530-3 A livre expressão é o que constrói uma nação 
R141 0395539-7 TV Sensacionalista 
R142 0395557-5 Liberdade de expressão com verdade 
R143 0395567-2  
R144 0395571-0 A mídia contribui? 
R145 
 

0395602-4 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R146 0395606-7 Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos 
R147 0395626-1  
R148 0395638-5  
R149 0395649-0  
R150 0395660-1  
R151 
 

0395662-8 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R152 0395679-2  
R153 0395695-4 Ética e Lei 
R154 
 

0395697-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R155 0395704-7  
R156 
 

0395721-7 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R157 
 

0395755-1 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R158 
 

0395768-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R159 
 

0395784-5 
  

R160 
 

0395799-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação 

R161 0395809-4 Meius de informar 
R162 0395818-3  
R163 
 

0395829-9 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicações 

R164 0395846-9  
R165 0395855-8 A cidadania e os meios de comunicação 
R166 0395868-0 Os abusos nos meios de comunicação 
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R167 0395883-3 Os programas de sensacionalistas do radio 
R168 0395885-0  
R169 0395903-1  
R170 0395924-4  
R171 0395938-4 Como garantir a liberdade de informação... 
R172 0395959-7  
R173 0395963-5 A sociedade contra a imprensa sensacionalista 
R174 
 

0395968-6 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R175 0395994-5  
R176 1132023-0 Mídia sem lei 
R177 1132033-8 Jornalistas Irresponsáveis 
R178 1132049-4 Liberdade não é abuso 
R179 1132054-0 Liberdade no meio de comunicação 
R180 1132074-5 Como garantir a liberdade de informações 
R181 1132107-5  
R182 1132114-8 Privacidade versus Liberdade de Expressão 
R183 1132119-9 Manipulação televisiva 
R184 1132124-5 Dignidade do Cidadão ferida pela falta de Ética da Mídia 
R185 1132138-5 A Liberdade de Informação 
R186 
 

1132152-0 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R187 1132163-6  
R188 
 

1132176-8 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R189 
 

1132188-1 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R190 1132229-9 Quem fiscaliza (a imprensa)? 
R191 
 

1132237-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R192 1132252-7 A Imprensa 
R193 1132268-3 A mídia em sua casa 
R194 1132293-4  
R195 1132302-7  
R196 
 

1132309-4 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R197 1132317-5  
R198 1132330-2 Até onde são capazes de chegar? 
R199 1132336-1  
R200 1132353-1 A prostituição dos meios de comunicação 
R201 1132362-0 Liberdade de expressão 
R202 1132387-6 Garantia de liberdade sem abusos 
R203 1132396-5 Para uma boa informação é preciso concientização 
R204 1132402-3  
R205 1132413-9 Vamos botar Limites na imprensa 
R206 1132425-2 Os abusos cometidos pela mídia 
R207 1132430-9 Informação e Comunicação: nos ajudam ou prejudicam? 
R208 1132463-5  
R209 1132466-0 Liberdde de Expressão 
R210 1132494-5 Abuso alienado 
R211 1132497-0 Constituição sem medo 
R212 1132514-3 A influência que a mídia faz sobre a vida 
R213 1132528-3 Liberdade Racional 
R214 1132542-9 Informação X Privacidade 
R215 1132574-7  
R216 1132595-0 O Poder do Público e a Auto-regulação 
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R217 1132597-6 A mídia: orienta ou questiona o ser humano? 
R218 1132608-5  
R219 
 

1132616-6 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R220 1132635-2  
R221 1132651-4 Saber informar, sem abusar 
R222 1132665-4 Televisão sem controle 
R223 1132681-6 Os jornalista 
R224 1132719-7  
R225 1132739-1 Mídia: o problema da comunicação 
R226 1132754-5  
R227 1132770-7  
R228 
 

1132805-3 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R229 1132823-1 O nível tem que subir 
R230 1132836-3  
R231 1132855-0  
R232 1132863-0 Combate ao sensacionalismo 
R233 1132887-8 Fiscalização sem autoritarismo 
R234 1132919-0 Liberdade sem abusos 
R235 1132922-0 O poder de invasão 
R236 1132949-1 Morais Comuns 
R237 
 

1132950-5 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R238 1132963-7 A liberdade e os abusos dos meios de comunicação 
R239 1132979-3 Manipulação da informação 
 
R240 1132995-5 Manipulação 
R241 0273239-4 (estava na posição 67) 
R242 0273539-3 Meios de Comunicação 
R243 
 

