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RESUMO 

 
O texto dissertativo-argumentativo é um gênero de suma importância para os 

estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, tendo 

em vista ser uma das formas avaliativas do Exame que mais se destacam. A 

importância que essa prova recebe se dá pelo fato de ser o principal meio de 

acesso às universidades no Brasil. Partindo dessa perspectiva, este trabalho tem 

o objetivo de investigar como se constitui a coesão textual por meio do 

encapsulamento anafórico nas redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino 

Médio. Amparando-se pelos pressupostos da Linguística Textual, especialmente 

no que tange à proposta da referenciação, esta pesquisa busca responder às 

seguintes questões: a) de que modo ocorre o emprego das funções discursivas 

nas redações do ENEM? b) como as anáforas encapsuladoras contribuem para a 

conexão de ideias nas redações do ENEM, proporcionando a obtenção da nota 

máxima na competência IV? Para responder esses questionamentos, foram 

selecionadas 44 (quarenta e quatro) redações nota 1000 dos anos de 2013 a 2019 

disponíveis no site http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio, das quais 14 

(quatorze) são explanadas para a ilustração dos principais aspectos que se 

destacaram na análise. Dessa maneira, com o escopo de atender a proposta 

desta dissertação, observou-se, nas redações que tiraram nota máxima, como o 

uso das anáforas encapsuladoras contribuiu para a coesão textual do gênero em 

questão. Para a análise dos dados, utilizou-se como arcabouço teórico os estudos 

de Koch (2018) e Fávero e Travaglia (2004) acerca da coesão textual. Quanto aos 

estudos em relação à referenciação, recorreu-se às pesquisas de Mondada e 

Dubois (2003), Koch e Elias (2008), Ciulla e Silva (2008), Sá (2007) e Cavalcante 

(2011), dentre outros autores que elucidam discussões concernentes à 

referenciação e ao processo referencial anafórico. Os aspectos metodológicos 

deste trabalho constituem-se com base na pesquisa qualitativa. Ademais, a análise 

das redações evidencia a relevância do encapsulamento anafórico para a 

construção da coesão textual nos textos explorados, bem como sua contribuição 

para a obtenção da nota máxima na competência IV, como também em outras 

competências que são verificadas no Exame. Além  disso, os apontamentos 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio


apresentados nesta pesquisa podem contribuir para estudantes e professores que 

desejem se aprofundar na temática tratada aqui. 

 

Palavras-chave: Gênero dissertativo-argumentativo. Coesão textual. Anáfora 
encapsuladora. Funções discursivas. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The essay-argumentative text is a genre of paramount importance for students 

who will take the National High School Examination - ENEM, considering that it is 

one of the evaluation forms of the Examination. From this perspective, this work 

aims to investigate how textual cohesion is constituted through the anaphoric 

encapsulation in grade 1000 essays of the National High School Exam. Supported 

by the assumptions of Textual Linguistics, especially with regard to the proposal of 

referencing, this research seeks to answer the following questions: a) how is the 

use of discursive functions in ENEM newsrooms? b) how the encapsulating 

anaphoras contribute to the connection of ideas in ENEM's essays, providing the 

highest grade in competency IV? To answer these questions, 44 (forty-four) note 

1000 essays from the years 2013 to 2019 were selected, available on the website 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio, of which 14 (fourteen) are explained to 

illustrate the main aspects that stood out in the analysis. Thus, in order to meet the 

proposal of this dissertation, it was observed, in the essays that received maximum 

marks, how the use of encapsulating anaphoras contributed to the textual cohesion 

of the gender in question. For data analysis, the studies by Koch (2018) and Fávero 

and Travaglia (2004) on textual cohesion were used as a theoretical framework. 

As for studies in relation to referencing, we resorted to research by Mondada and 

Dubois (2003), Koch e Elias (2008), Ciulla e Silva (2008), Sá (2007) e Cavalcante 

(2011), among other authors that elucidate discussions concerning the referencing 

and the anaphoric referential process. The methodological aspects of this work are 

based on qualitative research. Furthermore, the analysis of the essays highlights 

the relevance of anaphoric encapsulation for the construction of textual cohesion 

in the explored texts, as well as their contribution to obtaining the maximum score 

in competency IV, as well as in other competencies that are verified in the Exam. 

In addition, the notes presented in this research can contribute to students and 

teachers who wish to delve deeper into the topic addressed here. 

 
Keywords: Dissertation-argumentative genre. Textual cohesion. Encapsulator 

anaphora. Discursive functions. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho teve como motivação principal nossa inquietação sobre como 

as anáforas podem contribuir para a construção da coesão textual nas redações 

do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Essa inquietação nos mostrou a 

necessidade de delimitarmos uma competência específica para a nossa 

observação analítica, tendo em vista que a produção escrita elaborada pelos/as 

candidatos/as, como parte da avaliação do ENEM, é corrigida com base em cinco 

competências. Desse modo, optamos pela análise das redações com enfoque na 

competência IV, a qual avalia os mecanismos coesivos presentes no texto. 

A partir desse posicionamento e levando em consideração que na 

competência IV é avaliada a coesão textual, nossa proposta é apresentar o 

encapsulamento anafórico como uma possibilidade para uma boa tessitura 

textual. 

Nossa escolha em relação ao gênero dissertativo-argumentativo deu-se 

pelo seu importante papel no ENEM e pela nova roupagem que essa produção 

trouxe para as provas de vestibular no Brasil. Essa mudança influenciou o ensino 

da produção textual nas escolas e aumentou a busca por cursinhos específicos 

de redação, uma vez que obter boa pontuação nesse gênero impacta diretamente 

na nota geral do candidato. 

Diante do que foi exposto, esclarecemos que, em termos de proposta 

teórica, nossa pesquisa está inserida nos estudos da referenciação com ênfase 

no encapsulamento anafórico. Portanto, adotamos a concepção de língua 

enquanto um fenômeno de interação constituída por diversos fatores que a 

permeiam, como o contexto enunciativo, social, histórico e cultural. 

Em relação aos pressupostos teóricos que ancoram a construção desta 

dissertação, é importante destacar os estudos de Mondada e Dubois (2003), 

autoras precursoras nos estudos da referenciação, as quais defendem a 

concepção de instabilidade inerente à língua e compreendem que os sujeitos 

constroem o mundo ao decorrer de suas atividades sociais. 

Ainda no tocante aos estudos sobre a referenciação, destacamos 

Cavalcante (2011, 2018), estudiosa que traz relevantes contribuições para os 
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estudos da referenciação no Brasil e a entende como um fenômeno textual- 

discursivo de suma importância para a compreensão e produção de sentidos. 

Além da referida autora, citamos também Koch e Elias (2008) e Koch (2018a, 

2018b), importantes estudiosas do texto no Brasil. Nas obras supramencionadas, 

as discussões giram em torno dos conceitos de texto e coesão, sobre os quais 

discorreremos mais adiante. 

Sobre os estudiosos das funções discursivas, destacamos as pesquisas de 

Koch (2018a). Nessa obra, além da estudiosa tratar sobre os conceitos 

mencionados anteriormente, apresenta, também, um panorama das funções 

discursivas dos processos referenciais. 

Outras pesquisas que requerem destaque em relação às funções 

discursivas das anáforas são as de Ciulla e Silva (2008), nas quais a autora 

apresenta uma lista de funções discursivas, tendo como corpus de análise trinta 

contos. Além dessa pesquisa, destacamos os estudos de Sá (2007), no tocante 

às funções discursivas das anáforas encapsuladoras. Em sua pesquisa, a autora 

se restringe às anáforas encapsuladoras através de sintagmas nominais e propõe 

uma reorganização dos critérios das funções discursivas deste tipo de anáfora. 

Assim sendo, o tema central do nosso trabalho delimita-se à análise do 

encapsulamento anafórico e suas funções discursivas para o aprimoramento da 

coesão textual em redações nota 1000 do ENEM. 

Em conformidade com a proposta supracitada, nosso trabalho é constituído 

pelo seguinte objetivo geral: investigar como se constitui a coesão textual por meio 

do encapsulamento anafórico nas redações nota 1000 do Exame Nacional do 

Ensino Médio. 

Quanto aos objetivos específicos, constitui-se de: 

● Descrever como o encapsulamento anafórico contribui para a coesão 

textual e consequentemente para a obtenção de uma nota máxima na 

competência IV da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. 

● Analisar a inter-relação entre as anáforas encapsuladoras e as funções 

discursivas desse processo referencial nas redações do Exame Nacional 

do Ensino Médio. 

● Investigar se o encapsulamento anafórico pode contribuir para outra 

competência da redação do ENEM, além da IV. 
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Nessa perspectiva, surgiram as seguintes questões de pesquisa: a) de que 

modo ocorre o emprego das funções discursivas nas redações do ENEM? b) como 

as anáforas encapsuladoras contribuem para a conexão de ideias nas redações 

do ENEM, proporcionando a obtenção da nota máxima na competência IV? 

A partir dessas indagações, surgiu a seguinte hipótese básica: de acordo 

com os fatores de natureza discursiva, o uso adequado das anáforas 

encapsuladoras e suas funções discursivas contribuem de forma essencial na 

coesão de textos avaliados com nota 1000 no ENEM. 

Acreditamos ser de fundamental importância um investimento na coesão 

textual, por parte do candidato do exame, para ter como resultado uma produção 

escrita amadurecida, considerando que, por muitas vezes, esse recurso textual é 

entendido como mera conexão entre palavras. Assim sendo, propomo-nos 

concebê-lo como um fenômeno pertencente à referenciação textual, que vai além 

dessa compreensão. 

Sob esse prisma, a coesão está intrinsecamente ligada ao direcionamento 

argumentativo que o autor quer tomar. É uma escolha consciente e proposital que 

acarretará no sentido do texto. 

Isso posto, no tocante à relevância desta pesquisa, constatamos ser 

pertinente por contribuir com estudos mais aprofundados do emprego da anáfora 

encapsuladora no texto dissertativo-argumentativo, bem como com o uso desse 

recurso referencial para o encadeamento do texto e para uma boa nota na 

competência IV, a qual trata sobre a coesão textual. 

Desse modo, a presente pesquisa torna-se relevante para qualquer sujeito 

que deseje aprimorar seus conhecimentos acerca da produção textual, da anáfora 

e suas funções discursivas como importantes mecanismos para a tessitura de um 

texto coerente e coeso. Sobretudo, para profissionais em Letras ou estudantes do 

gênero dissertativo-argumentativo que devem utilizar a anáfora como um recurso 

para a tessitura de seus textos. 

Não obstante, cabe-nos destacar que, diante da complexidade da temática 

abordada, nosso trabalho é uma proposta que tem o fim de contribuir com os 

estudos já existentes, embora não objetivemos esgotar os estudos sobre este 

tema. 
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Na procura por atingir os objetivos e discussões que nos propomos realizar 

e, ainda, proporcionar ao leitor um panorama da pesquisa, nosso trabalho está 

organizado da seguinte maneira, a saber: 

No capítulo 1, Considerações iniciais, oferecemos uma breve explanação 

acerca da nossa pesquisa, apresentando sua temática, objetivos, questões de 

pesquisa, justificativa, dentre outras informações importantes que podem ser 

conferidas aqui. 

No capítulo 2, Texto e referenciação: pressupostos teóricos, direcionamos 

nossa discussão para o texto e a referenciação, seus conceitos, seus 

desdobramentos e sua importância para a tessitura textual, com ênfase no 

processo referencial anafórico. 

No capítulo 3, tratamos das Funções cognitivo-discursivas do processo 

referencial anafórico. Neste capítulo, explanamos acerca das funções cognitivo- 

discursivas presentes nas anáforas de modo geral, com ênfase na anáfora 

encapsuladora. 

No capítulo 4, O gênero dissertativo-argumentativo e a competência IV: 

reflexões sobre a coesão textual na perspectiva do ENEM, tratamos sobre os 

fundamentos do exame acerca das competências que ancoram a análise da 

redação, com enfoque, especialmente, na competência IV e na coesão textual. 

No capítulo 5, Constructo metodológico: caminhos trilhados para o 

desenvolvimento da pesquisa, discorremos sobre a metodologia em que este 

trabalho foi constituído, expondo suas etapas e como ocorreu o desenvolvimento 

da pesquisa. 

No capítulo 6, Análise do processo referencial anafórico e suas funções 

discursivas nas redações nota 1000 do ENEM, debruçamo-nos na análise do 

corpus coletado, com enfoque na competência IV da redação do ENEM, para 

verificarmos a relevância do encapsulamento anafórico e suas funções para a 

coesão textual e para a obtenção de uma boa pontuação na competência em 

questão. 

E, por fim, no capítulo 7, Considerações finais, tecemos alguns 

apontamentos e refletimos sobre os resultados encontrados, bem como 

destacamos a relevância do desenvolvimento de pesquisas nesta área. 
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Diante do passo a passo exposto, almejamos atender a proposta dessa 

pesquisa, como também contribuir com os estudos da temática abordada em 

nosso trabalho. 



17 
 

 

2 TEXTO E REFERENCIAÇÃO: pressupostos teóricos 

 
 

A comunicação é um instrumento basilar para o desenvolvimento da 

sociedade. Nesse sentido, dentre as diversas formas de comunicar, temos o texto 

verbal. Esse tipo de comunicação exige um processo mais complexo e 

estratégico, uma vez que a estruturação textual requer diversos fatores para sua 

efetiva construção. Um desses fatores é a referenciação, recurso primordial para 

a tessitura textual, dada a necessidade de retratar elementos citados 

anteriormente no texto ou até mesmo antecipá-los de acordo com a intenção 

comunicativa do escritor. 

A referenciação é um mecanismo linguístico presente em quase todos os 

gêneros textuais e auxilia o escritor a produzir textos com melhor articulação e 

desenvolvimento das ideias sem precisar repetir expressões já mencionadas. 

Dentro dos estudos desse fenômeno, estão os processos referenciais, que são o 

meio pelo qual a referenciação se concretiza, os quais também pretendemos 

abordar neste capítulo, com ênfase no processo referencial anafórico. 

Diante dessa perspectiva, neste capítulo trataremos dos conceitos 

sobreditos, tais como texto, referenciação e processos referenciais, levando em 

consideração sua relevância para o escopo deste trabalho. 

 
2.1 CONCEPÇÃO DE TEXTO SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS DA 
REFERENCIAÇÃO 

 
O conceito de texto sofreu diversas modificações ao decorrer dos anos, 

uma vez que, a cada surgimento de uma nova teoria, esse é concebido sob um 

novo prisma. Assim sendo, existem múltiplas concepções acerca do texto, de 

acordo com a perspectiva teórica abordada. Neste trabalho, compreendemos a 

noção de texto sob o viés da Linguística textual, sobretudo dos estudos da 

referenciação. 

No tocante a isso, estudiosos como Cavalcante e Custódio Filho (2010), 

Cavalcante et al. (2019) e Marcuschi (2008), compreendem o texto como um 

evento de interação, o qual é múltiplo e, em sua tessitura, envolve mais do que 

construções sintáticas, pois não se restringe à comunicação verbal. Neste viés, o 

texto é composto também por fatores não verbais e pelas práticas sociais as quais 

constituem o sujeito. 



18 
 

 

Partindo desse panorama, Marcuschi (2008, p. 80) frisa algumas 

implicações: 

1. O texto é visto como um sistema de conexões entre vários 
elementos tais como: sons, palavras, enunciados, significações, 
participantes, contextos, ações, etc.; 
2. O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, 
envolve tanto aspectos linguísticos como não linguísticos no seu 
processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral 
multimodal; 
3. O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato 
4. monológico e solitário, sendo sempre um processo e uma 
coprodução (coautorias em vários níveis); 
5. O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob 
vários aspectos, tais como: um som, uma palavra, uma significação, uma 
instrução, etc. e deve ser processado com esta multifuncionalidade. 

 
Um dos pontos destacados pelo autor é o caráter multimodal do texto, 

sendo esse constituído também por elementos não linguísticos como imagem, 

música, sons, contexto social, histórico e cultura que permeiam os sujeitos no 

momento da troca interativa. 

Nesse caráter multifuncional do texto, vale destacar o fato de ser 

influenciado pela intencionalidade de seus interlocutores, uma vez que, segundo 

Cavalcante et al (2019b, p.26), “todo texto é guiado por uma orientação 

argumentativa”. Nesse sentido, é desenvolvido conscientemente pelos 

interlocutores de acordo com seu propósito comunicativo, sendo influenciado e 

podendo sofrer modificações a partir do processo colaborativo interacional entre 

os sujeitos, conforme explicita Mondada e Dubois (2003). 

Assim sendo, o texto é um reflexo do indivíduo que o escreve e/ou fala, 

moldando-se por meio da intencionalidade e orientação argumentativa, bem como 

dos demais elementos que compõem os sujeitos/agentes sociais no momento da 

enunciação. 

Explanarmos, no tocante ao conceito de texto adotado para esta pesquisa, 

torna-se imprescindível, pois revela as linhas teóricas que assumimos e nos 

alicerçamos para a construção desta dissertação, bem como nossa visão sobre a 

linguagem. No tópico a seguir, trataremos sobre outro eixo importante em nossa 

pesquisa, a referenciação. 
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2.2 DISCUSSÕES TEÓRICAS EM TORNO DA REFERENCIAÇÃO: do referente 
e os objetos-de-discurso ao processo referencial anafórico 

 
 

Perpassam, entre o conceito de referenciação, outras definições 

primordiais para sua compreensão, tais como a noção do referente, objetos-de- 

discurso, referência e processos referenciais. Sendo assim, neste tópico 

pretendemos abordar tais conceitos relativos aos estudos da referenciação, bem 

como enfatizamos o processo referencial anafórico e seus desdobramentos, pois 

fazem parte de um dos eixos desta pesquisa. 

 

2.2.1 Noção de referente e os objetos-de-discurso 
 

Dentre os conceitos que constituem a proposta da referenciação, há o 

conceito de referente. Assim, antes de tratarmos no tocante à referenciação, cabe- 

nos esclarecer acerca desse fenômeno, que é importante para a constituição 

dessa proposta textual. Cavalcante, em seu livro “Referenciação: sobre coisas 

ditas e não ditas” (2011), tece estudos em relação ao referente e à referenciação, 

definindo o referente da seguinte forma: 

 
Referentes são entidades que construímos mentalmente quando 
enunciamos um texto. São realidades abstratas, portanto, imateriais. 
Referentes não são significados, embora não seja possível falar de 
referência sem recorrer aos traços de significação, que nos informam do 
que estamos tratando, para que serve, quando empregamos etc. 
Referentes também não são formas, embora, em geral, realizem-se por 
expressões referenciais. (CAVALCANTE, 2011, p. 15) 

 

Nessa perspectiva, o referente é constituído mentalmente tanto no 

enunciador, como no interlocutor, pois “é sempre uma ação conjunta” 

(CAVALCANTE, 2011, p. 15). Embora o referente não seja os significados 

propriamente ditos, só é representado cognitivamente quando se sabe sua 

significação. 

Cavalcante (2011) esclarece ainda que existem pistas diversificadas, as 

quais contribuem para a configuração dos referentes na mente dos participantes 

da enunciação, tais como cotexto, contexto sócio-histórico, memória 

compartilhada, dentre outras. Vejamos as palavras da autora: “para nós todo 

processo referencial é viabilizado por um dispositivo remissivo, uma propriedade 
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de apontar para um dado objeto reconhecível a partir de pistas muito 

diversificadas” (CAVALCANTE, 2011, p. 53). 

Assim sendo, partindo das pistas existentes na enunciação, acontece o 

apontamento para um dado objeto, capaz de ser compreendido pelos 

interlocutores, uma vez que as pistas existem nas vivências de ambos. 

Ademais, segundo Cavalcante (2011), o referente é o próprio objeto do 

discurso. Embora seja o mesmo objeto tanto para o enunciador como para o 

interlocutor, sua construção cognitiva não é a mesma, uma vez que é feita por 

meio da vivência de cada sujeito. 

Além disso, nem sempre o referente estará explícito. Pode ocorrer de estar 

implícito e o leitor/ouvinte terá que fazer uma busca em sua memória para 

conseguir identificá-lo. Por isso, o contexto é primordial para a efetiva 

compreensão dos sentidos do texto. 

Com o intuito de exemplificar e deixar o conceito mais compreensível, 

utilizaremos aqui um exemplo citado por Cavalcante (2011), o qual traz a frase: “a 

união faz o açúcar”. Para que a compreensão aconteça efetivamente, é 

necessário o resgate dos conhecimentos de mundo tanto do provérbio “a união 

faz a força”, como saber que União é o nome de uma empresa fabricante do 

açúcar. Somente com esses conhecimentos, é possível a total compreensão do 

enunciado. 

