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ARGUMENTAÇÃO E POLIFONIA: FERRAMENTAS 
PARA O RESGATE DOS SENTIDOS DA PROPOSTA DE 

REDAÇÃO DO ENEM 
 

ARGUMENTATION AND POLYPHONY: TOOLS FOR THE 
RESCUE OF THE MEANINGS OF THE ENEM’S WRITING 

PROPOSAL 
 

Cristiane Dall' Cortivo Lebler1 
Lauro Gomes2 

 
RESUMO: O Exame Nacional do Ensino Médio tornou-se um importante meio de 
ingresso e permanência no ensino superior, seja pelo fato de os resultados consistirem 
critério de ingresso em diversas IES, seja pelo fato de ser adotado como parâmetro para 
concessão de bolsas de estudos e de financiamento estudantil. Nesse cenário, a nota 
obtida na prova de redação do Exame pode ser decisiva no pleito a uma vaga em uma 
universidade. Em vista disso, este artigo tem como objetivo apresentar a Teoria da 
Argumentação na Língua, desenvolvida por Oswald Ducrot e colaboradores, como 
ferramenta para compreensão da proposta de redação do Enem, especificamente da 
proposta de redação da segunda aplicação da prova do Enem realizada no ano de 2015.  
 
Palavras chave: redação, Exame Nacional do Ensino Médio, leitura e compreensão, 
argumentação. 

 
ABSTRACT: The National High School Exam has become an important way of entry and 
permanence in the higher education, either for the fact of the results to consist in 
entrance criterion in several HEIs, or for the fact of being adopted as criterion for 
scholarships and student financing concessions. In this context, the grade obtained in 
the writing test of the Exam can be decisive to reach a vacancy at a university. Therefore, 
this article aims to present the Theory of Argumentation within Language, developed by 
Oswald Ducrot and collaborators, as tool for comprehension of the Enem’s writing 
proposal, specifically of the writing proposal of the second application of test realized in 
the year of 2015.  
 
Keywords: writing, National High School Exam, reading and comprehension, 
argumentation. 
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Introdução3 
 
Dados do Ministério da Educação apontam que, em 2016, 9.276.328 

candidatos inscreveram-se para realizar o Exame Nacional do Ensino 
Médio, número inferior apenas àquele do ano de 2014, quando 9.490.952 
pessoas realizaram a prova (BRASIL, 2016a). O crescente interesse pelo 
exame deve-se, especialmente, ao fato de a prova constituir-se por uma das 
principais formas de ingresso no ensino público superior. Além disso, a 
adoção do exame como parâmetro para a concessão de bolsas de estudo, 
como o Prouni, e de financiamento estudantil, como o FIES, são fatores que 
não podem ser negligenciados como indicadores responsáveis pela alta 
procura pelo Exame.  

Para o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), a principal finalidade do Enem é avaliar o 
desempenho escolar e acadêmico dos candidatos ao final do ensino médio. 
Dados obtidos através da aplicação da prova são fundamentais para avaliar 
a qualidade do ensino médio no país, além de servirem como parâmetros 
para a promoção de ações pelos órgãos públicos que gerenciam a educação 
brasileira, como a implementação de políticas públicas para a educação e o 
desenvolvimento de estudos que visem ao aprimoramento dos currículos do 
ensino médio. Não só de interesse público, o desempenho individual no 
Exame pode servir também como parâmetro para autoavaliação do 
candidato, com vistas à continuidade da sua formação e à sua inserção no 
mercado de trabalho (BRASIL, 2016b). 

A prova do Enem toma como base documentos que norteiam os 
princípios e a organização do ensino básico brasileiro, em especial aqueles 
atinentes ao ensino médio: a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), as Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio, a Reforma do Ensino Médio, os textos que organizam 
sua estrutura curricular em Áreas do Conhecimento, além das Matrizes 
Curriculares de Referência para o SAEB. O resultado dessa combinação de 
diretrizes é uma prova organizada em quatro áreas do conhecimento 
(Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 
Tecnologias) e uma redação, um dos pontos cruciais do Exame. 

O sucesso nesse último quesito depende do atendimento à proposta 
de redação, que envolve, entre outros aspectos, o domínio da norma padrão 
da língua portuguesa, o conhecimento da organização de um texto 
dissertativo-argumentativo, a elaboração de uma proposta de intervenção 
baseada nos direitos humanos, além da compreensão do tema proposto e de 
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seus "textos motivadores", o que requer uma habilidade de leitura e de 
escrita altamente desenvolvida. Justamente por terem a função de auxiliar 
na avaliação de desempenhos em leitura e escrita, os textos que constituem 
a proposta de redação têm por objetivo não apenas motivar o participante a 
escrever seu texto, mas também fornecer subsídios linguísticos para uma 
avaliação − o mais precisa possível − dos sentidos construídos pelo 
participante em sua redação. 

É com foco no aspecto relativo ao resgate de sentidos − próprio da 
atividade de leitura − que este artigo será desenvolvido, centrado no 
objetivo de apresentar a Teoria da Argumentação na Língua (ANL) como 
uma importante e qualificada ferramenta para a compreensão de textos de 
um modo geral, especificamente aplicada, neste caso, às atividades de 
leitura e de compreensão da proposta de redação da segunda aplicação da 
prova do Enem, realizada no ano de 2015, quando foi apresentado o tema O 
histórico desafio de se valorizar o professor.  