0395500-1 
 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

R244 0395725-0 Liberdade de Comunicação 
R245 0395741-1 Estava na posição 
R246 1132700-6 Na capa do jornal... O próprio jornal 
R247 1132790-1 Lucro, lucro e mais lucro 
R248 1132893-2 Liberdade jogada no lixo 
R249 1132999-8 Brasil, um país de todos? 
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B. Dados gerais dos informantes que constituem o corpus, a partir da amostra fornecida pelo INEP 

Número 
Redação 

Grupo  Cidade Estado Região Escola Zona Gênero Conclusão Nota 
Global  

1300008 1 Campo grande Mato Grosso do Sul CO Particular Urbana Feminino Conclui no ano 92,5 
2731436 1 Gravataí Rio Grande do Sul S Particular Urbana Feminino Já concluiu 75 
2733560 1 Inhacora Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 90 
2736411 1 Ajuricaba Rio Grande do Sul S Particular Urbana Feminino Conclui no ano 70 
3959597 1 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 

11320230 1 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Masculino Vai concluir 72,5 
11323361 1 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Masculino Já concluiu 80 
11323531 1 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 95 
11323620 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 55 
11324252 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 70 
11324970 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 72,5 
11325283 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
11325950 1 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 92,5 
11328878 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 82,5 
11329637 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 65 
11329793 1 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 65 

Subtotal 16 

        
 
 
 

1260669 2 Macapá Amapá N Particular Urbana Masculino Conclui no ano 75 
1300156 2 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Particular Urbana Feminino Conclui no ano 55 
1300261 2 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 57,5 
1300520 2 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Federal Urbana Masculino Conclui no ano 77,5 



A argumentação no Exame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004 | 232 
 
 

 

2541181 2 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 65 
2541505 2 Camutanga Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2541670 2 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 50 
2542668 2 Timbauba Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Vai concluir 35 
2542803 2 Caruaru Pernambuco NE Particular Urbana Feminino -- 60 
2543435 2 Camutanga Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 62,5 
2543605 2 Goiana Pernambuco NE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 55 
2543800 2 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 60 
2544857 2 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
2545624 2 Vitória de Santo Antão Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Já concluiu 50 
2730634 2 Gravataí Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 62,5 
2731339 2 Gravataí Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 55 
2731819 2 Cachoeirinha Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 60 
2732580 2 Gravataí Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 72,5 
2732904 2 Chiapeta Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 70 
2734419 2 Pejucara Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 75 
2734460 2 Catuipe Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2734753 2 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2736039 2 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 72,5 
2739020 2 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Vai concluir 52,5 
2738623 2 -- -- -- -- -- Feminino -- 0 
2739941 2 Taquarucu do sul Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 70 
2734800 2 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 85 
3952428 2 Salvador Bahia NE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 60 
3953785 2 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Vai concluir 65 
3954102 2 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 65 
3955575 2 Salvador Bahia NE Particular Urbana Masculino Já concluiu 85 
3955672 2 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 75 
3957411 2 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 60 
3958558 2 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Vai concluir 70 
3958680 2 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Vai concluir 87,5 

11320494 2 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 70 
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11321148 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Conclui no ano 80 
11321199 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 75 
11321245 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 82,5 
11321881 2 Niterói Rio de Janeiro SE Federal Urbana Feminino Conclui no ano 70 
11323965 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 62,5 
11325429 2 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 55 
11326514 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Masculino Conclui no ano 70 
11326654 2 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 75 
11327391 2 Marica Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Vai concluir 75 
11328630 2 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 62,5 
11328932 2 Marica Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
11329955 2 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 60 
11329998 2 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 77,5 

Subtotal 49         

 
 
 