Além do referente, outro esclarecimento primordial, antes de nos 

debruçarmos acerca da referenciação, é o conceito da nomenclatura “expressão 

referencial”. Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 28) explicam ser “uma 

estrutura linguística utilizada para manifestar formalmente, na superfície do texto 

(ou seja, no cotexto), a representação de um referente”. Em outras palavras, a 

expressão referencial refere-se às demais ocorrências relacionadas ao referente 

e, por sua vez, está presente no cotexto. 

Dada esta breve introdução acerca do referente e da expressão referencial 

- conceitos importantes para a compreensão da referenciação-, no próximo tópico, 

abordaremos sobre o conceito de referência e no que se difere do conceito de 

referenciação. 
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2.2.2 Concepção de referência e os estudos sobre a referenciação 

 
 

Ao prosseguirmos com a contextualização para a compreensão acerca do 

conceito de referenciação, é importante destacarmos a noção de referência, pois 

foi por meio dessa concepção que os estudos da referenciação surgiram, trazendo 

uma nova perspectiva sobre o ato de referenciar. 

De acordo com os estudos da referência, a língua é constituída como um 

sistema de etiquetas em que existem expressões fixas e estáveis para representar 

o mundo. Os estudiosos desse ramo compreendem que a língua é estável, 

padronizada e sólida. Portanto, o que não se adequa a esse paradigma é 

considerado erro. 

Um aspecto preponderante nesse estudo é o da correspondência 

preexistente entre as palavras e as coisas, nesse viés, a língua serve para 

representar o mundo. Sobre esse ponto de vista, Mondada e Dubois (2003, p. 19) 

esclarecem o seguinte: “as representações linguísticas são instruções que devem 

se ajustar adequadamente a este mundo”. 

Segundo essa concepção, a língua é vista como estável e seu uso está 

limitado a um paradigma que representa e se adequa com o mundo. Em outras 

palavras, as línguas estão a favor do mundo e devem representá-lo de maneira 

perfeita e estável, limitando-se ao sentido literal do léxico. 

Em contraposição aos pressupostos defendidos pelo estudo da língua a 

partir da referência, estudiosos da referenciação defendem a língua como um 

fenômeno instável e sujeito a alterações a partir do propósito comunicativo, o 

contexto no qual o falante/escritor está inserido, os aspectos sociais e culturais 

dos sujeitos, dentre outros. Assim sendo, referir não está sob o encargo 

unicamente da representação do mundo, é uma relação mais complexa que 

engloba diversos fatores, inclusive, o extralinguístico. 

Nessa perspectiva, Mondada e Dubois (2003) explicam que o enfoque não 

é mais em se atentar como o mundo é representado, mas como “as atividades 

humanas, cognitivas e linguísticas estruturam e dão sentido ao mundo”. Nesse 

sentido, a linguagem é constituída por um conjunto de elementos e, apesar de ser 

utilizada para representar o mundo, restringi-la a isso é limitar sua abrangência, 

uma vez que não há como dissociar a língua dos fatores sociais e discursivos. 
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Ainda em relação à referenciação, Koch e Elias (2008, p. 123) esclarecem 

o seguinte: 

 
Defende-se, hoje em dia, a posição de que a referenciação, bem como 
a progressão referencial, consistem na construção e reconstrução de 
objetos de discurso. Ou seja, os referentes de que falamos não 
espelham diretamente o mundo real, não são simples rótulos para 
designar as coisas do mundo. Eles são construídos e reconstruídos no 
interior do próprio discurso, de acordo com nossa percepção do mundo, 
nossos “óculos sociais”, nossas crenças, atitudes e propósitos 
comunicativos. Daí a proposta de substituir a noção de referência pela 
noção de referenciação. 

 

A definição das autoras corrobora o que esclarecemos anteriormente de 

que os referentes não são rótulos para denominar o mundo. Eles podem ser 

construídos e reconstruídos (é flexível, mutável) ao decorrer do desdobramento 

do discurso. 

Nesse ínterim, os pressupostos da referenciação trazem novas discussões 

ao ato de referir, uma perspectiva discursiva e social em que a língua é 

compreendida como instável e interativa. As (re)construções linguísticas feitas 

pelos sujeitos são realizadas a partir de um querer dizer durante o ato 

comunicativo. À guisa de exemplificação da instabilidade presente na língua, 

Mondada e Dubois (2003) apresentam alguns pontos em que as instabilidades 

ocorrem. 

Nessa perspectiva, as autoras apresentam e exemplificam que o enfoque 

não se volta aos rótulos de adequações do que seria correto utilizar, mas na 

descrição dos procedimentos linguísticos e sociocognitivos que podem ser 

utilizados pelos agentes sociais ao referir-se uns aos outros. A visão das autoras 

aponta que uma mudança de contexto ou de um ponto de vista é capaz de produzir 

a instabilidade das categorias. 

Ainda em relação à instabilidade presente na língua, Mondada e Dubois 

(2003) ressaltam a existência da instabilidade por meio da variação sincrônica e 

diacrônica. A primeira, pois as expressões podem ter significados diferentes 

dependendo do contexto, e a segunda, pelo fato de o significado das palavras 

sofrerem modificações ao decorrer dos anos. 

Como exemplo da instabilidade na variação sincrônica, Mondada e Dubois 

(2003) citam o piano, o qual aparentemente se restringe a um instrumento musical. 

Todavia, em um estudo sob a perspectiva da referenciação, é levado em  

consideração   elementos intrínsecos ao texto, ou seja, o que está implícito na 

sentença. No caso do piano, em um determinado contexto de mudança, por 
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exemplo, poderia ser visto como um objeto pesado ou, em uma situação de 

incêndio, como um pertence a ser salvo das chamas. Desse modo, o mesmo 

objeto pode trazer representações referenciais distintas de acordo com a situação 

de uso.  

Outra ocorrência de instabilidade mencionada pelas autoras é a presente 

no meio científico. Para exemplificação, as estudiosas citam o exemplo do 

Arqueoptérix, que divide opiniões entre os cientistas, pois para aqueles que 

acreditam que os dinossauros têm sangue frio, trata-se de um ancestral das aves, 

já para os que defendem que os dinossauros têm o sangue quente, o Arqueoptérix 

é considerado um dinossauro. Destarte, até mesmo no meio científico, que preza 

pela sistematização, os traços de instabilidades em seus estudos são presentes.  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio e com o objetivo de esclarecer 

alguns pontos sobre a referenciação, Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014)    

elencam três pontos importantes: instabilidade do real, negociação dos 

interlocutores e natureza sociocognitiva da referência. 

Nesse primeiro ponto, em consonância ao pensamento de Mondada e 

Dubois (2003), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014) explicam que a 

referenciação é uma (re)elaboração da realidade, uma vez que um mesmo objeto 

pode ser representado por diversas perspectivas diferentes, de acordo com a 

interpretação e intenção enunciativa de quem o refere. Desse modo, não há como 

ser estável, já que pode receber representações diversas e divergentes - de 

acordo com o propósito comunicativo, o gênero utilizado, as percepções dos 

sujeitos, dentre outros fatores. 

O segundo aspecto, elencado pelos pesquisadores supracitados, trata-se 

da negociação feita entre os sujeitos no momento do diálogo, seja oral ou escrito. 

A referenciação feita durante a interação é fruto da negociação entre o locutor e o 

interlocutor. Dessa maneira, pode ser reformulada para gerar aceitabilidade do 

outro, uma vez que, para a progressão do texto, é necessária a participação de 

todos os envolvidos. Nas palavras dos/as autores/as: 

 
Quando produzem e compreendem textos, os sujeitos participam 
ativamente da interação, de modo que estão sempre negociando os 
sentidos construídos. O processo é amplamente dinâmico, porque
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permite modificações com o desenrolar das ações. A construção referencial 
nada mais é que o resultado dessa negociação. (CAVALCANTE, 
CUSTÓDIO FILHO E BRITO, p. 35, 2014) 

 

Nesses termos, a referenciação está estritamente ligada à negociação, a 

qual ocorrerá no momento de interação entre os sujeitos e sofrerá adequação de 

acordo com os desdobramentos da troca comunicativa. 

Por fim, concernente à natureza sociocognitiva da referência, é esclarecido 

que os elementos cognitivos e socioculturais os quais constituem o sujeito 

reverberam na construção da referência, ressaltando, destarte, o processo 

dinâmico da referenciação. Diante disso, para que a referenciação ocorra, o 

produtor do texto recorre aos processos referenciais de acordo com seu propósito 

comunicativo. 

Diante desses esclarecimentos acerca da concepção de referência e 

referenciação, destacamos que esta pesquisa ancora-se nos pressupostos da 

referenciação. Vislumbramos a língua como dinâmica, possível de mudança, 

composta pelos fatores linguísticos e extralinguísticos que perpassam o 

falante/escritor. 

Portanto, pautados na proposta da referenciação, compreendemos que os 

textos analisados neste trabalho tiveram influência do contexto e demais 

elementos citados anteriormente nesta seção, os quais constituem os sujeitos que 

os escreveram. Vale ressaltar, também, a nossa constatação em relação à 

presença dos processos referenciais, sobretudo o mecanismo da anáfora 

encapsuladora, nas redações que serviram de corpus para esta pesquisa. 

Assim sendo, o conceito de referenciação e seus processos referenciais 

são importantes para este trabalho, pois abordamos o processo referencial 

anafórico em nossos dados, sendo esse oriundo da proposta da referenciação. 

 
2.2.3 Processo referencial anafórico 

 
Neste item, pretendemos explanar a respeito do processo referencial 

anafórico, levando em conta sua relevância para nossa pesquisa, pois a anáfora 

encapsuladora faz parte desse fenômeno. É importante destacar que, de modo 

geral, existem três tipos de processos referenciais, a saber: introdução referencial, 

dêixis e anáfora. Os três processos referenciais em questão são cruciais para a 

tessitura textual, cada um com sua função e aplicabilidade no texto. Contudo, 
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levando em consideração o escopo deste trabalho, nos deteremos em explanar 

apenas a anáfora. 

A anáfora evidenciou-se como um dos eixos centrais desta pesquisa 

emvirtude da relação entre o emprego desse mecanismo referencial e da sua 

contribuição para a coesão textual no gênero dissertativo-argumentativo, redação 

do ENEM, gênero o qual nos debruçamos para o desenvolvimento deste trabalho. 

Dentre os diversos estudiosos que configuram o aparato teórico das 

pesquisas acerca das anáforas, destacamos os apontamentos de Apothéloz 

(2019) por tratar-se de um pesquisador pioneiro nos estudos concernentes às 

anáforas. No entanto, pretendemos ter como subsídio principal os postulados de 

Cavalcante (2011, 2018), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014) e Cavalcante, 

Rodrigues e Ciulla (2019) estudiosos brasileiros que têm se destacado nos 

estudos da referenciação. 

Tendo em vista as contribuições dos pressupostos de Apothéloz (2019) 

para os estudos referentes às anáforas, partiremos por suas discussões acerca 

desse processo referencial. O autor divide as anáforas da seguinte maneira: a 

anáfora fiel e infiel, a anáfora por nomeação, a anáfora por silepse e a anáfora 

associativa. 

A anáfora fiel configura-se pela retomada de um referente através de um 

sintagma nominal (SN), como exemplo, Apothéloz (2019) cita (uma casa...a/esta 

casa). O autor aponta que, quanto às anáforas infieis, ocorre o contrário, o 

referente é retomado, mas através de um sinônimo ou hiperônimo. Para 

exemplificar, ele destaca (uma casa… a habitação, uma casa… cette coquette 

bâtisse). 

Quanto à anáfora por nomeação, o estudioso esclarece que se dá quando 

o sintagma nominal transforma em referente a proposição anterior. Isto posto, 

pode retomar tanto o conteúdo proposicional quanto o ato de fala. Sua retomada 

não se refere apenas ao nome, mas a toda ideia expressa no enunciado. 

Em relação à anáfora por silepse, Apothéloz (2019) elucida que ocorre 

quando retoma a mesma palavra, todavia com dois sentidos distintos. Ademais, o 

autor também argumenta que a concordância acontece segundo o sentido que a 

expressão recebe no texto e não de acordo com a gramática. 

Concernente à anáfora associativa, segundo o estudioso, seu referente 

caracteriza-se “como já conhecido, ou identificável” (APOTHÉLOZ, 2019, p. 75). 
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Em exemplo, o autor faz alusão à seguinte frase: “Nós chegamos a uma cidade. 

A igreja estava fechada.” Desse modo, é necessária a associação dos 

conhecimentos partilhados entre os sujeitos, uma vez que geralmente as cidades 

possuem igrejas. 

Apesar das definições atuais em relação às anáforas terem se distanciado 

da proposta classificatória de Apothéloz (2019), seu pioneirismo nessa pesquisa 

serviu de alicerce para muitos estudos em relação às anáforas. Dentre esses 

estudos, destacamos o de Cavalcante (2011, 2018), a autora compreende as 

anáforas como continuidade referencial e explica que, para o processo referencial 

anafórico acontecer, é necessário que as expressões anafóricas ancorem-se em 

pistas do cotexto. 

A sua proposta classificatória, assim como a de Apothéloz (2019), consiste 

na divisão das anáforas. Diferente do estudioso, Cavalcante (2011, 2018) as 

divide da seguinte maneira: anáfora direta, anáfora indireta (propriamente dita) e 

anáfora encapsuladora. Essa última faz parte da anáfora indireta. 

A anáfora direta ou correferencial caracteriza-se pela retomada dos 

referentes já apresentados no discurso, isto é, o processo referencial é 

empregado para retomar um mesmo referente. Para demonstração, recorremos a 

um exemplo apresentado por Cavalcante (2018, p. 123), a saber: 

 
Exemplo (1) 

 
Fonte: Cavalcante (2018, p.123) 

 

No texto acima, a referida autora observa diversos modos de retomada, a 

começar pelos pronomes “ele”, em “Com o passar dos anos, ele foi se tornando 

 

 
Patativa do Assaré 05/03/1909 08/07/2002 

Poeta e repentista cearense, nascido na localidade de Serra do Santana, próximo de 
Assaré, cego de um olho desde os 4 anos de idade, Antonio Gonçalves da Silva 
alfabetizou-se aos 12, quando frequentou a escola por alguns meses, começando logo 
em seguida a compor versos. Iniciou-se como cantador e violeiro aos 16 anos, e três 
anos depois, numa viagem ao Pará, recebeu o apelido de Patativa. Com o passar dos 
anos, ele foi se tornando conhecido na região, e em 1956 publicou seu primeiro livro, 
Inspiração Nordestina. Mais tarde teve outras coletâneas de poemas publicadas, além 
de diversos folhetos de cordel. Patativa conheceu a fama em 1964, quando Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião, gravou Triste Partida, de sua autoria. Em 1972 o cantor 
Fagner gravou sua música “Sina” e mais tarde tornou-se produtor de seus discos. 

http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/patativa-do-assare
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conhecido na região”, e o pronome “seu”, no trecho “em 1956 publicou seu 

primeiro livro, Inspiração Nordestina”. 

Ressalta também um novo sintagma nominal através das palavras “Poeta”, 

“repentista cearense” e “Antonio Gonçalves da Silva”, que trazem novas 

informações a respeito do sujeito e, ao mesmo tempo, retoma-o. Embora tenham 

sido utilizados termos distintos, todos retomam um mesmo referente, denotando 

a presença da anáfora direta no texto em questão. 

Partindo desse pressuposto, é possível constatar que a anáfora direta 

possui correferência com o referente e, por meio dessa ligação, o leitor consegue 

estabelecer relações entre ambos com facilidade. 

No que tange à anáfora indireta ou não correferencial, ocorre quando um 

novo referente é utilizado como já conhecido que, apesar de não estar explícito 

no texto, pode ser relacionado por meio da inferência. Para exemplificar esse tipo 

de anáfora, Cavalcante (2018, p. 124) utiliza o seguinte exemplo: 

 
Exemplo (2) 

 
Fonte: Cavalcante (2018, p. 124) 

 
 

No exemplo (2), a anáfora indireta pode ser constatada por meio da 

expressão “o pai”, que, apesar da informação aparecer pela primeira vez no 

poema, é possível perceber que já foi apresentada no cotexto como se fosse dada, 

conhecida, tendo em vista a presença do(a) filho(a) (enunciador), e da mãe, dessa 

forma, o termo “pai” ancora-se nessas pistas apresentadas no texto. Além do 

mais, o termo é introduzido por um artigo definido, construindo a argumentação 

ao leitor que o sujeito (o pai) já sabe acerca do que está sendo exposto. 

A anáfora encapsuladora, por sua vez, assim como a anáfora indireta, não 

retoma o objeto do discurso, mas possui associação com o que está sendo tratado 

Ensinamento 
Minha mãe achava estudo 
a coisa mais fina do mundo. 
Não é. 
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
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no contexto. O que faz com que esse tipo de processo referencial anafórico torne- 

se distinto da anáfora indireta e receba uma nomenclatura própria é o fato de 

resumir o conteúdo, sejam contextuais ou cotextuais. Ao tratar acerca da distinção 

que ambos tipos de anáfora possuem, Cavalcante (2011, p. 73) esclarece: 

 
A diferença crucial entre estes encapsuladores e os anafóricos indiretos 
propriamente ditos, nesta perspectiva das menções, é que resumem, 
“encapsulam”, conteúdos proposicionais inteiros, precedentes e/ou 
consequentes. Além disso, os encapsuladores não remeteriam à 
âncoras bem pontuais, bem específicas, do cotexto, mas a informações 
ali dispersas. 

 

Partindo do exposto, constatamos que, apesar de, assim como a anáfora 

indireta, a anáfora encapsuladora ter caráter não correferencial, essas se 

distinguem pelo falo da encapsuladora também resumir o que está sendo tratado 

no texto. 

Ainda em relação a anáfora encapsuladora, Sá (2007) ressalta que esse 

processo recebe várias denominações ao decorrer dos estudos sobre essa 

temática. De acordo com a autora, Francis (2019) foi um dos precursores a tratar 

esse fenômeno como “rótulo”. O estudioso em questão chama essa recorrência 

referencial de “rótulos retrospectivos’’, vejamos a definição defendida pelo autor: 

 
Um rótulo retrospectivo serve para encapsular ou empacotar uma 
extensão do discurso. Meu critério maior para identificar um grupo 
nominal anaforicamente coesivo como um rótulo retrospectivo é que não 
há nenhum grupo nominal particular a que ele se refira: não é uma 
repetição ou um “sinônimo” de nenhum elemento precedente. Em vez 
disso ele é apresentado como equivalente à oração ou orações que ele 
substitui, embora nomeando-as pela primeira vez. (FRANCIS, 2019, p. 
195) 

 

Como é possível percebermos, já desde a definição apresentada por 

Francis (2019) a anáfora encapsuladora é vista como além de um sinônimo do 

termo anterior e é reconhecida a sua função de retomar as orações, embora 

estejam sendo nomeadas pela primeira vez. 

Outro estudioso que discute sobre o conceito desse processo referencial é 

Apothéloz (2019), intitulando-o de anáfora por nomeação. O pesquisador explica 

que essa anáfora acontece quando “o sintagma nominal transforma em referente, 

quer dizer, em objeto individuado, o processo denotado por uma proposição 

anterior” (APOTHÉLOZ, 2019, p.71). Acerca disso, Apothéloz (2019) também 
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ressalta que essas anáforas vão além da retomada, mas contribuem também para 

a construção do discurso. 

É importante destacar também as discussões apresentadas por Conte 

(2019) em relação ao encapsulamento anafórico. A autora defende que o 

processo do encapsulamento anafórico é mais que uma paráfrase resumitiva de 

uma porção textual, pois definir dessa forma, limita o encapsulamento apenas com 

base na informação velha. 

Partindo disso, Conte (2019) destaca que a anáfora encapsuladora pode 

ser considerada nova também, com base em dois motivos, são eles: 

 
Em primeiro lugar, o próprio item lexical (o núcleo do sintagma nominal) 
é geralmente novo na medida em que não ocorreu no texto precedente. 
Em segundo lugar, e mais importante ainda, estamos lidando não 
apenas com categorização de informação cotextual dada, mas também 
com hipóstase ("Vergegenständlichung"). O que já está presente no 
modelo discursivo é "objetificado", ou, em outras palavras, torna-se um 
referente. (CONTE, 2019, p.183) 

 

Assim, de acordo com a estudiosa, esse processo é criado na própria 

construção e dinâmica do texto, pois “pelo encapsulamento anafórico, um novo 

referente discursivo é criado sob a base de uma informação velha” (CONTE, 2019, 

p. 177). 

Já Cavalcante (2018), ressalta que, além de resumir um conteúdo textual, 

também abarca outros conhecimentos que já temos acerca do que está sendo 

discutido. Desse modo, conseguimos fazer a relação entre as informações do 

texto, relacionando-as com base no contexto e nosso conhecimento de mundo. 

É perceptível que, independente do tipo de anáfora, todas possuem papel 

crucial para o construto textual, por possibilitar ao escritor um texto mais coeso e 

bem elaborado, capaz de sobrepujar os limites linguísticos. 

