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...se os fatos de linguagem têm caráter 
social, o processo/produto pelo qual se dá 
a interação entre os interlocutores é o 
texto. O texto está, pois, ligado a uma 
situação material concreta, como 
igualmente a um contexto mais amplo, que 
configura as condições de vida de uma 
dada comunidade linguística. 
 

(Helena Hathsue Nagamine Brandão). 
  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho, pertencente à área da Linguística Textual, tem por finalidade 
fazer uma pesquisa analítica sobre a avaliação da escrita, mais especificamente sobre 
os aspectos avaliados na competência 3 do dissertativo argumentativo do ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Médio). Nosso objetivo geral é analisar as redações de 
estudantes que fizeram o ENEM, em 2019, no que diz respeito à competência 
linguística que aborda a construção do projeto textual e o sentido (coerência) no 
contexto do texto dissertativo argumentativo. Utilizamos um corpus de 15 redações, 
nas quais selecionamos duas para nossa análise, por entendermos que as mesmas 
possuírem modelos composicionais e semânticos muito parecidos, ajudando, assim, 
a demonstrar como se dão os critérios de projeto textual e de coerência. Para isso, 
utilizamos uma metodologia que irá explorar o tipo de pesquisa qualitativa, fazendo 
uma análise de duas redações do ENEM 2019, que fazem parte da Cartilha Redação 
a Mil (2020), de Lucas Felpi. Convictos da importância do trabalho com o texto, 
recorremos à Linguística Textual, responsável em dar o suporte teórico sobre a 
coerência e a Cartilha do Participante, disponível para o ensino e aprendizagem do 
gênero cobrado pelo ENEM, também, responsável pela identificação dos critérios 
avaliativos para uma boa organização textual, por meio de um projeto textual claro e 
com caminho bem definido. Utilizamos, como suporte teórico, autores engajados na 
área, tais como, Koch e Travaglia (2018); Marcuschi (2008; 2012) e Koch (2011; 2017; 
2018). Além deles, a Cartilha da Participante (2019) é mais do que necessária para 
entendermos os critérios de descrição e de orientação de como deve ser feito o 
processo de construção do projeto textual e da coerência. A divisão do trabalho 
compõe-se de duas etapas: a primeira voltada à teoria, a segunda abordará a 
metodologia, juntamente com a análise de duas elaboradas por dois participantes do 
ENEM 2019, disponíveis na Cartilha Redação a Mil (2020), de Lucas Felpi. Os 
resultados revelam que a coerência e o projeto textual, quando bem mobilizados, 
estrategicamente, no desenvolvimento, do texto cobrado texto ENEM, das 
informações, dos fatos e do ponto de vista do estudante, a avaliação, além de atingir 
um excelente nível de sentido global na esfera textual, consegue alcançar a nota 
máxima. Por fim, chegamos à conclusão do quanto é importante essa análise, pois 
proporciona uma ferramenta necessária para o trabalho com o texto em sala de aula, 
além de inserir os estudantes dentro das exigências nas práticas sociais que o mundo 
requer. A exemplo, a possibilidade da inserção à universidade por meio do gênero 
dissertativo argumentativo. 
 

Palavras-chave: Texto dissertativo-argumentativo. Projeto textual. Coerência. ENEM. 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation, which pertains to the area of Textual Linguistics, is to 
conduct an analytical research on the evaluation of writing, more specifically on the 
aspects evaluated in competence 3 of the argumentative dissertation of ENEM 
(National High School Examination). Our general objective is to analyze the essays of 
students who did the ENEM, in 2019, regarding the linguistic competence that 
addresses the construction of the textual project and the meaning (coherence) in the 
context of the argumentative text. We used a corpus of 15 essays, in which we selected 
two for our analysis, because we understand that they have very similar compositional 
and semantic models, thus helping to demonstrate how the criteria for textual design 
and coherence are given. To do so, we used a methodology that will explore the type 
of qualitative research, analyzing two essays of the ENEM 2019, which are part of the 
Cartilha Redação a Mil (Essay Booklet) (2020), by Lucas Felpi. Convinced of the 
importance of working with the text, we resort to Textual Linguistics, responsible for 
providing theoretical support on coherence and the Participant Booklet, available for 
teaching and learning the gender charged by ENEM, also responsible for identifying 
the evaluation criteria for a good textual organization, by means of a clear textual 
project with a well-defined path. We use, as theoretical support, authors engaged in 
the area, such as Koch and Travaglia (2018); Marcuschi (2008; 2012) and Koch (2011; 
2017; 2018). Besides them, the Booklet of the Participant (2019) is more than 
necessary for us to understand the criteria of description and orientation of how the 
process of construction of the textual project and coherence should be done. The work 
division is composed of two stages: the first focused on theory, the second will address 
the methodology, together with the analysis of two prepared by two participants of 
ENEM 2019, available in Lucas Felpi's Cartilha Redação a Mil (2020). The results 
reveal that coherence and textual design, when well mobilized, strategically, in the 
development of the required ENEM text, information, facts and from the student's point 
of view, the evaluation, in addition to achieving an excellent level of global meaning in 
the textual sphere, achieves the maximum grade. Finally, we come to the conclusion 
of how important this analysis is, since it provides a necessary tool for working with 
texts in the classroom, as well as inserting students within the requirements of the 
social practices that the world requires. An example of this is the possibility of insertion 
into university through argumentative dissertation. 
 

Keywords: Argumentative-dissertation text. Text project. Consistency. ENEM. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde os primórdios, na Grécia Antiga, precisamente, a retórica clássica de 

Aristóteles já se fazia importante para as pessoas na construção de uma sociedade 

investigativa e tomada pelos seus diversos pontos de vista no embasamento de uma 

boa argumentação. Fiorin (2017, p. 19) diz que “Os argumentos são raciocínios que 

se destinam a persuadir, isto é, a convencer ou a comover, ambos meios igualmente 

válidos de levar a aceitar uma determinada tese”. Portanto, há tempos que argumentar 

vem sendo indispensável para o homem, pois são maneiras pelas quais defendemos, 

explicamos e oferecemos caminhos para que o próximo possa formar sua opinião.  

Nessa perspectiva, no limiar do século XXI, o ensino do texto dissertativo 

argumentativo, apesar dos percalços de uma concepção de linguagem voltada à 

estrutura, e de um sujeito assujeitado, como afirma Koch (2014, p. 14), muito tem 

ganhado êxito no ensino de redação, nas aulas de produção textual (Língua 

Portuguesa). 

Nota-se que, a partir do novo sistema avaliativo e do ingresso nas 

universidades, em meados de 2009, quando o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) passou a vigorar como principal prova de acesso para a maioria das 

universidades públicas do Brasil, e algumas privadas, as redações ganharam mais 

espaço no contexto escolar. 

Então, por conta disso, nosso objetivo geral é analisar as redações de 

estudantes que fizeram o ENEM, em 2019, no que diz respeito à competência 

linguística que aborda a construção do projeto textual e o sentido (coerência) no 

contexto do texto dissertativo argumentativo, direcionados pela identificação dos 

critérios da Cartilha do Participante (2019); e presentes, em domínio público, pela 

Cartilha Redação a Mil (2020), elaborada por Lucas Felpi.  

Faremos a escolha duas redações, num total de 15 textos coletados das 

redações dos anos de 2018 e 2019, que obtiveram nota máxima. Essa escolha se deu  

pela semelhança, como dito, estrutural e semântica que os textos possuíam, tendo 

em vista que utilizaremos, detalhadamente, vários recortes possíveis para 

entendermos como os participantes chegaram a atingir os níveis máximos quando nos 

referimos ao projeto textual estratégico e uma coerência local e global das redações 

em análise.  
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Outrossim, essa investigação poderá ser útil com o trabalho escolar, 

principalmente, pelas inúmeras dificuldades e entraves na escrita dos estudantes, de 

maneira geral, quando estão diante do gênero exigido pelo ENEM.  

Por essa razão, trabalharemos detalhadamente, no campo analítico e 

investigativo, de dois aspectos importantíssimos para avaliação nos níveis máximos 

na competência 3, é de suma importância na perspectiva do ensino de Língua 

Portuguesa. 

Logo, descreveremos as orientações desses manuais disponíveis para a 

produção da redação dissertativa argumentativa, especificamente a competência 3.  

Recorreremos também ao papel primordial da Linguística Textual (LT) no 

processo da escrita, por dar suporte teórico e analítico sobre alguns dos fatores da 

textualidade, como a coerência, por exemplo.  

A metodologia usada para elaboração do nosso trabalho consistirá numa 

pesquisa qualitativa. No primeiro capítulo, utilizaremos o método bibliográfico, pois 

recorreremos a diversas fontes teóricas, trazendo algumas considerações a respeito 

da LT, do conceito de texto e dos gêneros textuais, além de tópicos relacionados à 

coerência, ao projeto textual e ao manual do estudante, especificamente a 

competência 3.  

No segundo capítulo, faremos um estudo metodológico, mostrando o passo a 

passo na preparação para análise, explicando o tipo de pesquisa e como ocorreu o 

processo da escolha das redações para serem avaliadas. Ademais, na sequência do 

capítulo, faremos um estudo detalhado, utilizando duas redações escritas por 

estudantes que participaram do ENEM em 2019, que servirão de corpus na 

construção da pesquisa. Em sequência, as considerações finais e as referências 

bibliográficas utilizadas.  

Como poderemos perceber, a análise deste trabalho é uma tarefa instigante. 

Dessa forma, há necessidade de conhecer todo o percurso para a construção de um 

texto como este, sendo uma tarefa investigativa e aprofundada através de estudos de 

mesma concepção teórica sobre texto e língua, tais como: Rojo (2005); Bakhtin 

(2003); Antunes (2010); Souza (2003); Koch e Travaglia (2018); Marcuschi (2008; 

2012) e Koch (2011; 2017; 2018).  

Além dos autores citados, analisaremos documentos norteadores para o 

trabalho com o texto dissertativo, como, por exemplo, os manuais disponíveis nos 

editais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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(INEP – Legislação e Documentos) – órgão responsável pela organização do ENEM 

– e provas materiais (texto do aluno) para análise. 

Enfim, acreditaremos que esta pesquisa trará contribuições para a formação 

acadêmica, profissional dos estudantes de Letras, professores formados em Língua 

Portuguesa, permitindo-lhes uma visão crítica sobre as redações cobradas pelo 

ENEM, mais especificamente os critérios avaliados na competência três, numa 

perspectiva diferente e ampliada do que é normalmente vista nos livros didáticos e, 

inclusive, em materiais disponíveis e fornecidos pelas instituições de Ensino Médio. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção é destinada para apresentação, primeiramente, do conceito e 

surgimento da Linguística Textual. Sequencialmente, abordaremos os seus 

pressupostos e fases, além de trazer o conceito do que é texto para a LT. Por fim, 

abordaremos a definição da argumentação, coerência, projeto textual e o estudo da 

Cartilha do Participante (2019). Utilizaremos autores como Marcuschi (2008; 2012), 

Koch (2011; 2017; 2018), entre vários outros, para fundamentarmos a pesquisa. 

 

2.1 A LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

A partir da década de 60, começava pelo mundo uma nova perspectiva em 

relação aos estudos da linguagem sob uma ótica advinda da Europa, mais 

precisamente na Alemanha. Nasciam as primeiras pesquisas sobre o texto, sendo que 

elas estavam dando um passo com relação ao que se fazia antes, ou seja, os estudos 

linguísticos eram voltados à estrutura, tendo, para alguns estudiosos, a frase como 

unidade linguística hierarquicamente superior. Então, surgia a Linguística Textual, 

ramo da Linguística que tem como objeto o texto, segundo Adam (2017). 

No Brasil, a Linguística Textual teve grandes nomes que debruçaram nas 

pesquisas sobre o texto. Em Marcuschi (2012, p. 33), temos um conceito bem definido 

sobre o que é a Linguística de Texto: 

 

Proponho que se veja a LT, mesmo que provisória e genericamente, como o 
estudo das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras 
da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou 
orais. Seu tema abrange coesão superficial ao nível semântico e cognitivo e 
o sistema de pressuposições e implicações ao nível pragmático da produção 
de sentido no plano das ações e intenções. Em suma, a LT trata o texto como 
um ato comunicativo unificado num complexo universo de ações humanas. 
Por um lado deve preservar a organização linear que é o tratamento 
estreitamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por outro, deve 
considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear, portanto, dos 
níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto semântico 
e funções pragmáticas. 

 

É nesse conceito que entendemos o quanto há um entrelace da LT com as 

mais diversas áreas da linguística. A começar pela questão dos campos da Semântica 

e Pragmática, tão interessante na construção da coerência (área pela qual estamos 

pautando os nossos estudos). Aliás, trazendo como objeto de estudo o texto 
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dissertativo argumentativo do Exame Nacional do Ensino Médio, há, na avaliação da 

competência 3, a coerência, a argumentação e o projeto textual como categorias a 

serem examinadas no ato da correção, sendo que elas fazem parte e são objetos 

analítico-metodológicos da Linguística Textual.  

Diante de tantos cenários que foram sendo construídos ao longo dos séculos, 

a LT firmou-se como uma das mais importantes áreas promissoras da Linguística e 

tem alcançado aparatos teórico-metodológicos e resultados para tantas outras áreas. 

Então, por conta de todas essas premissas, Olivier Soutet (1995 apud ADAM; 

HEIDMANN; MAINGUENEAU, 2011, p. 25) destaca que: 

 

A linguística textual é uma disciplina um pouco paradoxal. Avaliada pelo 
critério do que se convencionou chamar linguística moderna – a que nos 
conduz do comparatismo histórico no início do século XIX ao pós-
estruturalismo do século XX –, parece jovem e à procura de legitimidade; 
recolocada na longa tradição dos saberes e das técnicas – filológicas, 
literárias e judiciárias – que têm por objeto, se não o texto em geral, pelo 
menos certos tipos de texto, ela parece ser, apenas, seu prolongamento ou 
ampliação. 

 

Por fim, por todo esse processo evolutivo, é mais do que necessário mostrar as 

etapas que foram sendo formadas ao longo dos anos. Portanto, a LT possui 3 

momentos de pesquisas e estudos que serão mostrados na próxima seção, 

caracterizando e vislumbrando ainda mais sua importância no âmbito dos estudos no 

ramo das ciências da linguagem. 

 

2.1.1 Fases da Linguística Textual 

 

Ao longo do seu processo de formação, a Linguística Textual passou por 

transformações e melhoramentos em cada uma das suas três fases. Segundo Koch 

(2017), podemos dividi-las em 3 momentos – Fase Transfrástica, Gramática Textual 

e Teoria do Texto –, cada qual buscando superar os limites e insuficiências da fase 

anterior. 

É mister destacar que, ao momento no qual cada fase vai acontecendo, 

avançando e mudando, mais amplo e aprofundado vão ficando os estudos da LT. Isso 

vai corroborando para um distanciamento da Linguística Textual com relação à 

Linguística Estrutural (LE), como veremos fase por fase. 
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Marcuschi (2012) traz alguns questionamentos iniciais que têm a ver com uma 

possível quebra/distanciamento da LT com a LE. Acreditamos que a grande questão 

é que os estruturalistas não estariam preocupados com o texto, tendo a frase sendo 

a unidade linguística mais alta. Para Marcuschi (2012), como e onde situar os textos 

nos estudos da Linguística? Ele estaria ao nível sistemático ou a um fenômeno de 

uso? 

