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PREFÁCIO

Ao estabelecermos a importância da voz do escritor e a 
autoridade da percepção pessoal, aprendemos a dar peso 

ao que o aluno quer dizer, a ser paciente com o processo 
complexo da escrita, a oferecer simpáticos conselhos sobre 

como fazer em vez de o que não fazer, e a ajudar o aluno a 
descobrir motivações pessoais para aprender a escrever.

(BAZERMAN, 2006, p. 36)

“Sobre o que escrever” e o “que não fazer” em trabalhos de 
redação são questões que por muito tempo me inquietaram como es-
tudante e profissional nos diversos níveis de letramentos os quais tive 
a oportunidade de experienciar – e talvez tenham também inquieta-
do muitos que estejam agora lendo este prefácio. No entanto, “como 
fazer” sempre foi a questão sobressalente diante de muitos desafios 
de escrita. Nem sempre havia respostas; quando havia, outras tantas 
questões surgiam.

De fato, “como fazer”, seja para aprender, seja para ensinar, é o 
desafio dos desafios nos processos de letramento, pois implica a im-
prescindível relação teoria e prática. No caso da linguagem, conheci-
mento teórico sem articulação com práticas discursivas e sociais pode 
parecer pouco relevante para enfrentar os desafios do mundo letrado; 
por outro lado, uma prática sem embasamento teórico está fadada a 
resultados pouco consistentes nas interações que demandam a tecno-
logia da escrita. Estabelecer relações é, portanto, a palavra-chave no 
trabalho de produção textual.

Por conta dessas inquietações e reflexões sobre alternativas 
para o ensino da escrita, com muita alegria e honra acolhi o convite 
para prefaciar o livro PRODUÇÃO TEXTUAL NA TEORIA E NA PRÁTICA: 
OS CAMINHOS DA AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO e, assim, ter o privilégio 



de estar entre os primeiros leitores dos textos reunidos nessa obra que 
traz valiosas contribuições para os processos de letramento, ao foca-
lizar aspectos extremamente importantes para o trabalho pedagógico. 
Os capítulos que compõem essa obra nos convidam a refletir sobre 
os textos dos alunos como espaços de interação autor e leitor, sobre 
a importância dos critérios de avaliação usados pelo professor, sobre 
metodologias e ferramentas de interação do professor com o aluno 
durante o processo de produção textual.

De base enunciativa, a obra, organizada em três partes, inicia 
com os capítulos que focalizam a prática da escrita e o autor dos 
textos, estes como “respostas” a uma demanda ou como “tentativas 
de resolver problemas” em algum contexto social. O primeiro capí-
tulo nos desafia a refletir sobre a concepção de interlocutores das 
práticas sociais de linguagem. Quem são os interlocutores dos textos 
que os alunos produzem em situações de ensino e aprendizagem? 
A que e a quem os alunos respondem ao escreverem seus textos? A 
necessária desconstrução do potencial artificialidade da escrita por 
vezes existente na escola possibilita um redimensionamento da posi-
ção retórica do professor e do aluno e enfatiza a necessidade de um 
trabalho com a escrita como prática social e autoral.

Mas como reconhecer a autoria no texto do aluno? A partir de 
conceitos bakhtinianos, a obra nos brinda com um capítulo que, além 
de mostrar como a autoria se manifesta nos enunciados, descreve e 
explica manifestações de autoria ao comparar textos produzidos em 
situação de vestibular para o ingresso em uma universidade pública 
que utiliza o “investimento autoral” como um dos critérios de avaliação 
em sua prova de redação.  

Outro espaço de escrita contemplado na obra é o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), atualmente utilizado por grande parte das 
instituições brasileiras para selecionar candidatos ao ensino superior. 
No capítulo em que são analisados excertos de pareceres presentes 



na Cartilha do Participante do Enem 2020, são apresentadas reflexões 
a respeito de projeto de texto, evidenciando a importância de o candi-
dato não só selecionar adequadamente “o que abordar”, mas também 
planejar “como expor” seus pontos de vista. Assim, o planejamento 
textual é abordado como um índice de autoria na “redação do Enem”, 
a qual, no referido capítulo, é considerada um gênero discursivo por 
seguir um padrão exigido pelo órgão responsável pelo exame. 

As circunstâncias de produção durante uma prova em proces-
sos seletivos são extremamente desafiadoras para qualquer produtor 
de texto. O período limitado de tempo, a impossibilidade de acessar 
outras fontes de informações para construção de argumentos, a au-
sência de feedback de um professor que oriente a reescrita, dentre 
outros fatores, aumentam significativamente a necessidade da revisão 
e da autoavaliação, assunto abordado em outro capítulo da primeira 
parte da obra. Como exercícios que contribuem para a formação do 
estudante na posição de produtor e de leitor dos textos que produz, a 
revisão e a autoavaliação são caracterizadas como instâncias distintas 
do processo de produção, tendo em vista parâmetros e descritores 
bem definidos, que instrumentalizem os alunos para atuarem não só 
como “escreventes”, mas também como “leitores dos próprios textos”. 

E como o professor pode organizar a avaliação de maneira a 
interagir com o aluno e, assim, a contribuir para o processo de apren-
dizagem da escrita? Os capítulos que compõem a segunda parte da 
obra compartilham dessa preocupação e focalizam um dos instrumen-
tos de interação utilizados para conduzir revisões e reescritas: o bilhe-
te orientador. No primeiro capítulo dessa parte, é apresentada uma 
cartografia construída com rigor a partir de critérios para eleição de 
publicações representativas do estado da arte sobre o tema no Brasil, 
demonstrando o potencial de estudo e aplicação do bilhete orientador 
em diversos contextos de ensino e avaliação. Uma feliz surpresa é um 
link que dá acesso a uma pasta on-line aberta e acessível com os 91 



trabalhos que constituem o estado da arte, generosamente comparti-
lhados pelos autores do capítulo. Uma preciosidade para professores 
e pesquisadores que quiserem saber mais sobre perspectivas teóricas 
e metodologias de interação que envolvam o uso do bilhete orientador. 