Dessa maneira, ancoradas na proposta classificatória de Cavalcante (2011, 

2018) para os processos referenciais, pretendemos analisar os textos 

selecionados para compor o corpus desta pesquisa, destacando sua relevância 

para a tessitura textual. 

É importante salientar que reconhecemos a existência de outros meios 

linguísticos, além da anáfora, para a concatenação de ideias no texto. No entanto, 

com o intuito de atender ao escopo de nossa pesquisa e pela recorrência desse 
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fenômeno nos textos analisados, delimitamo-nos à análise do processo referencial 

anafórico. 

Levando em consideração a delimitação supracitada, na seção seguinte, 

abordaremos as funções cognitivo-discursivas presentes no processo referencial. 
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3 FUNÇÕES COGNITIVO-DISCURSIVAS DO PROCESSO REFERENCIAL 

ANAFÓRICO 

 
Neste tópico, pretendemos aludir a um panorama geral acerca das funções 

cognitivo-discursivas que ocorrem durante o processo de referenciação, bem 

como as funções presentes no encapsulamento anafórico, tendo em vista que 

nosso trabalho observa como essas funções contribuem para a coesão do texto 

dissertativo-argumentativo. 

Salientamos que temos ciência de que tratar das funções cognitivo- 

discursivas compreende considerar todos os pressupostos discutidos na seção 

anterior deste trabalho No entanto, percebemos a necessidade de mergulhar mais 

profundamente nas discussões que esse fenômeno suscita, por isso optamos por 

um capítulo específico acerca das funções. Para isso, exploramos as obras de 

Koch e Elias (2008), Koch (2018a), Cavalcante (2011), Ciulla e Silva (2008) e Sá 

(2007, 2014). 

Em consonância com os pressupostos defendidos pelas referidas autoras, 

insere-se nossa pesquisa, pois acreditamos que o processo cognitivo corrobora 

para a tessitura textual do gênero dissertativo-argumentativo. 

Levando em consideração os diversos estudos sobre as funções do 

processo referencial e sua multifuncionalidade, nossa explanação partirá dos 

estudos de Koch (2018a), tendo em vista seu pioneirismo no tocante a esta 

temática. Nesse panorama, a estudiosa destaca nove expressões nominais 

referenciais, as quais desempenham funções cognitivo-discursivas, sendo elas: 

 
3.1 Ativação / reativação na memória 

 
 

Segundo Koch e Elias (2008) e Koch (2018a), essa função possibilita a 

(re)ativação de elementos apresentados anteriormente no texto ou sugestionado, 

no cotexto, à memória do interlocutor. Esse fenômeno é intitulado pelas autoras 

como alocação ou focalização na memória ativa. É importante salientar que, além 

da recategorização ou encapsulamento, tratando-se de nominalizações, 

possuem, simultaneamente, função predicativa. Trata-se, portanto, de forma 

híbrida, pois ao mesmo tempo que é referenciadora, também é predicativa, 

possuindo informações dadas e novas. 
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Para exemplificar essa conceituação, as estudiosas utilizam o seguinte 

exemplo: 

 
(3) o maior transatlântico do mundo atracou no rio de janeiro como 
ameaça de motim a bordo. O problema começou quando foi anunciado 
o cancelamento de três escalas, do trajeto entre Nova York, e Rio de 
Janeiro, devido à quebra de um dos motores. (O Estado de S. Paulo, 29 
de Jan. 2006, Caderno Aliás, KOCH e ELIAS, 2008, p. 137) 

 

As autoras explicam que o termo “problema”, além de encapsular as 

informações já apresentadas, também abre caminho para a continuidade das 

informações no texto. Dessa forma, constitui-se de função híbrida (referenciadora 

e predicativa), uma vez que tanto possui a informação dada, como a nova. 

 
3.2 Encapsulamento (sumarização) e rotulação 

 
 

Esse tipo de função ocorre especificamente nas nominalizações, de modo 

geral. Conforme Koch (2018a), sumariza as informações - suporte precedentes do 

texto, encapsulando-as através da expressão nominal, tornando-se, desse modo, 

objetos de discurso. 

Além disso, Koch (2018a), ao citar Schwarz (2000), esclarece que se trata 

de anáforas “complexas”, as quais nomeiam referentes textuais abstratos, como 

“ESTADO, FATO, EVENTO e ATIVIDADE”. Assim sendo, exige do leitor um 

esforço cognitivo e interpretação maior. A autora ressalta, ainda, que essa 

ocorrência desempenha duas funções: a de rotular e a de estabelecer um novo 

referente no texto. 

 
3.3 Organização macroestrutural 

 
 

Essa função possui importante papel para a organização textual e 

progressão tópica, podendo introduzir, mudar, desviar ou ligar os tópicos. Além 

disso, Koch e Elias (2008) e Koch (2018a) apontam que ela é responsável pelos 

dois grandes movimentos textuais: a retroação e a progressão. Outro aspecto 

saliente nessa função é a marcação cognitiva de parágrafo. Como exemplo, Koch 

e Elias (2008) utilizam o seguinte enunciado: 
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(4) Fraude Escolar 
 

Embora não chegue a ser uma novidade, é deplorável a comercialização fraudulenta de trabalhos 
acadêmicos retratada em reportagem publicada ontem por esta Folha. Pagando valores que 
variam de acordo com o grau de complexidade das tarefas, qualquer aluno de pós-graduação pode 
comprar monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado confeccionadas por 
terceiros sob encomenda. 
Em sua maioria, esses trabalhos são produzidos por profissionais da área acadêmica, agenciados 
por pequenas empresas especializadas que proliferaram, se beneficiando da expansão da 
internet. Hoje em dia, é fácil encontrar sites que oferecem trabalhos acadêmicos para todos os 
perfis de estudantes, aos mais variados preços e sob diversas formas e condições de pagamento. 
O que causa mais espanto é que, ao que tudo indica, esse ardil muitas vezes garante bons 
resultados aos alunos, mesmo quando se trata de escolas de reconhecida excelência. Segundo 
depoimentos, instituições como a FGV do Rio já aprovaram teses produzidas nesses balcões de 
venda. 
A disseminação dessa prática é um indício lamentável do papel meramente burocrático e 
ornamental a que muitas vezes são reduzidas as exigências da carreira acadêmica. Monografias, 
dissertações e teses, que deveriam ser o resultado da dedicação aos estudos e à pesquisa, se 
transformam em simples formalidades para a obtenção de títulos que facilitam a inserção dos 
estudantes no mercado de trabalho. 
Ainda que a venda desse tipo de trabalhos não seja caracterizada como crime, recorrer a esse 
gênero de comércio é uma atitude imoral e fraudulenta. Cabe principalmente aos professores 
dificultar a vida de estudantes que recorrem a expedientes dessa ordem. Afinal, é de supor que 
uma banca de mestrado ou doutorado que realize sua arguição de modo criterioso seja capaz de 
detectar se o estudante é ou não o verdadeiro responsável pelo trabalho apresentado. 
Fonte: Folha de S. Paulo, 8 de nov. 2005, Koch e Elias 2008, p. 141 

 
 

O exemplo supracitado demonstra como as expressões nominais 

anafóricas contribuem para a marcação de parágrafos, uma vez que, a cada 

parágrafo, o(a) autor(a) retoma anaforicamente o tema central, contribuindo, 

desse modo, para a progressão tópica. 

 
3.4 Atualização de conhecimentos por meio de glosas realizadas pelo uso 
de um hiperônimo 

 
 

O hiperônimo com função de anáfora, para Koch e Elias (2008) e Koch 

(2018a), pode funcionar com a pretensão de atualizar os conhecimentos do 

interlocutor, isto é, glosar um termo desconhecido por ele. Como exemplo, a 

autora expõe o seguinte trecho: 

 
(5) Duas equipes de pesquisadores dos EUA relatam hoje descobertas 
que podem levar à produção de drogas mais eficientes contra o antraz. 
Para destruir a bactéria, os potenciais novos remédios teriam um alvo 
específico... 
Fonte: Folha de S. Paulo, 24 out. 2001, Koch, 2018a, p.77 

 

No exemplo supracitado, o termo bactéria possui essa função, ou seja, 

mesmo que o leitor não possua o conhecimento enciclopédico de que antraz é 
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uma bactéria, através do hiperônimo e das informações seguintes, conseguirá 

inferir essa relação. 

 
3.5 Especificação por meio de sequência hiperônimo/hipônimo 

 
 

Essa função caracteriza-se pelo uso da anáfora especificadora, a qual 

acontece quando é necessário um refinamento da categorização, conforme Koch 

(2018a). Esse tipo de anáfora traz, de maneira compacta, uma informação nova 

no tocante ao referente, ocorrendo, geralmente, por meio do artigo indefinido. 

Vejamos o exemplo a seguir: 

 
(6) Uma catástrofe ameaça uma das últimas colônias de gorilas da 
África. Uma epidemia de Ebola já matou mais de 300 desses grandes 
macacos no santuário de Lossi, no noroeste do Congo. Trata-se de uma 
perda devastadora, pois representa o desaparecimento de um quarto da 
população de gorilas da reserva. 
Fonte: Koch, 2018a, p.79 

 

 
Desse modo, como foi possível verificar no exemplo (6), consiste em 

especificar um termo genérico (hiperônimo) por meio da informação nova, 

tornando-o mais contextualizado ao leitor. Nesse caso, a expressão “uma 

catástrofe” caracteriza-se como o termo genérico, uma vez que não explicita o que 

se trata, e “uma epidemia de Ebola” como a informação nova, especificando ao 

leitor as informações anteriores. 

 
3.6 Construção de paráfrases definicionais e didáticas 

 
 

Koch (2018a) explica que podem ocorrer as anáforas definicionais e as 

didáticas. Em relação às anáforas definicionais, a autora explica que acontecem 

quando um termo técnico introduzido previamente é recategorizado 

anaforicamente por meio de termos que sejam característicos de sua definição. 

Vejamos o exemplo explanado pela autora: 

 
(7) Entre os conjuntos musicais populares do Nordeste brasileiro 
encontram-se, ainda, as bandas de pífaros. É bastante curioso ouvir esta 
espécie de flautim militar, que produz sons agudos e estridentes. Fonte: 
Koch, 2018a, p. 80 
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No exemplo (7), o termo técnico foi apresentado primeiro como “pífaros” e, 

posteriormente, a autora o recategorizou através da expressão “espécie de flautim 

militar, que produz sons agudos e estridentes”, acrescentando informações ao 

referente e o tornando mais compreensível ao leitor. 

No tocante às anáforas didáticas, Koch (2018a) esclarece que nesse caso 

a ordem é inversa, primeiro aparecem elementos característicos e depois o termo 

técnico. A seguir, o exemplo apresentado pela autora para uma melhor 

compreensão: 

 
(8) Para orientar as manobras dos aviões, os aeródromos são dotados 
de aparelhos que indicam a direção dos ventos de superfície. As birutas, 
que têm a forma de sacola cônica, são instaladas perpendicularmente à 
extremidade de um mastro. 
Fonte: Koch, 2018a, p. 80 

 
Nesse exemplo, primeiro são explanadas as atribuições da biruta, 

“aparelhos que indicam a direção dos ventos de superfície”, para posteriormente 

apresentar seu nome técnico. 

 
3.7 Introdução de informações novas 

 
 

Koch e Elias (2008) e Koch (2018a) advogam que a função de introdução 

de informações novas pode ocorrer através da anáfora nominal de duas maneiras, 

a saber: por recurso a relações de parassinonímia e por novas caracterizações do 

referente. Vejamos, a seguir, o que a autora discorre a esse respeito. 

O recurso a relações de parassinonímia se dá quando a anáfora nominal, 

introduzida através do demonstrativo, liga o referente à denominação relacionada 

a um sinônimo presente no cotexto, apresentando novas informações a respeito 

do objeto de discurso. Por exemplo: “A polêmica parecia não ter fim. Pelo jeito, 

aquele bate-boca entraria pela noite adentro, sem perspectiva de solução” 

(KOCH, 2018a, p. 81). 

Quanto à nova caracterização do referente, a estudiosa supracitada 

explicita que ocorre, com frequência, a introdução através da anáfora nominal de 

informações novas, com o objetivo de caracterizar o referente. Para isso, a autora 

apresenta o seguinte exemplo: 
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(9) O prefeito é especialmente exigente para liberar novos 
empreendimentos imobiliários, principalmente quando estão localizados 
na franja da cidade ou em áreas rurais(...) O crescimento urbano tem de 
ser em direção ao centro, ocupando os vazios urbanos e aproveitando a 
infra-estrutura, não na área rural, que deve ser preservada, repete o 
urbanista que entrou no PT em 1981 como militante dos movimentos 
populares por moradia. 
Fonte: “Quem matou Toninho do PT?”, Caros amigos, n.º 78, set, 2003, 
Koch, 2018a, p.81 

 

No exemplo sobreposto, utilizado por Koch, é possível identificar, no trecho 

em destaque, a caracterização do referente: urbanista, entrou no PT em 1981 e 

militante dos movimentos populares por moradia. 

 
3.8 Orientação argumentativa 

 
 

A função de organização argumentativa pode, ou não, ocorrer pelo uso de 

expressões metafóricas. Koch (2018a) ressalta que é uma estratégia lexical 

recorrente em gêneros opinativos, embora não se limite a eles. Como exemplo, a 

autora explana o seguinte trecho extraído do livro “A cartomante”, de Machado de 

Assis: 

 
(10) Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as 
ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve 
um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte 
anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação 
parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da 
mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois 
em uma só negação total. 
Fonte: Machado de Assis, “A cartomante”, Koch, 2018a, p.82 

 

Quanto à argumentatividade, Sá (2014) ressalta que toda expressão 

referencial é argumentativa, tendo em vista que contribui para a argumentação de 

um discurso. 

 
3.9 Categorização metaenunciativa de um ato de enunciação 

 
 

Acontece metaenunciativamente uma categorização e/ou avaliação do que 

Koch (2018a) chama de ato de enunciação realizado, isto é, não recategoriza um 

referente citado anteriormente, mas categoriza e/ou avalia um ato enunciativo. 
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As explanações tecidas neste trabalho, no tocante às funções discursivas, 

ancoradas nos pressupostos de Koch e Elias (2008) e Koch (2018a), retratam 

importantes considerações para o âmbito da Linguística Textual, sobretudo no que 

tange aos estudos da referenciação. Os estudos da pesquisadora do texto 

resultaram como ponto de partida de outras pesquisas em relação aos aspectos 

cognitivos presentes no texto. 

Dentre elas, podemos citar Sá (2007), que apresenta, em sua dissertação 

de mestrado, um quadro resumo em relação às funções cognitivo-discursivas das 

anáforas encapsuladoras, qual seja: 

 
Quadro 1- Panorama das funções cognitivo-discursivas das anáforas 
encapsuladoras 

 

Critério de desenvolvimento tópico 

Função 
Organização 
macroestrutural 

Caracterização Exemplo 

Atua como sinalizador 
argumentativo, 
contribuindo   como 
mecanismo de ligação 
entre os tópicos  e 
subtópicos, ou ainda para 
a manutenção deles, 
proporcionando    a 
continuidade    das 
informações. 

(11) (...) Parece que a agulha não 
disse nada;mas um alfinete, de 
cabeça grande e não menor 
experiência, murmurou à pobre 
agulha: 
- Anda aprende, tola. Faze como 
eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico. 
Contei esta história a um 
professor de 
melancolia, que me disse 
abanando a cabeça: 
- Também eu tenho servido de 
agulha a muita linha ordinária! 
(ASSIS, Machado de. 
Contos,1994, SÁ, 2007, 
p. 86) 

Progressão 
temática 

Garante a progressão 
textual, como mostram os 
movimentos de recuo e de 
adiantamento das 
informações   que 
compõem o universo 
discursivo. 

(12) A fim de elevar a embaixada 
uma legação, não bastava querer. 
Era preciso que o outro país 
também quisesse. Por isso mesmo, 
a decisão tinha carga política, 
indicava a vontade de alçar a 
relação mútua a patamar mais 
elevado. Com esse ato, os 
americanos mostravam considerar 
o Brasil o parceiro de maior relevo 
na América do Sul. 
(Diário do Nordeste, 23/07/2005, 
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  SÁ, 2007, p. 
86) 

Retomada 
tópica 

Contribui para o processo 
de retomada de uma 
informação diluída nos 
segmentos anteriores. 

(13) Inf. 1- bem aos 
paroquianos][mas engraçado eu 
estava hoje ...porque a E./ Tá 
fazendo aí no Morro do Ouro... ela 
está fazendo uma :: 
Doc.- (I) pode continuar ((voz de 
terceiro)) 
Inf. 1- ela está fazendo aí a novena 
... do Natal né::? que agora é a 
preparação que é o advento... 
(Pinheiro, 2005, SÁ, 2007, p. 87) 

Critério de organização argumentativa 

Remissiva Promover remissão às 
porções textuais de forma 
prospectiva (para 
frente), retrospectiva (para 
trás) e retroprospectiva 
(para trás ao mesmo 
tempo). 

(14) Esta nova edição de Vida 
Secas teve como base a 2ª edição 
do romance publicado 
pela J. Olímpio, com as últimas 
correções feitas por Graciliano 
Ramos. Os originais estão no 
Fundo Graciliano Ramos, arquivo 
do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo. 
(RAMOS, Graciliano, Vidas Secas, 
SÁ, 2007, p. 88). 

Coesiva Estabelecer a costura do 
texto, ligando os 
segmentos do discurso. 

(15) Mesmo integrando a Escola do 
Direito Natural Moderno, 
ROUSSEAU demonstra que o 
surgimento  da propriedade é 
produtor da desigualdade. Neste 
caso, tem-se a necessidade de um 
pacto de associação que, limitando 
o estado de guerra, possibilite a 
passagem do Estado de natureza 
ao Estado civil. 
(Ara 11, Protexto, SÁ, 2007, p. 90). 

Resumitiva Possibilitar a referência a 
segmentos textuais que 
podem apresentar 
extensão e complexidade 
variada,  chegando 
também a introduzir um 
novo referente no 
discurso. 

(16) A filosofia de Rotary é criar 
uma ‘consciência cidadã’,  não 
somente   nas  pessoas como 
também  nos  governantes  do 
mundo. É a   tão propalada 
responsabilidade social. Todas 
essas ações empreendidas pelo 
Rotary    Internacional  estão 
alicerçadas no atual lema que 
engloba, comprovadamente, tudo o 
que é feito e proposto por essa 
organização, ou seja: 
‘Rotary uma ponte de serviços para 
o mundo’. 
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  (Diário do Nordeste, 31/07/2005, 
SÁ, 2007, p. 91). 

Organização 
enumerativa 

Enumerar e redistribuir 
aspectos importantes, na 
acepção do enunciador, 
para uma adequada 
compreensão de seu texto. 

(17) Sobre a vida cristã em Pedro 
existe duas ênfases: A primeira é 
ser firme no sofrimento, confiando 
pacientemente em Deus. A 
segunda é o bom comportamento 
que o crente deve ter no mundo. 
Aqui não é ser salvo pelas obras, 
conforme o legalismo judaico, mas 
uma conduta justa e baseada no 
amor. 
(Are03, Protexto, SÁ, 2007, p. 91). 

Ativação de 
referentes novos 

Acionar informações 
necessárias para a 
adequada condução da 
linha argumentativa 
empregada no texto. 

(18) O Texto que ora pretendemos 
resenhar é do teólogo americano, 
George Eldon Ladd, no seu livro: 
“Teologia do Novo Testamento”. O 
assunto está dividido em vários 
tópicos: Hebreus; Tiago; I Pedro; II 
Pedro e Judas; As Epístolas 
Joaninas. 
(Are03, Protexto, SÁ, 2007, p. 93) 

Metaenunciativa Utilizar a linguagem para 
se referir ao conjunto de 
relações estabelecidas 
entre o texto e o co-texto, 
ressaltando a interação 
entre seus interlocutores. 

(19) A pesquisa se desenvolve 
através de um enfoque teórico- 
histórico da pontuação, de uma 
análise da plurifuncionalidade dos 
sinais (...) O corpus para o estudo 
prático dessas  questões se 
constituiu a partir de informantes 
de I, II, III graus, de professores e 
de escritores, totalizando 56 
gravações, 224 redações e 40 
questionários respondidos. 
(Ara 02, Protexto, SÁ, 2007, p. 93) 
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Orientação 
argumentativa 

Oferecer ao leitor do texto 
uma avaliação dos fatos e 
eventos descritos. 

(20) Um  Arriscado Esporte 
Nacional Os leigos sempre se 
medicaram por conta própria, já 
que de médico e louco todos temos 
um pouco, mas esse problema 
jamais   adquiriu contornos tão 
preocupantes como atualmente. 
Qualquer farmácia conta hoje com 
um arsenal de armas de guerra 
para combater doenças de fazer 
inveja  à própria  indústria  de 
material bélico nacional. 
(Veja,18/dez/1985, SÁ, 2007, p. 94 

) 

Avaliação 
explícita 

Exprimir um dado atributo 
e/ou revelar um ponto de 
vista do enunciador. 