Marcuschi (2012) elenca alguns posicionamentos teóricos variados para tentar 

entender essas problemáticas, tais como: i) Saussure – a frase não é uma unidade da 

langue e sim da parole, sendo que nem a frase e muito menos o texto fariam parte 

dos estudos da linguística; ii) L. Bloomfield admitia que a frase pertencia ao nível da 

langue, no entanto excluía o texto dos estudos linguísticos, já que a frase era 

considerada a unidade hierarquicamente mais alta; iii) Por fim, o gerativismo 

americano também excluiu o texto dos seus estudos, afirmando que a LT não teria 

nada a acrescentar aos estudos. 

Nessas perspectivas, e quebrando esses paradigmas, a LT rompe com essas 

ideias, ultrapassa os limites da palavra e da frase, entendendo a linguagem como 

interação e tendo o texto como a forma específica de manifestação da linguagem. 

Para Koch (2017), inicialmente, a LT teve como preocupação básica esses 

estudos dos mecanismos interfrásticos, o que, justamente, explicaria a parte do 

sistema gramatical da língua, cujo uso garantiria duas ou mais sequências no estatuto 

de texto. Então, fenômenos como correferência, ordem das palavras, 

pronominalização, relação tema/tópico – rema/comentário, seleção do artigo, ordem 

das palavras, concordância dos tempos verbais, entre outros, segundo a autora, não 

explicados pela sintaxe e semântica, dão origem aos estudos sobre as relações que 

ocorrem entre ou em sequência de enunciados. 

 

na análise transfrástica, parte-se da frase para o texto. Exatamente por 
estarem preocupados com as relações que se estabelecem entre as frases e 
os períodos, de forma que construa uma unidade de sentido, os estudiosos 
perceberam a existência de fenômenos que não conseguiam ser explicados 
pelas teorias sintáticas e/ou pelas teorias semânticas: o fenômeno da 
correferenciação, por exemplo, ultrapassa a fronteira da frase e só pode ser 
melhor compreendido no interior do texto. (BENTES, 2007, p. 247). 

 

Logo, muitos dos autores contribuíram, nessa fase, com conceitos sobre o que 

é texto. A seguir, algumas rápidas definições, segundo Koch (2017, p. 19): “[...] frase 

complexa, signo linguístico primário (Hartmann, 1968); cadeia de pronominalizações 
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ininterruptas (Harweg, 1968); sequência coerente de enunciados (Isenberg, 1970); 

cadeia de pressuposições (Bellert, 1970)”. 

Estas são algumas das definições que permeavam naquela época e foram 

importantes para a formação da Linguística Textual, principalmente no quesito coesão 

textual. Adam (2017, p. 25) opina, por fim, que Coseriu (2007) – um dos primeiros 

autores a denominarem a Linguística Textual – considerava o período transfrástico 

muito pertinente e indispensável para a LT, pois a gramática transfrástica tinha o texto 

enquanto nível de estruturação idiomática ou nível gramatical de uma ou mais línguas 

dadas. 

Abordamos, a seguir, um exemplo das análises transfrásticas, que permitiam 

observar fenômenos não observáveis pelo Estruturalismo, por ultrapassarem os 

limites da frase. 

 

(1) É pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele 

conceitua a ação comunicativa. 

 

É possível observar o elemento destacado (ele) está fazendo uma co-

referência, retomando Jürgen Habermas. O emprego do pronome pessoal em terceira 

pessoa do singular funciona e vai além da simples substituição, passando a ser visto 

como termo anafórico que possibilita a retomada do que foi dito e, assim, a 

possibilidade de fazer o acréscimo de novas informações. 

O simples exemplo demonstra uma das partes estudadas pela primeira fase da 

LT, isto é, a ampliação dos sentidos por parte da utilização dos pronomes, o que na 

LE limitava-se apenas à função de substituir um nome. Um outro ponto importante 

para essa fase é que não tínhamos uma definição e nem mesmo uma separação dos 

termos coesão e coerência, fatores estudados e analisados em fases posteriores. 

No entanto, apesar de contribuir e ser um dos marcos iniciais para os estudos 

sobre o texto, a Análise Transfrástica ainda era limitada e outros estudos analíticos 

necessitavam ser realizados. O estudo da co-referência, por exemplo, não era 

suficiente para que houvesse uma garantia na compreensão da formação do texto. 

Então, sequencialmente, liderados pelas ideias dos linguistas gerativistas, 

surgiu a preocupação em construir gramáticas textuais, como afirma Koch (2017), por 

analogia com as gramáticas da frase. Essa fase, segundo Marcuschi (1999), propôs 
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o texto como objeto central da Linguística, estabelecendo um sistema de ideias finito 

e recorrente, partilhado e internalizado por todos os usuários de uma língua. 

Em outras palavras, entendemos que esse sistema de ideias fazia com que o 

falante nativo, por meio de sua competência textual, pudesse diferir o que era ou não 

um texto, inclusive diferenciá-lo de um conjunto aleatório de palavras, além de ser 

capaz de parafrasear, resumir, construir textos, notar se está faltando alguma das 

partes, como título, ou se está completo. 

Com relação diferenciação da fase anterior, fase transfrástica, para a posterior, 

gramáticas textuais, Koch (2017, p. 21) contempla que: 

 

Abandonava-se, assim, o método ascendente – da frase para o texto. E, a 
partir da unidade hierarquicamente mais alta – o texto –, pretende--se chegar, 
por meio da segmentação, às unidades menores, para, então, classificá-las. 
Contudo, tem-se claro que a segmentação e a classificação só poderão ser 
realizadas, desde que não se perca a função dos elementos individuais, tendo 
em vista que o texto não pode ser definido simplesmente como uma 
sequência de cadeias significativas. 

 

Dentro dessa perspectiva, vemos que o texto assume funções mais elevadas, 

sendo apresentadas dentro das análises de vários autores. Segundo Bentes (2007), 

diferentes autores se propuseram a construir suas gramáticas textuais, tais como Lang 

(1971), Dressler (1972), Van Dijk (1977; 1978), e Petöfi (1972), cuja finalidade era de 

refletir fenômenos linguísticos inexplicáveis por meio de uma gramática do enunciado. 

Há algumas particularidades entre os autores dessa fase, como indica Bentes 

(2007), pois: i) Não há uma continuidade de frase e texto, pois há entre eles uma 

diferença de ordem qualitativa e não quantitativa; ii) O texto é a unidade linguística 

mais elevada; iii) Todo falante nativo possui um conhecimento acerca do que seja um 

texto. 

Entre as ideias do terceiro tópico, Charolles (1989 apud BENTES, 2007, p. 

249), afirma que todo falante possuiria três capacidades textuais básicas: a 

performativa, cuja característica lhe permite produzir e compreender um grande 

número de textos, além de permitir a avaliação da boa ou má-formação de um dado 

texto; a transformativa, caracterizada pela capacidade de reformular, parafrasear e 

resumir um dado texto, bem como a avaliação sobre a adequação do produto dessas 

atividades em relação ao texto; e a qualitativa, que confere a capacidade de tipificar, 

dizendo se é uma descrição, narração, argumentação, mas também a condição de 

produzir um tipo particular de texto. 
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Após um enfoque voltado para a competência dos falantes, dá-se início à 

terceira fase, voltada para a noção de textualidade, estabelecida, por exemplo, por 

Beaugrande e Dressler (1981), ou seja, “modo múltiplo de conexão ativado sempre 

que ocorrem eventos comunicativos”. Ademais, entram outros fatores como o 

contexto, por meio dos estudos pragmáticos, e os aspectos sociointerativos.  

Para resumir bem a passagem e os avanços dos estudos através do texto, 

Bentes (2007, p. 252) assegura que: 

 

As mudanças ocorridas em relação às concepções de língua (não mais vista 
como um sistema virtual, mas como um sistema atual, em uso efetivo em 
contextos comunicativos), às concepções de texto (não mais visto como um 
produto, mas como um processo), e em relação aos objetivos a serem 
alcançados (a análise e explicação da unidade de texto em funcionamento ao 
invés da análise e explicação da unidade texto formal, abstrata), fizeram com 
que se passasse a compreender a Linguística de Texto com uma disciplina 
essencialmente interdisciplinar, em função das diferentes perspectivas que 
abrange e dos interesses que a movem. 

 

Por fim, é válido ressaltar o quanto foi importante, mesmo que haja divergências 

entre os estudiosos, o passo dado para com o trabalho a partir de uma perspectiva 

textual. 

Cremos que os avanços percorridos, principalmente quando rompem, de forma 

evolutiva, com aquilo que se fazia por meio da Linguística Estrutural, contribuem para 

uma percepção de uma competência linguística textual do falante no uso, na cognição 

e na interação dos aspectos da língua.  

Passemos agora a discutir uma questão relevante para os estudos da 

Linguística Textual – as várias concepções de texto. 

 

2.1.1.1 O que é texto 

 

Para que possamos trazer uma definição da palavra texto, é preciso fazer uma 

contextualização histórica, dentro da teoria da LT para chegarmos a algumas 

conclusões de como se desenvolveu todo esse processo nada simples. Ao contrário, 

definir texto é uma tarefa complexa, que vai passando por transformações e 

mudanças ao longo dos estudos na história. 

Partindo das alternativas básicas de definição, sistematizadas por Marcuschi 

(2012), há duas correntes. A primeira era derivada dos critérios internos ao texto; a 

segunda era procedida de critérios temáticos ou transcendentes ao sistema. 
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Essas duas alternativas básicas construíram suas definições ao longo da linha 

do tempo traçada pelos estudos da LT (Análises Transfrásticas, Gramáticas de Texto 

e Teoria de Texto). Como há um grande leque de autores e inúmeros conceitos 

durante todas as fases, optamos em apresentar alguns que achamos mais 

importantes, além da definição mais atual e que acreditamos, provisoriamente, ser a 

mais adequada.  

Nos dois primeiros períodos da LT, como aborda Bentes (2007, p. 253), 

“acreditava-se que as propriedades definidoras de um texto estariam expressas 

principalmente na forma de organização do material linguístico”. Algumas das 

definições mais importantes são apresentas, por meio de Marcuschi (2012, p. 23-25), 

a seguir: 

 

a) Zellig S. Harris (1952): “Um texto (discurso) compõe-se de uma sequência de 

expressões ou sentenças ligadas, podendo ir desde sentenças de uma 

palavra só até uma obra em vários volumes”. 

b) Roland Harweg (1968): “Texto é uma sucessão de unidades linguísticas 

constituída por uma cadeia pronominal ininterrupta”. 

c) Harald Weinrich (1976): “Texto é uma sequência ordenada de signos 

linguísticos entre duas interrupções comunicativas importantes”. 

 

Notamos que, dentro dessas perspectivas conceituais, o texto era definido 

como uma estrutura acabada e pronta. Segundo Bentes (2007), mesmo que 

teoricamente o texto pudesse ter um tamanho indeterminado, ele podia ser encarado 

como uma unidade delimitada, com um início e um final mais ou menos explícito. Além 

disso, limitava/prendia-se à análise apenas dos elementos puramente linguísticos, 

ademais as relações de sentido não extrapolavam outros aspectos como os fatores 

pragmáticos, cognitivos e sociodiscursivos. 

Valendo-se de que o texto amplie as fronteiras do seu “limite”, ou seja, uma 

concepção de que o texto agora não mais é um produto limitado e acabado, surgem 

outras definições ligadas a aspectos mais amplos. 

Trazemos agora, segundo Marcuschi (2012, p. 26-28), alguns conceitos das 

teorias textuais, entre os quais, vale destacar: 

 



24 

 

a) Janos S. Petöfi (1972): “Uma sequência de elementos linguísticos escritos 

ou falados organizada como um todo, com base em algum critério qualquer 

(geralmente extralinguístico), resulta num texto”. 

b) Teun Van Dijk (1978): “É uma estrutura superficial governada por uma 

estrutura semântica profunda motivada”, isto é, “um conjunto ordenado de 

sentenças da estrutura profunda”. 

c) M. A. K. Halliday e R. Hasan (1976): “Um texto é uma unidade em uso. Não 

é uma unidade gramatical, tal como uma frase ou uma sentença; e não é 

definido por sua extensão. (...) Um texto é, melhor dizendo, uma unidade 

semântica: não uma unidade de forma e sim de sentido”. 

 

Podemos perceber que, entre as correntes e suas definições, existem pontos 

de interseção, como por exemplo o texto não definido por sua extensão que autores 

das duas correntes defendiam. No entanto, as diferenças são bem mais notáveis, 

como também a evolução e ampliação dos campos de análises textuais. 

O texto deixou de ser uma unidade virtual, voltado apenas para sua 

materialidade linguística, e passou a ser uma unidade concreta de uso. Entre os vários 

conceitos ditos, um ganha destaque e é o que escolhemos como mais relevante e 

completo, definido e defendido por Beaugrande e Dressler (1997), como o texto sendo 

um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. 

Em completude a essa definição, Marcuschi (2012, p. 30) contribui, perfeitamente, 

que: 

 

O texto é o resultado atual das operações que controlam e regulam as 
unidades morfológicas, as sentenças e os sentidos durante o emprego do 
sistema linguístico numa ocorrência comunicativa. Não é uma configuração 
produzida pela simples união de morfemas, lexemas e sentenças, mas o 
resultado de operações comunicativas e processos linguísticos em situações 
comunicativas. Um texto está submetido tanto a controles e estabilizadores 
internos como externos, de modo que uma LT razoável não deve considerar 
a estrutura linguística como único fator para a produção, estabilidade e 
funcionamento do texto. Nem se pode tratar o texto simplesmente como 
unidade maior que a sentença, pois ele é uma entidade de outra ordem na 
medida em que a é uma ocorrência na comunicação. [...] O texto forma uma 
rede em várias dimensões e se dá como um complexo processo de 
mapeamento cognitivo de fatores a serem considerados na sua produção e 
recepção. O texto não é um resultado automático de uma série finita de 
passos em que se usaram algumas regras recorrentes observando a boa 
formação frasal de todas as relações na sequência, ao qual se aplicaria algum 
componente interpretativo. Em suma, o texto é algo essencialmente diverso 
de uma sentença muito longa. 

 



25 

 

A abordagem de texto contemplada por Marcuschi (2012), além de vários 

outros estudiosos, é eficazmente viável e deve/deveria ser aplicada, inclusive, como 

método/modelo a ser adotado nos manuais didáticos escolares. Ademais, o conceito 

de texto, muito completo para os estudos contemporâneos, como podemos observar 

está diretamente atrelado ao ato comunicativo que envolve ações de operações 

linguísticas, em contextos sociais e de ordem cognitiva. 

Por estar relacionado a tantos fatores, Beaugrande e Dressler (1981) 

apresentaram sete critérios que foram centrados no texto, mais conhecidos como 

princípios da textualidade. 