Um dos contextos de ensino, contemplado no segundo capí-
tulo dessa parte, é a preparação do aluno para a prova de redação 
do Enem. Seguindo as funções básicas do bilhete orientador (elogiar 
o que está adequado e cobrar o que ainda precisa ser feito e como 
fazer), o capítulo apresenta os procedimentos adotados para orientar 
um aluno na reescrita de um parágrafo, tendo como canal de comu-
nicação o e-mail. A peculiaridade dessa situação, imposta pela ne-
cessidade do distanciamento social devido à pandemia da covid-19 
no período em que o estudo de caso foi realizado, potencializa o 
bilhete orientador como recurso e espaço de interação por escrito a 
distância entre o professor e o aluno. 

Ao bilhete orientador individual escrito, alternativamente o bilhete 
orientador individual em áudio e o bilhete orientador coletivo oral são 
apresentados como outras possibilidades de uso no ensino médio, na 
modalidade remota. Tendo em vista a abordagem do letramento ideo-
lógico, no capítulo que considera o bilhete orientador como “promotor 
da cidadania em práticas escolares de letramento”, as autoras cons-
troem uma sequência didática de aulas de produção textual voltadas 
para o “gênero redação-padrão Enem”, especificando atividades de 
pré-escrita, escrita e pós-escrita e as respectivas ações didático-peda-
gógicas, os objetivos e os participantes envolvidos. Outra contribuição 
desse capítulo é uma sistematização de categorias e orientações para 
a produção do bilhete orientador considerando critérios de avaliação da 
prova de redação do Enem. Tal sistematização soma-se a publicações 
anteriores sobre a composição e organização de informações no bilhe-
te orientador (como as propostas de Gonçalves e Bazarim, 2009; Nas-
cimento, 2009; Ruiz, 2010; Fuzer, 2012, 2016; Fuzer e Cecchin, 2021).



Esse gênero “catalisador” (nos termos de Signorini, 2006) tem 
se mostrado cada vez mais útil e versátil no processo de ensino e 
aprendizagem da escrita, no qual o professor é o produtor de um texto 
em que desempenha múltiplos papéis: leitor, avaliador e orientador dos 
textos dos alunos, ao mesmo tempo em que suas escolhas linguísticas 
e discursivas servem como modelo de escrita para os destinatários 
desses bilhetes. As competências e habilidades necessárias à produ-
ção de bilhetes orientadores evidenciam a grande responsabilidade 
que o professor assume no ensino de produção textual, uma vez que 
suas intervenções e a maneira como as apresenta podem contribuir ou 
atrapalhar o processo de reescrita pelo aluno. 

Para se evitar o risco de atrapalhar o aluno-autor e aumentar o 
potencial de contribuição do bilhete orientador para a aprendizagem da 
escrita conforme o propósito sociocomunicativo do texto em processo 
de produção, é fundamental ao professor desempenhar, antes dos de-
mais papéis já referidos, o papel de analista de textos. Esse é o foco da 
terceira parte da obra, em que estão reunidos os capítulos que apresen-
tam análises detalhadas do plano linguístico em textos argumentativos. 
Com base em princípios da Semântica Argumentativa, os dois primeiros 
capítulos focalizam questões microestruturais relevantes envolvidas na 
construção argumentativa como caminhos possíveis para a qualificação 
da leitura, produção e avaliação de textos dissertativo-argumentativos. 
Além disso, com base em análises minuciosas de textos e respectivas 
avaliações, problematizam aspectos de alguns dos critérios estabeleci-
dos na planilha de avaliação da prova de redação do Enem e propõem 
alternativas e complementações bastante pertinentes, com critérios 
mais específicos quanto aos elementos linguísticos que concorrem para 
a composição semântica do texto argumentativo.

Dando a conhecer mais aspectos da construção da argumen-
tação na linguagem, a obra é encerrada com um capítulo sobre mo-
vimentos, encadeamentos e estratégias da textualidade da argumen-
tação, amparando-se em categorias e exemplos citados por Adam 



(2019) como possibilidades de encadeamento em sequências argu-
mentativas usadas para mostrar como os fatos são organizados por 
meio da língua e apresentados como “sustentáculo de ideias” que o 
produtor do texto quer que sejam tomadas como verdade. 

Os aspectos linguísticos analisados nos capítulos da terceira 
parte, à primeira vista, podem parecer complexos para os não inicia-
dos na perspectiva teórica adotada pelos pesquisadores. Entretanto, 
preciso lembrar aqui a declaração de Halliday (2009) em resposta a 
uma observação de que sua teoria para explicar o funcionamento da 
linguagem é “muito complicada”. Nas palavras do precursor da teoria 
sistêmico-funcional, “é complicada – porque a linguagem é complica-
da, e não há nenhum motivo em fingir que ela seja simples. O problema 
é reconhecer quais aspectos da teoria são relevantes para determina-
da tarefa”. Os autores dos capítulos que compõem essa obra reconhe-
cem com maestria os aspectos teóricos e metodológicos relevantes 
para o processo de produção textual na escola (em que avaliar é uma 
das etapas fundamentais do processo de ensino e aprendizagem de 
escrita) e de seleção de candidatos (em que avaliar um produto para 
verificar competências e habilidades é a finalidade). 