(21) O jovem Souvarine afogou e 
esmagou colegas seus, destruiu 
máquinas, mas nem de 
longe arranhou o alvo que 
desejava atingir. Pelo menos, pôde 
sair da cena e buscar outras 
paragens para dinamitar e sabotar. 
(...) Não basta ser agente da 
destruição; é necessário sofrê-la 
antes e mais fortemente que todos 
os outros que, desavisados, irão 
pelos ares nessa comunhão 
macabra. 

(Folha on-line, 17/07/2005, SÁ, 
2007, p. 95) 

Recategorizadora Renomear ou requalificar 
o referente, 
contribuindo com 
continuidade referencial. 

(22) No Brasil se lêem, em média, 
1,8 livro por ano. Enquanto isso, na 
França se lêem 7,0 livros por ano. 
Nos Estados Unidos, o nível de 
leitura é de 5,1 livros/ano. Os 
brasileiros precisam e devem ler 
mais. O problema é que as 
pessoas não compram livro por 
duas razões básicas: ou não têm 
dinheiro para comprar ou 
não gostam de ler. 
(Diário do Nordeste 23/07/2005, 
SÁ, 2007, p. 96). 
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Glosa por 
definição 

Define expressando uma 
avaliação, resume 
Retrospectivamente a 
sequência anterior. 

(23)“Ateiem fogo aos quatro cantos 
das cidades, ceifem os povos, 
arrasem tudo e, quando nada mais 
sobrar deste mundo podre, talvez 
surja dele um melhor”, era a síntese 
da ideologia de Souvarine. Toda 
essa digressão era para sugerir aos 
leitores que a ideologia da 
destruição (...) 
(Folha on-line, 15/07/05, SÁ, 2007, 
p. 97) 

Fonte: Sá (2007) 

 

A pesquisa de Sá (2007) contribui significativamente para os estudos da 

referenciação por apresentar o papel das anáforas encapsuladoras na construção 

da argumentação textual. Em sua dissertação, a autora classifica a divisão da 

função em dois critérios. O primeiro, desenvolvimento tópico, explana acerca da 

importância da anáfora para a coesão textual, contribuindo para a sequenciação 

tópica e para a tessitura textual. 

O segundo critério adotado pela pesquisadora refere-se à organização 

argumentativa que as anáforas dispõem para a construção do texto, sobretudo 

do gênero anúncio publicitário de cosmético, adotado pela autora em sua 

dissertação. 

Ainda no âmbito das pesquisas acerca das funções discursivas dos 

processos referenciais, é relevante destacar a proposta de Ciulla e Silva (2008), 

tendo em vista que os pressupostos discutidos pela autora reverberam uma visão 

mais ampla desse processo. 

Além do quadro resumo apresentado anteriormente, Sá (2014) também 

apresenta um quadro resumo da pesquisa de Ciulla e Silva (2008), a saber: 

 
Quadro 2- panorama classificatório das funções discursivas dos processos 
referenciais 

 

Função discursiva Caracterização Exemplo 

Organização de partes do 
texto 

Inaugura tópicos, integra e 
muda tópicos, antecipa ou 
mantém informações em 
suspenso, salienta um 
referente, orientando a 
localização de um referente 
no espaço/tempo. 

(24) Subitamente, não sabia 
mais como se ata o nó da 
gravata. Era como se 
enfrentasse uma tarefa 
desconhecida, com que 
nunca tinha tido qualquer 
familiaridade. Recomeçou 
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  do princípio. Uma vez, 
outra vez – e nada. 
Suspirou com desânimo e 
olhou atento aquele 
pedaço de pano 
dependurado no seu 
pescoço. 
(Otto Lara Resende, O elo 
partido, CIULLA E SILVA, 
2008, p. 163) 

Metadiscursividade Promove uma catálise de 
pressuposições, aponta 
uma referência 
problemática, captura 
argumentos dispersos e 
assinala um convite para 
reparar uma sequência. 

(25) Dasdores  e suas 
numerosas  obrigações: 
cuidar dos irmãos, velar 
pelos doces de calda, pelas 
conservas, manejar agulha 
e bilro, escrever cartas de 
todos. Os pais exigem-lhe o 
máximo, não porque a casa 
seja pobre, mas porque o 
primeiro mandamento da 
educação  feminina   é: 
trabalharás dia e noite. 
(Carlos Drummond  de 
Andrade,    Presépio, 
CIULLA E SILVA, 2008, p. 
164) 

Introdução de 
informações novas 

Atualiza conhecimentos, 
especificar por meio de uma
 sequência 
hiperônimo/hipônimo e 
fornece explicações com 
fins definicionais e/ou 
didáticos. 

(26) No ano seguinte, ela 
não apareceu no baile. Ele 
ficou o tempo todo à 
procura, um havaiano 
desconsolado (...) 
Marcelão, o mau elemento 
da sua turma, tinha levado 
gim para misturar com o 
guaraná. 
(Luis Fernando Veríssimo, 
Conto de verão nº. 2, 
CIULLA E SILVA, 2008, p. 
167) 

Efeitos estético- 
estilísticos 

Forja uma memória 
compartilhada, engaja o 
leitor na cenografia, recria o 
mundo ficcional ou 
transporta o leitor para ele, 
buscando acrescentar uma 
apreciação sobre o mundo 
e fornecer uma simulação 
da realidade. 

(27) Só no sétimo baile 
(pirata, chinesa) 
desvendaram o mistério de 
só se encontrarem no 
Carnaval e nunca se 
encontrarem no clube, no 
resto do ano. Ela morava 
no interior, vinha visitar uma 
tia no Carnaval, a tia é 



43 
 

 
 

  que era sócia. 
(Luis Fernando Veríssimo, 
Conto de verão nr. 
2,CIULLA E SILVA, 2008, 
p. 171) 

Marcação de Mostra um apelo a um tipo (28) Vão-se   as   amigas, 
heterogeneidade  de discurso, identifica para voltar duas horas 
discursiva  outras vozes no depois, e Dasdores, 

  interdiscurso, promove   a interrogando o relógio, nele 
  mudança de foco narrativo, vê apenas o rosto de 
  marca a voz do Abelardo, como também 
  personagem no DDL, percebe esse   rosto   de 
  estabelece a separação bigode, e a cabeleira 
  das vozes do DIL e do DDL, lustrosa, e os olhos acesos, 
  situa vários centros dêiticos dissimulados nas 
  de vozes na narrativa, ramagens do papel de 
  opera ‘parede, e um pouco por 
  metadiscursivamente em toda parte. 
  relação ao   enunciado   e (Carlos Drummond de 
  estabelece marcas de Andrade, Presépio, 
  intertextualidade, CIULLA E SILVA, 2008, p. 
  possibilitando diálogos 178) 

  intertextuais.  

Função de ativação da Promove um resgate das (29) Na parede do quarto 
memória informações armazenadas de pensão, uma outra 

 na memória do interlocutor, reprodução de Van Gogh: 
 selecionando-as para o aquele quarto com a 
 discurso. cadeira de palhinha 
  parecendo torta, a cama 
  estreita, as tábuas do 
  assoalho, colocado na 
  parede em frente à cama. 
  Deitado, Saul tinha a 
  impressão de que o quadro 
  era o espelho refletindo, 
  quase fotograficamente, o 
  próprio quarto, ausente 
  apenas ele mesmo. 
  (Caio Fernando Abreu, 
  Aqueles dois, CIULLA E 

  SILVA, 2008, p.167) 

Fonte: Elaborado por Sá (2014) a partir de Ciulla e Silva (2008) 

 
 

Como foi possível perceber, através do resumo supramencionado, a 

pesquisa de Ciulla e Silva (2008) reuniu funções concernentes a todos os tipos de 

processos referenciais, já que os estudos pioneiros enfatizam apenas um aspecto, 
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como é o caso da proposta de Koch (2018a), que tem seu enfoque sobre as 

anáforas nominais. 

A autora parte da perspectiva da heterogeneidade discursiva a partir do 

conceito de Authier-Revuz (1982), além de mencionar outras pesquisas por 

abordar, em seu trabalho, também outros conceitos, como literatura, 

interdiscursividade, polifonia, metaenunciação e intertextualidade. 

A ótica de Ciulla e Silva (2008) em relação à referenciação é ampla, na qual 

não consiste em relações formais fixas. Vejamos o que a autora explica: 

 
referenciação é um processo que se completa no discurso, em sua maior 
parte de maneira improvisada, o que exclui considerar relações formais 
fixas; partimos do princípio de que que não existe um comportamento 
dos processos referenciais restrito a determinados tipos e gêneros 
específicos de texto e discurso e muito menos a escolas literárias. 
(CIULLA E SILVA, 2008, p. 160) 

 

O arcabouço teórico de Koch e Elias (2008), Koch (2018a), Sá (2007, 2014) 

e Ciulla e Silva (2008) mencionados dispõem significativas contribuições para 

nossa pesquisa, uma vez que nos propomos a analisar as funções discursivas das 

anáforas encapsuladoras nas redações do ENEM. 

No capítulo seguinte, abordaremos os pressupostos que ancoram o gênero 

dissertativo-argumentativo, redação do ENEM, com ênfase nas competências 

utilizadas para correção. 
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4 O GÊNERO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E A COMPETÊNCIA IV: 
reflexões sobre a coesão textual na perspectiva do ENEM 

 
O Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM1, criado em 1998, através da 

portaria nº 438, com o escopo de avaliar o desempenho dos estudantes que 

concluíram o Ensino Médio, tem sido o principal meio de acesso às universidades 

públicas no Brasil. O exame aborda questões de múltipla escolha, dividindo-se 

nas seguintes áreas do conhecimento: exatas, humanas, biológicas e linguagens. 

Além das questões objetivas, o ENEM também utiliza como método de avaliação 

o gênero dissertativo-argumentativo, sobre o qual iremos abordar nesta seção. 

O gênero dissertativo-argumentativo ou redação do ENEM, como é 

comumente conhecido, surgiu da junção de dois tipos textuais, o tipo dissertativo 

e o tipo argumentativo. Em relação ao seu conceito, a cartilha do participante da 

redação do Enem 2019 (BRASIL, 2019b, p.12) explica o seguinte: 

 
é o tipo de texto que demonstra, por meio de argumentação, a 
assertividade de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples 
exposição de ideias; por isso, você deve evitar elaborar um texto de 
caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de 
vista. 

 

Assim sendo, é necessário que o candidato ao exame defenda, por meio 

da argumentação, seu ponto de vista, deixando-o explícito ao leitor. Desse modo, 

o gênero dissertativo-argumentativo possui ambas as características imbricadas: 

a exposição de informações e a defesa de um ponto de vista. No tocante a esse 

conceito, Garcez (2017, p. 54) assevera: 

 
O tipo dissertativo pode tender também à argumentação (tipo 
dissertativo-argumentativo) quando as ideias são organizadas no 
sentido de persuadir o leitor, de convencê-lo. Os enunciados 
(argumentos) atribuem qualidades e informações em relação ao objeto 
ou fenômeno de que se fala para reforçar uma posição, um ponto de 
vista. 

 
 
 
 

 
1 Informações retiradas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem/historico. Acesso em 22 

de Set. de 2020. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem/historico
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Nesse viés, a proposta da redação do ENEM utiliza fatos e informações, 

organizando-os em prol do convencimento do leitor, o que requer, por parte de 

quem a produz, um desenvolvimento textual bem elaborado e argumentativo. Vale 

ressaltar que o desenvolvimento dos argumentos precisa estar em consonância 

com a temática proposta pelo exame para não ocasionar fuga ao tema. 

Ademais, a correção da redação do ENEM é feita através de dois 

avaliadores, os quais atribuem de 0 a 200 pontos por cada competência. Caso 

ocorra uma discrepância nas pontuações, a redação passará por um terceiro 

corretor. Quanto aos motivos pelos quais o estudante pode zerar a redação, a 

cartilha do ENEM demonstra os seguintes: 

 
◦ Fuga total ao tema. 

◦ Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. 
◦ Extensão de até 7 linhas. 
◦ Cópia integral de texto(s) motivador(es) da Proposta de Redação e/ou 
de texto(s) motivador(es) apresentado(s) no Caderno de Questões. 

◦ Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação (tais 
como números ou sinais gráficos fora do texto). 
◦ Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. 
◦ Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente 
designado para a assinatura do participante. 
◦ Texto predominantemente em língua estrangeira. 

◦ Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de 
rascunho. (BRASIL, 2019b, p. 07) 

 

Nesses termos, a redação do ENEM possui elementos avaliativos 

específicos e o aluno que zerar, não necessariamente, desconhece o português 

padrão ou a estrutura do gênero dissertativo-argumentativo. Portanto, conhecer 

cada critério utilizado para a avaliação da redação é de suma importância para o 

participante do exame. Além desses parâmetros, o candidato deve também se 

atentar às competências nas quais a avaliação da redação está ancorada, são 

elas: 

 
Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
língua portuguesa. 
Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 
vista. 
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação. 
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema 
abordado que respeite os direitos humanos. (BRASIL, 2019b, p.06) 
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A competência 1, concernente ao domínio da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, é analisada com base nos aspectos gramaticais que compõem 

o texto. Desse modo, o candidato precisa atentar-se para a ortografia, para a 

acentuação, para a concordância verbal e nominal, para a flexão de nomes e 

verbos, para a pontuação, dentre outros fatores. 

Referente à competência 2, são utilizados dois critérios: o primeiro, que diz 

respeito à adequação ao tema proposto, bem como um bom desenvolvimento da 

tese a favor do seu ponto de vista; o segundo, uso correto da estrutura do gênero 

dissertativo-argumentativo. Por meio dessa competência, o participante pode 

zerar a redação, uma vez que fuga total ao tema tratado ou não adequação do 

texto à estrutura proposta pelo gênero dissertativo- argumentativo fazem parte dos 

critérios que atribuem nota zero. Já os estudantes que infringirem essas normas 

parcialmente perderão pontos na competência 2. 

A competência 3 diz respeito à coerência textual, destarte, o estudante 

precisa escrever seu texto de maneira compreensível ao leitor. Para isso, deve 

utilizar mecanismos textuais que estabeleçam relações de sentido entre as partes 

do texto e atuem aprimorando a precisão vocabular e a progressão temática. 

A coesão textual é o que irá subsidiar a competência 4, ou seja, o/a 

candidato/a precisa elaborar a tessitura textual de maneira encadeada. Para o 

êxito nessa competência, o estudante pode optar pelo uso das expressões 

referenciais, o que tornará seu texto mais coeso. É nessa competência que se 

ancora este trabalho, o que não significa que as demais serão esquecidas, pois 

acreditamos que elas estão interligadas e se inter-relacionam. 

Por fim, a competência 5 compreende não apenas a culminância da 

redação, mas também exige do escritor um pensamento crítico diante das 

questões presentes na sociedade e abordadas na temática da redação. A 

redação, além de abordar a temática de cunho social, requer que o aluno reflita e 

apresente criticamente uma proposta de intervenção, de maneira detalhada, como 

possível solução para a problemática discutida. 

A partir do aparato geral no tocante às competências que subsidiam a 

avaliação do texto dissertativo-argumentativo, no tópico seguinte, trataremos de 

modo mais delimitado acerca da coesão e da competência IV, pois essas recebem 

enfoque em nossa pesquisa. 
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4.1 COESÃO TEXTUAL E A COMPETÊNCIA IV NA ELABORAÇÃO DA 

REDAÇÃO DO ENEM 

 
Tratar no tocante ao conceito de coesão textual, bem como sua 

aplicabilidade na avaliação dos textos no ENEM, é uma discussão indispensável 

nesta pesquisa, já que se trata dos estudos que fundamentam nosso trabalho. 

Partindo dessa perspectiva, este tópico será dividido em duas etapas: a 

primeira recorreremos aos estudos que giram em torno da coesão textual, e a 

segunda discutiremos sobre como esse recurso é analisado nas redações do 

ENEM, com base na competência IV. 

 
4.1.1 Pressupostos teóricos da coesão textual 

 
 

Levando em consideração a coesão textual ser um conceito precípuo para 

nossa pesquisa, nesta seção, pretendemos tecer discussões no tocante aos 

elementos textuais que contribuem para a tessitura de um texto coeso. 

Para discutirmos acerca desse importante recurso textual, ancoramo-nos 

nos pressupostos de Koch (2018b) e Fávero e Travaglia (2004), autores que 

dedicam estudos acerca do texto sob a perspectiva da Linguística textual. 

Outrossim, também nos debruçamos no material ENEM Redações 2019: material 

de leitura, módulo 06, competência IV e a cartilha do participante da redação do 

Enem 2019 (BRASIL, 2019a, 2019b), materiais de estudos disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP.- 

os quais explicitam a concepção de texto e coesão adotada pelo exame. 

Concatenar palavras, frases, períodos, orações e parágrafos de maneira 

que as ideias do texto tornem-se compreensíveis e interligadas: esta é a função 

da coesão. Entretanto, o ofício da coesão não se resume apenas aos aspectos 

textuais, todavia, também lhe estão intrínsecos fatores discursivos. 

Pesquisadores do ramo da linguagem, ao tentarem exemplificar a coesão, 

fazem relações metafóricas, tais como a um tecido (KOCH, 2018a, 2018b) ou 

laço/elo coesivo, como afirmam Halliday e Hasan (1976, apud KOCH, 2018, p. 

16). 
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Essas exemplificações objetivam esclarecer a função de conexão da 

coesão dentro do texto e sua importância para o texto como um todo. De acordo 

com Koch (2018b, p. 18): 

 
o conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos de 
sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação 
linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície 
textual. 

 

Nesse viés, para que um texto seja coeso, é necessário demonstrar 

conexões linguísticas em seus desdobramentos. A mesma autora (KOCH, 2018b) 

ainda propõe duas grandes modalidades de coesão: a coesão remissiva ou 

referencial e a coesão sequencial. 

A coesão referencial, segundo Koch (2018b), consiste na remissão de um 

componente na superfície do texto feita a outros elementos presentes 

explicitamente ou de maneira inferível, levando em consideração o universo 

textual. 

A segunda grande modalidade de coesão, a coesão sequencial ou 

sequenciação, trata-se das relações semânticas e/ou pragmáticas existentes 

entre as partes do texto, as quais causam uma relação de interdependência para 

a compreensão uma das outras. 

O manual direcionado aos corretores do ENEM, intitulado ENEM Redações 

2019: material de leitura, módulo 06, competência IV (BRASIL, 2019a), explana 

acerca dessa distinção da coesão e apresenta a seguinte tabela resumo: 

 
Figura 1: Resumo da coesão referencial e sequencial 
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Fonte: Brasil (2019a) 

 
Desse modo, conforme a figura apresentada, a coesão referencial é 

dividida entre “por uso de formas gramaticais” e “por uso de formas léxicas”, 

enquanto a coesão sequencial é constituída pela sequenciação parafrástica e pela 

sequenciação frástica. Tais recursos oferecem ao escritor um leque de 

possibilidades coesivas, as quais serão desenvolvidas ao decorrer da produção 

textual e desenvolvimento argumentativo. 

Além da proposta apresentada por Koch (2018b), temos os estudos de 

Fávero e Travaglia (2004). Nesses, os autores apresentam à coesão textual três 

tipos de classificações (referencial, recorrencial e sequencial). Os estudiosos 

explicam que sua proposta não se refere às classes de palavras, mas à função 

que exercem os mecanismos na construção do texto. 

Em relação à coesão referencial, Fávero e Travaglia (2004) esclarecem que 

pode ocorrer por substituição ou reiteração. Por substituição, ocorre quando o 

componente é retomado (anáfora) ou precedido (catáfora) por uma pro-forma. Em 

relação à reiteração, acontece quando há repetição de expressões no texto. Os 

autores ressaltam que “os elementos repetidos têm a mesma referência” 

(FÁVERO e TRAVAGLIA, 2004, p. 23) e pode acontecer por meio da repetição do 

mesmo item lexical - por sinônimos, hiperônimos e hipônimos ou nomes 

genéricos. 
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Já a coesão recorrencial, de acordo com Fávero e Travaglia (2004), 

caracteriza-se pela progressão do discurso, mesmo tendo retomada de estruturas, 

itens ou sentenças. Os autores afirmam que os casos de coesão recorrencial são 

os seguintes: “recorrência de termos; paralelismo (= recorrência de estruturas); 

paráfrase (= recorrência semântica); recursos fonológicos segmentais e supra- 

segmentais.” (FÁVERO; TRAVAGLIA, 2004, p. 26). 

Quanto à coesão sequencial, da mesma maneira que a recorrencial, 

consiste na progressão, diferenciando-se apenas por não ter retomada de 

sentença, estruturas ou itens. Esse tipo de coesão divide-se de duas formas: 

sequenciação temporal e sequenciação por conexão. 