Antes de discutirmos tais fatores, vamos apresentar as ideias de Cavalcante 

(2018, p. 321), que afirma que na leitura ou na construção de um texto, estratégias 

sociocognitivas são recorridas, ou seja, durante o processamento textual, são 

ativados, em nossa memória, vários tipos de conhecimentos com o intuito de auxiliar 

na compreensão e produção de sentido. 

Na sequência, abordamos esses tipos de conhecimento definidos por Koch e 

Elias (2014) como conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, 

conhecimento de textos e conhecimento interacional. 

 

a) O conhecimento linguístico diz respeito, segundo Koch e Elias (2014, p. 37) 

ao  

 

conhecimento da ortografia, da gramática e do léxico de sua língua, adquirido 
ao longo da vida de inúmeras práticas comunicativas de que participamos 
como sujeitos eminentemente sociais que somos e, de forma sistematizada, 
na escola. 

 

b) O conhecimento enciclopédico, para Koch e Elias (2014, p. 41), é aquele 

pelo qual 

 

recorremos constantemente a conhecimentos sobre as coisas do mundo que 
se encontram armazenados em nossas memórias, como se tivéssemos uma 
enciclopédia em nossa mente, constituída de forma personalizada, com base 
em conhecimentos que ouvimos falar ou que lemos, ou adquirimos em 
vivências e experiências variadas. 

 

c) O conhecimento de textos, conforme Koch e Elias (2014, p. 43), é aquele no 

qual 
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o produtor precisa ativar “modelos” que possui sobre práticas comunicativas 
configuradas em texto, levando em conta elementos que entram em sua 
composição (modo de organização), além de aspectos do conteúdo, estilo, 
função e suporte de veiculação. 

 

d) O conhecimento interacional, de acordo com Koch e Elias (2014, p. 44) 

“configura na escrita a sua intenção, possibilitando ao leitor reconhecer o 

objetivo ou propósito pretendido no quadro interacional desenhado”. 

 

A conotação sistemática dos tipos de conhecimento é simplesmente ilustrativa 

e didática, haja vista que os quatro processos acontecem/ocorrem conjuntamente.  

É importante pontuar que esses conhecimentos textuais devem ser ativados na 

hora da escrita. Assim como descrito na LT, o texto assume papel de relevância nos 

estudos linguísticos e seu enfoque voltado à materialização linguística, cognitiva e 

sociointeracional permite a apropriação desses conhecimentos para um saber 

escrever textos adequados e pertinentes, uma vez que, para Koch e Elias (2014, p. 

37), “armazenados na memória, os conhecimentos sofrem alterações, modificações 

em razão da atualização de nossas práticas sociais”. 

Após discorrer sobre os tipos de conhecimento, abordamos no próximo tópico 

os sete critérios centrados no texto, ou seja, os princípios da textualidade. 

 

2.1.1.2 Fatores da textualidade 

 

Definimos textualidade, conforme Halliday e Hasan (1976), como sendo uma 

rede de relações não com o intuito de ser um somatório de frases, mas fazer com que 

um texto seja realmente visto como texto.  

Beaugrande e Dressler (1981) apontam sete os fatores que são responsáveis 

pela textualidade, divididos da seguinte forma: com relação à materialidade linguística 

e conceitual, temos a coesão e a coerência; relacionados aos fatores pragmáticos, 

presentes nos processos sociocomunicativos, temos a intertextualidade, a 

situacionalidade, a informatividade, a aceitabilidade e intencionalidade.  

Apresentamos os sete fatores e seus conceitos de acordo com Val (1991) e 

Marcuschi (2008) da seguinte forma: 
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a) A coerência textual é um dos fatores principais, pois está ligada diretamente 

ao sentido, além de ser resultante da configuração que assumem os 

conceitos e relações subjacentes à superfície textual. Além do mais, envolve 

aspectos semânticos, pragmáticos, cognitivos. (VAL, 1991, p. 5) 

Abordamos mais sobre a coerência textual no capítulo denominado “A 

competência 3” por estar diretamente ligada aos fatores avaliativos dessa 

competência. 

b) A coesão, responsável pela tessitura textual (unidade formal do texto), 

acontece na manifestação linguística da coerência e estão 

atreladas/relacionadas uma à outra. Forma-se por meio dos elementos 

linguísticos – gramaticais e lexicais. (VAL, 1991, p. 5) 

c) A intencionalidade é centrada basicamente no produtor do texto, 

considerando sua intenção como fator relevante para a textualização. 

Intencionalmente, um ato de fala, um enunciado, um texto são produzidos 

com um objetivo, devendo ser captado pelo leitor. (MARCUSCHI, 2008, p. 

126-127) 

d) A aceitabilidade tem a ver com o receptor textual, que recebe o texto com 

uma configuração aceitável. Isso faz com que o receptor aceite o texto do 

ponto de vista da coesão e da coerência, sua interpretabilidade e 

significância, permitindo um certo grau de tolerância. (MARCUSCHI, 2008, 

p. 127-128) 

e) A intertextualidade é um fator que concerne “as relações entre um dado texto 

e os outros textos relevantes encontrados em experiências anteriores com 

ou sem mediação”, segundo Marcuschi (2008, p. 129). Em outras palavras, 

um texto é construído a partir de outro já-dito, nunca num momento sozinho, 

isolado. 

f) A situacionalidade, descrita por Val (1991, p. 12), é um critério pontual dentro 

dos fatores, por ser a adequação do texto à situação comunicativa. Serve 

para orientar a própria produção textual; além disso, diz respeito a fatores 

elementares pertinentes e relevantes do texto quanto ao contexto em que 

ocorre. 

g) A informatividade, por Val (1991, p. 14), “diz respeito à medida na qual as 

ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano 

conceitual e no formal”. Esse fator depende do nível de expectativa do 
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receptor (além da complexidade envolvendo os interlocutores), ou seja, 

quanto menos previsível você for, maior o grau de informatividade tende a 

ser. 

 

Definidos os critérios, concluímos que fazem parte do modo como se deve fazer 

o texto, não no sentido literal e profundo da boa formação, mas como recursos que se 

inter-relacionam (e não separados por categorias). Marcuschi (2008, p. 97) afirma: 

 

não constituem princípios da boa formação textual e sim critérios de acesso 
à produção de sentido. Esses sete critérios não têm todos o mesmo peso nem 
a mesma relevância. Além disso, não se distinguem de maneira tão clara 
como aparentam. Alguns são até mesmo redundantes. 

 

Entre os fatores da textualidade apresentados, utilizamos a análise da 

coerência como critério avaliativo na formação da competência 3, por constar nos 

manuais didáticos. Vale salientar que os demais também podem ter a sua importância, 

inclusive para a construção da coerência textual. 

 

2.1.2 Linguística Textual na construção do texto dissertativo argumentativo do 

ENEM 

 

A partir da década de 80, começava, no Brasil, uma nova perspectiva em 

relação aos estudos da linguagem sob uma ótica advinda da Europa dos anos 60, 

mais precisamente da Alemanha. Nasciam as primeiras pesquisas da Linguística 

Textual, no Brasil, divulgadas pelo linguista Luiz Antônio Marcuschi e ampliadas por 

Ingedore Villaça Koch, Leonor Lopes Fávero, Vanda Maria Elias, entre outros grandes 

nomes.  

Os avanços da Linguística são importantes para a questão de ensino de Língua 

Portuguesa, pois ficar preso apenas ao ensino tradicional da gramática normativa e 

entender o conceito de texto somente através das suas tipologias são maneiras 

limitadas de levar a aprendizagem/conhecimento de língua materna. 

Para Marcuschi (2012, p. 11), esse tradicionalismo enxerga o 

ensino/aprendizagem da leitura no vocabulário e nas categorias gramaticais, além do 

ensino da redação nos desvios ortográficos e morfossintáticos, portanto limitar-se a 

esses aspectos continua sendo um grande problema durante as aulas de português, 
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principalmente em produção textual, nas quais os discentes continuam com sérias 

dificuldades em leitura, compreensão e escrita.  

Logo, é imprescindível que o ensino de língua materna deva acontecer através 

de textos, por ser uma unidade de sentido superior, que traz, além dos aspectos 

estruturais, fatores semânticos, pragmáticos, cognitivos e interacionais a serem 

trabalhados no contexto escolar, inclusive fora dele também. 

Para uma melhor compreensão em relação à Linguística de Texto, é viável 

defini-la 

 

como o estudo das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e 
controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos 
escritos ou orais. Seu tema abrange a coesão superficial ao nível dos 
constituintes linguísticos, a coerência conceitual ao nível semântico e 
cognitivo e o sistema de pressuposições e implicações ao nível pragmático 
da produção de sentido no plano das ações e intenções (MARCUSCHI, 2012, 
p. 33). 

 

Então, mostra-se relevante o trabalho com a produção de texto. Sobre esses 

aspectos há de revelar-se que construir um texto é mais que organizá-lo pela soma 

de frases compostas, ou de formas isoladas. Koch (2018, p. 11) vem afirmar que a 

diferença entre frase e texto não reside numa ordem meramente quantitativa, mas sim 

de ordem qualitativa. Nesse viés, cabe perceber o quanto os aspectos da coesão são 

importantes para a construção de uma escrita, pois esse mecanismo é responsável 

pela construção do tecido textual, que será mais detalhado nas competências 

linguísticas à frente. 

Um outro elemento tão importante quanto a coesão é a coerência. Ela está 

ligada à relação de construção semântica. Koch (2018, p. 17) diz que a coerência tem 

a responsabilidade pela continuação dos sentidos textuais, não se apresentando 

como mero traço dos textos, mas sendo resultado de uma complexa rede de fatores 

de ordem linguística, cognitiva e interacional. 

A coerência tem sido um fator bem problemático, principalmente nas redações 

exigidas pelo ENEM – texto dissertativo argumentativo, corpus de análise desta 

dissertação –, pelo fato das temáticas serem polêmicas e acabarem exigindo que os 

alunos tomem posicionamento. Devemos observar as dificuldades na análise das 

redações. 

Acrescentando aos fatores que dão textualidade ao texto, podemos inserir a 

Pragmática como relevante agente nesse processo. Situações contextuais são 
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imprescindíveis na formação de uma ideia, visto que quem está produzindo necessita 

de intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade e informatividade, coerência e 

coesão, fatores esses que serão abordados e mencionados nas próximas seções. 

Notamos, portanto, que, para a construção de textos que requer 

posicionamento/opinião de um interlocutor – no caso, um estudante da terceira série 

do Ensino Médio que vai fazer a prova do ENEM –, não podemos ficar detidos apenas 

na junção de frases soltas e muito menos sem conhecimento enciclopédico. 

Passamos, então, a mostrar as relações existentes entre a Linguística de Texto 

e os Gêneros textuais. 

 

2.1.3 Linguística Textual e Gêneros Textuais 

 

Há uma concordância com as ideias de Marcuschi (2012, p. 33), quando o autor 

sintetiza que: 

 

Em suma, a LT trata o texto como um ato de comunicação unificado num 
complexo universo das ações humanas. Por um lado deve preservar a 
organização linear que é o tratamento estritamente linguístico abordado no 
aspecto da coesão e, por outro, deve considerar a organização reticulada ou 
tentacular, não linear, portanto, dos níveis de sentido e intenções que 
realizam a coerência no aspecto semântico e funções pragmáticas. 

 

Por essas razões, a LT assume papel importantíssimo na relação dos estudos 

que buscam estudar os textos, pois ela dá suporte, trazendo inúmeros conceitos como 

a coerência e a coesão, por exemplo, que estão presentes na avaliação das 

competências linguísticas da redação do ENEM, e ela é figura relevante, contribuindo 

para a descrição do processo formativo do gênero dissertativo argumentativo cobrado 

no Exame Nacional do Ensino Médio. 

Em relação às concepções sobre gêneros textuais/discursivos, Marcuschi 

(2008, p. 155) aborda que: 

 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. 
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Percebemos que, apesar da similaridade conceitual, como por exemplo a 

dialogia com alguns enunciados bakhtinianos, tais como composição e estilo, um outro 

exemplo de similaridade é o processo teórico bakhtiniano do hibridismo discursivo e a 

intertextualidade intergenérica de Marcuschi – fatores que não fazem parte da pauta 

desta dissertação –; há diluições entre vários aspectos apontados pelo que seria 

gênero do discurso (teoria de Bakhtin) e gêneros textuais (teoria/nomenclatura 

defendida por Marcuschi).  

Rojo (2005, p. 189) diferencia que uma busca feita por uma visão analista 

bakhtiniana descreve um enunciado ou texto através de uma busca pela significação, 

acentuação valorativa e do tema, marcados, linguisticamente, pelo estilo e forma 

composicional do texto.  

Já a abordagem dos gêneros textuais, segundo ela, parece ser mais 

interessante descrever propriamente o texto, quando se trata de sua materialidade 

linguística; mais funcional/contextual, quando se trata de uma abordagem de gênero, 

não parecendo haver espaço para uma abordagem significativa. Apesar de encontrar 

diferenças, toma-se como ponto de partida as definições de gêneros discursivos e 

textuais sendo “semelhantes” e complementares.  

Seguindo as premissas da Linguística Textual na análise das produções 

textuais presentes nos anos finais do ensino básico, podemos considerar o texto 

dissertativo argumentativo cobrado pelo ENEM como sendo um gênero textual, e não 

uma tipologia textual.  

Em primeiro lugar, é preciso levar em conta o conceito de tipo de texto. Para 

Marcuschi (2008, p. 154), a tipologia pode designar uma espécie de construção teórica 

definida pela natureza linguística de sua composição, por exemplo, aspectos lexicais, 

sintáticos, relações lógicas. Caracteriza-se bem mais como sequências linguísticas do 

que textos materializados.  

Há uma restrição/limitação, tanto que os tipos textuais abrangem pouquíssimas 

categorias, tais como narração, descrição, argumentação, injunção, dissertação, 

exposição. Em contrapartida, os gêneros são bem mais abrangentes, circulam nas 

esferas cotidianas e apresentam características estáveis.  

Bakhtin (2003, p. 262) afirma que há uma riqueza e uma diversidade infinita 

dos gêneros discursivos, pois são inesgotáveis as possibilidades multiformes da 

atividade humana. Percebemos ainda que é integral, em cada espaço dessa atividade, 

o repertório de gêneros, que cresce, diferencia-se à medida que se desenvolve e se 
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complexifica em um determinado campo discursivo. Com isso, entendemos que o 

texto cobrado na prova do ENEM pertence/compõe um gênero. Na próxima seção, 

apontamos essa questão. 

 

2.1.4 Gênero dissertativo argumentativo 

 

Com relação às características do gênero dissertativo argumentativo, nota-se 

uma certa dificuldade na construção apropriada dentro de sala de aula no Ensino 

Médio. Inúmeras razões podem estar presentes, entre elas o pouco trabalho com 

produção; parece que o trabalho apenas com a gramática normativa ainda prevalece, 

problematizando e impedindo que os alunos possam desenvolver a habilidade da 

escrita.  Além, também, da restrição em trabalhar apenas com tipologias nas aulas de 

Língua Portuguesa. 