Desenvolvida a partir dos pressupostos teóricos da linguística 
saussuriana, por Jean-Claude Anscombre e Oswald Ducrot e, atualmente, 
por Ducrot e Marion Carel, a ANL é uma teoria que visa a explicar o sentido 
construído no discurso a partir das relações estabelecidas entre os 
enunciados, de acordo com o posicionamento de um locutor. Não se trata 
de estudar os mecanismos persuasivos necessários para o convencimento, 
mas, sim, de estudar os mecanismos linguísticos responsáveis pela 
construção semântica do discurso. 

Como percurso, apresentaremos, inicialmente, dados relativos à 
prova de redação do Enem, com foco na competência que avalia a 
compreensão da proposta; em um segundo momento, apresentaremos os 
conceitos básicos da ANL necessários à análise da proposta. Por fim, 
faremos uma síntese a partir dos resultados obtidos, com vistas a elaborar 
possíveis caminhos para a discussão do tema e, consequentemente, para o 
desenvolvimento do texto pelo candidato. 

 
A prova do Enem e sua redação 

 
De acordo com o Relatório Pedagógico do Enem 2011-2012, o 

Exame Nacional do Ensino Médio foi criado com o objetivo de aferir se o 
candidato, quando da conclusão do Ensino Médio, apresenta “domínio dos 
princípios científicos e tecnológicos que embasam a produção moderna, 
conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, bem como 
conhecimentos de ciências humanas necessários ao exercício da cidadania” 
(BRASIL, 2015, p. 61). Dentre os conhecimentos avaliados pelo Exame − em 
consonância com princípios educacionais que tornaram o Enem uma das 
avaliações externas brasileiras mais reconhecidas pela comunidade 
acadêmica − está a capacidade de redigir um texto a respeito de um tema 
determinado em modalidade escrita formal da língua – ou seja, de produzir 
a famigerada redação. 
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Segundo o Inep, o número de candidatos que obtiveram nota zero 
no Exame chegou a 136.642 em 2011 e a 141.407 em 2012. Dados divulgados 
pela imprensa4 no início de 2016 dão conta de que, no ano de 2015, mais de 
53 mil candidatos obtiveram esse desempenho, em oposição aos 529.374 
participantes que tiraram nota zero no ano de 2014, quando foram incluídos 
nesse dado os candidatos que deixaram a folha de resposta em branco. 
Várias são as razões para se atribuir nota zero a uma redação da prova do 
Enem: desrespeito aos direitos humanos, número de linhas insuficiente, 
inclusão de linguagem não verbal como parte da redação, cópia de trechos 
dos textos motivadores, fuga ao tema, desrespeito à tipologia textual 
solicitada, entre outras. Abaixo, são apresentadas duas tabelas que ilustram 
esses dados em relação aos anos de 2011 e de 2012: 

 
Tabela 1: Quantidade (n) e distribuição percentual (%) de participantes do Enem 

que obtiveram nota zero na redação, segundo os motivos para atribuição dessa 
pontuação – Brasil – 2011 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 73). 

 
Tabela 2: Quantidade (n) e distribuição percentual (%) de participantes do Enem 

que obtiveram nota zero na redação, segundo os motivos para atribuição dessa 
pontuação – Brasil – 2012 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 78). 

 
A prova de redação do Enem apresenta características bastante 

conhecidas por estudantes e por professores: ela exige que o candidato 
produza um texto em prosa, atendendo ao que pressupõe a tipologia 
                                                           
4 Fonte: http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/11/enem-mais-de-53-mil-candidatos-tiraram-
nota-zero-na-redacao.htm. 
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dissertativo-argumentativa (defesa de uma tese apoiada em argumentos 
consistentes) sobre um tema de ordem política, social, científica ou cultural 
(BRASIL, 2016c). A avaliação das redações se dá a partir de cinco 
dimensões, denominadas competências, às quais são atribuídos seis níveis 
de desempenho, escalonados entre zero e duzentos pontos: 

 
Competência 1 − Demonstrar domínio da modalidade escrita 
formal da língua portuguesa; 
Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o 
tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-
argumentativo em prosa; 
Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista; 
Competência 4 − Demonstrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da argumentação; 
Competência 5 − Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

 
A qualidade das propostas de redação e dos níveis de desempenho 

utilizados na aferição de cada uma dessas cinco competências avaliadas na 
redação do Enem é, sem dúvida, um dos aspectos responsáveis pela 
credibilidade que se tem dado ao Exame, atualmente, no Brasil. 
Gostaríamos de salientar, no entanto, de acordo com a proposta de Gomes 
(2014, p. 86-94), a possibilidade de se unir as competências 2 e 3 em uma 
única competência destinada à avaliação conjunta da leitura e da produção 
do texto dissertativo-argumentativo. Ao se examinar a competência 3, com 
base numa semântica linguística, por exemplo, evidencia-se a necessidade 
de integrá-la à competência 2, inclusive para que se evitem possíveis 
discrepâncias na avaliação desses desempenhos que envolvem mais 
diretamente a intuição e as crenças do examinador.         