Fávero e Travaglia (2004) explicam que a sequenciação temporal pode 

ocorrer por meio da ordenação linear dos elementos, das expressões que 

assinalam a ordenação ou continuação das sequências temporais, das partículas 

temporais e da correlação dos tempos verbais. 

Já a sequenciação por conexão, acontece através da interdependência 

semântica e/ou pragmática que o texto possui. Os autores explicam que pode 

configurar-se por meio de operadores do tipo lógico (relação estabelecida entre 

duas proporções pelo escritor), operadores discursivos (fornecem direção 

argumentativa por meio do encadeamento textual) e pausas (fazem a substituição 

dos conectores frásicos, através da pontuação). 

Diante do exposto, é possível perceber os diversos modos de ocorrência 

da coesão no texto, os quais levaremos em consideração para a análise do nosso 

corpus. Além dos estudos mencionados neste item acerca da coesão, 

atentaremos, também, para nossa análise, às discussões do tópico seguinte, o 

qual aborda a coesão textual sob a perspectiva do ENEM, com enfoque na 

competência IV. Vejamos, então, o tópico em questão. 

 
4.1.2 Coesão textual sob a ótica do ENEM na competência IV 

 
 

A coesão é um dos elementos avaliados na correção do gênero dissertativo-

argumentativo, utilizado como produção textual na redação do ENEM. Esse 

recurso textual é analisado sob os direcionamentos da competência IV, a qual, 

de acordo com o manual do ENEM Redações 2019: material de leitura, módulo 

06, competência IV (BRASIL, 2019a), verifica a articulação dos enunciados 

no texto. Para obtenção de nota máxima nessa competência, é salutar que o 

estudante utilize o recurso coesivo para concatenar os enunciados da tessitura 
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textual. 

Com o objetivo de orientar os estudantes que farão o ENEM 2020, levando 

em consideração o contexto de pandemia da COVID-192, o INEP disponibilizou 

em seu site, materiais os quais, anteriormente, eram restritos apenas para uso 

dos corretores, para que os estudantes tenham subsídio durante esse período. 

Ancorados nesses materiais, mais especificamente no que trata da competência 

IV no material do ENEM Redações 2019: material de leitura, módulo 06, 

competência IV (BRASIL, 2019a), como também a cartilha do estudante (BRASIL, 

2019b), pretendemos aludir sobre os principais pressupostos avaliados nessa 

competência. 

Para a elaboração do material, o INEP ancora-se nos pressupostos de 

estudiosos do texto, como Koch (1988,1999), Koch e Travaglia (2013), Abaurre 

(2000), dentre outros pesquisadores da área. 

Assim sendo, a cartilha do participante da redação do Enem 2019 (BRASIL, 

2019b) explica que, para o estudante garantir a coesão textual em seu texto, deve 

apresentar os seguintes recursos textuais: 

 
● Estruturação dos parágrafos – um parágrafo é uma unidade 

textual formada por uma ideia principal à qual se ligam ideias 
secundárias. No texto dissertativo-argumentativo, os parágrafos 
podem ser desenvolvidos por comparação, por causa- 
consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre 
outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um 
parágrafo e outro. 

● Estruturação dos períodos – pela própria especificidade do texto 
dissertativo-argumentativo, os períodos do texto são, 
normalmente, estruturados de modo complexo, formados por 
duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de 
causa consequência, contradição, temporalidade, comparação, 
conclusão, entre outras. 

● Referenciação – as referências a pessoas, coisas, lugares e fatos 
são introduzidas e, depois, retomadas, à medida que o texto vai 
progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso 
de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, 

 

2 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta 
um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem 
ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Disponível em: 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca, acesso em 16/09/2020. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, 
hiperonímia e de expressões resumitivas, metafóricas ou 
metadiscursivas. (BRASIL, 2019b, p. 21-22) 

 
 

Esses três recursos elencados são primordiais para a construção de um 

texto. O parágrafo é responsável pela distribuição das ideias ao decorrer da 

redação e precisa ter articulação entre si, de modo que um parágrafo fique 

interligado com o outro. Em relação à distribuição de parágrafos na redação, por 

ter uma quantidade máxima de 30 linhas, geralmente é constituída por um 

parágrafo de introdução, um ou dois de desenvolvimento e um de conclusão. 

A respeito da estruturação dos períodos, que também precisam estar bem 

articulados entre si para constituir o parágrafo e, assim, transmitir ao leitor a 

orientação argumentativa desenvolvida pelo autor ao discorrer a redação, seja ela 

de causa consequência, comparação, contradição, dentre outras. 

Concernente à referenciação, é o recurso responsável em retomar e/ou 

introduzir informações no texto, proporcionando encadeamento das ideias e 

progressão das informações. 

Além de conter os recursos citados, para que a redação alcance uma boa 

pontuação na competência IV, a cartilha do participante da redação do Enem 2019 

(BRASIL, 2019b) explicita que o candidato precisa evitar as seguintes ocorrências: 

 
• Sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. 
• Ausência total de parágrafos na construção do texto. 
• Emprego de conector (preposição, conjunção, pronome relativo, 
alguns advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça relação 
lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da 
mensagem. 
• Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos 
recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo). 
(BRASIL, 2019b, p. 23) 

 

Os pontos sobreditos merecem destaque, uma vez que comprometem a 

coesão da redação e, consequentemente, sua pontuação. Textos com sequência 

justaposta de palavras e períodos sem articulação, por exemplo, prejudicam a 

coesão, portanto, a orientação na matriz é que as redações escritas dessa 

maneira recebam pontuação 0 (zero) na competência IV. 

Outro fator que prejudica a avaliação da redação é a ausência total de 

parágrafos, pois esses são fundamentais para a distribuição das informações ao 
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longo do texto. Desse modo, redações que não apresentarem parágrafos terão 

penalidade em sua nota. 

Além disso, vale ressaltar, também, a importância do emprego correto dos 

elementos conectivos, tendo em vista que seu uso incorreto irá interferir na coesão 

do texto e na compreensão da mensagem. Redações nesse formato também 

serão penalizadas na pontuação. 

Por fim, a cartilha do participante da redação do Enem 2019 (BRASIL, 

2019b) menciona a necessidade de evitar a repetição ou substituição inadequada 

de termos, tendo em vista que existem diversas maneiras de recuperar uma 

informação sem precisar utilizar a mesma expressão mencionada anteriormente. 

Nesse sentido, o candidato precisa recorrer a recursos como a anáfora, catáfora, 

sinônimos, pronome, advérbio, dentre outras estratégias linguísticas. 

É importante destacar que apenas evitar o uso dos itens mencionados não 

garante a obtenção da nota máxima, mas contribui para o desenvolvimento da 

coesão no texto. 

Em relação aos parâmetros de avaliação dessa competência, é 

disponibilizada a seguinte matriz: 

 
Figura 2: Matriz avaliativa da competência IV 

 

Fonte: Brasil (2019a) 
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A matriz acima serve como subsídio aos corretores para que haja 

unificação nas correções, tornando-as mais objetivas e justas. Desse modo, a 

avaliação dos textos deve ocorrer partindo dos princípios orientados nesse 

documento. 

Ainda de acordo com o material de leitura, módulo 06, da competência IV, 

(BRASIL, 2019a), para a avaliação nessa competência, o corretor deve atentar- 

se para alguns pontos importantes, tais como a presença de elementos coesivos, 

coesão intraparágrafo e interparágrafo, ausência de repetição, a inadequação 

coesiva e o monobloco, uma vez que esses fatores contribuirão para a coesão da 

redação. 

Em relação à presença de elementos coesivos, esse mesmo material 

(BRASIL, 2019a), explica que o corretor deve verificar a qualidade dos recursos 

coesivos utilizados, isto é, se eles estão colaborando para o encadeamento e a 

orientação argumentativa do texto. Em outras palavras, para a obtenção de uma 

boa nota na competência IV, não basta fazer o uso de elementos coesivos, torna- 

se necessário, portanto, que os recursos de coesão utilizados sejam consistentes 

e contribuam para a conexão do texto e sua orientação argumentativa. 

Outro fator importante é a coesão intraparágrafo (coesão dentro do próprio 

parágrafo) e a interparágrafo (coesão entre os parágrafos), uma vez que 

possibilitará a presença de recursos coesivos ao decorrer de toda a redação. É 

importante destacar que, para o texto receber a pontuação máxima na 

competência IV, é necessário que apresente essas duas formas de uso, tanto 

entre um parágrafo e outro como dentro do próprio parágrafo. 

No tocante à ausência de repetição, refere-se à diversidade de recursos 

coesivos utilizados durante a produção textual. Vale ressaltar que não se trata de 

contar quantas palavras repetidas o estudante escreveu, mas, sobretudo, verificar 

se essas expressões possuem função e se deixou o texto mais articulado. 

Diante da explanação dos critérios avaliativos utilizados pelo exame 

referente à competência IV, para a análise do nosso corpus, verificamos como a 

anáfora encapsuladora e suas funções contribuem para atender essas exigências, 

proporcionando uma boa pontuação. 

Dito isso, passemos para a seção seguinte, na qual explicitamos os 

procedimentos metodológicos que constituem esta pesquisa. 
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5  CONSTRUCTO METODOLÓGICO: caminhos trilhados para o 
desenvolvimento da pesquisa 

 

Nesta seção, explicitamos os passos metodológicos que constituem o 

nosso trabalho. Para tanto, este capítulo será distribuído em dois momentos: a 

começar pela motivação da escolha da temática de nossa pesquisa, bem como o 

eixo de pesquisa no qual ele se insere. Posteriormente, explicitamos os 

procedimentos metodológicos. 

5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Este trabalho teve como motivação principal o questionamento acerca de 

como as anáforas encapsuladoras e suas funções discursivas podem contribuir 

para a coesão textual do gênero dissertativo-argumentativo. 

A escolha pelo gênero dissertativo-argumentativo se deu pelo nosso 

contato em produções anteriores, mas, sobretudo, pelo seu papel e importância 

social, uma vez que o ENEM é o principal meio de ingresso no Ensino Superior 

no Brasil. Assim, o domínio do gênero dissertativo-argumentativo é indispensável 

para os candidatos que realizam a prova, pois sua pontuação tem impacto direto 

na pontuação geral do estudante. 

Partindo da escolha do gênero, identificamos a necessidade de delimitação 

de uma competência, das cinco analisadas na redação, para que pudéssemos 

estudá-la de modo mais aprofundado, tendo em vista que cada competência 

ancora-se em pressupostos diferentes, conforme explicamos anteriormente. 

Desse modo, optamos pela competência IV, a qual irá tratar acerca dos 

recursos coesivos empregados para a construção do texto. Isto posto, 

encontramos no encapsulamento anafórico e suas funções, uma maneira de 

contribuir para a coesão desse gênero. 

Diante do exposto, propomos aqui um estudo acerca do processo 

referencial anafórico, em especial da anáfora encapsuladora, como subsídio para 

uma boa pontuação na competência IV, a qual trata da construção textual e dos 

fatores de coesão. 
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Para isso, analisamos o encapsulamento anafórico e suas funções 

discursivas em 44 (quarenta e quatro) redações dos anos de 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 e 2019, com o intuito de apresentarmos uma avaliação mais 

assertiva, levando em consideração provas de diferentes anos e temáticas. Das 

44 (quarenta e quatro) redações analisadas, explanamos em nossa análise 14 

(quatorze), com o propósito de apresentar as funções discursivas das anáforas 

encapsuladoras que mais se destacaram entre os textos explorados. Optamos por 

esse número porque, por meio da análise, foi possível perceber que essa amostra 

exprime um aparato geral dos demais textos. 

Os procedimentos metodológicos que constituem este trabalho estão 

calcados no eixo da pesquisa qualitativa, uma vez que possuem aspectos deste 

tipo de pesquisa. Para citar algumas dessas características, utilizamos as 

palavras de Flick (2009, p. 16), que diz: 

a pesquisa qualitativa usa o texto como material empírico (em vez de 
números), parte da noção da construção social, das realidades em 
estudo, está interessada nas perspectivas dos participantes, em suas 
práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão 
em estudo. 

 

Nessa conjuntura, por levar em consideração a construção social, a 

perspectiva dos sujeitos e termos o texto como objeto de estudo, podemos ser 

inseridos nesse eixo de pesquisa qualitativa. Além da pesquisa qualitativa, nosso 

estudo também se caracteriza pelo caráter analítico, pois de acordo com Gil (2002, 

p. 78): 

 
A leitura analítica é feita com base nos textos selecionados. Embora 
possa ocorrer a necessidade de adição de novos textos e a supressão 
de outros tantos, a postura do pesquisador, nesta fase, deverá ser a de 
analisá-los como se fossem definitivos. A finalidade da leitura analítica é 
a de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma 
que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da 
pesquisa. 

 

Assim sendo, assumimos, como corpus para análise, as redações nota 

1000 disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira-INEP- disponíveis no site 

http://portal.inep.gov.br/artigo/- 

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6881117, em busca da verificação 

da contribuição das anáforas encapsuladoras para a coesão textual das redações. 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6881117
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6881117
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Nossa escolha por selecionarmos textos disponibilizados pelo INEP, no site 

acima mencionado, foi motivada pelo fato de os textos disponibilizados serem 

textos originalmente pertencentes ao ENEM analisados e avaliados pela equipe 

de correção da prova. Em relação ao nosso recorte, buscamos apenas as 

redações notas 1000, pelo fato de elas atenderem mais diretamente ao propósito 

do nosso trabalho: como o encapsulamento anafórico pode contribuir para a nota 

máxima na competência IV. 

É importante mencionar que a transcrição das redações as quais 

apresentaremos será fiel à sua escrita original, isto é, manteremos o texto tal qual 

foi escrito pelo seu autor e disponibilizado pelo INEP. Além disso, também 

optamos por não explicitar o nome dos autores do texto, por questão ética, mas 

destacamos que todas as redações analisadas neste trabalho estão disponíveis 

em domínio público no site do INEP, e podem ser conferidas através do seguinte 

site: https://enem.inep.gov.br. 

 
5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS 

 
 

Em linhas gerais, os nossos procedimentos metodológicos resumem-se 

nos seguintes passos: 

 

1) Identificação do objeto de pesquisa e de sua relevância no cenário educacional 
brasileiro; 
2) Seleção da bibliografia que versa sobre o processo referencial anafórico 
reconhecido no âmbito da Linguística textual e sobre o gênero dissertativo- 
argumentativo, redação do ENEM; 
3) Estudos dos textos que serviram de base teórica para a análise dos fenômenos 
estudados; 
4) Desenho da pesquisa e delineamento dos principais eixos que compõem a 
dissertação; 
5) Coleta e seleção do corpus constituído das redações nota 1000 disponibilizadas 
pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira -, no site http://portal.inep.gov.br/; 
6) Observação e análise do fenômeno estudado no gênero em questão; 

http://portal.inep.gov.br/
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7) Interpretação analítico-discursiva da relação entre o encapsulamento anafórico 

e suas funções discursivas nos textos do ENEM das edições de 2013 a 2019 nota 

1000 que serviram como corpus para a pesquisa; 

8) Sistematização dos dados selecionados através da análise, partindo da teoria 

de base do nosso projeto sobre o fenômeno estudado e procurando estabelecer 

o diálogo entre nossa teoria de base e os casos analisados em nossa amostra. 

 

Quanto aos procedimentos de análise, seguimos o seguinte passo a passo: 

 
1) Coleta do corpus no site oficial do INEP; 

2) Destaque das anáforas presentes nas redações -com esse procedimento 

verificamos que a anáfora mais presente nos textos analisados é a anáfora 

encapsuladora; 

3) Verificação das funções discursivas presentes nos textos e utilização de 

ocorrências para exemplificação das mais presentes, fundamentando-se 

na teoria de base que ancora este trabalho; 

4) Verificação das categorias de análise a partir das funções constatadas; 

5) Averiguação de como o encapsulamento anafórico e suas funções 

contribuem para atender os requisitos da competência IV; 

6) Verificação para detectar, nas amostras, se as anáforas encapsuladoras 

contribuíram também para outras competências. 

 

Acreditamos que essas etapas representam passos importantes, 

notadamente, para o aprimoramento do conhecimento acerca de como as funções 

discursivas do processo anafórico atuam nas redações coletadas, convergindo 

para um texto bem articulado e coeso. 

Conforme mencionamos anteriormente, todos os textos analisados foram 

coletados no site do INEP disponibilizado em domínio público, através do seguinte 

endereço: 

http://portal.inep.gov.br/artigo//asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/68811 

. Além disso, todas as redações coletadas e analisadas estão disponíveis também 

nos anexos desta dissertação. 

Dito isso, passemos, em seguida, às discussões empreendidas em nossa 

seção de análise do fenômeno à luz da amostra selecionada. 

http://portal.inep.gov.br/artigo/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/68811
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6 ANÁLISE DO PROCESSO REFERENCIAL ANAFÓRICO E SUAS FUNÇÕES 

DISCURSIVAS NAS REDAÇÕES NOTA 1000 DO ENEM 

 
Conforme mencionamos na seção O gênero dissertativo-argumentativo e 

a competência IV: reflexões sobre a coesão textual na perspectiva do ENEM, o 

texto produzido para o exame é avaliado com base em cinco competências, das 

quais optamos para análise, neste trabalho, a competência IV, como já 

mencionado ao longo do texto, uma vez que esta competência está interligada 

com um dos eixos da nossa pesquisa, a coesão textual. Em consonância, também 

analisamos como o encapsulamento anafórico e suas funções discursivas 

contribuem para a coesão textual nas redações analisadas. 

Conforme mencionamos anteriormente, neste trabalho, no item sobre a 

coesão textual sob a ótica do ENEM, a cartilha do participante da redação do 

Enem 2019 (BRASIL, 2019b) salienta que, para garantir a coesão no texto, são 

necessários três princípios, são eles: estruturação dos parágrafos, estruturação 

dos períodos e referenciação. 

Nesse sentido, acreditamos que a anáfora encapsuladora pode ser uma 

relevante aliada para o alcance desses requisitos, pois sua ocorrência em início 

de parágrafo pode ser usada para retomar informações anteriores, o que contribui 

para a articulação entre os parágrafos. 

Em relação à estruturação dos períodos, também contribui para conectar 

um período ao outro no decorrer do texto, como ainda pode evitar uso de repetição 

desnecessária de termos, resumir informações explanadas anteriormente e 

apontar para as informações novas, contribuindo, destarte, para a progressão do 

texto. 

Concernente ao terceiro ponto, que é a referenciação, o encapsulamento 

anafórico possibilita a recategorização e a retomada dos referentes ao decorrer 

do texto, e auxilia na tessitura textual, caracterizando-se como um dos processos 

referenciais contribuintes para a coesão. 

Ainda em relação aos critérios para a obtenção de uma nota máxima na 

competência IV, a cartilha do participante da redação do Enem 2019 (BRASIL, 

2019b) esclarece que o texto deve estar bem articulado e o candidato deve utilizar 

um repertório diversificado de recursos coesivos. Nesse contexto, a anáfora 
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encapsuladora também contribui para a diversificação dos recursos coesivos, uma 

vez que, geralmente, para a coesão textual, opta-se pelas conjunções. Portanto, 

utilizar, além das conjunções, as anáforas, é uma maneira de se obter um 

repertório diversificado de recursos coesivos. 

Assim sendo, para compor nossa amostra, analisamos um total de 44 

(quarenta e quatro) redações distribuídas entre as provas do ENEM dos anos de 

2013 a 2019, das quais apresentamos a análise de 14 (quatorze) nesta 

dissertação. Para isso, ancoramo-nos nas pesquisas de Cavalcante (2011, 2018), 

Koch (2018b) e Fávero e Travaglia (2004), autores já referidos neste trabalho, 

sobretudo em relação aos seus estudos concernentes à referenciação e à coesão 

textual. 

Concernente aos estudos acerca das funções discursivas, destacamos os 

trabalhos de Koch (2018a) e Ciulla e Silva (2008), as quais apresentam uma 

proposta classificatória das funções discursivas das anáforas. Além das autoras 

sobreditas, utilizamos também as contribuições de Sá (2007), estudiosa que 

apresenta uma proposta das funções discursivas presentes nas anáforas 

encapsuladoras. 

É salutar destacar que a transcrição das redações as quais 

apresentaremos será fiel à sua escrita original. Desse modo, manteremos a 

ortografia, aspas, pontuação, dentre outros aspectos linguísticos do texto, 

conforme empregado pelo/a autor/a e disponibilizado pelo INEP. 

Ademais, por questões éticas, não mencionaremos o nome dos autores, 

recorrendo, destarte, à organização da seguinte forma: redação 1 e redação 2, 

por exemplo. 

Ainda à guisa de esclarecimentos, ressaltamos que, apesar do nome dos 

escritores não serem divulgados no nosso trabalho, estes se encontram 

disponíveis em domínio público através do portal do INEP, no site 

http://portal.inep.gov.br/artigo//asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/68811 

17, fonte utilizada para a coleta dos textos analisados. 