Para Antunes (2010, p. 71): 

 

Nos textos dissertativos, comumente reconhecidos como opinativos ou de 
comentários, como um editorial, predominam os argumentos em favor de uma 
posição, com verbos, em geral, no presente do indicativo, como forma de 
expressão de um estado permanente de concepção do tema – quase sempre 
polêmico – pelo menos no tempo da cena discursiva. 

 

É possível perceber o quanto é limitado recorrer ao ensino apenas dos fatores 

da tipologia dissertativa. Infelizmente, muitos dos livros didáticos trazem de forma 

resumida e desatualizada as principais características da redação exigida pelo Exame 

Nacional. 

É preciso que os docentes estejam atualizados e apliquem, de forma mais 

detalhada, os conceitos do gênero dissertativo argumentativo, pois os tipos de texto 

não dão conta das situações sociais e intenções argumentativas. Por essa razão, o 

INEP disponibiliza, anualmente, uma cartilha acessível na internet com os principais 

aspectos e o modelo que deve ser seguido para fazer uma redação eficaz no ENEM. 

Então, devemos reconhecer o texto dissertativo argumentativo pertencente aos 

gêneros textuais. Souza (2003, p. 165) conceitua que essa concepção alicerça 

abordagens interacionista e enunciativa, reconhecendo o caráter dialético, em virtude 

da própria natureza argumentativa e dialógica, por ser uma propriedade intrínseca a 

todo o enunciado da dissertação. 
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Ela continua dizendo que cada dissertação é um elo na cadeia das relações 

sócio-históricas, configurando ser um gênero textual. É bem mais aceitável, como 

também uma definição mais completa, considerar essa perspectiva por ela ultrapassar 

uma visão tradicionalista de ensino, que limita o trabalho com redação abordando 

apenas os estudos da sua estrutura básica – introdução, desenvolvimento e conclusão 

– e os aspectos gramaticais da língua padrão. 

Visto isso, apontamos, nos próximos tópicos, a descrição das competências 

apresentadas pelo material, disponibilizado pelo INEP, que traz os instrumentos 

avaliativos na prova de redação do ENEM. 

 

2.2 MANUAL DO REDATOR COMO INSTRUMENTO MATERIAL PARA A 

AVALIAÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

 

O Ministério da Educação, em parceria com o INEP e a Diretoria de Avaliação 

da Educação Básica (DAEB), disponibiliza, anualmente, a Cartilha do Participante 

(2019) do ENEM. Nela, estão contidas a metodologia de avaliação da redação e o que 

se espera dos alunos para que alcancem eficácia nas cinco competências avaliativas. 

Apesar de ser desconhecida por um grande número de profissionais e 

estudantes, a cartilha tem bastante utilidade, e poderia ser um material de apoio 

riquíssimo para aprendizagem, pois traz inúmeros detalhes, além dos principais 

conteúdos linguísticos, pelos quais os estudantes precisam ser instruídos no intuito 

de alcançar uma nota positiva. 

A Cartilha do Participante (2019), logo na apresentação faz um resumo do que 

esperamos da prova de redação. A primeira exigência é a solicitação de um texto em 

prosa, dissertativo argumentativo e um modelo padrão – defender uma tese a respeito 

do tema proposto; seguida por argumentos consistentes, estruturados com coerência 

e coesão, nas quais formará uma unidade textual; e uma proposta de intervenção 

social; atrelada aos fatores exigidos, uma modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa – que devem ser seguidos com a finalidade de serem avaliados por uma 

banca de corretores contratada pelo Governo Federal.  

Outro ponto abordado é o número de corretores para cada texto produzido 

pelos alunos participantes. A Cartilha do Participante (2019) afirma que os textos 

serão corrigidos por 2 professores, de forma independente, sem que um conheça a 

nota atribuída pelo outro.  
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Além disso, as notas atribuídas precisam estar aritmeticamente próximas, pois, 

se apresentarem discrepância acentuada, um terceiro avaliador será exigido. Na 

sequência, a cartilha traz detalhadamente os principais critérios para que os 

participantes não atinjam a nota zero – por exemplo, fugir ao tema, não obediência à 

estrutura do texto dissertativo argumentativo, folha em branco, cópia integral dos 

textos motivadores, entre outros.  

Dá para perceber que, logo na apresentação, o modelo de texto tem 

proximidade com o pregado pela Linguística Textual e será mais assemelhado quando 

partir para o conhecimento das competências. Deixa-se para trás a engessada ideia 

de tipologia e sua precária aplicação. Fatores de coesão, coerência, argumentação, 

padronização linguística, situacionalidade, problematização, tese, intencionalidade, 

proposta interventiva, entre outros, são incluídos.  

Então, a matriz referência da prova de redação e o processo avaliativo 

concretizam-se a partir de cinco competências, cada uma com pesos de 0 (nota 

mínima) a 200 (nota máxima) pontos. 

 

2.2.1 As Competências Linguísticas da Redação do ENEM 

 

A competência 1 (demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa), segundo a Cartilha do Participante (2019), diz respeito às regras 

gramaticais e à fluidez da leitura, podendo ser beneficiada ou prejudicada na 

construção sintática. Convenções de escrita (acentuação, separação silábica, uso do 

hífen etc.); convenções gramaticais (concordância verbal e nominal, pontuação, 

regência verbal e nominal etc.); escolha vocabular e registro são aspectos avaliados 

na primeira competência. Fica clara a importância dos estudos linguísticos em nível 

formal, até porque o gênero necessita dessa adequação. 

Com relação às competências 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) e competência 3 

(Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista), é notório perceber que há uma 

proximidade e complemento de ambas. A compreensão da proposta e a aplicação do 

repertório sociocultural estão alinhadas com a utilização de argumentos convincentes 

para fundamentar uma opinião. 
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Ambas as competências têm referenciação com o fenômeno da coerência. 

Portanto, para que o aluno possa, de fato, alcançar um nível excelente na 

compreensão da proposta e na argumentação é interessante estar atento aos textos 

motivacionais (aqueles propostos pela temática), interpretá-los para não fugirem ao 

tema, apresentando argumentação de autoridade – estratégia argumentativa – 

(dados, citações, exemplos midiáticos, alusões históricas, fatos comprováveis, entre 

outros) relacionada ao assunto proposto. 

Também merece destaque a competência 4 (Demonstrar conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação), que tem 

a ver com os agentes responsáveis pela coesão textual. Sobre isso, a Cartilha do 

Participante (BRASIL, 2019b, p. 21) diz que: 

 

Os aspectos a serem avaliados nesta Competência dizem respeito à 
estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual 
exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que 
garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as 
ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções e pelo uso de 
determinadas palavras ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 
ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são 
responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação 
entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto de um ou 
mais períodos também articulados; cada ideia nova precisa estabelecer 
relação com as anteriores. 

 

É necessário utilizar variados recursos linguísticos de coesão para que o tecido 

textual possibilite relações de continuidade. A competência 4 tem papel primordial 

para que as demais garantam coerência, atuando na superfície textual e, segundo a 

Cartilha do Participante (BRASIL, 2019b, p. 21-22), “avalia as marcas linguísticas que 

ajudam a chegar à compreensão profunda do texto”, tais como a estruturação dos 

parágrafos – que devem conter uma ideia principal e outras secundárias, 

desenvolvidas por meio de comparações, exemplificação, detalhamento, entre outros 

–; estruturação de períodos – estruturados de forma complexa, formados por duas ou 

mais orações expressando ideias de causa-consequência, comparação, 

temporalidade, conclusão, entre outra –; e a referenciação – quando faz referências a 

pessoas, coisas, lugares, fatos e são introduzidas, depois retomadas, à medida que o 

texto for progredindo.  

Por fim, a última competência (elaborar proposta de intervenção para o 

problema abordado, respeitando os direitos humanos) requer que o estudante discorra 
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e deva refletir por meio de uma proposta interventiva sugerindo atores sociais 

competentes na resolução de uma problemática religiosa, política, social, 

governamental. A competência 5 exige ações concretas para solucionar problemas 

relacionados às mais variadas esferas cotidianas. Ter a capacidade de viabilizar, 

detalhar, como também relacionar à temática é um ponto positivo para que os 

aprendizes consigam êxito na avaliação. 

Considerando que a melhor concepção para o ensino de língua materna se dá 

através da diversidade textual na escola, há necessidade de inclusão dessa amplitude 

por meio de um detalhamento maior do que é o gênero dissertativo argumentativo.  

Além do mais, Koch (2017, p. 164) ressalta que a Linguística Textual está se 

tornando, ainda mais, um domínio transdisciplinar, por isso, busca compreender e 

explicar o texto, que é fruto de um processo de interação/construção social de sujeitos, 

conhecimento e linguagem. É nessa intensidade que podemos fazer um 

ensino/análise mais proveitoso e eficaz de textos, como o cobrado pelo ENEM, no 

ensino básico. 

 

2.2.2 A Competência 3 

 

Avaliar o texto dissertativo argumentativo cobrado pelo ENEM requer critérios 

separados e, ao mesmo tempo, coletivos. Critérios separados porque cada 

competência tem uma função específica para estar avaliando determinados aspectos. 

Critérios coletivos porque eles vão se relacionando, e completando o objetivo 

um do outro, como veremos adiante. Analisamos, teoricamente e metodologicamente, 

como a competência 3, por exemplo, tem uma importância especial de estar 

relacionada com as competências. 

Dumodo, a competência 3 apresenta a seguinte descrição: selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista. 

É válido ressaltar que houve tempos nos quais a atribuição valorativa de uma 

nota para um texto tinha relação apenas com os aspectos linguísticos e os 

gramaticais. Dispensava a inteligibilidade do texto, o aspecto dialógico, as intenções 

comunicativas e persuasivas e os conhecimentos de mundo que os estudantes 

traziam para suas produções. 

Com o passar dos anos, e um aprofundamento maior nos estudos dos gêneros, 
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os elementos textuais passaram a ser analisados de maneira mais justa. Entram aí 

vários aspectos, tais como a finalidade de cada gênero, o perfil dos interlocutores 

envolvidos na interação, a estrutura, o tema, o tipo de linguagem utilizado, entre 

outros. 

Acompanhando as mudanças, os textos cobrados em exames, como o ENEM, 

ganham notoriedade ao utilizar competências linguísticas, distribuídas em categorias, 

de modo que cada uma tem sua particularidade, mas, ao mesmo tempo, uma 

completa a outra. 

De acordo com a competência, a redação deve estar adequada à sua 

inteligibilidade. Para isso, fatores como o projeto textual e a coerência são 

imprescindíveis como critérios avaliativos da redação nesta competência. (BRASIL, 

2019b, p. 19). 

 

2.2.2.1 O projeto textual 

 

A Cartilha do Participante (BRASIL, 2019b) descreve que o estudante necessita 

de um Projeto Textual, construção prévia e antecipada, para que informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista sejam devidamente 

planejados. Fatores importantes como a coerência e o desenvolvimento do repertório 

sociocultural, na construção argumentativa, são imprescindíveis, pois ajudarão o 

candidato a tentar construir, em seu texto, uma unidade que lhe garanta uma 

sequência clara e bem redigida. 

Segundo a Cartilha do Participante (BRASIL, 2019b, p. 19):  

 

Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema 
que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos 
presentes no texto. É nele que são definidos quais argumentos serão 
mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e 
qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final 
seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas 
referentes à Competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença 
implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente 
identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender 
seu ponto de vista. 

 

Outro fato que chama atenção é a combinação dos quatro verbos (selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar). De fato, o participante precisa movê-los com o 

mesmo grau de importância no intuito da construção da argumentação. Então, deve 
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começar, antes da construção da redação propriamente dita, a mobilizar a seleção 

dos repertórios socioculturais, a partir da perspectiva do projeto textual, sendo 

imprescindível entender a sistemática envolvendo os verbos da competência 3. 

Segundo o Manual de Correção da Redação – competência 3 (BRASIL, 2019a, 

p. 5-6), as finalidades das habilidades presentes nos quatro verbos a serem adquiridas 

e mobilizadas, sem que uma tenha uma importância maior do que a outra, pois todas 

têm um peso igual, são: 

 

a) Selecionar – responsável pela capacidade de escolha a partir da 

disponibilização de um repertório sociocultural baseado nos textos 

motivadores ou trazidos pelo próprio participante relacionados ao tema 

proposto e ao seu ponto de vista. 

b) Relacionar – essa construção se faz no plano sintático-semântico, servindo 

de guia do leitor até o ponto de vista a ser alcançado pelo participante. É 

importante que o candidato elabore, estrategicamente, um percurso bem 

definido, de forma progressiva, com a finalidade de alcançar seu ponto de 

vista relacionado ao tema. Aqui, a seleção e o desenvolvimento dos 

argumentos são imprescindíveis para uma boa argumentação. 

c) Organizar – a organização textual requer uma excelente hierarquização das 

informações dispostas no texto. Mais uma vez, a estratégia do participante 

é fundamental para definir quais as ideias serão mais importantes e quais as 

ideias serão complementares.  

d) Interpretar – o princípio da interpretabilidade requer uma capacidade de 

contextualização movida pelo participante. Essa contextualização tem que 

se dar em relação ao tema e ao seu ponto de vista, extrapolando a 

previsibilidade. Isso garante uma maior pertinência para defesa do seu ponto 

de vista. 

Como podemos observar, a mobilização dos quatro verbos contribui para 

formação de um projeto textual estratégico, sendo objetos avaliativos da competência 

3. 

Logo, a construção do texto dissertativo requer, antes de tudo, um projeto de 

texto, com conhecimentos textuais de sua estrutura, organizado em parágrafos, 

interligados por recursos coesivos, que apresentem ideias com um repertório 
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sociocultural, garantido pela progressão temática, escrito numa linguagem de norma 

padrão. 

Quando juntamos esses elementos, de forma coerente e inteligível, 

acrescentando o nosso discurso e criticidade, nunca esquecendo que haverá um leitor 

específico na correção do texto, notamos que todas as competências cobradas no 

ENEM, nas quais uma precisa da outra, têm o fito de garantir a textualidade. 

Com isso, organizar a “espinha” do texto, a começar pelo projeto textual 

(esqueleto), antes, não esquecendo, analisando o tema, lendo e interpretando os 

textos motivacionais, para depois fazer uma análise/relação profunda. Após, começar 

pelo primeiro parágrafo da introdução, seguindo e aprendendo um a um.  

Então, seguindo os passos teóricos que regem o aluno de como devemos 

chegar à construção de um texto dissertativo argumentativo excelente, entendemos 

que é necessário que tenhamos um PROJETO TEXTUAL pré-definido, que atente 

para as exigências da cartilha e sirva de modelo. Para isso, fizemos algumas análises, 

de acordo com os modelos de redação do ENEM anteriores e atuais, necessárias ao 

alcance de notas elevadas.  

A seguir, aprofundamos a discussão acerca de outro fator tão 

importante/necessário para uma excelente construção textual – a coerência.  

 

2.2.2.2 Coerência Textual 

 

Outro aspecto avaliado pela competência 3 diz respeito à coerência textual. De 

acordo com as premissas da Teoria de Texto e segundo Koch e Travaglia (2018, p. 