Apesar disso − e considerando o objetivo proposto para este 
trabalho −, revelaremos especial interesse pela competência 2, que avalia a 
capacidade de compreensão da proposta por parte do candidato além do 
desenvolvimento do tema por meio de conceitos das diversas áreas do 
conhecimento em um texto que atenda à tipologia dissertativo-
argumentativa. Trata-se de demonstrar não apenas a capacidade de expor 
acerca do tema em questão, mas também de defender um ponto de vista 
sobre o núcleo das ideias a partir das quais a tese deverá se organizar. É 
nesse ponto que intervém a adequada compreensão do tema, bem como da 
sua delimitação a partir dos textos motivadores.  

A pontuação atribuída a partir da competência 2 está organizada de 
acordo com os níveis apresentados na tabela abaixo, podendo totalizar 
duzentos pontos ou nota zero, resultado da fuga ao tema ou do não 
atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa, como ilustra a tabela 
abaixo: 
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Tabela 3: Níveis de desempenho utilizados para avaliar a competência 2 na 

redação do Enem 2016 

 
Fonte: Brasil (2016c, p. 20). 

 
Para que a redação seja desenvolvida de modo a atender 

satisfatoriamente essa competência, dois importantes aspectos devem ser 
observados: o domínio da tipologia solicitada e o desenvolvimento do tema. 
Neste trabalho, não abordaremos a estrutura tipológica dissertativo-
argumentativa, pois nossa ênfase será em relação à questão temática. Para 
nós, é notório que o desenvolvimento do tema a partir de uma 
argumentação consistente, tal como estabelece o nível mais alto de 
pontuação da tabela, requer do candidato reflexão acerca das questões 
contemporâneas, estas relacionadas aos conhecimentos adquiridos ao longo 
da formação escolar e acadêmica do estudante por intermédio da 
mobilização de seu repertório sociocultural, de modo a desenvolver 
consistentemente sua argumentação dentro dos padrões composicionais de 
texto dissertativo-argumentativo. Entretanto, para que haja 
desenvolvimento satisfatório do tema, é necessário que este seja 
adequadamente compreendido, especialmente considerando os "textos 
motivadores" apresentados na proposta. Tal orientação sobre o recorte 
acerca do tema é apresentada na Cartilha do Participante, editada pelo Inep 
(BRASIL 2016c). 

Na parte inferior da tabela 3, estão descritos os níveis que dão conta 
do tangenciamento e da fuga ao tema. De acordo com a Cartilha do 
Participante (BRASIL, 2016c), tangenciar o tema significa apresentar um 
enfoque parcial da proposta a partir de um ponto passível de ser abordado 
dentro de um assunto mais amplo ao qual o tema está vinculado, sem 
observar os limites propostos para o eixo de discussão, elaborados a partir 
do enunciado do tema e dos textos motivadores. Já o segundo – a fuga ao 
tema – configura-se quando nem o tema nem o assunto mais amplo 
relacionado ao tema são desenvolvidos pelo candidato. No ano de 2013, 
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quando o tema da redação foi os efeitos da implantação da Lei Seca no 
Brasil, redações que se limitaram a discutir a Lei Seca sem considerar os 
seus efeitos, ou que tenham abordado apenas a relação entre ingestão de 
álcool e direção foram consideradas como tangentes ao tema; já aquelas que 
receberam a rubrica de fuga ao tema trataram tão somente do problema da 
segurança no trânsito ou da ingestão de álcool, sem relacioná-la à Lei Seca. 
Outro exemplo: no ano de 2015, quando o tema foi a persistência da 
violência contra a mulher na sociedade brasileira, configuraram-se como 
tangenciamento ao tema redações que trataram somente de assuntos a ele 
correlacionados, como a discussão de leis, a exemplo da Lei Maria da Penha, 
sem considerar a persistência da violência contra as mulheres; já como fuga 
ao tema foram classificadas redações que trataram da violência de um modo 
geral, sem relacioná-la ao recorte proposto, ou que abordaram a violência 
contra as mulheres em outros países (BRASIL, 2016c). 

Tendo em vista a importância da compreensão adequada do 
enunciado-tema da proposta, bem como o recorte apresentado pelos 
chamados textos motivadores – que dão as direções a partir das quais a 
redação deverá ser desenvolvida –, consideramos a Teoria da Argumentação 
na Língua uma importante ferramenta para a compreensão da proposta, 
pelo fato de se tratar de uma teoria que analisa o sentido como algo 
vinculado à língua, ou seja, o sentido, segundo essa abordagem, constrói-se 
na inter-relação dos termos, em um discurso. São os enunciados – em seus 
aspectos linguístico e enunciativo – os responsáveis pela construção do 
sentido dos nossos discursos. Assim, apresentamos, a seguir, alguns 
conceitos que serão necessários na análise. 