As redações coletadas para análise, bem como para amostra, fazem parte 

das redações nota 1000 do ENEM dos anos de 2013 a 2019. Vale destacar que, 

pelo fato de apresentarmos redações de 7 (sete) anos diferentes, suas temáticas 

são distintas, de acordo com o tema proposto em cada ano. 

http://portal.inep.gov.br/artigo/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6881117
http://portal.inep.gov.br/artigo/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6881117
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A escolha pela análise das redações que, após avaliadas, receberam 

pontuação máxima, deu-se pelo fato de essas redações estarem em consonância 

com nossa proposta, no sentido de que, na elaboração textual, o emprego do 

processo referencial anafórico auxilia na produção do texto articulado e coeso. 

Para isso, ancoramo-nos nas pesquisas de Koch (2018a), Ciulla e Silva (2008) e 

Sá (2007). 

A seguir, vejamos as análises das redações, segundo as categorias 

analíticas. 

 
6.1. FUNÇÃO DE PROGRESSÃO TEMÁTICA 

 
A progressão temática é um fator primordial para a tessitura do texto, uma 

vez que, através dessa, novas informações são introduzidas e o texto recebe 

continuidade. Em relação à contribuição das anáforas encapsuladoras para essa 

função, Sá (2007) explica: 

 
As anáforas encapsuladoras podem atuar como importante mecanismo 
de garantia da progressão textual, como mostram os movimentos de 
recuo e de adiantamento das informações que compõem o universo 
discursivo (SÁ, 2007, p. 86). 

 

Levando em consideração as palavras da autora, a anáfora encapsuladora 

pode ser um relevante mecanismo para a condução das informações ao decorrer 

do texto e da progressão temática. 

Nessa perspectiva, podemos constatar o que foi sobredito por meio das 

análises das redações a seguir, que serviram de corpus para nossa pesquisa. 

Concernente a isso, vejamos a análise das redações: 

 
Redação 1 

Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não 

poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade 

, tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos 

deficientes – em especial os surdos – o acesso à educação, devido ao preconceito 

ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. 

Inicialmente , um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, 

que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, 

posteriormente, exercer uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito 

de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt: quando uma atitude 
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agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um 

exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades – seja 

por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa 

situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, 

possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos 

seus direitos – fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em 

Esparta, apenas mais dissimulado. 

Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a 

inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de 

ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo – ministradas em Libras 

– além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com 

Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto 

com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não 

garantirem direitos iguais na educação dos surdos – com respeito por parte dos 

professores e colegas – tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. 

Destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso 

pleno ao sistema educacional , é preciso que o Ministério da Educação, em parceria 

com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores, por meio 

de oficinas de especialização à noite – horário livre para a maioria dos profissionais – 

de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, 

facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar 

propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes 

auditivos, com postagens nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria 

seja reduzida , levando à maior inclusão. 

Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 
Na redação sobredita, observamos essa função por meio da anáfora 

encapsuladora “tal atitude”, utilizada para encapsular as informações anteriores: 

“um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que age como se 

os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer 

uma profissão” e progredir com as demais informações apresentando o conceito 

de banalidade do mal, abordado pela socióloga Hannah Arendt. 

Outra anáfora encapsuladora utilizada com essa função, refere-se à 

expressão “um exemplo disso” retomando a expressão: “De fato, tal atitude se 

relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah 

Arendt: quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param 

de vê-la como errada” e desempenha no texto a função de contribuir para a 

progressão textual, uma vez que, quando o/a candidato traz um exemplo, está 

situando o leitor de maneira mais prática no assunto e progredindo com seus 

argumentos. 
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O recurso de progressão é de suma importância para um bom desempenho 

na redação do exame, uma vez que um texto no qual as ideias não progridem não 

será bem avaliado pelos corretores da prova. A cartilha do participante da redação 

do Enem 2019 (BRASIL, 2019b, p. 19) elenca as seguintes questões ao tratar da 

competência III: 

 
A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes 
fatores: 
• Seleção de argumentos. 
• Relação de sentido entre as partes do texto. 
• Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, 
revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas 
são, pouco a pouco, apresentadas, de forma organizada, em uma ordem 
lógica. 
• Desenvolvimento dos argumentos, com a explicitação da relevância 
das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. 

 
Desse modo, a progressão temática, além de contribuir para a coesão do 

texto, também revelará que o autor construiu um bom projeto textual, analisado 

na competência III. 

Os recursos que asseguram essa progressão possuem significativas 

contribuições para a construção textual, contribuição essa que as anáforas 

encapsuladoras “tal atitude’’ e “um exemplo disso” trouxeram para o texto aqui 

analisado, uma vez que encapsulam as informações apresentadas anteriormente 

e apontam para os argumentos que serão desenvolvidos em seguida, fazendo 

com que o texto tenha uma progressão lógica e organizada das informações. 

Passemos para a análise da redação seguinte. 

 
Redação 2 
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No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma 

deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem 

acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do Poder Público 

e da sociedade civil, com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses 

indivíduos no sistema educacional. 

Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para 

acessar o Ensino Fundamental, Médio ou Superior, visto que diversas instituições de 

ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérpretes 

da Libras durante as aulas. Tal panorama representa a violação da Constituição 

Federal de 1988 e do Estado da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos 

jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. 

Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantem 

a efetiva inclusão dos surdos na educação. 

Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são 

vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos, ações 

que caracterizam o bullying. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltáire já afirmava: 

“Preconceito é opinião sem conhecimento”. Tal máxima, mesmo séculos depois, 

comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral 

deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, a tolerância e o respeito às 

diferenças como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão 

heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em 

desestimular, rigorosamente, qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. 

Portanto, a fim de garantir que surdos tenham pleno acesso à formação 

educacional, cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, realizar as 

adaptações necessárias em todas as escolas e as universidades públicas, como o 

oferecimento de cursos gratuitos que capacitem profissionais da educação para se 

comunicarem em Libras e a contratação de mais intérpretes da Libras para atuarem 

nessas instituições. Outrossim, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, 

diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às diferenças 

como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e a formar 

um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. 

Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 
Nesse exemplo, as anáforas encapsuladoras “nessa conjuntura” e “tal 

panorama” auxiliam o/a redator/a na progressão do texto. Nesse primeiro caso, a 

anáfora “nessa conjuntura” que retoma a expressão “No convívio social brasileiro, 

parte considerável da população apresenta alguma deficiência” contribui para a 

progressão das informações no texto. A princípio, a redação fala da deficiência de 

modo geral, em seguida, através da anáfora em questão, enfoca nos surdos. 

Desse modo, o encapsulamento foi um recurso recorrido pelo/a candidato/a para 

a progressão do seu texto. 
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No segundo exemplo da anáfora encapsuladora, a expressão “tal 

panorama” a qual retoma “muitos deficientes auditivos encontram dificuldades 

para acessar o Ensino Fundamental, Médio ou Superior, visto que diversas 

instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, 

como intérpretes da Libras durante as aulas.” contribui para progredir os 

argumentos anteriores, em que anteriormente se explanava no tocante às 

dificuldades encontradas pelos surdos. Por meio da anáfora, o texto recebe 

progressão, passando a discutir acerca da violação da Constituição Federal de 

1988 e da ineficiência do governo. Vejamos outra redação que atende a essa 

função: 

 

Redação 3 

Aristóteles, grande pensador da Antiguidade, defendia a importância do conhecimento 
para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a 
sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, 
destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, 
para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos 
que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização 
do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com 
isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema 
para todos os cidadãos brasileiros. 

De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos 
o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. 
Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se 
predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os “shopping 
centers”, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em 
relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese da 
“subcidadania”, escrita pelo sociólogo Jessé Souza, que denuncia a situação de 
vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela 
falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, 
que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. 

Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão 
das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da 
população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que, por vezes, não são 
ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos 
cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção de 
conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Essa situação 
relaciona-se com o conceito de “alienação”, descrito pelo filósofo alemão Karl Marx, que 
caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária 
no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. 

Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade 
mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao 
Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, 
por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas – que 
deverão possuir preços acessíveis à população local –, a fim de evitar a situação de 
alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse 
modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por 
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Fonte: Brasil, 2019b. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh 
a_participnte.pdf. Acesso em 22 de Dez. de 2020. 

 

Nesse texto, podemos perceber a função da progressão temática por meio 

das ocorrências das anáforas encapsuladoras “isso” e “dessa elitização”. A 

anáfora, através da expressão “isso”, contribui para a ligação entre os subtópicos, 

ou seja, entre um período e outro integrante do mesmo parágrafo. Ademais, 

também auxilia na continuidade de informações ancorando novos segmentos 

textuais ao anterior, pois ao utilizar esse pronome, o/a estudante liga o final do 

seu parágrafo às informações anteriores. 

No manual de correção da redação destinado aos avaliadores intitulado 

ENEM Redações 2019: material de leitura, módulo 06, competência IV (BRASIL, 

2019a), esse recurso de utilizar um elemento coesivo para a ligação do texto 

dentro do parágrafo é chamado de intraparágrafo e é requisito para a pontuação 

máxima na competência IV, a qual analisa a coesão textual. 

Ainda em relação à abordagem do pronome demonstrativo “isso”, vale 

destacar que seu uso viabilizou não apenas a conexão entre os subtópicos dos 

parágrafos, como também possibilitou a introdução da tese adotada pelo/a 

autor/a: “Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o 

acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros”. 

Em relação ao papel dos pronomes demonstrativos no texto, Cunha (1983, 

p. 321) esclarece que “os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou a coisa 

designada relativamente às pessoas gramaticais. Podem situá-la no espaço ou no 

tempo”. Dito isso, a anáfora situou o corretor e leitor do texto, além de apresentar 

pistas linguísticas do que seria abordado posteriormente. 

A estratégia sobredita é comum no texto dissertativo-argumentativo e é 

esperada pelos corretores na construção textual do participante, uma vez 

demonstra conhecimento dos recursos coesivos e a organização argumentativa 

do candidato ao redigir sua tese. 

Já a expressão “dessa elitização” promove a conexão entre os parágrafos, 

um tópico e outro. Assim sendo, encapsula as informações do parágrafo anterior 

Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais, através do conhecimento e 
da cultura. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
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e serve de ligação entre eles, além de propiciar a continuidade das informações. 

Esse tipo de estratégia coesiva é intitulada pelo manual de corretores, ENEM 

Redações 2019: material de leitura, módulo 06, competência IV (BRASIL, 2019a), 

de conexão interparágrafos, pois promove a coesão entre um parágrafo e outro. 

Em relação ao uso desses dois recursos, o manual diz o seguinte: 

 
 

Um ponto importantíssimo para fazer a distinção entre os níveis mais 
altos é identificar se a relação de um elemento coesivo localizado no 
início de um parágrafo se dá entre ele e o conteúdo do parágrafo anterior 
(relação interparágrafos) ou entre conteúdos “internos” do próprio 
parágrafo (relação intraparágrafo) (BRASIL, 2019a, p. 21). 

 

Desse modo, dentre as contribuições que as anáforas encapsuladoras em 

questão forneceram para a tessitura dos textos analisados, atender a esse 

requisito foi um dos principais, tendo em vista que possibilitou que o texto 

recebesse uma nota mais alta. Vejamos ainda outra redação que atende a essa 

função. 

 
Redação 4 

 
As primeiras duas décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, 

foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se 
as tecnologias de informação e comunicação (TICs). Nesse sentido, tal panorama 
promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais 
e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios 
às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação 
comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os 
principais impactos dessa problemática: 

Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor 
social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e 
influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e 
acontecimentos que chegam a um indivíduo exercem forte poder sobre tal, 
estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, 
portanto, que a capacidade de selecionar – via algoritmos – as reportagens e artigos 
que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de 
pensamento crítico. Evidenciando o supracitado, há o livro “Rápido e devagar: duas 
formas de pensar”, do especialista comportamental Daniel Khaneman, no qual esse 
expõe e comprova – por meio de décadas de experimentos socioculturais – a incisiva 
influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por 
dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados 
e a autonomia psicológica e racional da população. 

Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado 
às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos 
coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo 
tende a agir segundo o conceito de menoridade, do filósofo iluminista Immanuel Kant, 
no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. 
Evidencia-se, assim, que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, 
como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado Democrático. 
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Fonte: Brasil, 2019b. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh 
a_participante.pdf Acesso em 21 de Mar. de 2020. 

 
Sob um olhar analítico para esse outro exemplo, a começar pela 

introdução, é possível identificar a ocorrência da anáfora encapsuladora por meio 

da expressão “tal panorama”. Esse recurso encapsula as explanações anteriores 

e aponta para as informações seguintes: “promoveu a ampliação do acesso ao 

conhecimento, por intermédio das redes sociais e das mídias virtuais”, 

proporcionando a continuidade das informações. 

Outro exemplo desse tipo de anáfora encapsuladora é através da 

expressão “nesse raciocínio", a qual retoma o que foi tratado no período anterior 

e acrescenta novas informações: “as notícias e acontecimentos que chegam a um 

indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos 

como empatia, medo e insegurança”. Além da progressão textual, essa anáfora 

também atende ao critério de coesão intraparágrafo, fazendo a ligação do texto 

dentro do parágrafo. 

Em relação à conclusão, o/a autor/a opta pelo uso do pronome 

demonstrativo “isso” para conectar e resumir as sentenças, encapsulando-as por 

meio da anáfora encapsuladora, uma vez que, quando o estudante utiliza o termo 

“isso”, não retoma um referente específico, todavia todo um trecho citado 

anteriormente, como esclarece Cavalcante (2018). Outro fenômeno de anáfora 

encapsuladora decorre com o termo “tal ação”, em que, mais uma vez, o/a autor/a 

resume a ideia anterior por meio de um vocábulo e media a progressão por meio 

da anáfora. 

Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo 
desafio hodierno e precisa ser combatida. Dessarte, as instituições escolares – 
responsáveis por estimular o pensamento crítico na população – devem buscar 
fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso 
pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre 
a filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de 
influências. Em paralelo, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus 
usuários, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável 
por intermédio da restrição do acesso, por parte de entidades políticas, aos algoritmos 
e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade 
do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuarse-á, em médio 
e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno, e a sociedade 
alcançará o estágio da maioridade kantiana. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh
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6.2 FUNÇÃO DE ORGANIZAÇÃO ENUMERATIVA 
 

Uma das funções do encapsulamento anafórico apresentadas por Sá 

(2007) é a função de organização enumerativa. Nessa função, o produtor do texto 

utiliza a anáfora para encapsular as informações que serão enumeradas 

posteriormente. Na redação a seguir, do ano de 2015, escrita com base no tema 

“A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, percebemos 

o uso dessa função. 

 
Redação 5 

Na revolução de 1930, paulistas insatisfeitos com a falta do poder político que 

detinham na República do café com leite usaram a falta de uma constituição para se 
rebelar contra o governo Vargas. O presidente, cedendo às pressões, garantiu na nova 
Constituição um direito nunca antes conquistado pela mulher: o direito ao voto. A 
inclusão da mulher na sociedade como cidadã, porém, não foi o suficiente para deter o 
pensamento machista que acompanhou o Brasil por tantos séculos – fato evidenciado 
nos índices atuais altíssimos de violência contra a mulher. 

De acordo com o Mapa da Violência de 2012, entre 1980 e 2010 houve um 
aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país; além 
disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido 
violentadas pelos companheiros. Em países como o Afeganistão, a mulher que trai o 
marido é enterrada até que somente a cabeça fique à mostra e, então, é apedrejada; 
apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a 
quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando 
se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o 
passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade 
de direitos entre os gêneros, e tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras 
em pleno século XXI. 

Uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que, entre homens e mulheres 
entrevistados, mais da metade afirmou que mulheres que vestem roupas curtas 
merecem ser abusadas sexualmente. A violência contra a mulher começa exatamente 
com as regras implícitas que a sociedade impõe: se a mulher não seguir tal regra, 
merece ser violentada. Portanto, apesar de todos os direitos conquistados 
constitucionalmente pelo sexo feminino, normas culturais que passam entre gerações 
fazem o pensamento conservador e machista se perpetuar e ser a justificativa para as 
atrocidades físicas e psicológicas cometidas contra a mulher. 

Muitas vezes presa a um relacionamento de muito tempo, a mulher aceita a 
condição à qual é submetida e se nega a procurar algum tipo de ajuda. A mudança 
deve acontecer de três formas: primeiramente, a mulher não pode deixar-se levar pelo 
pensamento machista da sociedade e deve entender que não há justificativa para a 
agressão; pessoas que têm conhecimento de mulheres que aceitam a violência, por 
sua vez, devem telefonar para o Ligue 180 com ou sem o consentimento da vítima; e, 
por fim, a geração atual deve preocupar-se em deixar de transmitir culturalmente a ideia 
de que o gênero feminino é inferior. Para que as gerações seguintes vivam em um país 
igualitário, a mudança começa agora. 

Fonte: Brasil, 2016. Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao 
_do_enem_2016.pdf Acesso em 03 de Abril. de 2021. 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
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No texto acima, após desdobrar argumentos em relação à temática 

proposta, o/ autor/a utiliza, na conclusão, a anáfora encapsuladora através da 

expressão “três formas” para encapsular as informações posteriores, em seguida 

são enumeradas as três soluções apresentadas pelo/a estudante: 

 
primeiramente, a mulher não pode deixar-se levar pelo pensamento 
machista da sociedade e deve entender que não há justificativa para a 
agressão; pessoas que têm conhecimento de mulheres que aceitam a 
violência, por sua vez, devem telefonar para o Ligue 180 com ou sem o 
consentimento da vítima; e, por fim, a geração atual deve preocupar-se 
em deixar de transmitir culturalmente a ideia de que o gênero feminino é 
inferior. Para que as gerações seguintes vivam em um país igualitário, a 
mudança começa agora. (BRASIL, 2016, p. 55) 

 
Essa função discursiva contribui para a organização de ideias ao decorrer 

do texto e sua coesão. Além disso, possibilitou ao/à produtor/a do texto o 

detalhamento da proposta de intervenção, requisito importante para uma boa 

pontuação na competência V. 

Das redações analisadas no corpus coletado, apenas a redação acima 

apresentou traços da função de organização enumerativa. Apesar disso, essa 

função possibilita ao/a produtor/a da redação um texto com informações melhor 

distribuídas e auxilia o leitor na compreensão e interpretação do texto, 

conduzindo-o às informações que o encapsulamento está apontando. Isso justifica 

o fato de termos optado por ilustrá-la nessa análise. Passemos para a análise da 

próxima função. 

 
6.3 FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO EXPLÍCITA 

 
 

Segundo Cavalcante e Brito (2013) a função de avaliação explícita, a 

princípio, demonstra-se bastante similar à função de orientação argumentativa. 

Diante disso, as autoras as diferenciam explicitando que apenas a avaliação 

explícita expressa uma avaliação pretendida pelo locutor, fator que podemos 

observar nos exemplos a seguir: 

 
Redação 6 

 

Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não 

poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, 

tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos 
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deficientes – em especial os surdos – o acesso à educação, devido ao preconceito 

ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. 

Inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que 

age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, 

exercer uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do 

mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt: quando uma atitude agressiva ocorre 

constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a 

discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades – seja por olhares maldosos 

ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do 

preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à 

desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos – fato que é 

tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais 

dissimulado. 

Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a 

inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de 

ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo – ministradas em Libras – 

além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com 

Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com 

o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não 

garantirem direitos iguais na educação dos surdos – com respeito por parte dos 

professores e colegas – tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. 

Destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso 

pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria 

com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores, por meio 

de oficinas de especialização à noite – horário livre para a maioria dos profissionais – 

de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, 

facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar 

propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes 

auditivos, com postagens nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria 

seja reduzida, levando à maior inclusão. 

Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 

O texto citado faz parte das redações nota 1000 do ano de 2017, cuja 

temática foi “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. 

Conforme podemos perceber, no exemplo em questão, o/a estudante recorre à 

anáfora encapsuladora “tal barbárie”, que faz uma remissão retrospectiva do que 

foi falado anteriormente: “Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram 

assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na 

época”. 

O aspecto principal dessa anáfora é a escolha linguística do/a autor/a em 

optar pelo uso da palavra “barbárie”, demonstrando explicitamente a sua opinião 
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a respeito do que foi mencionado anteriormente, uma vez que de acordo com o 

minidicionário Aurélio, a palavra “barbárie” significa “estado ou condição de 

bárbaro” (FERREIRA, 2000, p.88), enquanto o termo “bárbaro” é conceituado 

como “cruel, desumano” (FERREIRA, 2000, p.88. Assim sendo, a escolha 

linguística foi realizada de maneira estratégica, com o intuito de explicitar seu 

ponto de vista acerca do ocorrido. 

Em relação a isso, Cavalcante e Brito (2013) esclarecem: 

 
 

além de resumirem partes do texto, promovendo a continuidade de um 
tópico, podem, em certos casos, realçar um dado conteúdo, imprimindo 
a ele um ponto de vista do enunciador, ou seja, acrescentando uma 
avaliação (CAVALCANTE E BRITO, 2013, p. 31). 