21): 

 

a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um 
sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido 
para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de 
interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de 
comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste 
texto. Este sentido, evidentemente, deve ser de todo, pois a coerência é 
global. 

 

Esse, entre outros conceitos, assume um grau de relevância para aplicação da 

análise dos textos dissertativos argumentativos do padrão ENEM. Abordamos aqui, 

de forma geral, as definições mais contemporâneas do termo coerência, dentro da 
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perspectiva da LT, sem nos prender à historicidade e à linha do tempo dos vários 

conceitos. 

O manual disponibilizado pelo INEP aos estudantes traz, de maneira bastante 

resumida, aquilo que se espera do candidato na aplicação dos critérios para uma 

coerência. Segundo a Cartilha do Participante (BRASIL, 2019b), a coerência é 

estabelecida por meio de fatores apresentados no texto e advindos dos 

conhecimentos dos interlocutores, com o intuito de garantir a construção do sentido 

na expectativa do leitor. Em completude, está diretamente ligada ao entendimento e 

à possibilidade de interpretação dos sentidos.  

Apesar de apresentada de forma bastante reduzida, a definição do termo pelo 

manual tem relação direta com o que as linhas de pesquisa mais contemporâneas 

definem. Cavalcante (2018) explica que a coerência é um princípio de 

interpretabilidade ligado a uma série de fatores extralinguísticos e pragmáticos 

inerentes à construção de sentidos.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Marcuschi (2008, p. 121) diz que a 

“coerência é uma relação de sentido que se manifesta entre os enunciados, em geral 

de maneira global e não localizada”.  

Interpretabilidade, inteligibilidade e sentido: palavras-chave que correspondem 

metaforicamente ao que é a coerência, situada dentro dos fatores contextuais, que 

envolvem os fenômenos extralinguísticos, isto é, os fatores pragmáticos, pois o 

sentido não é e nem pode ser captado somente dentro da materialidade dos 

elementos linguísticos, mas também fora dele.  

Ampliando e enriquecendo os conceitos apresentados, Koch e Travaglia (2018) 

indicam que na construção da coerência perpassa uma multiplicidade de fatores de 

diversas ordens, tais como, linguísticos, discursivos, cognitivos, culturais e 

interacionais. 

Dentre alguns deles, importantes para nossa pesquisa, podemos citar os 

elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as 

inferências e a focalização. 

Resumimos um pouco sobre a finalidade de cada um deles, de acordo com a 

perspectiva de Koch e Travaglia (2018), vale salientar. 

 

• Os elementos linguísticos têm relação nas palavras e na estrutura sintática, 

sendo relevantes para o estabelecimento da coerência textual. Além disso, 
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servem de pistas para ativação dos conhecimentos presentes na memória, 

constituindo o ponto de partida para elaboração das inferências, por exemplo, 

entre outros. 

• O conhecimento de mundo, ligado aos modelos cognitivos, é responsável pela 

construção do universo textual, adquirida na experiência/vivência do dia a dia 

e no conhecimento científico armazenado na memória em blocos.  

• O conhecimento compartilhado está ligado ao equilíbrio da informação velha 

com a informação nova. Ou seja, um texto precisa de informações novas para 

a dar base ao receptor, por meio da qual pode proceder ao processamento 

cognitivo do texto; além das informações velhas para que não “caminhe em 

círculos”, e sim preencha o seu propósito comunicativo. 

• Koch e Travaglia (2018, p. 79) definem inferência sendo 

 

a operação pela qual, utilizando seu conhecimento de mundo, o receptor 
(leitor/ouvinte) de um texto estabelece uma relação não explícita entre dois 
elementos (normalmente frases ou trechos) deste texto que ele busca 
compreender e interpretar ou, então, entre segmentos de texto e os 
conhecimentos necessários para a sua compreensão. 

 

• A focalização, de acordo com Koch e Travaglia (2018, p. 88), “tem a ver com a 

concentração dos usuários (produtor e receptor) em apenas uma parte do 

conhecimento, bem como a perspectiva da qual são vistos os componentes do 

mundo textual”. Ademais, os interlocutores estariam, semelhantemente, 

focalizados: o produtor fornecendo pistas, e o receptor teria que recorrer aos 

conhecimentos partilhando sobre aquilo que estaria sendo focalizado. Nos 

textos dissertativos argumentativos, o gênero do ENEM, por exemplo, o fator 

focalização é muito presente quando o tema é lançado, de forma delimitada, e 

o participante deve focalizá-lo para o cumprimento do objetivo. 

 

Mostrados o conceito e os fatores da coerência, podemos perceber o quanto é, 

de fato, um elemento importantíssimo para a análise por extrapolar os limites 

linguísticos que os textos oferecem. Sabemos que elaborar uma produção textual 

requer conhecimentos fora daquilo que está somente presente nas palavras e na 

sintaxe, pois o texto tem um caráter comunicativo, envolvendo ações cognitivas, 

pragmáticas e sociodiscursivas. Logo, a coerência tem um papel de destaque pelo 

seu cunho interpretativo, conectado com a inteligibilidade, citada anteriormente. 
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2.2.2.3 Argumentação  

 

Definimos argumentação de forma simples e pela perspectiva da escolha, 

seleção da estratégia argumentativa, pois o tipo de argumento a ser usado no texto 

dissertativo argumentativo cobrado pelo ENEM não é avaliado na competência 3, e, 

sim, na competência 2. Segundo o Manual de Correção da Redação – competência 3 

(BRASIL, 2019a, p. 7-8): 

 

Em primeiro lugar, vamos abordar a relação entre a Competência III e a 
Competência II que, por ser responsável pela avaliação do tema, do tipo 
textual e do uso de repertório, tem pontos de contato com outras 
competências. No que diz respeito à Competência III, especificamente, é 
preciso que estejamos atentos para que, apesar do contato com a 
Competência II, a avaliação seja feita de maneira independente e justa. Outro 
importante ponto de contato entre essas duas competências diz respeito ao 
uso e aos tipos de repertório avaliados na Competência II. É preciso que fique 
claro que o uso de repertório não deve ser avaliado novamente na 
Competência III, sendo tarefa exclusiva da Competência II. 

 

Parece confuso, visto que um dos verbos da competência 3, selecionar, tem 

certa proximidade com a questão do tipo e do uso das estratégias argumentativas. 

Como não temos pretensão de problematizar a finalidade de avaliação adequada 

entre ambas as competências, e que a competência 2 também tem participação 

efetiva sobre a questão da argumentação, resta-nos trazer algumas definições dos 

termos, sem a necessidade de um maior aprofundamento teórico. 

Para início de tomada, é importante definirmos, dentro da perspectiva da LT, a 

argumentação como apropriação da língua. A princípio, uma questão interessante 

sobre o gênero dissertativo argumentativo, na composição dos seus termos, denota 

uma certa confusão na medida que dissertar e argumentar são distintas. O termo 

dissertação, por exemplo, remete a apresentação de ideias, formadas por sequências 

meramente expositivas, sem nenhum caráter opinativo. 

Quando falamos sobre argumentação, logo remetemos à arte de persuadir e 

convencer o próximo. Daí dizer que, além das ideias providas de razão ou raciocínio, 

utilizamos as linguagens com diversos propósitos, sendo o ato de argumentar um 

deles. Koch (2011, p. 17) expõe que: 

 

o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas 
conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer 
discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. 
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Nessa perspectiva, enquanto seres humanos, dotados de atividades 

discursivas, apropriamo-nos da materialidade linguística para produzir determinados 

efeitos, em determinadas situações, como na produção de um texto, que requer a 

tentativa do convencimento, como o gênero dissertativo argumentativo. 

No âmbito textual, a presença da coerência, como princípio interpretativo, 

denota uma ação contribuinte para o ato de argumentar, pois, para produzirmos 

comunicação argumentativa, necessitamos atribuir os mais variados sentidos nas 

esferas linguísticas, cognitivas e sociointeracionais. 

No texto dissertativo argumentativo, aquilo que compete à competência 3, 

devemos ficar atentos ao modo como foram desenvolvidas as informações, os fatos, 

as opiniões e os argumentos em defesa de um ponto de vista. A partir de critérios 

voltados para a boa formação dos parágrafos, fica mais perceptível observar o 

fundamento da argumentação. 

Portanto, o Manual de Correção da Redação – Competência 3 (BRASIL, 2019a, 

p. 13), diz que: 

 

Considera-se desenvolvimento a fundamentação dos argumentos, 
explicitando e explicando as relações existentes entre informações, fatos e 
opiniões, e o ponto de vista defendido no texto. Quando os argumentos que 
defendem o ponto de vista são apresentados, precisamos avaliar se o 
participante se compromete a desenvolvê-los.  

 

Na próxima seção, passamos a mostrar os aspectos metodológicos da nossa 

pesquisa, seguindo, também, da nossa análise dos aspectos textuais avaliados na 

competência 3, a qual traz como referência a coerência e o projeto textual, pontos 

extremamente fundamentais para o alcance de níveis máximos na pontuação nas 

redações do ENEM. 
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3 METODOLOGIA E ANÁLISES 

 

Para execução deste objeto científico, faz-se necessário destacar o que é e a 

quais tipos de pesquisa podemos recorrer, principalmente quando tratamos da área 

de atuação em Letras, no caso específico da Linguística Textual. Nosso objetivo geral 

é analisar as 2 redações de estudantes que fizeram o ENEM, em 2019, no que diz 

respeito à competência linguística que aborda a construção do projeto textual e o 

sentido (coerência) de um texto dissertativo argumentativo. 

Então, é interessante conceituar pesquisa, como afirma Gil (2008, p. 26), sendo 

o processo formal e sistemático de desenvolvimento de um dado método científico. 

Ao fazermos uma análise de determinada problemática, é mais que importante 

recorrer ao processo de pesquisa, pois é através dele que podemos obter respostas, 

ou não, sobre aquilo que desejamos aprofundar.  

Em relação ao tipo de investigação, optamos pela pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório. Para Gil (2008, p. 28), as análises exploratórias “São aquelas 

pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”.  

Nesse contexto, utilizamos, dentro do nosso cronograma, um bom período de 

tempo (quatro meses), coletando, aplicando, conhecendo, descrevendo as 

orientações do manual do participante para a avaliação da redação do gênero 

dissertativo argumentativo, além de averiguar a terceira competência linguística do 

ENEM no texto dissertativo argumentativo. 

Durante esse tempo, estivemos investigando, em um corpus composto por 15 

redações, dos anos 2018 e 2019, os textos de vários participantes que conseguiram 

atingir a nota máxima no ENEM. Notamos que as características, relativamente 

estáveis, textuais possuem muitas semelhanças composicionais e semânticas. 

Por esse motivo, fizemos um trabalho de enxugar, nos materiais que foram 

observados e coletados, através da Cartilha (BRASIL, 2019b) e da Cartilha Redação 

a Mil (2020), de Lucas Felpi, as quais foram de extrema importância pelo fornecimento 

das 15 redações, o número de produções por serem o suficiente para nos dar uma 

resposta contundente na análise dos aspectos abordados pela avaliação da 

competência 3, mais precisamente o projeto textual e a coerência.  

Ademais, escolhemos 2 redações com o objetivo de fazermos essa análise. 

Coletamos, através da Cartilha Redação a Mil (2020), de Lucas Felpi, duas redações 
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de níveis e de notas iguais. Mesmo que os textos estejam em domínio público, 

optamos por preservar a identidade dos autores.  

A opção de escolher as duas redações que obtiveram nota máxima se deu, em 

primeiro lugar, pela semelhança, como dito, estrutural e semântica que os textos 

possuíam, tendo em vista que utilizamos, detalhadamente, vários recortes possíveis 

para entendermos como os participantes chegaram a atingir os níveis máximos 

quando nos referimos ao projeto textual estratégico e uma coerência local e global 

das redações em análise.  

Em segundo lugar, ao fazermos a análise, observamos o quanto essa 

investigação poderá ser útil com o trabalho escolar, principalmente. Sabemos que 

ainda há muitas dificuldades e muitos entraves na escrita dos estudantes, de maneira 

geral, quando estão diante do gênero exigido pelo ENEM. Por isso, o trabalho 

detalhado, analítico e investigativo, de dois aspectos importantíssimos para avaliação 

nos níveis máximos na competência 3, é de suma importância na perspectiva do 

ensino de Língua Portuguesa. 

Com relação a abordagem temática da redação do ENEM 2019, o tema traz “A 

democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Havia 4 textos de apoio, sendo que 

o primeiro trazia uma alusão histórica de como surgiu o cinema no mundo; o segundo 

texto trazia uma definição sobre o que era cinema; o terceiro, infográfico, mostrava 

dados estatísticos do número de salas cinematográficas no Brasil, entre outras 

curiosidades; além do quarto texto, assim como o anterior, traz números históricos 

sobre o número de cinemas criados no Brasil ao longo dos anos. 

O estudante necessita interpretar as informações contidas no tema, sendo que 

o recorte temático precisa estar disponibilizado ao longo de todo o texto, para que ele 

não possa fugir do propósito exigido pela temática.  

Isso é um dos maiores problemas que os alunos enfrentam quando tentam 

escrever textos desse gênero. Cremos que uma das muitas explicações resida, 

justamente, na falta de compreensão e interpretação, seja pela não hábito à leitura 

qualitativa, sendo reflexo das aulas de Língua Portuguesa que não dão prioridade ao 

ensino com o texto.  

No entanto, é preciso entender que esse enfoque dado ao tema, está ligado 

diretamente com uma outra competência (competência 2), mas há elos de ligação 

com o princípio da interpretabilidade exigido na competência 3. 
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Figura 1 - Proposta de redação da prova do Enem 2019 - Caderno Amarelo 

 
Fonte: Reprodução Inep1. 

 

Sobre a avaliação do texto dissertativo cobrado no ENEM, é dada através das 

competências linguísticas, disponibilizadas na Cartilha (BRASIL, 2019b), que são 

descritas e são exigidas aos participantes, na apresentação do material, no total de 

cinco competências. 

 
1  Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2019/11/03/redacao-do-enem-
2019-e-sobre-democratizacao-do-acesso-ao-cinema-no-brasil.ghtml. Acesso em: 15 maio 2020. 

https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2019/11/03/redacao-do-enem-2019-e-sobre-democratizacao-do-acesso-ao-cinema-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2019/11/03/redacao-do-enem-2019-e-sobre-democratizacao-do-acesso-ao-cinema-no-brasil.ghtml
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Cada qual possui suas particularidades, com intuito de tornar a correção justa 

e igual para todos os participantes. Contudo, não implica de haver inúmeras 

interseções, como já foi apresentada, anteriormente. 

 

Quadro 1 - Competências Linguísticas da Redação do ENEM. 

 
Fonte: GEA - Notícia2. 

 

Na sequência, é mostrado ao aluno quem são os responsáveis pela correção 

das redações, os valores atribuídos a cada competência, o fator discrepância, as 

razões para uma nota zero e a avaliação das redações das pessoas com deficiência 

e dislexia. É através dessas proposições que os discentes são orientados a obedecer 

cada quesito para atingir um bom desempenho. 

Um outro ponto que chama atenção tem a ver com a estrutura da dissertação. 