 
A Teoria dos Blocos Semânticos 

 
A teoria que fundamenta nosso trabalho é a Teoria dos Blocos 

Semânticos (TBS), fase atual da Teoria da Argumentação na Língua (ANL), 
de autoria de Oswald Ducrot e colaboradores. Em elaboração há quase 30 
anos, a ANL tem-se preocupado, desde sua origem, em dar conta do estudo 
semântico da língua. Isso a insere no quadro da semântica linguística, 
trazendo a ideia de um estudo do sentido contido na língua em uso, sentido 
esse que é puramente argumentativo e que fundamenta a tese que constitui 
o centro da investigação: a de que a argumentação está na língua. 

Em sua investigação, Ducrot (1987a) coloca a sua concepção de 
semântica como uma semântica sintagmática, aquela que calcula o sentido 
do enunciado levando em consideração a relação entre as palavras que o 
compõem, e não apenas isso, mas também o fato de ser produto de uma 
enunciação. Esse tipo de estudo semântico opõe-se a outros por considerar, 
primeiramente, as palavras que constituem o enunciado umas em relação às 
outras, não de forma matemática, como uma soma de seus significados, mas 
como uma combinação de palavras escolhidas por um locutor que, dessa 
forma, constrói um sentido particular tendo em vista a posição que deseja 
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expressar diante de determinado fato. Assim, o objetivo é prever regras que 
permitam presumir o valor dos enunciados de forma global. “O que 
caracteriza a semântica sintagmática é dar-se ela por tarefa prever a 
significação dos enunciados, e não descrever o sentido das palavras” 
(DUCROT, 1987a, p. 49). 

Para Ducrot (1987a), a descrição de uma língua deve conter um 
caráter sistemático. Esse princípio, herdado de Saussure, está na base da 
construção de sua teoria, uma vez que, segundo essa perspectiva, nada é 
visto de forma isolada, incluindo aí os conceitos de língua e fala: é a ligação 
entre língua e discurso − constitutiva do centro de investigação − que se 
deseja explicar. Nesse caso, a semântica linguística funciona como um guia 
de leitura, já que reconstrói as instruções, dadas pela própria significação 
das entidades abstratas − palavras, frases e textos − para a compreensão do 
sentido das entidades concretas, a saber: os enunciados e os discursos. 

Um dos aspectos mais importantes a serem considerados em 
relação à abordagem da semântica linguística diz respeito à negação de um 
aspecto objetivo na linguagem. Para Ducrot (1990), a língua não dá acesso 
direto à realidade, mas faz desta última um debate entre interlocutores, a 
respeito da qual constroem sentido, ou seja, argumentam. Segundo o autor, 
a língua não apresenta senão os aspectos subjetivo e intersubjetivo: ao 
pronunciar uma frase como Faz bom tempo, o locutor expressa, ao mesmo 
tempo, sua satisfação em relação à condição climática – o que revela o 
aspecto subjetivo – e realiza um convite ao seu interlocutor para que façam 
um passeio, por exemplo – o que revela o aspecto intersubjetivo. A 
argumentação inscrita na língua determina as continuações possíveis para o 
enunciado, orientando o alocutário para que resgate o sentido pretendido 
pelo locutor. Assim, não há a possibilidade de os discursos expressarem 
pontos de vista que possam ser considerados certos ou errados, verdadeiros 
ou falsos, pois sempre serão posicionamentos de um locutor em relação 
àquilo que toma como tema de seu discurso. 

A Teoria dos Blocos Semânticos, segundo Carel e Ducrot (2005), 
consiste em uma aplicação dos pressupostos da linguística saussuriana à 
semântica argumentativa, especialmente por conservar, de forma 
inquestionável, a noção de relação: se para Saussure o signo linguístico 
adquiria seu valor apenas na relação com os demais signos, na TBS são os 
segmentos de discurso que têm seu sentido definido no uso e na relação que 
estabelecem com os demais. Dito de outro modo, o sentido de uma entidade 
se baseia na argumentação e diz respeito às possibilidades de discursos 
argumentativos passíveis de serem encadeados a partir dela. 

Tendo em vista que o sentido se constrói apenas na língua em uso, 
ou seja, na concatenação entre duas frases articuladas por um conector, e 
por se tratar de um estudo semântico, Ducrot e Carel (2008) tomam o 
enunciado como unidade mínima de observação. Tal enunciado é 
constituído pela relação entre dois segmentos, os quais são denominados 
pelo autores de suporte e aporte, relação esta estabelecida por meio de um 
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conector. Esses elementos juntos formam aquilo que teoricamente é 
chamado encadeamento argumentativo, representado por X CON Y.  

Os encadeamentos argumentativos formados por X CON Y 
constituem uma argumentação, construída com o objetivo de traduzir, de 
forma sintética e metodológica, a argumentação. Tais encadeamentos 
argumentativos podem ser de dois tipos: normativos e transgressivos. Os 
normativos são aqueles cujo conector que relaciona suporte e aporte é do tipo 
donc = portanto (ou, abreviado, DC); trata-se de uma espécie de condensação 
do sentido de todas as palavras e expressões que expressam tal relação. 
Observemos os enunciados a seguir:  

 
(1)  João é inteligente, portanto resolverá o problema.  
(2)  Tendo em vista que João é inteligente, é certo que resolverá o 

problema.  
(3)  Se João é inteligente, então resolverá o problema.  
 