Em qualquer campo do currículo escolar, o texto produzido pelo 
estudante é oportunidade e meio pelo qual os professores podem 
avaliar os mais diversos aspectos: quão informado o aluno está sobre 
determinado campo do conhecimento, como está compreendendo de-
terminados conceitos básicos ou categorias desse campo, em que me-
dida está conseguindo usá-los para refletir e estabelecer relações com 
o assunto que lhe foi solicitado abordar e, especificamente no que se 
refere à linguagem escrita, quais recursos da língua está mobilizando 
para representar tal compreensão e quais ainda precisa aprender para 
alcançar determinado propósito sociocomunicativo. É para isso que ser-
ve (ou deveria servir) a avaliação dos textos escritos por nossos alunos. 



Assim, dentre as finalidades da avaliação no processo de ensino 
da escrita, gostaria de destacar: a) diagnosticar o que aluno já sabe 
e o que ainda precisa aprender em relação ao campo e aos recursos 
linguísticos demandados pelo contexto; b) a partir desse diagnóstico, 
planejar atividades que forneçam as ferramentas e os subsídios neces-
sários para ajudar o aluno em seu projeto de escrita; c) reconhecer os 
avanços obtidos ao longo do processo de produção e aferir o que foi 
aprendido sobre o campo e a linguagem ao final do processo vivencia-
do. Os critérios que forem usados para avaliar a produção dos alunos 
tornam-se tópicos norteadores para o trabalho pedagógico.

Na expectativa de que a leitura dessa obra seja tão estimulante, 
profícua e prazerosa como foi para mim, desejo aos leitores e às leito-
ras uma excelente interação com as proposições e propostas trazidas 
pelos pesquisadores que tão generosamente compartilham seus sa-
beres e inquietações nas páginas a seguir. Quem mais ganhará com 
isso? Estudantes que tiverem a oportunidade de aprender o que fazer 
e como fazer com o auxílio dos professores que lerem essa obra.    

Cristiane Fuzer
Professora pesquisadora extensionista 

Departamento de Letras Vernáculas
Programa de Pós-Graduação em Letras

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria, 14 de novembro de 2021.
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APRESENTAÇÃO

Trabalhar com produção textual, principalmente em contexto es-
colar, é sempre muito desafiador para professores de Língua Portugue-
sa. Dentre tantos desafios, sem dúvida, um deles é o da avaliação das 
redações produzidas em aula: primeiro, deparamo-nos com um traba-
lho tão exaustivo quanto necessário para a aprendizagem do aluno, 
que é o de avaliar tantos textos quanto for o número de estudantes que 
estiverem em nossas salas. Depois, deparamo-nos com o desafio teó-
rico-metodológico que a nós se impõe nesse processo: como escolher 
as teorias a serem aplicadas no processo de avaliação das redações?

Sobre esse processo, Marcuschi (2006), na publicação O texto 
escolar: um olhar sobre sua avaliação, assevera que, no âmbito do 
ensino-aprendizagem, avaliar em uma perspectiva formativa implica 
considerar todo o processo de aprendizagem e não apenas o pro-
duto, assim como envolve ações investigativas e de retomada e não 
apenas a mensuração e a classificação de resultados. Ao analisar-
mos nossa prática como professores de língua materna, podemos 
testemunhar que tal processo de avaliação – o qual também pode 
ser entendido como um processo de interlocução – afeta de forma 
significativa o processo de aprendizagem do estudante. Logo, é ne-
cessário que o professor-avaliador esteja alinhado com princípios 
teóricos que respondam às demandas da produção textual.

Foi dessa reflexão sobre a importância da avaliação da redação 
pelo professor de Português que nasceu a ideia da presente obra, a 
qual reúne capítulos que permitem tanto ao professor mais experien-
te quanto àquele que ainda está em formação acadêmica usufruir de 
leituras que propõem reflexões sobre o complexo e árduo trabalho de 
avaliar produções textuais em contexto escolar.



Este livro está organizado em três partes. A Parte 1, intitulada 
“Um olhar sobre a prática textual”, tem como foco discutir, principal-
mente, a práxis da escrita; nessa parte da obra, constam reflexões vol-
tadas, em sua maioria, ao autor das redações. Já a Parte 2, intitulada 
“O Bilhete Orientador na produção textual”, apresenta uma perspectiva 
metodológica de avaliação de textos; aqui, é possível perceber uma 
preocupação maior com o avaliador das redações, visto que discuti-
mos estudos que são focados na análise das redações. Por fim, a Parte 
3, intitulada “A argumentação em foco”, reúne capítulos que analisam 
mais especificamente o texto em si; nessa parte, os autores discutem 
os caminhos percorridos nos textos argumentativos e como isso se 
evidencia no plano linguístico.

A primeira parte da obra é introduzida pelo capítulo Produzir 
textos na sala de aula: reflexão teórica à luz de Bakhtin, de autoria 
de Patrícia da Silva Valério e Marlete Sandra Diedrich, que abordam a 
temática da produção de textos na sala de aula, com destaque para o 
conceito bakhtiniano de interação verbal. As autoras discutem sobre os 
interlocutores das práticas sociais de linguagem propostas na escola e 
sobre a possível expansão da concepção de um leitor/interlocutor que 
desconstrua a potencial artificialidade da escrita. Ademais, defendem 
as pesquisadoras que a produção de textos na escola envolve um pro-
cesso de interação entre sujeitos, um autor – o falante ou o escrevente 
– e um interlocutor – o qual não é mero ouvinte ou leitor passivo, mas 
um participante ativo de toda e qualquer prática de linguagem.