 
Sob essa perspectiva, ao explicitar seu ponto de vista, o/a produtor/a do 

texto aqui analisado acrescenta uma avaliação ao que está sendo discutido na 

redação. Outro exemplo disso pode ser constatado no texto a seguir. 

 
Redação 7 

 
Em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía 

a cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se extremamente intolerante com 
deficiências corpóreas ao longo da história, tornando constante inclusive o assassinato 
de bebês que as apresentassem, por exemplo. Passados mais de dois mil anos dessa 
prática tenebrosa, ainda é deploravelmente perceptível, sobretudo em países 
subdesenvolvidos como o Brasil, a existência de atos preconceituosos perpetrados 
contra essa parcela da sociedade, que são o motivo primordial para que se perpetue 
como difícil a escolarização plena de deficientes auditivos. Esse panorama nofasto 
suscita ações mais efetivas tanto do Poder Público quanto de instituições formadoras 
de opinião, com o escopo de mitigar os diversos empecilhos postos frente à educação 
dessa parcela social. 

É indubitável, de fato, que muitos avanços já foram conquistados no que tange à 
efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos surdos brasileiros. Pode-se 
mencionar, por exemplo, a classificação da Libras – Língua Brasileira de Sinais – como 
segundo idioma oficial da nação em 2002, a existência de escolas especiais para 
surdos no território do Brasil e as iniciativas privadas que incluem esses cidadãos como 
partícipes de eventos – como no caso da plataforma do Youtube Educação, cujas aulas 
sempre apresentam um profissional que traduz a fala de um professor para a língua de 
sinais. Apenas medidas flagrantemente pontuais como essas, contudo, são incapazes 
de tornar a educação de surdos efetiva e acessível a todos que necessitam dela, visto 
que não só a maioria dos centros educacionais está mal distribuída no país, mas 
também a disponibilidade de professores específicos ainda é escassa, além de a 
linguagem de sinais ainda ser desconhecida por grande parte dos brasileiros. 

No que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e de 
ideologias altamente preconceituosos contra os surdos brasileiros. A título de 
ilustração, é comum que pais de estudantes ditos “normais” dificultem o ingresso de 
alunos portadores de deficiência auditiva em classes não específicas a eles, alegando 
que tal parcela tornará o “ritmo” da aula mais lento; que colegas de sala difundam 
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Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 

Nesse segundo exemplo, escrito sobre a mesma temática do anterior, as 

expressões “dessa prática tenebrosa” e “esse panorama nofasto” explicitam a 

opinião do/a produtor/a do texto, sinalizando aos leitores seu ponto de vista em 

relação ao assunto tratado e à linha argumentativa que o texto seguirá. 

É importante destacar que, na segunda anáfora sobredita, o/a estudante 

cometeu um erro de grafia, pois escreveu “nofasto” em vez de “nefasto”. No 

entanto, por ser apenas um desvio, não comprometeu sua pontuação, avaliação 

que foi explicitada nos comentários do corretor, disponível em 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/man 

ual_de_redacao_do_enem_2018.pdf. 

Em relação à escolha linguística, também demonstra o desejo do/a 

estudante em evidenciar seu posicionamento no tocante ao assunto tratado, fato 

que se concretiza ao decorrer dos desdobramentos das informações. 

Em relação aos critérios analíticos instituídos pelo ENEM acerca de 

explicitar uma avaliação ou ponto de vista, verificamos a seguinte orientação: 

 
É mais do que uma simples exposição de ideias; por isso, você deve 
evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir 
claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que a tese que você 
irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. (BRASIL, 
2019b, p. 12) 

piadas e atitudes maldosas e que empresas os considerem inaptos à comunicação com 
outros funcionários. Essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a 
máxima atribuída ao filósofo Voltaire: “Os preconceitos são a razão dos imbecis”. 

Urge, pois, a fim de tornar atitudes intolerantes restritas à história de Esparta, que 
o Estado construa mais escolas para deficientes auditivos em municípios mais 
afastados de grandes centros e promova cursos de Libras a professores da rede pública 
– por meio da ampliação de verbas destinadas ao Ministério da Educação e da 
realização de palestras com especialistas na educação de surdos –, em prol de tornar 
a formação educacional deles mais fácil e mais inclusiva. Outrossim, é mister que 
instituições formadoras de opinião – como escolas, universidades e famílias 
socialmente engajadas – promovam debates amplos e constantes acerca da 
importância de garantir o respeito e a igualdade de oportunidades a essa parcela social, 
a partir de diálogos nos lares, de seminários e de feiras culturais em ambientes 
educacionais. Assim, reduzir-se-ão os empecilhos existentes hoje em relação à 
educação de surdos na Nação e formar-se-ão cidadãos mais aptos a compreender a 
necessidade de respeito a eles, afinal, segundo o filósofo Immanuel Kant: “O homem 
não é nada além daquilo que a educação faz dele”. 
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Neste caso, as anáforas em questão, além de contribuírem para a 

competência IV, auxiliaram o/a escritor/a também para explicitar o ponto de vista 

adotado pelos estudantes nas redações. Dando continuidade às análises, 

vejamos a explanação da função a seguir. 

 
6.4 CONEXÃO DE PASSAGENS DO TEXTO 

 
A anáfora encapsuladora permite conectar passagens do texto. Desse 

modo, além de encapsular as informações anteriores, serve como ponte para as 

informações seguintes. Tal mecanismo contribui para a construção do texto e 

progressão dos argumentos, desempenhando importante papel para a coesão 

textual. O material do ENEM Redações 2019: material de leitura, módulo 06, 

competência IV (BRASIL, 2019a, p. 5) esclarece o seguinte: 

 
Ao longo da composição, os elementos coesivos desempenham funções 
primordiais na construção das relações semânticas. Observe-se, por 
exemplo, como alguns desses elementos vão conectando uma frase à 
outra, estabelecendo relações semânticas de adição (“e”), de explicação 
ou justificativa (“pois”), de consequência (“desse modo”), de oposição ou 
adversidade (“mas”), entre outras. Essas palavras entre parênteses 
funcionam como a “argamassa textual” (ABAURRE et al, 2000, p. 129) 
que faz a ligação entre as ideias, garantindo a articulação do texto. 

 

Assim, para que o texto seja coeso e bem articulado, é necessária essa 

“argamassa textual” para conectá-lo, recurso que pretendemos observar através 

da anáfora encapsuladora. 

O/a candidato/a ao exame que utiliza recursos como esse faz com que seu 

texto represente um todo conectado, possibilitando enlace entre as informações 

apresentadas, o que se reflete no bom uso dos recursos coesivos. Para ilustrar a 

primeira categoria apresentada, trazemos a redação a seguir, em que o/a 

estudante recorre ao pronome “isso” para encapsular as informações e conectar 

as passagens do texto. 

 
Redação 8 

A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das 

chamadas Pessoas com Deficiência (PCD), é um direito assegurado no recém 

aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei 

da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse 

grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade 

tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao 
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preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e à insuficiência 

estrutural educacional brasileira. 

Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se 

garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, em sua 

teoria sobre o Espaço Público, os ambientes e as instituições públicas – inclusive as 

escolas e as faculdades – têm que ser completamente inclusivas a todos do espectro 

social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Analogamente, para 

atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem 

garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo, assim, uma 

sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o 

cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurados 

no Estatuto da PCD e na Constituição Federal de 1988, que não discrimina o acesso à 

cidadania a nenhum grupo social, sendo, dessa forma, uma obrigação constitucional. 

Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional. 

Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como 

incapazes. Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, termo 

do sociólogo Pierre Bordieu, que inclui os comportamentos, não necessariamente 

agressivos física ou verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como 

a PCD, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos 

valorizados e menos remunerados. Adicionalmente, nota-se que outra manifestação 

dessa violência é a falta de uma infraestrutura escolar de qualidade com professores 

capacitados e com material adequado para garantir a devida formação educacional. 

Consequentemente, as vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, 

gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação 

profissional e acadêmica por esses deficientes. 

Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade e 

estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em 

Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes 

auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula. Isso deve 

ser feito com palestras instrucionais para os docentes de toda a hierarquia pedagógica. 

Complementarmente, o Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais, como 

psicólogos, que dêem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos 

deficientes e desconstruam, com atividades lúdicas e interativas com todos os alunos, 

como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse grupo social. 

Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 
Nessa redação, no segundo parágrafo, a anáfora encapsuladora “nessa 

conjuntura” conecta a introdução ao desenvolvimento, o que contribui para que 

o/a estudante retome o que foi tratado na introdução e elabore seu 

desenvolvimento partindo das informações já explanadas. 

Além disso, no terceiro parágrafo do texto, o pronome “isso’’ encapsula as 

informações anteriores, a saber: “os surdos são alvo de preconceito e são vistos 

erroneamente como incapazes”, conectando-as com as informações seguintes: “é 
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frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, termo do sociólogo 

Pierre Bordieu”. Tal afirmação podemos evidenciar na passagem: 

 
Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia 
educacional. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos 
erroneamente como incapazes. Isso é frequentemente manifestado na 
forma de violência simbólica, termo do sociólogo Pierre Bordieu, que 
inclui os comportamentos, não necessariamente agressivos física ou 
verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a 
PCD, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de 
trabalho menos valorizados e menos remunerados.(BRASIL, 2018, p. 
31) 

 

Situação semelhante ocorre na conclusão do texto, quando o/a autor/a 

utiliza novamente o pronome “isso”, dessa vez para conectar a proposta de 

intervenção apresentada, isto é, “o que fazer?” (primeiro agente exigido para a 

estrutura da proposta de intervenção) a “como deve ser feito?” (segundo agente 

solicitado), podendo ser observado no parágrafo: 

 
Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade e 
estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores 
especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca 
do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas 
necessidades particulares na sala de aula. Isso deve ser feito com 
palestras instrucionais para os docentes de toda a hierarquia 
pedagógica. Complementarmente, o Ministério da Saúde deve 
disponibilizar profissionais, como psicólogos, que dêem o apoio e o 
estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e 
desconstruam, com atividades lúdicas e interativas com todos os alunos, 
como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse grupo 
social.(BRASIL, 2018, p. 31) 

 

Ao refletirmos sobre a anáfora encapsuladora “isso” nesse trecho, 

podemos perceber que, além de resumir as informações anteriores, também as 

conecta, garantindo, nessa perspectiva, a progressão textual e a abordagem de 

um dos quatro agentes necessários para a obtenção de nota máxima na 

competência V, analisada na conclusão. Assim sendo, nesse último parágrafo do 

texto, a anáfora encapsuladora não só contribuiu para a coesão textual, como 

também para a abordagem da proposta de intervenção exigida pelo exame. 

Outro aspecto que merece destaque é a presença da coesão intraparágrafo 

e interparágrafo, que, segundo o manual de correção da competência IV, 

(BRASIL, 2019a), esse primeiro trata dos elementos coesivos dentro do próprio 

parágrafo e o segundo a presença de elementos coesivos entre os parágrafos. 
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Esse recurso ocorre na redação analisada através das anáforas 

encapsuladoras, isto é, o encapsulamento anafórico no terceiro e quarto 

parágrafo, através do pronome “isso”, refere-se à coesão intraparágrafo e à 

anáfora “nessa conjuntura”, interparágrafo, conectando um parágrafo ao outro. 

Além disso, outra exigência citada pela cartilha do participante da redação 

do Enem 2019 para a obtenção de nota máxima na competência IV do exame é a 

recomendação de que “cada ideia nova precisa estabelecer relação com as 

anteriores” (BRASIL, 2019b, p. 21), situação que evidenciamos através da anáfora 

“nessa conjuntura”. Desse modo, acreditamos que a anáfora encapsuladora 

adquire importante papel para a construção de um texto que atenda a essa 

necessidade. 

 
Redação 9 

Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade 

da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da 

isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. 

Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma 

análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. 

Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em 

sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Embora a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 

atenda a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela 

ONU, sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta 

de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades 

que não se adequaram à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que 

não garantem tal acessibilidade. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação 

frágil, desigual e excludente. 

Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar/acadêmico resulta em 

efeitos fora dele. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Contudo, a 

instrução de aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho 

oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino 

superior. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o 

individualismo e a competição, intensifica a exclusão visto que a deficiência em questão 

é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional. Desse modo, as 

implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. 

Diante do exposto, faz-se necessária uma complementação nas instituições 

sociais secundárias a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis 

e as resoluções. Para tanto, o Ministério da Educação deve impor diretrizes de um 

projeto pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação 

de professores, bem como cursos para os formados. Ademais, o Estado, através do 

corpo legislativo, deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem 
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Fonte: Brasil, 2018. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao 

_do_enem_2018.pdf. Acesso em: 13 de Dez. 2020. 

 
Nesse outro exemplo, verificamos que a anáfora encapsuladora “prova 

disso” conecta as partes textuais das explanações anteriores às posteriores, 

servindo como uma ponte de ligação entre as porções textuais “são as escolas 

regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, 

bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade” e as citadas 

na redação. Além disso, também contribui para a progressão do texto por trazer 

exemplos para comprovar suas afirmações anteriores. 

Outra anáfora que desempenha papel de conectar partes do texto presente 

na redação é “nesse sentido”. Esse recurso novamente irá conectar as 

informações precedentes às já abordadas, bem como contribuirá para a 

progressão do texto. Essas anáforas auxiliam na estruturação dos períodos do 

parágrafo em questão e contribuem para sua articulação, aspecto imprescindível 

para a coesão textual e verificado pelos corretores da prova. 

 
Redação 10 

um percentual proporcional na contratação de pessoas com alguma restrição física, 

incluindo a auditiva. Assim, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade, 

consagrados na Carta Magna, poderão ser cumpridos. 

Existem, atualmente, diversos conflitos religiosos no mundo, fato que pode ser 

exemplificado pelas ações do Estado Islâmico, que utiliza uma visão radical do 

islamismo sunita. Nesse contexto, percebe-se que tal realidade de intolerância 

também ocorre no Brasil, um país com dimensões continentais e grande diversidade 

religiosa. Assim, tornam-se progressivamente mais comuns episódios de violência 

motivados pela religião, o que é contraditório, visto que o Brasil é laico e a Constituição 

de 1988 garante a liberdade de crença das diferentes manifestações culturais. Portanto, 

medidas que alterem essa situação devem ser adotadas. 

A globalização é um processo que tende à homogeneização, à cultura de 

massa. No entanto, ainda existem diversas formas de expressão cultural e artística, 

assim como de manifestações religiosas. Dessa maneira, surge na população um 

preconceito latente, que pode evoluir e motivar a prática de atos violentos pelo indivíduo. 

Essa situação pode ser considerada reflexo da visão etnocêntrica de parte da 

sociedade, que considera seus costumes e crenças superiores aos hábitos dos demais. 

A educação brasileira, que, na maioria das vezes, é altamente conservadora, agrava a 

questão. 

Também é válido ressaltar que o aumento na eleição de políticos conservadores 

e que assumem uma postura radical na defesa de suas ideologias dificulta a diminuição 

da intolerância religiosa no Brasil. A ausência de representantes das minorias religiosas 
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Fonte: Brasil, 2017. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao 

_do_enem_2017.pdf. Acesso em 13 Dez. 2020. 

 

Outro exemplo que mostra que a anáfora encapsuladora pode contribuir 

para conectar partes do texto refere-se aos encapsulamentos anafóricos 

destacados no texto supramencionado. As expressões “Nesse contexto” e “Essa 

situação” irão conectar as porções textuais anteriores às precedentes. 

Assim, o encapsulamento “Nesse contexto” irá conectar a contextualização 

do assunto à temática abordada, pois o/a escritor/a inicia o texto tratando acerca 

dos conflitos religiosos existentes no mundo e, por meio dessa anáfora, o 

candidato especifica na intolerância religiosa existente no Brasil, apesar de ser 

um país laico. 

Em relação à segunda anáfora, “Essa situação”, conecta as informações 

anteriores às seguintes: “pode ser considerada reflexo da visão etnocêntrica de 

parte da sociedade, que considera seus costumes e crenças superiores aos 

hábitos dos demais”. Desse modo, contribui para a conexão das informações 

presentes no texto. Em ambas ocorrências, identificamos a presença da coesão 

intraparágrafo, citada pelo manual do ENEM Redações 2019: material de leitura, 

módulo 06, competência IV (BRASIL, 2019a), uma vez que ocorre a conexão 

dentro dos próprios parágrafos. Outro exemplo da ocorrência dessa função está 

na redação a seguir: 

impede a implantação de políticas afirmativas e que garantam, de fato, a 

potencialização da tolerância e da igualdade na manifestação das diversas crenças. 

Como, segundo Marilena Chauí, a democracia é baseada na igualdade, liberdade e 

participação, percebe-se que a não participação de toda a sociedade na política, aliada 

à frágil liberdade religiosa, dificultam a existência de um regime democrático pleno no 

Brasil. 

Portanto, é necessária a criação de cotas, ação que deve ser feita pelo poder 

público, que garantam a presença de representantes das diversas expressões 

religiosas na política, o que permitiria a aprovação de medidas afirmativas que 

reduziriam a intolerância no Brasil. Além disso, é válida a implantação de espaços de 

discussão nas escolas, direcionadas aos pais e alunos, sobre a diversidade de 

expressões culturais, o que conscientizaria os futuros cidadãos sobre a legitimidade de 

cada manifestação religiosa e diminuiria a visão etnocêntrica presente nos indivíduos. 

Por fim, deve haver a criação de campanhas nas redes sociais, realizadas pela 

sociedade civil, que amenizem o preconceito presente na população, o que conduziria 

a uma sociedade progressivamente mais justa, igualitária e democrática. 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf
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Redação 11 

Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a 
quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus 
usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados 
desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem 
sendo restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo cada vez mais 
direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos 
usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção 
prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. 

Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é 
capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o 
discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa: esta 
consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o 
que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. 
Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos 
não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como 
seu próximo pode desfrutar do bem comum – já que suas fontes de informação estão 
direcionadas –, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a 
manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também, 
ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. 

Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de 
encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo 
pós-estruturalista Stuart-Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de 
múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em 
constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações, 
comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa 
de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário 
criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades 
que um sujeito poderia assumir. 

Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. 
Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e 
emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos 
utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais 
críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática, desde o ensino fundamental 
– uma vez que as gerações estão, cada vez mais cedo, imersas na realidade das novas 
tecnologias – , de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação 
prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Por meio, também, de 
palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como os alunos 
poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais 
seletividades, haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. 

Fonte: Brasil, 2019b. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh 
a_participante.pdf. Acesso em 21 de Mar. de 2020. 

 

 

Ao construir a tessitura textual de sua redação, o/a autor/a inicia fazendo 

referência a uma música de Gilberto Gil, intitulada “Pela Internet”, canção na qual 

o compositor elenca alguns fatos que ocorrem nos ambientes virtuais e favorece 

a conexão entre as pessoas. 

Partindo dessa menção, o/a candidato/a constrói a relação da canção com 

o tema da redação proposto pelo INEP “Manipulação do comportamento do 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
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usuário pelo controle de dados na internet”. Dessa forma, subsidiadas pelo que 

discutimos no item 4, no tocante às competências que ancoram a correção das 

redações do exame, percebemos que o/a candidato/a começa a redigir seu texto 

já fazendo o uso do repertório sociocultural, o qual é enfatizado na competência 

II. 

Mais adiante, na linha seguinte, utiliza o termo “essa abundância” para 

retomar a informação “o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de 

informações disponibilizadas pelas plataformas digitais” para explanar que, 

apesar da internet proporcionar uma diversidade de informações, é restringida por 

meio do controle de dados. 

A estratégia de retomada utilizada pelo/a candidato/a caracteriza-se como 

uma anáfora encapsuladora, uma vez que condensa as informações as quais 

referenciou. Essa anáfora encapsuladora, além de conectar as partes do texto, 

também pode desempenhar duas funções no texto em questão, uma vez que 

sintetiza as informações anteriores e também evita repetição desnecessária do 

referente. 

Aspecto similar encontramos na anáfora encapsuladora seguinte: “tal 

manipulação”, na passagem: “desse modo, tal manipulação do comportamento de 

usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar 

maiscrítico de enfrentamento”. Nessa recorrência referencial, o/a autor/a utiliza a 

anáfora encapsuladora para sintetizar as informações expostas anteriormente, 

culminar o parágrafo da introdução e, assim, conectar as informações explanadas.  

Em relação à expressão “esse panorama supracitado”, é utilizada para 

encapsular as informações mencionadas no parágrafo anterior de que “a tentativa 

de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu 

usuário criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses 

e identidades que um sujeito poderia assumir.”, caracterizando-se, também, como 

uma anáfora encapsuladora. Desse modo, o/a participante retoma o parágrafo 

anterior para dar continuidade a sua argumentação, resumindo todas as 

explanações anteriores. 