Os enunciados (1), (2) e (3) apresentam, como resultante da relação 

entre os segmentos, a mesma interdependência semântica, e a partir desses 
usos é feita a abstração representada por donc, resultando no aspecto 
argumentativo normativo INTELIGENTE DC CAPAZ. Da mesma forma ocorre 
com os encadeamentos transgressivos. A partir da observação de enunciados 
como  

 
(4)  João é inteligente, no entanto, não resolveu o problema.  
(5)  Mesmo sendo inteligente, João não conseguiu resolver o 

problema.  
(6)  Ainda que João seja inteligente não conseguirá resolver o 

problema,  
 
é possível afirmar que a relação estabelecida pelos conectores, 

nesses três enunciados, apresenta um sentido que pode ser representado 
pela palavra pourtant = no entanto (ou, abreviado, PT), resultando no aspecto 
argumentativo transgressivo INTELIGENTE PT NEG-CAPAZ. É importante 
ressaltar que as noções de norma e de transgressão não correspondem a 
ideias ou a conceitos psicológicos ou sociais; sua definição é linguística, ela 
encontra-se no interior das palavras. 

 
Análise da proposta de redação do Enem “O histórico desafio de se 
valorizar o professor” 

 
A proposta de redação que tomamos para análise compôs, 

juntamente com as questões objetivas acerca das quatro áreas do 
conhecimento acima mencionadas, a prova do Enem aplicada nos dias 01 e 
02 de dezembro de 2015 a pessoas privadas de liberdade e a candidatos de 
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cidades que tiveram problemas na primeira aplicação – é o caso de duas 
cidades de Santa Catarina, onde houve enchentes nas datas da primeira 
aplicação.  

Um dos motivos que nos levou a analisar a proposta de redação da 
segunda aplicação do Enem é o fato de ela ter tido pouca repercussão 
nacional, o que nos permite explorar o tema de uma forma mais inédita.  

A metodologia utilizada na análise − que vai ao encontro do que 
propõe Gomes (2014, p. 79-86) − consiste nos seguintes passos: 

a) Análise do enunciado global da proposta; 
b) Análise do enunciado-tema da proposta; 
c) Análise dos textos motivadores; 
d) Síntese e perspectivas de abordagem do tema com base na 
análise realizada. 
Como nosso objetivo é atingir não apenas pesquisadores da área, 

mas também professores do ensino básico e demais interessados na 
temática, optamos por realizar uma análise na qual a teoria forneça o 
embasamento para as observações realizadas, sem que, para isso, seja 
necessário transformar os discursos em aspectos e/ou em encadeamentos 
argumentativos. A intenção é comentar a proposta de redação a partir do 
olhar da Teoria da Argumentação na Língua. (Observe a proposta na Figura 
1, a seguir.) 

A proposta de redação do Enem que ora analisamos está organizada 
a partir de um enunciado, que dá as diretrizes necessárias ao candidato; de 
quatro textos motivadores, constituídos apenas por linguagem verbal ou 
por linguagem verbal e não verbal; de uma seção de instruções as quais não 
estão ligadas especificamente ao desenvolvimento do tema, pelo candidato, 
em sua redação. Iniciemos pelo enunciado global, o qual pede ao candidato 
que redija um texto de acordo com a tipologia dissertativo-argumentativa, 
respeitando a modalidade escrita formal da língua – ou seja, pede que 
empregue a norma padrão da língua portuguesa. A redação do texto deve 
levar em consideração dois aspectos: a leitura dos textos motivadores e o 
conhecimento construído ao longo da formação do estudante, isto é, o 
desenvolvimento do tema não deverá apenas se dar a partir dos 
conhecimentos individuais, mas deve levar em consideração também o 
recorte proposto pelos textos motivadores – razão pela qual a sua adequada 
leitura e compreensão são tão importantes para o desenvolvimento de um 
texto que atenda ao que pede a proposta. 
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Figura 1: Proposta de redação da prova do Enem – 2ª aplicação do ano de 
2015. 

 
Fonte: http://enem.inep.gov.br/gabaritos-e-cadernos-de-questoes.html. 

 



Lebler, C. D. C.; Gomes, L. Argumentação e polifonia: ferramentas para o resgate 
dos sentidos da proposta de redação do ENEM. Nonada: Letras em Revista, n. 28, 
vol. 1. Maio de 2017. pp. 262-280. 
 

273 273 

Além disso, o enunciado em análise solicita que o texto 
desenvolvido pelo aluno apresente uma proposta de intervenção a partir de 
ações que possam mitigar ou solucionar o problema em questão, desde que 
em acordo com os direitos humanos. Orientações acerca da organização da 
tipologia e de aspectos relacionados à macro e à microestrutura textual 
também são apresentadas. A respeito do enunciado em questão, cabe 
destacar que orientar o candidato a selecionar, organizar e relacionar, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de 
vista significa afirmar que há um conjunto de argumentos e fatos passíveis 
de serem usados; desse grupo, apenas alguns serão utilizados na 
argumentação – é o que se deduz a partir do sentido da palavra “selecionar”, 
já que nem tudo aquilo que pode ser afirmado acerca do tema deverá 
constar na construção do texto. Para que isso aconteça, é necessário que o 
autor da redação realize o recorte do tema e, a partir dele, construa seu 
ponto de vista. Ademais, é preciso atentar para o sentido de duas outras 
palavras apresentadas no enunciado em análise: organizar e relacionar. A 
primeira delas orienta o candidato a planejar o seu texto, ou seja, a 
apresentar os argumentos segundo uma determinada sequência que seja 
capaz de expressar seu posicionamento. Já a segunda palavra – relacionar – 
orienta o candidato a construir o seu texto de modo que o conjunto dos 
argumentos (apresentados linguisticamente em enunciados) constitua a 
unidade temática do texto. 