Segundo a Cartilha (BRASIL, 2019b, p. 5): 

 

A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo 
dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural 
ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências 
que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa 
redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a respeito do tema 
proposto –, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com 
coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser 
redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. 
Você deverá, também, elaborar uma proposta de intervenção social para 
o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os 
direitos humanos. 

 

 
2 Disponível Em: http://flacso.org.br/?p=20297. Acesso em: 15 maio 2020. 

http://flacso.org.br/?p=20297
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A proposta descrita pelo INEP muito se assemelha com as premissas da 

Linguística Textual, ao modo de como esta teoria averigua o texto, por exemplo, a 

questão da coesão, coerência, dos aspectos pragmáticos, sintáticos e semânticos 

estudados pela Teoria do Texto e empregados/exigidos na prova do ENEM.  

Logo na apresentação, como podemos notar, há um direcionamento estrutural 

da redação. O aluno é orientado, a partir do material, a escrever um texto, de acordo 

com um tema proposto – de ordem social, política, científica ou política – contendo 

três partes: tese, argumentos e uma proposta de intervenção. Além disso, respeitando 

a linguagem de acordo com a variedade padrão, usando recursos linguísticos 

(coesão) e sentido (coerência).  

A seguir, ilustramos, a partir da redação elaborada pelo participante 1, a 

construção do projeto textual e a argumentação do aluno, observando as construções 

de sentido, pelo papel da Linguística Textual na análise, e, também, averiguar o papel 

das competências linguísticas na construção do texto dissertativo argumentativo no 

Ensino Médio, através da cartilha. 

 

3.1 ANÁLISE DA REDAÇÃO DO PARTICIPANTE 1 

 

TEXTO (1) 
 

A Constituição brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo 
acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é 
deturpada, visto que o contato com a cultura — por meio dos cinemas — não se 
encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só 
em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas 
também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa 
a análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a 
consolidação dos direitos constitucionais. 

Em primeira análise, vale destacar que durante o Renascimento Cultural 
— movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a 
Idade Moderna — a cultura era valorizada e usada como uma maneira de 
transmitir conhecimentos. Hodiernamente, entretanto, a situação é pouco 
observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, como 
forma de expandir a construção dos saberes, encontra-se pouco ampliado. Esse 
panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas, instituições 
essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-
se, geralmente, apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, 
negligenciando estimular as habilidades socioculturais. 

Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com o 
deficitário incentivo contato com essa modalidade de entretenimento por parte 
dos colégios. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da 
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Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a 
obtenção de lucros. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, 
como os cinemas, segrega áreas periféricas, nas quais grande parte da 
população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios 
de lazer. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas 
privilegiadas economicamente, atestada pela óptica frankfurtiana, fere os 
princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de 
entretenimento. 

Verifica-se, então, a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. 
Para isso, faz-se imprescindível que o Ministério da Educação e da Cultura, por 
intermédio de minicursos, instrua os educadores — especialmente os docentes 
em sociologia, haja vista o conhecimento cultural inerente a tal curso — a 
elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais para a 
ampliação do conhecimento, a fim de estimular os alunos a irem aos cinemas. 
Paralelamente, precisa-se que a sociedade civil organizada, mediante a criação 
de projetos de lei, os quais tornam obrigatória a descentralização dos cinemas, 
pressione o Poder Judiciário a aprová-los, com o objetivo de democratizar o 
acesso a esse meio de entretenimento. Assim, tornar-se-á possível a construção 
de uma sociedade permeada pela efetivação dos elementos elencados na Magna 
Carta. 
 

Começamos apresentando o parágrafo inicial: introdução. Assim, vale destacar 

as partes que a constitui, formando um projeto textual bem encaminhando. 

 

A Constituição brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do 
amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é 
deturpada, visto que o contato com a cultura — por meio dos cinemas — não se 
encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só 
em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas 
também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa 
a análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a 
consolidação dos direitos constitucionais. 
 

O primeiro ponto a analisarmos é a construção sintática do texto. A redação do 

participante 1 traz um modelo sintático excelente na sua redação, separando cada 

parte constituinte por meio de quatro períodos, com ideias que irão se complementar.  

É interessante perceber que, por mais que a competência 3 não vá avaliar os 

aspectos normativos da Língua Portuguesa, no entanto, um texto dentro da norma 

(aspectos sintáticos e gramaticais) contribui para a organização textual avaliada na 

C3. 

Outro fator importante, que também não é avaliado na competência 3, mas é 

determinante, tem a ver com os aspectos coesivos (veremos na sequência). Então, 
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fica nítido perceber o quanto a C3 consegue dialogar com as demais competências, 

pelo seu caráter dinâmico. 

No projeto textual da introdução, notamos a constituição de quatro partes nessa 

estrutura: a contextualização (verde), a tese junto com a temática (azul), as duas 

problemáticas (roxo); e uma ideia interventiva (vermelho). Apesar de ser um requisito 

cobrado na competência 2, que avalia a estratégia argumentativa, o participante 1 cita 

a Constituição Federal com a finalidade de trazer um repertório sociocultural que faça 

relação com o tema abordado.  

Essa estratégia contribui para que o candidato forme o seu projeto de texto 

alinhado com aquilo que o tema está pedindo para a dissertação. Dessa maneira, a 

democratização do acesso ao cinema tem uma relação com o que ele cita sendo a 

Constituição brasileira de 1988 responsável pela garantia aos bens culturais para os 

indivíduos. Essa relação favorece a construção do sentido e mostra-nos o início de 

um ótimo planejamento textual.  

O segundo ponto do período demarca um ponto importante, o interessante 

papel dos elementos coesivos no contexto da formação do projeto textual. As 

conjunções “no entanto”, no início do segundo período, “logo”, no começo do quarto 

período; e o pronome demonstrativo “esse”, início do terceiro período, retomando a 

ideia do período anterior, dão a garantia da progressão textual, pois conectam, 

semanticamente, as relações nas ideias de cada oração.  

Exemplo disso, a conjunção adversativa “no entanto” marca o início da tese. Ao 

trazer a contextualização, citando-a de forma positiva, o autor introduz sua opinião de 

forma contrária, trazendo a conjunção adversativa para marcar o início da tese, ao 

afirmar que é deturpada a garantia dos direitos exercidos pela Constituição Federal, 

pois o contato da população com os cinemas não foi efetivado. Portanto, o elemento 

coesivo é muito válido na construção progressiva do texto. 

Ainda, com relação à tese (parte azul), o participante 1 insere o contexto 

temático, mostrando algumas palavras-chave do tema, como cinema nacional, em 

referência ao Brasil. Isso estará favorecendo a questão da manutenção temática, 

contribuindo para a sequenciação dos sentidos que o parágrafo tem. Logo, a 

coerência textual estará sendo atingida.  

Ademais, a terceira parte (roxa) do parágrafo introdutório traz a 

problematização de duas ideias topicalizadas. O autor do texto enumera dois 

problemas a serem detalhados, através dos próximos parágrafos argumentativos. Na 
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primeira problematização, ele cita o deficitário incentivo à valorização cultural nas 

escolas, e em seguida pontua a excessiva mercantilização da cultura. Essas duas 

ideias topicalizadas garantem ao leitor, com clareza e objetividade, o caminho textual 

a ser percorrido, demonstrando que o redator está trazendo um projeto de texto bem 

definido, articulado e com coerência, requisitos avaliativos básicos na competência 3. 

Por fim, na quarta parte (vermelha) tem-se a ideia interventiva. Nela, o escritor 

1 deixa claro que, ao longo do texto, principalmente no último parágrafo da proposta 

de intervenção social, a problematização abordada por ele será resolvida quando o 

mesmo afirma que fará uma análise dos problemas com intuito de mitigar os entraves 

apresentados, na consolidação dos direitos constitucionais. 

O quadro a seguir demonstrará didaticamente a composição do parágrafo 

introdutório do candidato. Assim, analiticamente temos uma introdução que vai 

atender aos requisitos básicos da competência 3, com o início de um projeto textual 

bem elaborado e o sentido global bem estabelecido entre as ideias. Além disso, já 

deixa encaminhados os problemas que serão abordados na argumentação dos 

parágrafos de desenvolvimento. 

 

Quadro 1 – Modelo retórico do parágrafo de introdução – participante 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A segunda parte do texto é composta pelo primeiro parágrafo de 

desenvolvimento (D1), segundo parágrafo do texto de forma geral. Nela, prevalecerão 

a argumentação, o posicionamento e a construção do sentido na organização das 

ideias. 
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Em primeira análise, vale destacar que durante o Renascimento Cultural 
— movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a 
Idade Moderna — a cultura era valorizada e usada como uma maneira de 
transmitir conhecimentos. Hodiernamente, entretanto, a situação é pouco 
observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, como 
forma de expandir a construção dos saberes, encontra-se pouco ampliado. Esse 
panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas, instituições 
essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-
se, geralmente, apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, 
negligenciando estimular as habilidades socioculturais. Evidencia-se, portanto, 
que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com o deficitário incentivo contato 
com essa modalidade de entretenimento por parte dos colégios. 
 

Vale destacar, primeiramente, que o processo de formação do primeiro 

parágrafo de desenvolvimento contém um tópico frasal inicial, responsável pela ideia 

principal. Ela é mobilizada através de uma estratégia argumentativa quando o autor 

utiliza o Renascimento Cultural para relacionar com um dos problemas abordados no 

parágrafo introdutório. 

Então, uma das ideias problemáticas topicalizadas na introdução tinha relação 

com a nefasta desvalorização cultural nas escolas. Logo, o participante 1 começa 

desenvolvendo o parágrafo usando um repertório sociocultural legítimo, pois ele 

mobiliza a ideia desse repertório que servirá de autoridade na construção de uma 

argumentação plausível. 

Em seguida, o estudante faz uma contextualização da época do Renascimento 

Cultural com os tempos atuais. Assim sendo, ele já vai desenvolvendo o seu ponto de 

vista de forma problemática, visto que o acesso ao cinema está pouco ampliado na 

sociedade brasileira, segundo ele. A contextualização faz parte de mais uma 

composição do segundo período, mobilizando aspectos relacionados à organização 

do seu projeto textual e desenvolvendo o ponto de vista. 

Além disso, no terceiro período, o participante 1 continua a construção do seu 

argumento, recuperando a ideia da problematização introdutória quando menciona o 

termo “escolas”, dentro do contexto temático da redação do ENEM. Aqui, percebemos 

a ampliação do argumento, demostrando mais claramente sinais de autoria, 

marcados, por exemplo, pelo termo “lamentável”.  

Na sequência, o participante continua inserindo seu posicionamento.  Ele 

afirma que, apesar da maioria das escolas serem instituições essenciais na formação 

de indivíduos engajados culturalmente, elas interessam-se apenas pela transmissão 

de conteúdos técnicos, além de negligenciar o estímulo de habilidades socioculturais. 
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Enfim, a composição do terceiro período demarca a continuidade da ideia do primeiro 

parágrafo, o qual está muito bem estratégico e desenvolvido.  

No quarto, e último período, o participante 1 reforça a ideia da problemática. 

Desse modo, há confirmação, diante dos argumentos que ele apresentou, quando a 

restrita ida aos cinemas tem relação com a falta de incentivo por parte das escolas. 

Esse reforço, ao retomar uma parte já dita, dá uma maior ênfase para a conclusão do 

parágrafo.   

Notamos que, no decorrer desse caminho textual criado, há uma presença 

constante de termos que vão construindo o sentido global. A ideia topicalizada na 

introdução, relacionada ao nefasto incentivo cultural das escolas à valorização do 

cinema, é retomada no segundo parágrafo por meio de um tópico frasal, com 

estratégica argumentativa, uma contextualização desse tópico com a situação 

brasileira, o posicionamento diante dos argumentos, mencionando a palavra-chave 

escola no contexto e o fechamento do parágrafo com a confirmação da problemática. 

Diante do exposto, percebemos que todos os períodos têm funções de sentido 

próprias, o que ajuda o leitor a compreender o percurso criado pelo autor. O projeto 

textual, juntamente com as relações de sentido (coerência), constrói uma 

argumentação convincente, o que contribui para um desenvolvimento eficaz de 

informações, fatos e opiniões em todo o parágrafo.  

Não podemos esquecer da participação dos elementos coesivos. Eles vão 

dando dinâmica e auxiliando, semanticamente, nas sequências dos períodos, como 

também na retomada de termos e expressões, garantindo, assim, a manutenção 

temática do texto, tendo papel participativo na coerência textual. Por isso, vale a 

menção desse fator textual, também, no desenvolvimento. 

Abaixo, estamos mostrando mais um resumo retórico de uma figura 

representativa dos aspectos constituintes para formação do desenvolvimento, 

mobilizados na construção avaliativa máxima da competência 3. 
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Quadro 3 – Modelo retórico do parágrafo de desenvolvimento 1 – participante 1 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A terceira parte do texto, continuação do parágrafo de desenvolvimento, irá 

reforçar a argumentação e trazer a sequência da problemática que foi abordada na 

introdução.  

 

Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da Escola de 
Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de 
lucros. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os 
cinemas, segrega áreas periféricas, nas quais grande parte da população é 
desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. 
Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas 
privilegiadas economicamente, atestada pela óptica frankfurtiana, fere os 
princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de 
entretenimento. 
 

Logo no tópico frasal, assim como no parágrafo anterior, o estudante seleciona 

na sua estratégia argumentativa um novo repertório sociocultural para relacionar com 

o segundo problema dito na introdução, “a excessiva mercantilização da cultura”. A 

partir de então, ele traz os sociólogos da Escola de Frankfurt para representar seu 

argumento, dizendo que a cultura se tornou um instrumento para obtenção de lucros. 

Nisso, podemos perceber uma contribuição/relação com a problematização da 

mercantilização cultural, citada por ele. 

É interessante pontuar que a utilização da estratégia argumentativa vem trazer 

autoridade para o texto. Com isso, o segundo parágrafo também ganha poder 

persuasivo, pois, a utilização de uma estratégia argumentativa plausível reforça o 

posicionamento do candidato, contribuindo para o sentido global texto.  
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Em sequência, podemos notar o ponto de vista defendido pelo candidato. Ele 

utiliza a problematização da excessiva mercantilização dos bens culturais com intuito 

de dizer que ela é prejudicial para a ampliação dos cinemas, pois, segundo ele, 

segrega as áreas periféricas, tão desprovidas de recursos financeiros para esses 

meios de lazer.  

Então, é notório que, na utilização do segundo período desse parágrafo, o 

participante 1 demonstra o seu posicionamento, sendo enfatizado pela estratégia 

argumentativa do tópico frasal.  

No último período, ele fortalece a afirmação anterior e relaciona com o tópico 

frasal usado nesse parágrafo. Isso é mostrado quando ele confirma que a 

concentração dos cinemas em áreas privilegiadas fere a Constituição e impede a sua 

democratização. A conjunção conclusiva “desse modo” sequencia, semanticamente, 

o ponto de vista, além de potencializar a defesa do posicionamento.  