O segundo capítulo, O aluno como leitor de si mesmo: a ins-
tância enunciativa de autoavaliação na revisão do texto dissertati-
vo-argumentativo, de autoria de Giovane Fernandes Oliveira, aborda 
a formação do aluno enquanto leitor de si próprio no processo de ensi-
no-aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo. Tal abordagem 
é feita à luz da teorização enunciativa de Émile Benveniste e de estudos 
que deslocam essa teorização para o campo da educação linguística. 



O autor trata, em um primeiro momento, da noção benvenistiana de 
enunciação e, em um segundo momento, de uma possibilidade de 
transposição didática das concepções enunciativas de autoavaliação 
e de revisão textual no trabalho com o texto dissertativo-argumentativo.

No terceiro capítulo, intitulado Autoria na redação do vestibu-
lar da UFRGS: uma reflexão necessária, Thaís Teixeira de Oliveira e 
Cláudio Primo Delanoy analisam os modos como a autoria se constrói 
em redações produzidas para o Vestibular da UFRGS, que inova na 
apresentação de um critério avaliativo intitulado “Investimento Auto-
ral”. Nesse sentido, com o respaldo das reflexões teóricas oriundas 
do Círculo de Bakhtin, os autores apresentam uma análise de textos 
já avaliados pela banca da universidade, os quais compõem o Ma-
nual do Avaliador 2020. Para tanto, os pesquisadores apostam em três 
categorias de análise: (1) frases complexas, (2) escolha lexical como 
valoração e (3) heterodiscursividade. 

Encerrando a primeira parte da obra, temos o quarto capítulo, 
Projeto de Texto & Autoria: o que dizem os pareceres da Cartilha do 
Participante do Enem 2020, de Patrícia Azevedo Gonçalves. No referi-
do capítulo, a autora busca refletir acerca do construto teórico “Projeto 
de Texto/de Discurso” e analisa excertos de pareceres avaliativos pre-
sentes na Cartilha do Participante do Enem 2020, visando compreender 
e sistematizar tanto as estratégias argumentativas quanto as escolhas 
dos candidatos referentes à organização dos parágrafos e do texto. 
Para atingir seu objetivo, a pesquisadora parte das contribuições da 
Teoria Discursiva proposta pelo Círculo de Bakhtin e mobiliza conceitos 
como arquitetônica, gêneros do discurso, construção composicional, 
consciência individual e posicionamento axiológico, em defesa da tese 
de que o planejamento textual é um índice que evidencia autoria.

A segunda parte da obra é iniciada pelo quinto capítulo, intitula-
do Estudos linguísticos sobre Bilhete Orientador no Brasil: estado 
do conhecimento, assinado por Alan Ricardo Costa, Viviane Media-



neira Pessoa da Silva Gato e Peterson Luiz Oliveira da Silva. Nesse ca-
pítulo, os autores apresentam o estado da arte de pesquisas brasileiras 
referentes ao uso do Bilhete Orientador nos processos de ensino e ava-
liação de produção textual. Além de sinalizar as perspectivas teóricas 
e os métodos que orientam as pesquisas sobre o Bilhete Orientador, 
o capítulo apresenta também uma cartografia das pesquisas e dos 
Programas de Pós-Graduação que abordam o tema.

Na sequência, temos o sexto capítulo, O Bilhete Orientador 
como condutor de reescrita da intervenção no Enem, de Peterson 
Luiz Oliveira da Silva, que trata do uso do Bilhete Orientador como uma 
forma de estabelecer interlocução com o estudante na prática da es-
crita. Guiado pela teoria da Avaliação Formativa, o autor disserta sobre 
os caminhos para estabelecer uma avaliação de redação que não se 
resuma ao uso da norma culta, mas que indique um percurso a ser 
percorrido pelo autor do texto. 

O Bilhete Orientador como promotor da cidadania em práticas 
escolares de letramento, escrito por Cândida Martins Pinto e Raquel 
Bevilaqua, é o sétimo capítulo deste livro. O objetivo das autoras é dis-
cutir a importância do Bilhete Orientador como um gênero que promove 
maior interação entre professor(a) e estudante na prática de produção 
de textos e que, por consequência, torna-se um instrumento promotor 
da cidadania, haja vista o desenvolvimento linguístico, discursivo e social 
dos sujeitos envolvidos. Nesse capítulo, constam discussões teóricas 
sobre a inserção do Bilhete Orientador em projetos de letramentos, bem 
como sobre dois vieses de aplicação do gênero: (1) o Bilhete Orientador 
individual escrito e em áudio e (2) o Bilhete Orientador coletivo.

A terceira parte do livro começa com o oitavo capítulo, Contri-
buições da Semântica Argumentativa para o ensino e para a ava-
liação de textos dissertativo-argumentativos, assinado por Cristiane 
Dall’Cortivo Lebler e Lauro Gomes. Tais autores sistematizam algumas 
das principais contribuições da Semântica Argumentativa – principal-



mente as inspiradas na Teoria da Argumentação na Língua e na Teoria 
dos Blocos Semânticos − para o ensino e para a avaliação de textos 
dissertativo-argumentativos. Partindo de questões acerca da macroes-
trutura do texto articuladas à argumentação, os pesquisadores avan-
çam nas discussões inerentes às questões semânticas atinentes à 
microestrutura do parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo-
-argumentativo, para, então, chegarem a algumas das principais con-
tribuições acerca da avaliação semântico-argumentativa de redações.