Analisemos, agora, o enunciado-tema: o histórico desafio de se 
valorizar o professor. Para uma adequada compreensão do tema, cumpre 
atentar para o sentido de cada uma das palavras lexicais que compõem o 
enunciado, bem como para sua relação, já que, segundo Ducrot (2002), 
apenas o discurso é doador de sentido. O assunto, ou seja, o recorte mais 
amplo apresentado pelo tema, é a valorização do professor. Entretanto, se o 
candidato se limitar a abordar o tema segundo esse espectro, poderá 
receber a rubrica de tangenciamento do tema, uma vez que este último não 
foi abordado de acordo com a especificidade proposta. Por outro lado, se 
abordar apenas o papel do professor, sua importância para a sociedade, 
poderá ter sua redação caracterizada como fuga ao tema, haja vista que não 
é esse o núcleo ao qual o assunto e o tema estão circunscritos. O recorte 
proposto pelo enunciado, além de abordar a valorização do professor, 
circunscreve uma perspectiva bastante específica: aquela que o considera 
como um histórico desafio. 

Para isso, é necessário considerar o sentido de ambas as palavras 
que constituem o sintagma nominal “histórico desafio”. A palavra “desafio”, 
nesse co-texto5, significa que a valorização do professor é um obstáculo 
difícil de se transpor, algo difícil de se conseguir. Por outro lado, a palavra 
                                                           
5 Entendemos por co-texto ou situação interna, conforme Ducrot (1990, p. 96), a imagem construída 
pelo enunciado. Em outras palavras, entenda-se por co-texto a situação criada pelo "mundo" 
intralinguístico e discursivo, a qual faz parte do próprio sentido do enunciado. 
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“histórico” significa que o evento que se vivencia no presente – a 
desvalorização do professor – já acontecia no passado do nosso país, ou 
seja, ele teve início em um momento anterior e se repete ao longo do tempo, 
até a contemporaneidade. A expressão “histórico desafio” materializa o 
aspecto valorização do professor: DIFICULDADE ANTIGA PT NEG-SOLUÇÃO. 
Portanto, a abordagem do tema se deve dar a partir desta perspectiva: a 
valorização do professor como um desafio atual e passado, na qual poderá 
sobressair-se o aspecto NEG-SER VALORIZADO NO PASSADO PT NEG-SER 

VALORIZADO NO PRESENTE. Entretanto, ainda que se chegue ao recorte 
proposto pelo enunciado-tema, ele continuará abrindo inúmeras 
possibilidades: tratar-se-ia da valorização intelectual? Da valorização 
financeira? Da valorização do trabalho do professor, enquanto aquele que 
participa da construção do conhecimento e da formação cidadã? O 
direcionamento, desta vez, é dado pelos textos motivadores. Vejamos cada 
um deles. 

 
Texto I 
A escolha profissional passava necessariamente pela ideia de frequentar um curso de 
qualidade, que dava uma excelente cultura geral e preparo adequado para exercer uma 
profissão que era reputada como digna e prestigiada, fosse ela exercida por homens ou 
por mulheres. A figura da mulher que lecionava era bem aceita e apontada às moças como 
exemplo de honestidade e ideal a ser seguido. O mesmo acontecia com o professor. A 
família tinha a figura da professora e do professor em grande consideração e estes 
detinham um prestígio social que estava em claro desacordo com a remuneração salarial 
percebida. Eles desfrutavam um prestígio advindo do saber, e não do poder aquisitivo.  

ALMEIDA, J. S. D. Mulher e educação: a paixão pelo possível. São Paulo: 
Unesp, 1998 (adaptado).  

 
O texto motivador I, retirado de uma obra que aborda o tema 

mulher e educação (vide fonte da citação), trata da escolha profissional 
tanto de homens quanto de mulheres em um momento passado – dada a 
escolha do tempo e do modo verbal: pretérito imperfeito do indicativo –, 
mas não passível de ser precisado, já que o texto não informa o período em 
que esses fatos aconteceram. O texto afirma que a escolha pela docência era 
considerada pela família como algo positivo, especialmente pelo que essa 
profissão representava. Além disso, aponta que os professores tinham 
prestígio social orientado para uma dupla valorização: aquela advinda do 
saber, que é afirmada, e aquela advinda da condição financeira, que é 
negada. Portanto, o texto motivador I afirma que a valorização financeira do 
professor é um desafio que remonta a um passado não muito recente, ou 
seja, o recorte acerca do histórico desafio de se valorizar o professor que 
esse texto propõe está ligado à questão da remuneração. Podemos afirmar 
que o aspecto materializado pelo excerto apresentado é VALORIZAÇÃO DO 

SABER PT NEG-VALORIZAÇÃO FINANCEIRA. 
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Texto II 

 
Disponível em: http://www.sinpro-rs.org.br. Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado). 