O projeto textual, nesse parágrafo, ele é composto por três partes: o tópico 

frasal com a estratégia argumentativa, o ponto de vista e o fortalecimento do 

posicionamento. Assim como nos parágrafos anteriores, o texto mantém uma 

estrutura sintática excelente por meio da divisão dos períodos, sendo corroborado 

pela coesão textual, com operadores argumentativos intra e interparágrafos, 

sequenciando e retomando para manutenção temática. 

Da argumentação, temos a seleção de um excelente repertório sociocultural. 

Primeiramente é importante lembrar que o conhecimento de mundo, trazido pelo 

participante, está relacionado ao tema e tem a ver com a problematização mencionada 

na contextualização do parágrafo.  

A citação dos sociólogos da Escola de Frankfurt, juntamente com as outras 

partes reforça o desdobramento do desenvolvimento das partes do parágrafo, 

contribuindo para a argumentação. 

Sobre a coerência, eis que esta é garantida a partir da boa organização do 

projeto textual e a tessitura das informações por meio dos elementos coesivos.  

Percebemos que o autor a todo momento retoma ideias apresentadas na introdução, 

continua desenvolvendo-a sequencialmente no texto, além de interpretar o seu ponto 

de vista, não esquecendo de sempre relacionar o posicionamento, estratégia 

argumentativa e o fortalecimento das suas ideias ao que o tema está sugerindo para 

que ele aborde.  
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Para que o entrelace dessas informações e pontos de vista aconteçam, os 

conectivos no início e durante os parágrafos são muito importantes, pois também são 

estruturas semânticas. Todo esse percurso que vai sendo construído para o leitor tem 

total relação com a coerência, a qual gera, em toda esfera textual, sentidos globais, 

sem que nenhuma informação se perca ou seja esquecida.  

Então, a seguir, é mostrada a estrutura textual do terceiro parágrafo para a 

garantia de uma excelente avaliação na competência 3. 

 

Quadro 4 – Modelo retórico do parágrafo de desenvolvimento 2 – participante 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O próximo parágrafo é composto pela proposta de intervenção social, que tem 

a função de apresentar os elementos interventivos e também possui um modelo bem 

interessante de ser analisado. 

 

Verifica-se, então, a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. 
Para isso, faz-se imprescindível que o Ministério da Educação e da Cultura, por 
intermédio de minicursos, instrua os educadores — especialmente os docentes 
em sociologia, haja vista o conhecimento cultural inerente a tal curso — a 
elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais para a 
ampliação do conhecimento, a fim de estimular os alunos a irem aos cinemas. 
Paralelamente, precisa-se que a sociedade civil organizada, mediante a criação 
de projetos de lei, os quais tornam obrigatória a descentralização dos cinemas, 
pressione o Poder Judiciário a aprová-los, com o objetivo de democratizar o 
acesso a esse meio de entretenimento. Assim, tornar-se-á possível a construção 
de uma sociedade permeada pela efetivação dos elementos elencados na Magna 
Carta. 
 

O último parágrafo desse texto traz a proposta de intervenção social com a 

presença dos cinco elementos: agente, ação, modo/meio, efeito e detalhamento. 
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Apesar de não serem requisito para avaliação da competência 3, a presença dos cinco 

elementos é fundamental para a organização do parágrafo interventivo.  

Primeiro, é importante lembrar que no último período do parágrafo de 

introdução, o participante 1 trouxe uma ideia interventiva, deixando claro que a 

problematização abordada por ele seria solucionada. Ele traz o trecho “Logo, faz-se 

imperiosa a análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a 

consolidação dos direitos constitucionais”, mostrando uma boa organização do seu 

projeto que está sendo bem desenvolvido ao longo de todos os parágrafos. 

Para iniciar o último parágrafo, percebemos a presença de um tópico frasal com 

a função de resolver os problemas com medidas para ampliar o acesso ao cinema no 

Brasil, sugerido pelo tema. Notamos que as duas problemáticas não são esquecidas, 

também, na intervenção, com uma proposta de solução para cada uma.  

De antemão, o próximo período traz o Ministério da Educação e Cultura como 

agente para mitigar o pouco incentivo das instituições escolares na democratização 

do acesso ao cinema. Esse agente age por meio de minicursos com a ação de instruir 

educadores com o intuito de elucidar a importância da valorização dos bens culturais 

para estimular os alunos a terem mais frequência nos cinemas.  

Enfim, a ideia desse período vem reforçar, de forma solucionável, um problema 

trazido no parágrafo de introdução; argumentado, problematizado e inserido o 

posicionamento no primeiro desenvolvimento; e retomado interventivamente no último 

parágrafo. Notadamente, o caminho percorrido pelo participante 1 é bem claro, visto 

que o seu projeto textual, juntamente com a construção do sentido global, corrobora 

com a seleção, relação, organização e interpretação das ideias exigidas pela 

competência 3. 

No terceiro período, há a adição de mais uma proposta interventiva relacionada 

à segunda problemática na introdução “a excessiva mercantilização da cultura”. Assim 

como no período anterior, ele traz um agente, a sociedade organizada, mediante a 

ação de projetos de lei, para fazer pressão junto ao Poder Judiciário para aprovar 

medidas que democratizem o acesso ao cinema. A junção de todos os elementos tem 

por objetivo mitigar a segunda problematização desenvolvida no terceiro parágrafo do 

texto. 

A proposta de intervenção solucionada vem mostrar ao leitor que todos os 

períodos apresentados no texto têm determinadas funções que vão sendo 
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desenvolvidas, articuladas em sua esfera de coerência, relacionadas, sem deixar 

nenhuma informação solta ou fora do caminho.  

Para finalizar o texto, o último período retoma a contextualização da introdução, 

relembrando a Constituição Federativa para que a mesma efetive a construção de 

uma sociedade pautada nos princípios da Carta Magna.  

Em seguida, apresentamos o quadro-modelo com as principais características 

constituintes nos períodos do último parágrafo da dissertação do estudante.  

 

Quadro 5 – Modelo retórico do parágrafo de conclusão – participante 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Enfim, o participante 1 consegue mobilizar todos os aspectos ditos 

anteriormente, alcançando, desse modo, a nota máxima de 200 pontos na 

competência 3. Fica claro, também, que os caminhos percorridos por ele servem de 

amostra para outros estudantes que queiram alcançar uma estrutura relativamente 

estratégica e excelente.  

De modo geral, trata-se de um texto bem organizado, progredindo de forma 

harmônica nos campos linguístico, pragmático, semântico e argumentativo. 

Outrossim, sendo corroborado por uma significativa variedade de recursos coesivos e 

uma excelente estrutura sintática, dessa maneira, ajudando na organização, 

interpretação e relação das ideias, garantindo uma contínua progressão textual e 

temática.  

Continuamos a fazer análise dos fatores avaliados na competência 3 numa 

outra produção textual escrita por um outro participante.   
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3.2 ANÁLISE DA REDAÇÃO DO PARTICIPANTE 2 

 

TEXTO (2) 
 

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 Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais, através do 
conhecimento e da cultura. 
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Apresentamos mais um modelo estrutural de mais um dos participantes do 

ENEM 2019, que construiu uma excelente redação nos padrões de exigência da 

competência 3. Analisamos os aspectos relacionados à construção do projeto textual 

e à coerência, constituídas nas três partes do texto: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Na sequência, as partes apresentadas na introdução do texto do 

participante 2. 

 

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. 
 

No parágrafo de introdução do participante 2, há uma organização estrutural 

por meio da construção de 6 períodos bem organizados e com funções específicas. 

O projeto textual é formado pela contextualização presente nos dois primeiros 

períodos, pelo assunto geral acerca da proposição do tema, pela tese caracterizada 

pela inserção de uma causa e uma consequência, e pela ideia interventiva. 

Logo nos dois primeiros períodos do primeiro parágrafo, o estudante traz a 

contextualização relacionada ao tema que serve de argumento introdutório para 

formação da sua tese. Ele traz a ideia aristotélica que defende o conhecimento para 

plenitude humana, acrescentando que sem cultura e sabedoria não há separação dos 

outros animais da espécie humana. Esse pensamento corrobora com a proposta do 

tema “democratização do acesso ao cinema no Brasil”, ao trazer as palavras cultura, 

conhecimento e sabedoria como sendo chaves para manutenção temática.  

Em seguida, após a contextualização, o participante 2 apresenta o assunto 

geral, fazendo relação da ideia dos dois primeiros períodos com o contexto da origem 

do cinema, indicando a sua importância, desde a sua criação, até os dias atuais, para 

construção de uma sociedade mais culta.  

Depois de apresentados os elementos iniciais, o redator apresenta a sua tese. 

Notamos que o mesmo problematiza e traz para o seu plano das ideias uma causa e 

uma consequência ao dizer que, dos diversos obstáculos que impedem a 
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democratização do cinema no Brasil, uma das causas é a elitização do espaço público, 

trazendo como uma das consequências a insuficiência intelectual presente na 

sociedade.  

A construção desses aspectos vai desenhando a boa formação das sequências 

de sentido, ocasionadas, justamente, pela organização de um projeto textual bem 

dinâmico e planejado. Com a utilização de uma tese problemática, apontando uma 

causa e uma consequência, mediante aquilo proposto pelo tema, é nítido o percurso 

de uma estratégia que será contemplada e argumentada nos parágrafos seguintes de 

desenvolvimento.  

Por fim, assim como o participante 1, o estudante traz, no último período do 

parágrafo introdutório, uma ideia interventiva. Dessa forma, deixa explícito que os 

problemas apontados por ele serão mitigados pela proposta interventiva, cuja garantia 

é buscar o acesso fácil ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. 

Mais uma vez, são notórias a importância de uma estrutura sintática excelente 

e a presença de elementos coesivos sequenciais, apesar de não serem critérios 

avaliados na competência 3. No entanto, esses recursos linguísticos servem para 

organizar as relações não lineares de sentido, contribuindo para a interpretabilidade 

textual.  

Além do mais, percebemos a todo instante a mobilização dos quatro verbos 

descritos nos critérios para avaliação da competência 3: selecionar, relacionar, 

organizar e interpretar. Eles dão a dinâmica para que o estudante consiga organizar 

os processos da construção de sentido, ajudam, também, na organização linear e não 

linear do texto, além de se mobilizarem, no mesmo grau de importância, para 

construção de uma argumentação bem desenvolvida e pertinente para defesa do 

ponto vista.  

No quadro a seguir, mostramos a representação organizacional dos aspectos 

constitutivos na estrutura do primeiro parágrafo do participante 2. 

 

  



62 

 

Quadro 6 – Modelo retórico do parágrafo de introdução – participante 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Prosseguindo a análise dos parágrafos da redação do candidato 2, analisamos 

como foram mobilizadas as ideias do primeiro parágrafo de desenvolvimento.  

 

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. 
 

É fulcral destacar os aspectos linguísticos da estrutura sintática como 

essenciais na formação do parágrafo. Assim como na introdução, cada período 

desenvolve uma função e essa estruturação tem relação direta com o projeto textual 

do participante de modo implícito.  

Segundo o Manual de Correção da Redação – Competência 3 (BRASIL, 2019a, 

p. 12): 

 

Espera-se que seja possível perceber a presença implícita de um projeto de 
texto na redação, isto é, que seja claramente identificável o caminho 
escolhido por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Dessa 
forma, a percepção do projeto de texto, a clareza com que é possível 
reconhecer que esse texto foi pensado e organizado antes mesmo de ser 
escrito, é essencial para a avaliação nesta Competência. 
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Logo, a partir da construção sintática e divisão dos períodos com funções bem 

definidas, é possível perceber claramente o caminho percorrido pelo participante 2, 

consequentemente, enfatizando um projeto textual excelente, a começar pelo primeiro 

período, denominado de tópico frasal, ou a ideia central do parágrafo. 

O estudante traz para o tópico frasal uma das suas estratégias argumentativas 

para defender o seu ponto de vista, posteriormente. Isso é comprovado quando ele 

traz a Constituição Federal, que assegura aos cidadãos o acesso igualitário aos meios 

de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Então, ao trazer esse 

repertório sociocultural, já podemos perceber a presença de um argumento forte de 

autoridade para sustentar sua opinião, além de estar totalmente relacionada ao tema 

da redação, portanto, uma excelente seleção argumentativa. 

Em sequência, o participante 2 apresenta a causa da elitização do espaço 

público como obstáculo que impede a democratização do cinema no Brasil. Ao 

problematizar e remeter a algo que ele apresentou na introdução, observamos o 

quanto é interessante a relação de sentido entre as partes do texto.  

Até mesmo ao mencionar os repertórios socioculturais para contribuição da 

argumentação, é possível dizer que eles fazem, também, parte da coerência, por 

estarem ligados ao conhecimento de mundo, que, segundo Koch (2018, p. 72) 

desempenha um papel decisivo no estabelecimento da coerência.   

Em continuidade ao segundo período do parágrafo, o candidato justifica que os 

cinemas se concentram em espaços privilegiados para a elite, como os shopping 

centers. Em sequência, opina que é inquestionável a existência segregadora das 

camadas mais pobres em relação a esses recursos.  

Como afirmado anteriormente, além de apresentar a causa abordada na 

introdução, há claramente o posicionamento bem explícito do estudante, corroborando 

para o desenvolvimento das suas ideias.  

No terceiro período, é lançada mais uma estratégia argumentativa para reforçar 

e dar ênfase à sua ideia anterior. Através do elemento coesivo referencial de retomada 

“essa segregação”, ele recupera a informação anterior e traz a elaboração da tese 

escrita pelo sociólogo Jessé Souza, denunciando a situação de vulnerabilidade social 

dos mais pobres, para corroborar com o seu posicionamento anterior. Ainda 

acrescenta a falta de ação do Estado e a indiferença da sociedade em geral, que 

negligenciam os direitos aos mais marginalizados socialmente.  
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Finalizando a ideia do parágrafo, o participante 2 confirma, no último período, 

a causa problemática da sua tese ao afirmar que o cinema não é um recurso 

democraticamente pleno no Brasil.  

Em suma, a presença de um projeto de texto estratégico no decorrer de todo o 

parágrafo demonstra que o candidato utilizou plenamente a boa relação entre os 

verbos que estão descritos nos critérios avaliativos da competência 3.  

Ele selecionou bem duas estratégias argumentativas, relacionou com a 

problemática em forma de causa na introdução e desenvolvimento, organizou as 

sequências linguísticas por meio da excelente divisão dos períodos com o auxílio dos 

recursos coesivos, e interpretou as ideias, através da sua opinião, em defesa de seu 

ponto de vista.  

A partir de toda essa mobilização, é nítido perceber como a estrutura dos 

argumentos do texto está otimamente elaborada e o encaixe de todos esses 

elementos contribuem para a formação da coerência textual, contemplada por meio 

dos fatores contextuais apresentados; a informatividade e o conhecimento trazidos 

pelo autor, a presença de elementos linguísticos servindo como caminhos para 

construção do sentido, entre outros fatores, mobilizados para um desenvolvimento 

excelente.  

O esquema abaixo representa bem a disposição das ideias que estão 

presentes no primeiro parágrafo de desenvolvimento do participante 2.  

 

Quadro 7 – Modelo retórico do parágrafo de desenvolvimento 1 – participante 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Apresentamos agora o terceiro parágrafo de desenvolvimento que 

complementa a sequência do projeto textual, trazendo em sua ordem a sequência da 

problematização abordada no desenvolvimento anterior, e topicalizada na introdução. 