O nono capítulo da obra, de autoria de Luana Grasiela Scho-
narth, é intitulado O espaço do argumento nas competências ava-
liativas da redação Enem e parte dos preceitos teóricos da Semântica 
Argumentativa para tratar da construção argumentativa e do processo 
avaliativo de correção da prova de redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Ao analisar duas redações do referido exame 
(edição de 2017), a autora identifica e defende que a nota dos textos 
não equivale, necessariamente, ao seu potencial argumentativo.

O décimo e último capítulo, A textualidade da argumentação: 
movimentos, encadeamentos e estratégias, que encerra a terceira 
parte do livro e a obra como um todo, é escrito por Alena Ciulla e Made-
laine Lopes. As autoras apresentam um deslocamento do esquema ar-
gumentativo da lógica à linguagem, do silogismo ao entimema, da de-
monstração da verdade à persuasão sobre uma determinada tese, em 
que as séries de proposições argumentativas ligadas por conectores, 
conforme aparecem no diagrama clássico de Toulmin, transformam-se 
em células argumentativas, em sequências, articuladas textualmente. 
Conforme as pesquisadoras, na argumentação na linguagem, a língua 
parece encontrar caminhos que nos permitem simular uma demons-
tração da verdade, pois o que fazemos é organizar os fatos de modo 
a serem apresentados como sustentáculos de uma certa ideia que 
queremos que seja tomada como verdade. Os movimentos e os enca-
deamentos são vistos, então, como estratégias argumentativas.



Em linhas gerais, com esta obra, esperamos contribuir com os 
colegas que estão na árdua batalha de avaliar textos em contexto es-
colar. Aproveitamos o espaço para agradecer a todos os autores que 
se dispuseram a colaborar com o presente projeto, enriquecendo-o 
com os seus estudos, pois o brilho do livro ora tornado público se deve 
à diversidade teórica que o compõe. 

Peterson Luiz Oliveira da Silva

 Alan Ricardo Costa

Organizadores
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28S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Pensar sobre a produção de textos (ou sobre a redação1) é ta-
refa desafiadora. É sabido que o tema se presentifica nas pesquisas 
de muitos autores conhecidos do leitor, como Geraldi (1995; 2004), 
Koch (2006), Koch e Elias (2009), Guedes (2009), Val (2004), Marcus-
chi (2008), assim como em inúmeras dissertações e teses, realidade 
que nos coloca frente ao risco de repetirmos afirmações já ditas. As-
sim, visando contribuir para a discussão sobre produção de textos em 
uma perspectiva teórica, escolhemos abordar o tema a partir de um 
conceito que nos é caro, o qual advém da perspectiva linguística do 
Círculo de Bakhtin2; trata-se da noção de interação. Ao trabalhar com 
esse conceito, deparamo-nos com as seguintes questões: quem são 
os interlocutores das práticas sociais de linguagem propostas na esco-
la? É, de fato, possível, no conjunto de práticas sociais de linguagem, 
ser o professor o único interlocutor do texto do aluno? Como ampliar 
a concepção do leitor/ interlocutor, desconstruindo a artificialidade da 
escrita? E, ainda, como é possível tornar a prática da escrita próxima 
da realidade, se o interlocutor é alguém a quem cabe “avaliar”3 o texto?  

Para buscar responder a essas perguntas, este capítulo inicia 
com uma provocação, que introduz o ponto de vista por nós assumido. 
A seguir, é retomado o conceito de enunciado, o qual está relacionado 
à concepção de língua na perspectiva teórica assumida. Essa visada 

1 Sobre a diferença entre redação e produção textual, vale a pena consultar a dissertação 
de mestrado de Eugênio (2019). A pesquisa mostra, a partir do estudo de um recorte da 
realidade de uma escola de Ensino Médio, como a obrigatoriedade da inclusão de um 
componente curricular “Redação” no Ensino Médio do Rio Grande do Sul não resultou, 
necessariamente, em um trabalho efetivo com a produção de textos, o qual envolveria um 
processo marcado por “antes, durante e depois” em relação ao ato de produzir o texto.

2 O Círculo de Bakhtin é um grupo multidisciplinar de intelectuais que se reuniam entre 1920-
1930. Apesar de ser conhecido pelos participantes mais referidos, Mikhail Bakhtin (ao qual 
foi atribuído o nome do Círculo), Valentin Volóchinov e Pavel Medviédev, desse grupo par-
ticiparam intelectuais de diferentes profissões, como Lev Pupianski, crítico literário, Matvei 
Kagan, filósofo, Maria Iudina, pianista, e outros, como médicos, biólogos, engenheiros etc. 
(Clarck, K.; Holquist,M, 2008).

3 Empregamos o termo aqui em um sentido bastante restrito, de atribuir uma nota ou conceito. 
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teórica leva-nos a aprofundar o conceito de compreensão responsiva, 
o qual é indissociável da noção de interação subjacente à noção de 
discurso. Por fim, nas considerações finais, apresentamos uma con-
cepção de produção de textos que permite a ampliação da compreen-
são desse processo na escola.

O QUE É PRODUZIR TEXTOS NA ESCOLA?

Iniciamos este diálogo a partir de uma provocação que encon-
tramos em Guedes (2009), a qual parte da ideia de que a produção de 
textos na escola é resultado de um exercício artificial, cuja consequên-
cia é um falso diálogo com o professor. Segundo o autor, o diálogo não 
é verdadeiro, pois o professor não se constitui como leitor do texto do 
aluno, ou seja, alguém que gosta ou não gosta do que leu, que res-
ponde às inquietações presentes no texto. Não há um diálogo legítimo 
entre professor e aluno na escrita do texto, há somente a avaliação a 
partir de critérios, muitas vezes, vagos e obscuros para o aluno e, às 
vezes, para o próprio professor. 