 
O Texto II, diferentemente do Texto I, apresenta uma combinação 

de linguagem verbal e não verbal. Analisemos, inicialmente, o enunciado Em 
educação não tem mágica, tem trabalho de professor. Esse discurso pode ser 
desdobrado em dois segmentos para análise: o primeiro deles − em educação 
não tem mágica − evoca polifonicamente o ponto de vista em educação tem 
mágica, atribuído a um enunciador E1, o qual não é assimilado a alguém 
específico – podemos inferir que seria o ponto de vista sobre o trabalho com 
educação sustentado pela sociedade de um modo geral (DUCROT, 1990). A 
segunda parte do enunciado visa a se opor não ao primeiro segmento, mas 
ao ponto de vista que ele evoca, visto que ambos poderiam ser relacionados 
pela expressão ao contrário.6 O segmento tem trabalho de professor não é 
contrário a em educação não tem mágica, e, inclusive, não ter mágica em 
educação orienta para o fato de que o trabalho seja feito por alguém 
competente. Como explicar, portanto, que ambos possam ser relacionados 
por ao contrário? Isso só é possível se opusermos o segundo segmento ao 
ponto de vista positivo evocado pelo primeiro. O recorte para o tema da 
redação proposto por esse texto diz respeito à valorização do trabalho 
enquanto realizado por um profissional capacitado e habilitado para 
desenvolvê-lo. Os aspectos materializados pelo discurso acima, 
relacionados ao tema proposto para a redação, são os recíprocos NEG-
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR DC NEG-VALORIZAÇÃO DO 

PROFESSOR e VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR DC VALORIZAÇÃO 

DO PROFESSOR. 
 

Texto III  
O estatuto social e econômico é a chave para o estudo dos professores e da sua profissão. 
Num olhar rápido, temos a impressão que a imagem social e a condição econômica dos 
professores se encontram num estado de grande degradação, sentimento que é confirmado 
                                                           
6 A respeito da análise polifônica da expressão “ao contrário”, ver Ducrot (1990). 
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por certos discursos das organizações sindicais emesmo das autoridades estatais. Mas, 
cada vez que a análise é mais fina, os resultados são menos concludentes e a profissão 
docente continua a revelar facetas atrativas. É evidente que há uma perda de prestígio, 
associada à alteração do papel tradicional dos professores no meio local: os professores 
do ensino primário já não são, ao lado dos párocos, os únicos agentes culturais nas 
aldeias e vilas da província; os professores do ensino secundário já não pertencem à elite 
social das cidades.  
NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In NÓVOA, A. (Ed.).O 

passado e o presente dos professores. Porto: Porto Editora, 1995 (adaptado). 
 
O Texto III, em seu primeiro enunciado, apresenta os dois aspectos 

que serão abordados em relação aos professores e à sua profissão: o estatuto 
social e econômico. O discurso organiza-se, basicamente, a partir de três 
pontos de vista: um primeiro, ao qual o locutor se opõe; um segundo, 
introduzido por mas, o qual o locutor sustenta; e um terceiro, com o qual o 
locutor concorda, mas que não se coloca como sua origem. Vejamos cada 
um deles com o objetivo de irmos ao encontro da delimitação para o tema 
da redação. 

O primeiro ponto de vista, aquele ao qual o locutor se opõe, aborda 
a situação de degradação e de desprestígio social em que se encontra a 
profissão docente. Podemos afirmar que o locutor se opõe a esse ponto de 
vista por dois motivos: inicialmente, ele usa a expressão num olhar rápido, que 
pode ter seu sentido descrito como uma análise feita às pressas, sem 
profundidade e, portanto, sem efeito comprobatório; em seguida, o locutor 
usa a expressão temos a impressão, da qual destacamos a palavra impressão, 
cujo sentido remete a algo que não é provado factualmente, ou seja, trata-se 
apenas de uma observação sem comprovação. A essas observações soma-se 
o fato de o locutor fazer seguir a esse primeiro enunciado a palavra mas, cuja 
função principal em um discurso é introduzir um ponto de vista oposto 
àquele apresentado em um momento anterior. Além da palavra mas, o 
enunciado que o segue apresenta um conteúdo semanticamente oposto 
àquele que evoca o primeiro ponto de vista, já que a profissão docente não é 
mais descrita como algo degradado, mas como algo que continua a revelar 
facetas atrativas.  