1260146 3 Macapá Amapá N Particular Urbana Masculino Conclui no ano 77,5 
1260154 3 Macapá Amapá N Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 40 
1260502 3 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 30 
1260839 3 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
1261207 3 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
1261800 3 Macapá Amapá N Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 27,5 
1300709 3 -- Mato Grosso do Sul CO Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
1301039 3 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 50 
1390040 3 Corumba Mato Grosso do Sul CO Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
2540037 3 Timbauba Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2540258 3 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 37,5 
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2540541 3 Itambe Pernambuco NE Municipal Urbana Feminino Conclui no ano 0 
2540550 3 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 35 
2540991 3 Goiana Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 27,5 
2541394 3 São Vicente Férrer Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 25 
2542013 3 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
2542315 3 Vicência Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 30 
2542625 3 Vicência Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 25 
2543117 3 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 40 
2543419 3 Condado Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino -- 52,5 
2544920 3 Macaparana Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
2545098 3 Condado Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 35 
2545365 3 Itambé Pernambuco NE Municipal Urbana Feminino Conclui no ano 45 
2545470 3 Vicência Pernambuco NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 30 
2732203 3 Gravataí Rio Grande do Sul S Particular Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
2732394 3 Gravataí Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Vai concluir 35 
2732971 3 Ijui Rio Grande do Sul S -- -- Masculino Conclui no ano 70 
2733633 3 Santo augusto Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 65 
2733714 3 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 55 
2733978 3 Três Passos Rio Grande do Sul S Particular Urbana Feminino Conclui no ano 55 
2735261 3 Taquarucu do Sul Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 55 
2735393 3 Ajuricaba Rio Grande do Sul S Estadual Rural Masculino Conclui no ano 55 
2735474 3 Redentora Rio Grande do Sul S Estadual Rural Masculino Conclui no ano 0 
2737175 3 Erval Seco Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
2737868 3 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
2738520 3 São Valério do Sul Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
2739550 3 Santo Augusto Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
3950077 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 42,5 
3950263 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 47,5 
3950417 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 40 
3950549 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 60 
3950859 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 55 
3850980 3 -- -- -- -- -- Feminino -- 0 
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3951055 3 -- -- -- -- -- Feminino -- 0 
3951197 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 55 
3951480 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 30 
3951588 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 47,5 
3951898 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 50 
3952380 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 75 
3952738 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 40 
3952770 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 27,5 
3953424 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
3953483 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Vai concluir 0 
3953882 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 45 
3954889 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 0 
3955001 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 30 
3955265 3 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Já concluiu 47,5 
3956024 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 65 
3956067 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
3956261 3 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Vai concluir 47,5 
3956385 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 37,5 
3956490 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 47,5 
3956601 3 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Já concluiu 47,5 
3956628 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 55 
3956792 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 52,5 
3956970 3 Itaparica Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 52,5 
3957047 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 37,5 
3957217 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 30 
3957250 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 35 
3957993 3 Salvador Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 32,5 
3958094 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 35 
3958469 3 Salvador Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 62,5 
3958833 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 42,5 
3958850 3 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 42,5 
3959244 3 Salvador Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 55 
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3959945 3 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
11320338 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 45 
11320540 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
11320745 3 Rio bonito Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Já concluiu 0 
11321075 3 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 60 
11321385 3 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 40 
11321520 3 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 52,5 
11321636 3 Marica Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
11321768 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
11322299 3 -- -- -- -- -- Feminino -- 0 
11322373 3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 67,5 
11322527 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 65 
11322683 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 50 
11322934 3 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 42,5 
11323027 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 40 
11323094 3 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 52,5 
11323175 3 Marica Rio de Janeiro SE Municipal Urbana Feminino Conclui no ano 52,5 
11323302 3 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 45 
11324139 3 Marica Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 25 
11324635 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 30 
11325747 3 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
11326352 3 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
11326816 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 30 
11327006 3 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 65 
11327707 3 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 60 
11328053 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
11328363 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 60 
11329505 3 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 

Subtotal 103         
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1260316 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 77,5 
1260340 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino -- 52,5 
1260820 4 Macapá Amapá N Particular Urbana Feminino Conclui no ano 75 
1260774 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 40 
1261002 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
1261339 4 Macapá Amapá N Particular Urbana Masculino Conclui no ano 45 
1261401 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Já concluiu 42,5 
1261614 4 Macapá Amapá N Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 0 
1261886 4 Macapá Mato Grosso do Sul CO -- -- Masculino Conclui no ano 57,5 
1300539 4 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Federal Urbana Masculino Conclui no ano 72,5 
1300857 4 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Particular Urbana Feminino Conclui no ano 92,5 
1301225 4 Campo Grande Mato Grosso do Sul CO Particular Urbana Feminino Conclui no ano 82,5 
1390007 4 Ladário Mato Grosso do Sul CO Particular Urbana Feminino Conclui no ano 65 
2540223 4 Ferreiros Pernambuco NE Particular Urbana Masculino Vai concluir 0 
2541084 4 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Masculino Já concluiu 55 
2541327 4 Timbauba Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 50 
2541793 4 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Feminino Vai concluir 0 
2542226 4 Goiana Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 45 
2542404 4 Timbauba Pernambuco NE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 42,5 
2545160 4 Camutanga Pernambuco NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 50 
2731959 4 Cachoeirinha Rio Grande do Sul S -- -- Feminino Conclui no ano 57,5 
2731967 4 Gravataí Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 62,5 
2732815 4 Panambi Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 62,5 
2733170 4 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 65 
2733404 4 Chiapeta Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino -- 72,5 
2734028 4 Ijui Rio Grande do Sul S Municipal Urbana Feminino Conclui no ano 72,5 
2734125 4 Panambi Rio Grande do Sul S Particular Urbana Feminino Conclui no ano 90 
2734710 4 Miraguai Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 52,5 
2735105 4 Panambi Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Vai concluir 72,5 
2735172 4 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 42,5 
2735555 4 Santo augusto Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2735644 4 Condor Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
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2735865 4 Frederico Westphalen Rio Grande do Sul S -- -- Masculino Conclui no ano 65 
2735989 4 Palmeira das Missões Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 50 
2736195 4 Santo augusto Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 62,5 
2736306 4 Campo novo Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 67,5 
2738899 4 Ijui Rio Grande do Sul S Municipal Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
2738910 4 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 57,5 
2739160 4 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 50 
2739224 4 Ijui Rio Grande do Sul S Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 60 
3950697 4 Euclides da Cunha Bahia NE Particular Urbana Masculino Vai concluir 60 
3951367 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 57,5 
3952533 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 52,5 
3952770 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 27,5 
3953106 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 37,5 
3953718 4 Salvador Bahia NE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
3954196 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 0 
3954447 4 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Já concluiu 62,5 
3954536 4 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Já concluiu 60 
3954595 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 40 
3954730 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 35 
3955303 4 Salvador Bahia NE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 60 
3955397 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 25 
3955710 4 Salvador Bahia NE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 72,5 
3956954 4 Salvador Bahia NE -- -- Masculino Já concluiu 87,5 
3957551 4 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 65 
3957683 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 37,5 
3957845 4 Salvador Bahia NE Particular Urbana Feminino Vai concluir 85 
3958183 4 Salvador Bahia NE -- -- Feminino Já concluiu 50 
3958299 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 75 
3959031 4 Salvador Bahia NE -- -- Masculino -- 52,5 
3959384 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 45 
3959686 4 Salvador Bahia NE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 55 