Chamamos provocação, pois estabelecemos, com o autor da 
obra, um verdadeiro diálogo, no sentido bakhtiniano, inspiradas nos 
testemunhos dos alunos4 do próprio Bakhtin, de que “um livro sempre 
retruca alguém”. Sentimo-nos instadas, a partir de uma compreensão 
responsiva ativa, a dar continuidade ao diálogo proposto por Guedes 
acerca da produção de textos. Para isso, buscamos, nos princípios e 
conceitos advindos da leitura que fazemos da obra bakhtiniana, os argu-
mentos para assumirmos o ponto de vista de que a produção de textos 
é resultado de um exercício artificial e que o professor não se constitui 

4 Referimo-nos às memórias dos alunos de Bakhtin registradas em diferentes fontes e com-
piladas por Vassíliev (2018) em obra publicada na Rússia em 2013, cuja primeira seção do 
primeiro capítulo do livro foi traduzida e publicada na conceituada Revista Bakhtiniana, em 
2018. O texto revela uma face pouco conhecida do filósofo russo, a do professor universitário 
e chefe do Departamento de Literaturas Russa e Estrangeira na Universidade de Mordóvia.
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como verdadeiro leitor do texto do aluno. A proposta de Guedes (2009), 
nossa motivação inicial, permitiria, ainda, destacar outros tópicos im-
portantes, como a avaliação a partir de critérios. Em razão do objetivo 
deste capítulo, não pretendemos aprofundar a discussão sobre a ava-
liação. Entendemos que esta é uma consequência da compreensão do 
processo de produção escrita. No entanto, ousamos sugerir a leitura de 
um trabalho emblemático neste sentido: a quem interessar, a tese trans-
formada em obra com título homônimo, “Como se corrige redação na 
escola” (RUIZ, 2001), é referência importante sobre esse tópico.

A partir dos dois principais argumentos selecionados da pro-
vocação de Guedes (2009), pretendemos, como já dito, estabelecer 
um diálogo com nossos pares e estudantes, muito mais para dividir 
inquietações do que com intenção pedagógica. Esperamos, assim, 
fazer jus ao convite dos organizadores da obra, que nos deram pos-
sibilidade de construir um diálogo teórico-reflexivo, que é como com-
preendemos a natureza deste capítulo.

EXERCÍCIO ARTIFICIAL

O primeiro argumento apresentado por Guedes (2009), de que 
a escrita na escola se constitui um exercício artificial, possui ampla 
circulação entre os que estudam o tema. Desde, pelo menos, a pu-
blicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, há quase 25 anos, 
sabe-se que “a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita 
é a interlocução efetiva, e não a produção de textos para serem objetos 
de correção” (PCN, 1998, p. 19). Isto é, não é novidade que o trabalho 
de escrita deve considerar um interlocutor real. A popularização do 
trabalho com os gêneros discursivos na escola faz com que, ao menos 
no plano do discurso, haja reconhecimento de que a escrita deve estar 
inserida nas práticas sociais, isto é, ser situada, prever um interlocutor, 
ter uma finalidade previamente definida, assumir uma forma específica 
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que melhor atenda a essa finalidade. A Base Nacional Comum Curri-
cular5 (BNCC) (BRASIL, 2018), documento recentemente aprovado e 
em processo de implementação nas escolas, refere a necessidade de 
um trabalho com a escrita como prática social e, ao mesmo tempo, 
autoral. Mesmo assim, sabemos que a produção textual na escola, 
quando realizada, está longe, em alguns casos, de constituir-se como 
uma efetiva prática social, visto que não raras vezes se restringe a 
exercícios de repetição de gêneros, distantes da realidade dos alunos.

O segundo argumento de Guedes (2009) acerca da produção 
de textos tem a ver com a constituição do professor como interlocutor 
do texto do aluno. A afirmação do pesquisador integra parte de um 
raciocínio acerca da artificialidade da escrita na escola: “[...] o profes-
sor não é verdadeiramente um leitor, que gosta ou não gosta do que 
leu, que responde às inquietações manifestadas no texto”. O professor 
não é verdadeiramente um leitor, explica Guedes, pois o leitor deveria 
“apreciar positiva ou negativamente o que lê, responder as inquieta-
ções” (2009, p. 51). Eis aí um problema/paradoxo. Que práticas sociais 
de linguagem são (ou deveriam ser) trabalhadas na escola? Quem são 
os interlocutores dessas práticas “reais” de linguagem? É, de fato, o 
professor o interlocutor dessas práticas? 

O interlocutor (esse outro que ouve ou lê) integra o discurso (fa-
lado ou escrito) plenamente, na medida em que dele participa ocupan-
do uma posição ativa responsiva, ensina Bakhtin (2016, p. 25), já que 
“toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a 
gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. Levando essa con-
cepção para a escola, encontramos, na BNCC (BRASIL, 2018), orienta-
ção sobre a necessidade de uma abordagem integrada das diferentes 
linguagens e suas práticas, de modo que

5 Não exploramos neste capítulo as condições de implantação nas escolas do polêmico docu-
mento. Manifestamos, entretanto, nossa preocupação com os docentes que, sem um proces-
so de formação continuada, são instados a aplicar novos documentos no cotidiano; muitas 
vezes, sem o embasamento teórico mínimo necessário, o que pode comprometer o trabalho.
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os estudantes possam vivenciar experiências significativas com 
práticas de linguagem em diferentes mídias (impressa, digital, 
analógica), situadas em campos de atuação social diversos, 
vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as práticas 
cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos. (BRASIL, 
2018, p. 485). 