Por fim, o terceiro ponto de vista expresso não tem como origem o 
locutor, apesar de este último dar sua concordância a ele, o que pode ser 
observado pelo uso da expressão é evidente. Nesse último enunciado, o 
professor é apresentado como não sendo mais nem a referência cultural 
local nem como integrante da elite socioeconômica das cidades. Assinala-se, 
nesse texto, que, em lugar de ganhos, houve perdas para a docência: não há 
mais valorização do saber (o que afirmava o texto I) nem valorização 
financeira. O texto analisado materializa o aspecto NEG-VALORIZAÇÃO 

SOCIAL E ECONÔMICA DC NEG-VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR. 
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Texto IV 

 
 
Por fim, analisaremos o texto IV a fim de identificar qual recorte é 

proposto para o tema da redação. Nesse último texto, uma campanha do 
Sindicato dos Professores do Distrito Federal em homenagem ao Dia do 
Professor, há uma combinação de linguagem verbal e não verbal. A imagem 
traz dois professores e duas professoras empunhando objetos ligados às 
artes de um modo geral: um violão, um pincel, uma máquina fotográfica e 
uma máscara, que simbolizam, respectivamente, a música, as artes 
plásticas, a fotografia e o teatro. A orientação para a leitura dessa imagem é 
dada pelo enunciado apresentado logo abaixo: #sou professor e muito+; sou 
professora e muito+. Uma homenagem aos mestres que sempre vão além. "Ser 
professor(a) e muito mais e sempre ir além", por um lado, valoriza os 
profissionais que buscam outras formas de ensino que não apenas a 
tradicional; entretanto, por outro lado, dá a entender que ser apenas 
professor não basta, é necessário usar outros recursos para atingir seus 
objetivos. Nesse sentido, o texto IV aponta para a valorização do trabalho 
do professor que, no seu cotidiano profissional, lança mão de outros 
recursos, como os apresentados nas ilustrações. O aspecto argumentativo 
que esse texto materializa a partir do tema proposto para a redação é 
NECESSIDADE DE USO DE RECURSOS ESPECIAIS PARA O ENSINO DC NEG-
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR. 

Analisados de acordo com o pressuposto da ANL, cada um dos 
textos motivadores apresentou um ponto de vista acerca da profissão 
docente, revelando uma argumentação, especialmente em relação ao tipo de 
valorização que se espera para os professores. Vejamos, em síntese, cada um 
dos aspectos evocados tanto pela proposta quanto pelos textos 
motivadores: 

a) Aspectos materializados pela proposta de redação, que deverão 
ser desenvolvidos pelo candidato, que exprimem o tema: 
 Valorização do professor: DIFICULDADE ANTIGA PT NEG-
SOLUÇÃO  
 NEG-SER VALORIZADO NO PASSADO PT NEG-SER 
VALORIZADO NO PRESENTE 
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b) Aspectos materializados pelos textos I, II, III e IV, os quais 
orientam o sentido proposto para a palavra “valorização”, vista 
como um desafio histórico: 
Texto I: VALORIZAÇÃO DO SABER PT NEG-VALORIZAÇÃO 

FINANCEIRA 
Texto II: NEG-VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO 

PROFESSOR DC NEG-VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR e 
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR DC 
VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

Texto III: NEG-VALORIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DC 
NEG-VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

Texto IV: NECESSIDADE DE USO DE RECURSOS ESPECIAIS 
PARA O ENSINO DC NEG-VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

De acordo com os aspectos materializados pelos textos 
motivadores, as possíveis abordagens a respeito do tema “o histórico 
desafio de se valorizar o professor” poderiam versar sobre a perda do 
prestígio social ao longo dos anos, sobre a desvalorização financeira da 
profissão, que não está restrita apenas à contemporaneidade, além da 
necessidade de aliar, na atualidade, diferentes recursos à docência, como 
forma de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atraente para o 
estudante. Essa análise das possibilidades de abordagem – ou, em termos 
teóricos da ANL, das continuações possíveis ao tema proposto – funciona 
como um primeiro passo para a produção do texto dissertativo-
argumentativo, já que esta deverá contemplar outros aspectos, esses 
advindos dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação do 
estudante. 

 
Reflexões finais 

 
Este artigo teve como objetivo apresentar a Teoria da 

Argumentação na Língua, em sua fase atual, a Teoria dos Blocos 
Semânticos, como um guia de leitura da proposta de redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio, aplicada, neste caso, especificamente, à prova 
de redação do ano de 2015, cujo tema foi “O histórico desafio de se 
valorizar o professor”. A justificativa para a escolha desse referencial 
teórico deve-se ao fato de a ANL ter como pressuposto fundamental que são 
as palavras que orientam a construção do sentido nos nossos discursos, ou 
seja, que a argumentação está contida na língua. 

Nossos resultados mostraram que uma adequada compreensão do 
tema da proposta de redação do Enem deve levar em consideração dois 
elementos apresentados: o enunciado-tema da proposta e os seus 
respectivos textos motivadores. Para que o candidato não incorra na 
rubrica de fuga ou de tangenciamento ao tema, é fundamental que a 
orientação semântica dada por ambos os componentes seja resgatada pelo 
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candidato, para que este faça uma adequada leitura do tema proposto e, a 
partir dessa leitura, elabore seu texto. 

Gostaríamos de salientar que o trabalho que apresentamos não 
dispensa, de modo algum, os conhecimentos linguísticos e extralinguísticos 
necessários à construção de um bom texto, com argumentação consistente, 
através do qual o candidato defenda seu ponto de vista. Entretanto, 
consideramos que a compreensão da proposta é um passo anterior a ser 
dado em relação à redação do texto propriamente dita.  
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