Ainda nessa redação, é importante destacar as anáforas presentes na 

conclusão, pois reconhecemos sua importância para atingir a estrutura retórica 

esperada pelos corretores do ENEM, uma vez que o/a estudante precisa 

apresentar uma proposta de intervenção para os fatos expostos ao decorrer do 
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texto. Para atender a esse critério, o/a estudante recorre à anáfora encapsuladora 

“essa problemática”, a qual encapsula as discussões apresentadas anteriormente 

no texto e aponta para os argumentos posteriores. 

Outra anáfora encapsuladora presente nesse parágrafo refere-se ao termo 

“isso”, o qual exerce papel de ponte entre a proposta de intervenção sugerida: “[...] 

deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de 

comunicação e informação e torná-los mais críticos” e seus delineamentos: “pode 

ser feito pela abordagem da temática, desde o ensino fundamental [...] de maneira 

lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos 

professores acerca dos novos meios comunicativos”. 

O uso da expressão “isso”, além de integrar e mudar os tópicos, contribui 

para deixar mais explícito no texto que o/a discente abordou um dos cinco 

elementos necessários para a obtenção de nota máxima na competência V, isto 

é, o modo/meio da elaboração da proposta. 

Levando em consideração os quatro exemplos apresentados nessa 

categoria, é possível observar a contribuição das anáforas encapsuladoras para 

conectar as informações que compõem o texto, recurso primordial para a 

progressão e coesão textual. 

 

6.5 REDUÇÃO DE REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA 

 
Um recurso primordial para a elaboração de um texto é evitar o uso de 

repetição desnecessária de termos já mencionados. Diante desse contexto, a 

anáfora encapsuladora torna-se importante aliada para retomar o referente sem 

precisar repetir a mesma expressão. Em relação ao texto dissertativo-argumento, 

esse é um dos aspectos verificados pelos corretores ao analisarem as redações.  

Nessa perspectiva, em recomendações aos participantes que irão prestar 

o exame, a cartilha do participante da redação do Enem 2019 (BRASIL, 2019b) 

sugere a substituição de termos para que não ocorram repetições de expressões 

de maneira desnecessária. 

Em nossa análise das redações coletadas, constatamos que a anáfora 

encapsuladora foi um dos recursos empregados pelos estudantes para fazer a 

substituição de termos e, assim, evitar repetições desnecessárias. 
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Na redação a seguir, é possível perceber o relevante papel do 

encapsulamento anafórico para evitar repetições do mesmo termo ou frase e, 

mesmo assim, retomá-los no texto para a progressão dos argumentos. 

 
Redação 12 

 
A Revolução Técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do 

século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. 

Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para 

democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal 

processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do 

controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de 

informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos 

intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que 

inibam essa manipulação comportamental no Brasil. 

A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de 

tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em 

consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como 

inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à 

convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes 

digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que divergem dos seus pontos de 

vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o 

perfil do internauta. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e à 

confrontação de opiniões, que, por sua vez, favorecem a segmentação da comunidade 

virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme 

defendido por Arendt, o que reforça condutas intransigentes como a discriminação. 

Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é 

veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certo viés ideológico. Tendo 

em vista que os servidores de redes sociais como “Facebook“ e “Twitter” traçam o perfil 

de usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação 

das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa informação, 

as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive 

daquelas de procedência não confirmada, com o fito de reforçar as posições políticas 

do usuário, ou, ainda, de modificá-las para que se adequem aos interesses da 

companhia. Constata-se, assim, a possibilidade de manipulação ideológica na rede. 

Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações 

pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar 

medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para a 

filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma 

legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar, que avaliará as 

situações do uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade 

evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente 

contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. 

Fonte: Brasil, 2019b. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh 
a_participante.pdf. Acesso em 22 de Dez. de 2020. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
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No primeiro parágrafo dessa redação, o/a autor/a utiliza duas anáforas 

encapsuladoras para resumir as informações mencionadas anteriormente e 

retomá-las sem que, para isso, precise repetir o referente. A primeira anáfora 

encapsuladora utilizada, “esse movimento”, resume a porção textual “A Revolução 

Técnico-científico-informacional”. Mais adiante, essa porção textual é retomada 

novamente através do encapsulamento anafórico quando o/a estudante utiliza a 

expressão “tal processo”, como podemos verificar na passagem: 

 
A Revolução Técnico-científico-informacional, iniciada na segunda 
metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de 
informática e telecomunicações. Embora esse movimento de 
modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o 
acesso às ferramentas digitais e à participação nas redes sociais, tal 
processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em 
virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. 
Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode 
induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições 
políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa 
manipulação comportamental no Brasil. (BRASIL, 2019b, p. 35) 

 

 

Em relação ao segundo parágrafo do texto, o/a candidato/a recorre à 

anáfora encapsuladora para introduzir o último período do parágrafo, nesse caso, 

a expressão “esse cenário”. Tal recurso encapsula as informações anteriormente 

apresentadas no parágrafo e contribui para a progressão das informações no 

texto. 

No tocante à conclusão, observamos a anáfora encapsuladora “essa 

proposta”, em “Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação 

comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para 

otimizar a experiência dos brasileiros na internet”. Essa estratégia utilizada pelo/a 

autor/a faz com que ele explicite, de maneira mais evidente, aos corretores do 

ENEM a abordagem do último agente necessário para a elaboração da proposta 

de intervenção, que é a finalidade da proposta apresentada. Vejamos a redação 

seguinte: 

 
Redação 13 

Sob a perspectiva de uma revolução Tecno-Científico-Informacional, vive-se o 

auge da evolução humana em sua relação com a tecnologia, em que se destaca a 

ascensão do papel da internet no cotidiano social. Entretanto, tal avanço não é apenas 

benéfico, de modo que a popularidade existente no uso das redes virtuais possibilitou 

seu aproveitamento malicioso para que ela atue como um meio influenciador de 
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comportamentos. Nesse contexto, configura-se um quadro alarmante correlacionado 

ao potencial de manipulação do usuário por meio do controle dos dados expostos a ele, 

o que decorre de interesses organizacionais e gera um processo de alienação social. 

Em um primeiro plano, é imperioso ressaltar que a busca por adesão a um interesse 

financeiro ou ideológico intensifica o controle da internet como um formador 

comportamental. De acordo com as pesquisas dos sociólogos Adorno e Horkheimer 

sobre Indústria Cultural, as mídias digitais possuem uma grande capacidade de atuar 

como formadoras e moldadoras de opinião. Assim, com o aumento abrupto do uso das 

redes virtuais, diversas organizações usufruem desse poder em prol de atingir sua 

causa com a imposição de informações selecionadas as quais limitam a escolha do 

usuário. Essa seleção permite que empresas comerciais, por exemplo, atraiam um 

mercado consumidor maior e ampliem suas vendas ao restringir as opções de compra 

ao perfil do indivíduo, que, em vez de escolher, apenas obedece ao sistema. Ademais, 

governos autoritários também se aproveitam do potencial manipulador para permitir que 

somente notícias favoráveis a sua ideologia possam ser acessadas pelos seus 

cidadãos, o que evita rebeliões. Depreende-se, pois, a privação da liberdade pessoal 

pelo direcionamento de comportamentos no meio digital. 

Sob outro prisma, é válido analisar que o controle de dados na internet fomenta 

a alienação da sociedade. Essa problemática ocorre porque, quando conteúdos 

previamente selecionados, descontextualizados ou alterados são a maior parte das 

informações acessíveis ao público, este passa a reproduzir os comportamentos 

esperados pelos órgãos manipuladores e influencia as pessoas ao seu redor por 

apresentar tais fatos como verdades, o que gera um estado de desinformação. Nesse 

viés, percebe-se que a seleção informacional como um meio alienante antecede a 

internet, de modo a ser visto, por exemplo, no período ditatorial do Brasil, que, ao 

censurar notícias negativas sobre o panorama do país, criou a ideia de uma nação livre 

de problemas sociais, econômicos e de segurança. Infere-se, então, que o uso maléfico 

da internet na moldagem de opiniões por meio de ações controladoras propicia uma 

redução na capacidade de senso crítico da comunidade. 

Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação 

do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Para amenizar o quadro, cabe ao 

Poder Legislativo reformular o Marco Civil, que é responsável por regularizar o uso do 

meio digital. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula 

a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos, de forma a ampliar o 

espectro de escolhas do usuário. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada 

para a moldagem de comportamentos. 

Fonte: Brasil, 2019b. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilh 
a_participante.pdf. Acesso em 22 de Dez. de 2020. 

 

Dando prosseguimento à discussão, o/a autor/a utiliza a expressão “tal 

avanço” para encapsular as informações do período anterior. Assim, quando a 

expressão é utilizada, refere-se à revolução Tecno-Científico-Informacional e à 

ascensão do papel da internet mencionados anteriormente, evitando que a 

expressão seja mencionada novamente na redação. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf
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No tocante ao segundo parágrafo, a anáfora encapsuladora “essa 

problemática” substitui a porção textual anterior. Nesse caso, o fato do controle de 

dados na internet poder contribuir para a alienação da sociedade. Assim, com 

apenas a expressão “essa problemática”, o/a autor/a refere-se a essas 

informações, sem ter que repeti-las novamente para dar prosseguimento ao texto. 

Além disso, essa expressão contribui para a progressão do texto trazendo novos 

desdobramentos acerca dessa alienação. 

Em relação à conclusão, o/a estudante recorre à anáfora encapsuladora 

“essa medida” para recategorizar as informações anteriores referentes à sua 

proposta de intervenção, em que o Poder Legislativo deve reformular o Marco 

Civil, responsável pela regulamentação do uso dos meios digitais. Desse modo, a 

escolha da anáfora encapsuladora contribuiu para a progressão do texto e para 

dar prosseguimento aos desdobramentos da sua proposta e, assim, o candidato 

conseguir apresentar os agentes necessários para a obtenção da nota máxima na 

competência V. 

 

Redação 14 

Profecia futurística 
 

Profecia futurística Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig 

mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e 

impressionado com o potencial da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje 

repetido: “Brasil, país do futuro”. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas 

na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. 

Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. 

A princípio, é possível perceber que essa circunstância deve-se a questões políticas- 

estruturais. Isso se deve ao fato de que, a partir da impunidade em relação a atos que 

manifestem discriminação religiosa, o seu combate é minimizado e subaproveitado, já que 

não há interferência para mudar tal situação. Tal conjuntura é ainda intensificada pela 

insuficiente laicidade do Estado, uma vez que interfere em decisões políticas e sociais, como 

aprovação de leis e exclusão social. Prova disso, é, infelizmente, a existência de uma 

“bancada evangélica” no poder público brasileiro. Dessa forma, atitudes agressivas e 

segregacionistas devido ao preconceito religioso continuam a acontecer, pondo em xeque o 

direito de liberdade religiosa, o que evidencia falhas nos elementos contra a intolerância 

religiosa brasileira. 

Outrossim, vale ressaltar que essa situação é corroborada por fatores socioculturais. 

Durante a formação do Estado brasileiro, a escravidão se fez presente em parte significativa 

do processo, e com ela vieram as discriminações e intolerâncias culturais, derivados de 

ideologias como superioridade do Homem Branco e Darwinismo Social. Lamentavelmente, 

tal perspectiva é vista até hoje no território brasileiro. Bom exemplo disso são os índices que 
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Fonte: Brasil, 2017. Disponível: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao 

_do_enem_2017.pdf. Acesso em 13 Dez. 2020. 
 

Na redação acima, em especial no primeiro parágrafo, percebemos a 

escolha do/a produtor/a do texto pela anáfora encapsuladora para substituir a 

expressão intolerância religiosa no Brasil, uma vez que já foi citada. Desse modo, 

o/a autor/a opta pelo uso da anáfora encapsuladora “esse problema” para referir- 

se à intolerância religiosa e, assim, evitar a repetição da expressão. 

Apesar de o termo “intolerância” estar sendo recategorizado pela primeira 

vez no texto por meio do termo “esse problema”, o leitor consegue compreender 

a proposta do/a escritor/a através de seus conhecimentos de mundo. Tal recurso 

também irá contribuir para a coesão do texto, uma vez que contribui para o 

encadeamento das ideias presentes no parágrafo. 

Diante das análises das anáforas pertencentes a essa categoria, 

verificamos sua importância para a construção do texto, pois evita que as mesmas 

expressões sejam repetidas diversas vezes no texto e comprometa a progressão 

das informações. 

As análises aqui apresentadas mostraram-nos a relevâncias das anáforas 

encapsuladora para a produção do gênero dissertativo-argumentativo e sua 

contribuição para a coesão textual, competência IV. Ademais, outras 

competências, tais como a III e a V, também foram contempladas com o uso do 

encapsulamento. 

indicam que os indivíduos seguidores e pertencentes das religiões afro-brasileiras são os 

mais afetados. Dentro dessa lógica, nota-se que a dificuldade de prevenção e combate ao 

desprezo e preconceito religioso mostra-se fruto de heranças coloniais discriminatórias, as 

quais negligenciam tanto o direito à vida quanto o direito de liberdade de expressão e religião. 

Torna-se evidente, portanto, que os caminhos para a luta contra a intolerância 

religiosa no Brasil apresentam entraves que necessitam ser revertidos. Logo, é necessário 

que o Governo investigue casos de impunidade por meio de fiscalizações no cumprimento 

de leis, abertura de mais canais de denúncia e postos policiais. Além disso, é preciso que o 

poder público busque ser o mais imparcial (religiosamente) possível, a partir de acordos pré- 

definidos sobre o que deve, ou não, ser debatido na esfera política e disseminado para a 

população. Ademais, as instituições de ensino, em parceria com a mídia e ONGs, podem 

fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas, projetos, trabalhos, debates e 

campanhas publicitárias esclarecedoras. Com essas medidas, talvez, a profecia de Zweig 

torne-se realidade no presente. 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tencionando efetivar o objetivo de investigar como se constitui a coesão 

textual por meio do encapsulamento anafórico nas redações nota 1000 do Exame 

Nacional do Ensino Médio, direcionamo-nos pelo pressuposto de que o 

encapsulamento anafórico contribui de forma importante para a coesão textual e 

pode auxiliar o/a candidato/a do ENEM na obtenção de uma nota máxima na 

competência IV. 

Partindo dessa perspectiva, para o desenvolvimento deste trabalho, nos 

ancoramos nos pressupostos da referenciação, mais especificamente no que 

tange ao estudo dos processos referenciais anafóricos, através dos estudos de 

Koch e Elias (2008), Koch (2018a), Cavalcante (2011), Sá (2007, 2014), dentre 

outros pesquisadores que tiveram relevante contribuição para a tessitura desta 

pesquisa. 

Diante disso, surgiram as seguintes questões de pesquisa: a) de que modo 

ocorre o emprego das funções discursivas nas redações do ENEM? e b) como as 

anáforas encapsuladoras contribuem para a conexão de ideias nas redações do 

ENEM, proporcionando a obtenção da nota máxima na competência IV? 

Norteados por essas questões, nossa pesquisa buscou testar a seguinte 

hipótese: De acordo com os fatores de natureza discursiva, o uso adequado das 

anáforas encapsuladoras e suas funções discursivas contribuem de forma 

essencial na coesão de textos avaliados com nota 1000 no ENEM. 

Em relação à nossa hipótese, constatamos ser verídica, tendo em vista que 

a partir dos dados analisados, percebemos a importância das anáforas 

encapsuladoras e suas funções para a conexão do texto, orientação 

argumentativa, progressão temática e outros fatores apresentados na seção da 

análise. 

Neste viés, direcionamo-nos pelo seguinte objetivo geral: investigar como 

se constitui a coesão textual por meio do encapsulamento anafórico nas redações 

nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio. Quanto aos objetivos específicos, 

orientamo-nos por estes: a) descrever como o encapsulamento anafórico contribui 

para a coesão textual e consequentemente para a obtenção de uma nota máxima 

na competência IV da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, b) analisar a 

inter-relação entre as anáforas encapsuladoras e as funções discursivas desse 
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processo referencial nas redações do Exame Nacional do Ensino Médio e c) 

investigar se o encapsulamento anafórico pode contribuir para outra competência 

da redação do ENEM, além da IV. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, constatamos, por meio da análise 

dos dados, a notória presença das anáforas encapsuladoras nas redações nota 

1000 e sua relevante função para a tessitura textual, contribuindo para um texto 

mais coeso e para a progressão argumentativa. 

Em relação ao segundo objetivo, corroboramos a inter-relação entre as 

anáforas encapsuladoras e as funções discursivas, pois, ao ser utilizada, a 

encapsuladora desempenha uma determinada função no texto de acordo com o 

viés argumentativo que o autor deseja direcionar seu texto, como pudemos 

verificar nas análises apresentadas neste trabalho. 

Dentre as funções que abordamos neste trabalho, na análise dos dados, 

algumas se sobressaíram: função de progressão temática, conexão de passagens 

do texto, redução de repetição desnecessária e função de organização 

enumerativa (essa função identificamos em apenas duas redações, mas optamos 

por trazê-la por percebermos sua contribuição para o desenvolvimento dos 

argumentos nas duas redações apresentadas). 

Em relação às funções discursivas, por meio da análise das redações, 

constatamos que em algumas ocorrências as funções se interligam, ou seja, a 

mesma anáfora desempenha mais de uma função discursiva, percebemos, 

principalmente, esse fato nas funções de conexão entre as partes do texto, 

progressão temática e a função de evitar repetição desnecessária. 

Referente ao último objetivo específico, foi possível evidenciar, ainda, que 

os recursos coesivos utilizados em alguns dos textos analisados também 

contribuíram para a competência II no que tange à abordagem da temática, visto 

que permitem que algumas palavras-chave possam ser usadas também para 

evidenciar a tese que é defendida no decorrer do texto. 

Ademais, com menos frequência que a competência II, nos textos 

analisados, percebemos também, a contribuição para as competências III e V. 

Para a competência III por contribuir para a progressão temática e 

desenvolvimento de argumentos, fatores analisados nessa competência. 

Concernente à competência V, evidenciamos que o processo referencial 

analisado auxilia pelo fato de o encapsulamento anafórico ter sido utilizado para 
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evidenciar a abordagem das perguntas norteadoras para a proposta de 

intervenção, deixando evidente para o corretor, através de palavras-chave, o 

atendimento a essa exigência. 

Desse modo, consideramos o encapsulamento anafórico como uma 

ferramenta indispensável para a coesão textual, sobretudo para a obtenção de 

uma nota máxima na competência IV do gênero dissertativo-argumentativo. 

Com o intuito de atender a proposta desta pesquisa, nosso corpus foi 

constituído de 44 (quarenta e quatro) redações nota 1000, dos anos de 2013 a 

2019, das quais selecionamos 14 textos para ilustrar as principais constatações 

que se revelaram em nossa análise. Assim, os textos selecionados para 

exemplificação na análise exprimem um aparato geral dos demais textos. 

Nesta perspectiva, uma pesquisa nesse viés, torna-se relevante por 

contribuir para a produção textual dos candidatos ao Exame que almejam obter 

êxito em seus escritos. Além do mais, também pode ter relevância para quem não 

irá prestar o ENEM, mas pretende aprimorar sua produção escrita, pois a 

referenciação é um fenômeno imprescindível para a elaboração de qualquer 

gênero. Como também irá contribuir para professores de redações que almejem 

se aprofundar nos estudos da anáfora como um contribuinte para a coesão do 

texto. 

Diante da recomendação de documentos como a BNCC-Base Nacional 

Comum Curricular- e os PCN-Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa- que regem o ensino de língua materna e apontam os diferentes 

gêneros com base para o ensino da produção de texto, pesquisas nessa área são 

necessárias e urgentes, considerando as demandas provenientes do desafio do 

trabalho docente voltado para o aprimoramento das habilidades de produção 

escrita dos discentes. 

Não podemos deixar de reconhecer que o investimento em pesquisas que 

abordam o emprego dos processos referenciais na produção escrita dos discentes 

auxiliam na formação do escritor proficiente e ativo frente aos desafios da 

produção escrita. 

É necessário lembrar também que pesquisas nessa área reforçam e 

estimulam a ponte e a interação entre as pesquisas desenvolvidas na academia 

e a prática docente do profissional em exercício, atendendo a um dos maiores 

desafios das pesquisas nas universidades. 
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Além disso, contribui para a prática docente do profissional em exercício, 

sobretudo no que tange ao ensino de produção textual e ao emprego das 

estratégias referenciais nos gêneros discursivos. 

Destacamos, ainda, que a pretensão deste trabalho não é esgotar os 

estudos acerca desta temática, mas contribuir com os já existentes, sobretudo 

para os estudantes do gênero dissertativo-argumentativo. Dito isso, consideramos 

importante novos estudos que versem sobre a contribuição das anáforas e suas 

funções para a coesão textual de outros gêneros. 
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