Para a escola, parece ser importante essa abordagem que almeja 
o vínculo entre as atividades promovidas no ambiente escolar com as 
práticas sociais de linguagem cotidianas, sejam públicas, culturais, pro-
fissionais ou pessoais. Entretanto, perguntamo-nos, onde estará a tão 
almejada inovação das práticas de escrita, se estas, ainda que sejam 
ampliadas e diversificadas, continuam tendo como principal (ou único) 
interlocutor o professor? É possível promover práticas de escrita na es-
cola, estabelecendo outros interlocutores, além do professor? 

Essas são algumas questões que nos motivam a buscar respon-
der o que é escrever (produzir textos) na perspectiva bakhtiniana. Para 
tentar cumprir esse objetivo, vamos retomar o conceito de enunciado 
e demais aspectos relacionados a esse conceito englobante, os quais 
nos ajudam a compreender o papel da produção de textos na escola.

ENUNCIADO: A VIDA DA LÍNGUA 

Em texto traduzido e publicado recentemente no Brasil, Vassi-
liév (2018) revela uma face pouco conhecida do filósofo Bakhtin, a de 
professor comprometido não apenas com o ensino do conteúdo, mas 
com o processo ensino-aprendizagem. O texto integra uma seção do 
primeiro capítulo de obra publicada originalmente na Rússia em 2013, 
intitulada Mikhail Mikháilovitch Bakhtin e o fenômeno do “Círculo de Ba-
khtin6.  Por meio de depoimentos de alguns estudantes, temos acesso à 

6 Título da obra no original: Mikhail Mikháilovitch Bakhtin i fenómen “Kruga Bakhtina  
(VASSILIÉV, 2018). 
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crítica que o professor Bakhtin fazia à metodologia de ensino usada nas 
aulas expositivas, bem como à recomendação acerca da necessidade 
de adoção de uma postura científica nas aulas. Assim dizia o mestre: 

Recomenda-se que o professor mostre isso em seu trabalho e 
não apenas fale sobre. É necessário, em sala de aula, refletir 
na presença dos estudantes (duvidar, ponderar os argumentos 
etc.). A aula deve apresentar o processo vivo da reflexão. (VAS-
SILIÉV, 2018, p. 209).

Assumir uma postura científica é, portanto, pressuposto de qual-
quer trabalho que envolva metodologia de ensino. Assim, antes de ir 
adiante, precisamos explicitar o conceito de língua/linguagem que as-
sumimos neste capítulo e que está ancorado nas discussões filosófi-
cas de Bakhtin (2016) e Volóchinov (2017).

Em uma das primeiras obras traduzidas para o português, Mar-
xismo e Filosofia da Linguagem (VOLÓCHINOV, 2017)7, encontra-se a 
crítica a dois movimentos da definição da linguagem no Ocidente: o 
objetivismo abstrato, vinculado aos formalistas, entre os quais Saussu-
re8 é referido como principal representante, e o subjetivismo individua-
lista, associado a uma visão psicologista da língua, tendo Humboldt 
e Vossler como nomes de expressão.  Em contraponto a esses dois 
movimentos, é apresentada uma terceira via, a interação verbal, que 
inclui, no processo de compreensão do fenômeno da linguagem, o 
social como um aspecto fundamental. A língua não pode ser com-
preendida no sistema abstrato, somente no sistema social, que integra 
o fenômeno linguístico pleno. Assim explica Volóchinov:

7 Não aprofundaremos a discussão em torno da autoria da obra, tema tratado com bastante 
cuidado na última tradução de Scheila Grillo e Ekaterina Américo (2017).

8 Há, ainda, certo desconforto entre alguns pesquisadores que encontram divergências en-
tre a vinculação ou não de Saussure ao movimento formalista e, portanto, à perspectiva 
referida por Volóchinov como objetivismo abstrato. De nossa parte, buscamos ampliar a 
discussão, não restringindo a figura de Saussure a referências críticas que constam nesta 
obra. Como trabalhamos com conceitos construídos pelo Círculo de Bakhtin, encontramos, 
em outros textos e obras, referências que permitem afirmar que há muito mais aproxima-
ções do que distanciamentos no pensamento dos filósofos russos e do linguista genebrino.
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Para observar o fenômeno da língua, é necessário colocar os 
sujeitos falante e ouvinte, bem como o próprio som, no ambien-
te social. Pois é necessário que tanto o falante quanto o ouvinte 
pertençam a uma mesma coletividade linguística, a uma socie-
dade organizada de modo específico. É necessário ainda que 
os nossos dois indivíduos sejam abarcados pela unidade da 
situação social mais próxima, isto é, que o encontro entre essas 
duas pessoas ocorra em um território determinado. O intercâm-
bio verbal só é possível nesse terreno determinado, por mais 
geral e, por assim dizer, ocasional que ele seja. (VOLÓCHINOV, 
2017, p. 145).

A riqueza conceitual presente nesse trecho mereceria aprofun-
damento à parte. Por enquanto, destacamos a noção de território so-
cial, o qual, segundo o autor, deve ser comum. Guedes (2009) levanta 
o problema da artificialidade da escrita na escola, argumento com o 
qual concordamos integralmente e sobre o qual insistimos. Qual é o 
território social, a coletividade linguística em que se dá a produção 
escrita na escola? Com quem o produtor da escrita interage?  