11323876 4 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 70 



A argumentação no Exame Nac iona l  do Ens ino Médio /2004 | 239 
 
 

 

11324023 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 60 
11324309 4 São Gonçalo Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Masculino Conclui no ano 35 
11324660 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 50 
11324945 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 47,5 
11325143 4 Niterói Rio de Janeiro SE -- -- Feminino Já concluiu 47,5 
11325976 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 50 
11326085 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 77,5 
11326166 4 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Vai concluir 47,5 
11327197 4 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 45 
11327545 4 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Vai concluir 75 
11327901 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 52,5 
11328231 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 65 
11328550 4 Niterói Rio de Janeiro SE Estadual Urbana Feminino Conclui no ano 52,5 
11329190 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 62,5 
11329220 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Masculino Conclui no ano 52,5 
11329491 4 Niterói Rio de Janeiro SE Particular Urbana Feminino Conclui no ano 75 

Subtotal 80         
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ANEXOS 
 

A - Proposta de redação do ENEM/2004 
 
Leia com atenção os seguintes textos: 
 

 
Os programas sensacionalistas do rádio e os programas policiais de final da tarde em televisão saciam 
curiosidades perversas e até mórbidas tirando sua matéria-prima do drama de cidadãos humildes que 
aparecem nas delegacias como suspeitos de pequenos crimes. Ali, são entrevistados por intimidação. As 
câmeras invadem barracos e cortiços, e gravam sem pedir licença a estupefação de famílias de baixíssima 
renda que não sabem direito o que se passa: um parente é suspeito de estupro, ou o vizinho acaba de ser 
preso por tráfico, ou o primo morreu no massacre de fim de semana no bar da esquina. A polícia chega 
atirando; a mídia chega filmando. 
     

Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 

Quem fiscaliza [a imprensa]? Trata-se de tema complexo porque remete para a questão da 
responsabilidade não só das empresas de comunicação como também dos jornalistas. Alguns países, 
como a Suécia e a Grã-Bretanha, vêm há anos tentando resolver o problema da responsabilidade do 
jornalismo por meio de mecanismos que incentivam a auto-regulação da mídia. 

<http://www.eticanatv.org.br>. Acesso em: 30 maio 2004. 

No Brasil, entre outras organizações, existe o Observatório da Imprensa – entidade civil, não-
governamental e não-partidária –, que pretende acompanhar o desempenho da mídia brasileira. Em sua 
página eletrônica, lê-se: Os meios de comunicação de massa são majoritariamente produzidos por 
empresas privadas cujas decisões atendem legitimamente aos desígnios de seus acionistas ou 
representantes. Mas o produto jornalístico é, inquestionavelmente, um serviço público, com garantias e 
privilégios específicos previstos na Constituição Federal, o que pressupõe contrapartidas em deveres e 
responsabilidades sociais. 

http://www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br (adaptado) 
Acesso em: 30 maio 2004 

Incisos do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988: 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

Com base nas idéias presentes nos textos acima, redija uma dissertação em prosa sobre o seguinte tema: 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? 

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao 
longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu 
ponto de vista e suas propostas. 

Observações: 

• Seu texto deve ser escrito na modalidade culta da língua portuguesa. 
• O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração. 
• O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas. 
• A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida na folha própria. 
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B - FUVEST 2006 - Prova de Língua Portuguesa 
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