 

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. 
 

De início, o tópico frasal do terceiro parágrafo já traz uma conexão com a 

problemática abordada no segundo parágrafo. Isso é provado justamente em razão 

da utilização da expressão linguística “Como consequência dessa elitização dos 

espaços públicos”. Essa retomada, além de servir para a boa construção da coesão, 

obviamente contempla a construção do sentido, coerência, garantindo a manutenção 

e progressão textual e temática.  

Além do mais, é preciso lembrar que a consequência abordada nesse parágrafo 

faz parte do tipo de tese projetada pelo estudante. No desenvolvimento anterior, 

presenciamos a progressão das informações mobilizada por meio de uma causa – a 

elitização dos espaços públicos – que impede a democratização do acesso ao cinema. 

Consequentemente, a abordagem do tópico frasal do terceiro parágrafo debate a 

imposição do bloqueio social às camadas mais periféricas.  

No segundo período do texto, percebemos que as informações ali dispostas 

justificam a consequência que foi citada, além de retomar a contextualização presente 

na introdução.  

A justificativa se dá quando ele cita que assuntos pertinentes ao saber coletivo 

por vezes não são ensinados nas escolas, sendo destacados em filmes exibidos nos 

cinemas, não sendo, portanto, esses assuntos repassados para as minorias sociais, 

consequentemente gerando o impedimento na obtenção do conhecimento.  
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Vale salientar, também, a retomada da contextualização no início do parágrafo 

introdutório, quando cita a plenitude da essência aristotélica abordada nas primeiras 

linhas da sua redação.  

Essa retomada garante, intencionalmente, que o aluno vá fazendo conexões 

de sentido entre todos os parágrafos e, desse modo, essa intencionalidade refere-se 

ao modo como os emissores usam os textos para perseguir e realizar suas intenções, 

como afirma Koch (2018, p. 97). 

É interessante frisar que, no segundo período, na medida em que ele vai 

citando o seu ponto de vista, as relações entre todos os parágrafos escritos vão se 

estabelecendo coerentemente. Ainda mais, a utilização de estratégias argumentativas 

dá poder de persuasão e ênfase ao posicionamento tomado pelo participante 2. 

Esse jogo de relação das estruturas linguísticas, pragmáticas e semânticas 

torna o texto mais expressivo e com autoria que, para o Manual de Correção da 

Redação – Competência 3 (BRASIL, 2019a, p. 13), “se mostra relacionado ao projeto 

de texto elaborado e ao desenvolvimento de informações, fatos e opiniões trazidos 

pelo participante para sua redação”. Dessa forma, temos até aqui, dentro da análise 

avaliativa da competência 3 do candidato, os principais requisitos exigidos cumpridos.  

No último período, é apresentado o repertório sociocultural do participante 2. 

Ele menciona, como estratégia argumentativa, o conceito de uma autoridade, o 

filósofo Karl Marx, no caso, para enfatizar e dar consistência ao seu ponto de vista, 

contemplando uma argumentação sólida. 

Desse modo, é trazido o conceito de “alienação”, descrito por Karl Marx que, 

no contexto da Revolução Industrial, caracterizava o estado de insuficiência intelectual 

dos trabalhadores, fazendo assim analogia ao que acontece na sociedade brasileira.  

Logo, observamos a boa estratégia usada, no sentido de encandear as ideias 

do texto de maneira progressiva, mostrando claramente ao leitor as pistas deixadas 

ao longo, não apenas do período/parágrafo em questão, mas sim do sentido global da 

redação; isso sendo possível, ademais, através do princípio da interpretabilidade das 

informações mobilizado pelo candidato. 

Por último, a formação do terceiro parágrafo do participante 2, no campo 

linguístico, se faz pela composição de três períodos e a presença de recursos coesivos 

nos quais vão retomando e sequenciando as informações e ponto de vista dispostos 

em toda a estruturação. É válido lembrar que essa organização estrutural-linguística 
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é muito importante para apreciação dos critérios avaliados na competência 3, pois 

está diretamente interligada com os fatores de coerência e projeto textual. 

Adiante, é mostrado o quadro com as principais características analisadas no 

segundo desenvolvimento do texto apresentado.  

 

Quadro 8 – Modelo retórico do parágrafo de desenvolvimento 2 – participante 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em última explicação, mostramos a composição do parágrafo de conclusão, 

caracterizado por conter os elementos da proposta de intervenção social, nos quais 

têm, na competência 5, uma avaliação própria. No entanto, alguns pontos são 

tocantes e têm relevância para a competência 3, como veremos a seguir.  

 

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 Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais, através do 
conhecimento e da cultura. 
 

Apesar de possuir uma característica particular nos níveis avaliativos na 

competência 5, como define o Manual de Correção da Redação – Competência 3 

(BRASIL, 2019a, p. 9), ao afirmar que na competência 5 é avaliado se a proposta de 

intervenção se encontra em um texto que aborda o tema de forma completa, bem 

como quais são os elementos que a compõem, portanto caberá à competência 3 o 
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julgamento de como as informações, fatos e opiniões estão conectados ao longo de 

todo o texto, inclusive na proposta de intervenção. 

Prontamente, o caminho percorrido pelo projeto textual do aluno aponta para 

uma tese problemática, trazendo uma causa e uma consequência, além de uma ideia 

interventiva que está presente no último período do parágrafo de introdução. 

Inferimos, com isso, que a conclusão da proposta social abordará a intervenção, em 

forma de solução, dos problemas abordados no desenvolvimento da redação, fato que 

mostra uma relação de todos os parágrafos impulsionados pela manutenção do tema.  

Com relação ao primeiro período do último parágrafo, é composto por um tópico 

frasal, o qual declara a importância do cinema para uma sociedade mais culta e a 

necessidade de democratizar esses espaços. A declaração confirma e relaciona ao 

que está dito na introdução – “faz-se necessária uma intervenção que busque garantir 

o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros”.   

A segunda parte da composição da proposta interventiva são os elementos 

mobilizados para mitigar os problemas apresentados no desenvolvimento. 

Diferentemente do participante 1, que trazia duas formas de propostas, uma para cada 

problema, o participante 2 traz uma intervenção geral, que direciona solucionar a 

causa e a consequência apontadas no desenvolvimento.  

O candidato cita, como agente, o Ministério da Educação e da Cultura, com a 

ação de promover maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por intermédio da 

instalação de mais cinemas nas periferias, com preços baixos, com a finalidade de 

evitar situações apontadas por ele ao longo da redação, tais como a alienação e a 

insuficiência intelectual presente na classe mais pobre.  

A presença e a retomada desses meios conferem ao texto que os arranjos de 

sentido estão a todo instante de maneira inteligível, garantindo, além do mais, a boa 

interpretabilidade, ou seja, não percebemos desvios de informações, incompletude de 

ideias ou caminhos deixados pelo participante, que eficazmente preenche todos os 

espaços de sentido, tanto por meio do jogo linguístico como pelas inferências e os 

aspectos pragmáticos e semânticos do texto.  

Finalmente, mais uma vez percebemos o arranjo da retomada, em forma de 

detalhamento, no último período da redação. O estudante reforça a estratégia 

argumentativa, contextualizada na primeira oração do texto geral, e faz o fechamento 

final de suas ideias, ao dizer que, com os elementos interventivos apresentados, os 
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cidadãos brasileiros alcançarão a condição de plenitude prevista por Aristóteles, 

destacando-se das outras espécies animais, por meio do conhecimento e da cultura. 

Para concluir, o quadro abaixo mostra o resumo dos elementos que 

caracterizam o último parágrafo textual do participante 1. 

 

Quadro 9 – Modelo retórico do parágrafo de conclusão – participante 2 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

De maneira geral, a construção eficaz e excelente para a construção da 

competência 3 requer um texto que “apresente informações, fatos e opiniões 

relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando 

autoria, em defesa de um ponto de vista”, como mostra a Cartilha do Participante 

(BRASIL, 2019b, p. 20).  

Para isso, o estudante precisa mobilizar a construção de um projeto textual de 

nível estratégico, com desenvolvimento de uma argumentação com repertório 

sociocultural bem selecionado e relacionado, com ponto de vista interpretado e a 

organização dos fatos bem trabalhada na formação do projeto de sentido no texto, a 

coerência textual; todos esses fatores em conformidade com o aquilo que o tema 

sugere para o aluno escrever.  

A mobilização do projeto textual, da argumentação e da coerência no 

desenvolvimento de todo o texto acima conferem qualidade para os moldes avaliativos 

exigidos pela banca do ENEM. Sendo assim, devemos reconhecer a importância em 

estar analisando profundamente os aspectos avaliados por essa competência, haja 

vista que ela é uma das, senão a mais importante de todas pelos seus aspectos 

constitutivos.  



70 

 

Vale, também, pontuar a importância pela qual temos que analisar, explicar e 

trabalhar com textos excelentes como os dos participantes 1 e 2 para que produções 

como a deles sirvam de objeto de pesquisa aos professores de Língua Portuguesa, 

além de modelo e instrução aos estudantes que querem alcançar níveis de excelência 

numa das competências mais formidáveis do ENEM, a competência 3. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho explicitado nos oportunizou conhecermos um contexto adequado 

que precisa ser inserido, efetivamente, nas práticas de ensino da Língua Portuguesa: 

o trabalho com o texto em sala de aula. Infelizmente, ainda temos encontrado na 

grande maioria das escolas a contínua exploração de frases isoladas, nomenclaturas, 

vícios da gramática normativa, deixando de lado a materialidade linguística, cognitiva 

e sociointeracional oferecidas pelo texto, seja verbal ou oral.  

Concluímos, portanto, que se faz necessária a exploração de pesquisas que 

tenham importância em descobrir maneiras atrativas de conhecer o ensino de 

produção textual, com funções plausíveis e interessantes para estudantes e 

pesquisadores. Dessa maneira, acreditamos no processo investigativo, no qual se 

insere o texto como elemento da linguagem importantíssimo, talvez o mais, para o 

currículo escolar. 

Contudo, infelizmente, ainda prevalece a noção de “assujeitamento”, abordada 

por Sírio Possenti (1993), ou seja, o indivíduo (aluno) não é o dono de sua vontade, 

sendo que sua consciência, se existir, só pode ser produzida do meio e ele não pode 

saber nem o que faz e nem o que diz.  

Muitas dessas condições tem a ver com o grande número de estudantes que 

ainda não conseguem desenvolver o seu raciocínio, por meio da escrita. As redações 

avaliadas nos últimos anos pelas bancas de correção do Exame Nacional do Ensino 

Médio apontam muitos problemas, consequentemente muitas notas zeradas, 

justamente por conta de várias lacunas deixadas na vida estudantil de vários 

brasileiros. 

Dessa maneira, é viável uma mudança quanto à postura dos professores de 

língua materna quando se diz respeito aos espaços, em sala de aula, destinados ao 

trabalho com a opinião do aluno.  

Nota-se, muitas vezes, uma certa relutância em escrever textos, justamente, 

pela falta de prática e de rotina. O mero ensino de gramática não é suficiente, além 

da ausência de estratégias de leitura (pré-requisito para uma boa escrita), o que 

contribui para o afastamento dos alunos na hora de escrever uma redação, por 

exemplo.  

Nesse sentido, escrever uma redação, tal como um texto dissertativo-

argumentativo, passa, antes de sua concretização, por esferas menos complexas – 
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gêneros primários, do cotidiano –, como propôs a ideia de Bakhtin (2003), com relação 

às esferas, na obra Estética da Criação Verbal, para a formulação de ideias mais 

profundas: elaboração de tese, tópicos frasais, argumentação e proposta de 

intervenção social, em outras palavras, um projeto textual excelente.  

Pensando nisso, é importantíssimo o trabalho investigativo dentro da 

perspectiva textual. Avaliar, analisar, descrever, entre outras ações verbais, que 

denotem caminhos que foram e serão traçados, com o objetivo de transformar e de 

melhorar o trabalho com texto nas aulas de Língua Portuguesa, é de extrema valia. 

Assim, podemos transformar em realidade o progresso na competência leitora 

e textual dos estudantes brasileiros, amenizando e dando um fim aos diversos 

problemas enfrentados por eles, quando estão diante da escrita de um texto, como o 

sugerido pelo ENEM.  

Diante disso, trouxemos como objetivo geral da pesquisa a análise de redações 

de estudantes que fizeram o ENEM, em 2019, no que diz respeito à competência 

linguística que aborda a construção do projeto textual e o sentido (coerência) de um 

texto dissertativo argumentativo. 

No percurso, não houve tantos problemas com as escolhas dos textos dos 

participantes, visto que estava em domínio público e, por isso, facilitou a nossa 

seleção. Em relação aos textos escolhidos, os participantes tiraram a nota máxima na 

avaliação da banca de corretores, então conheciam os caminhos para a construção 

do gênero dissertativo argumentativo da estrutura do texto. 

A exemplo, as boas formações relacionadas a fatores de coerência e projeto 

de texto puderam ser descritas, implicando uma amostra de como foi desenvolvido o 

ensino desse gênero textual no contexto de aplicação do ENEM.  

Pudemos concluir que, assim como afirma Marcuschi (2012, p. 30), “o texto 

forma uma rede em várias dimensões e se dá como um complexo processo de 

mapeamento cognitivo de fatores a serem considerados na sua produção”. É por isso 

que reafirmamos que é preciso uma ênfase de uma linguística aplicada ao texto – a 

Linguística Textual, no caso, dá conta desse processo – por acreditarmos no 

verdadeiro sentido por parte de todo o corpo da escola que essa proposta contempla.  

Esperamos que os resultados deste trabalho possam contribuir e ser uma boa 

ferramenta de pesquisa para os profissionais da Língua Portuguesa. Precisamos estar 

mais engajados com uma visão interacionista da linguagem, a qual vê o texto como 
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um caminho mais atrativo, completo e dinâmico a ser analisado e ensinado em 

contextos acadêmicos e escolares. 

Outrossim, a escrita do gênero dissertativo argumentativo nos moldes 

apresentados pelo Manual de Redação (BRASIL, 2019a) é extremamente valiosa para 

a análise, tanto em termos de ensino quanto em termos teóricos. Os professores de 

Língua Portuguesa deveriam estar pautados e conhecer esses materiais 

disponibilizados pelo INEP, pois orientam perfeitamente, além de facilitarem a 

aprendizagem dos alunos no processo de escrita. 

Por fim, a Linguística Textual, mesmo chegando tardiamente aos estudos aqui 

no Brasil, mostra-se primordialmente essencial. Aliás, como já destacamos, o ensino 

do texto dissertativo argumentativo perpassa-a, pois, por meio das teorias de texto, 

conseguimos construir um processo de aprendizagem que ultrapasse os limites 

frasais, dos quais as gramáticas da língua nem sempre dão conta. Diferentemente, a 

Linguística Textual interessa-se pelo texto, que se situa numa instância que está 

acima da frase, abrangendo diversos campos como semântica, pragmática, estilística, 

filosofia da linguagem, sintaxe, fonética e tantos outros que acrescentam ao campo 

das ciências da linguagem. 
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