Ancorando-nos nos pressupostos teóricos de Bakhtin e seu Cír-
culo, adotamos a perspectiva discursiva para definir texto como enun-
ciado, isto é, como produto de um sujeito, um autor (o falante ou quem 
escreve). O conceito de enunciado, núcleo problemático de importân-
cia excepcional, está delineado em um dos textos mais conhecidos de 
Bakhtin, Os gêneros do discurso (2016), manuscrito que popularizou o 
autor russo no ambiente educacional, mas que nem sempre é lido em 
toda sua amplitude e riqueza conceitual. Conforme Bakhtin (2016, p. 
17), “todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também 
em qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e por 
isso pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), 
isto é, pode ter estilo individual”. Entretanto, o enunciado também é 
social por natureza e só se realiza no fluxo da comunicação discursiva 
em uma determinada situação. 



35S U M Á R I O

Três características importantes do enunciado nos levam a re-
fletir sobre a produção de textos: a individualidade, o caráter social e a 
situação comunicativa. Sabemos que a produção oral ou escrita, mas 
sobretudo a escrita, tradicionalmente desenvolvida na escola, masca-
ra, quando não impede, o exercício da individualidade, da autoria. A 
busca por atendimento a um padrão previamente estabelecido muitas 
vezes atua como uma camisa de força na construção de um determi-
nado “gênero”, impedindo o exercício da originalidade, a expressão de 
um estilo individual de autoria que poderia enriquecer as produções 
desenvolvidas. O aspecto social implicado em toda e qualquer pro-
dução discursiva real é outro elemento que precisa ser considerado, 
assim como a situação comunicativa, questões indissociáveis. Ora, 
se a produção de textos é apenas um exercício de treino de fórmulas 
prontas, em que medida os caráteres social e situacional podem estar 
presentes? Tais elementos somente se fazem presentes em situações 
reais de comunicação, as quais até podem ser simuladas na esco-
la, mas terão melhores condições de serem compreendidas e apro-
priadas quanto mais próximas da realidade estiverem. Nesse sentido, 
algumas habilidades previstas na BNCC (BRASIL, 2018), podem, se 
bem trabalhadas, contribuir para favorecer o contato com situações 
reais de comunicação. Vejamos um exemplo:

(EM13LP53) Produzir apresentações e comentários apreciativos 
e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de 
teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts lite-
rários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.). 
(BRASIL, 2018)

A habilidade específica referida possui um importante conteú-
do de inovação, na medida em que propõe a produção de gêneros 
discursivos atuais, voltados às práticas de linguagem que envolvem 
participação social nas artes e na cultura. Por outro lado, observamos 
que pouco adianta ampliar a quantidade de propostas possíveis, mo-
dificando e atualizando os termos, se essas práticas continuam tendo 
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como único interlocutor o professor. É importante considerar a definição 
ampla de enunciado, como resultado de um processo: a) individual, 
no sentido de que resulta de uma intenção discursiva ou vontade de 
produzir sentido do falante, de um projeto de discurso; b) social, pois 
resulta de um direcionamento, um endereçamento a alguém, que tem 
por objetivo obter resposta; c) situacional, pois, ao falar ou escrever, 
“levo em conta o campo aperceptivo da percepção do meu discurso 
pelo destinatário” (BAKHTIN, 2016, p. 63), e também suas concepções 
e convicções, seus preconceitos, suas simpatias e antipatias, tudo isso 
é antecipado a partir do  ponto de vista do sujeito que fala ou escreve.

A ampla definição de enunciado, que mostra o interlocutor não 
como ouvinte (ou leitor) passivo, mas como participante ativo de toda 
e qualquer prática de linguagem, nos leva a aprofundar o conceito de 
compreensão responsiva, do qual trataremos a seguir.

COMPREENDER É RESPONDER 

Como vimos, a língua passa a integrar a vida através de enun-
ciados concretos, isto é, a língua vive nas interações verbais, sejam 
essas orais ou escritas. Assim, falar ou escrever, na perspectiva teórica 
assumida, é, antes de qualquer coisa, responder.

Conforme Bakhtin (2010, p. 300), o texto é sempre uma res-
posta: “todo enunciado, além de seu objeto, sempre responde (no 
sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra aos enunciados 
do outro que o antecederam.” Sendo assim, ao constituir-se como 
autor, o locutor assume uma posição compreensiva ativa, o que faz 
sob forma de discurso, de resposta. Deslocando essa definição para 
a escrita no campo da escola, perguntamos: a que ou a quem o sujei-
to que escreve responde? Vejamos o que diz o filósofo russo acerca 
da importância do interlocutor:
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O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é ex-
cepcionalmente grande (...) esses outros, para os quais o meu 
pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real (e 
deste modo também para mim mesmo), não são ouvintes pas-
sivos mas participantes ativos da comunicação discursiva. Des-
de o início o falante aguarda a resposta deles, espera uma ativa 
compreensão responsiva. É como se todo enunciado se cons-
truísse ao encontro dessa resposta. (BAKHTIN, 2010, p. 301).

Se o enunciado é uma resposta que convoca o outro à com-
preensão, ou melhor, espera dele uma resposta, em que medida essa 
dimensão está prevista na escrita produzida na escola? Será a au-
sência dessa perspectiva uma das responsáveis pela artificialidade da 
escrita produzida na escola? 

Se enunciar é responder, convém discutir outro conceito impli-
cado nas reflexões do filósofo russo, o de compreensão responsiva. 
Esse conceito, assim como outros no conjunto da obra, não é trans-
parente. Como bem alertam Morson & Emerson (2008), no prefácio 
de conhecida obra sobre Mikhail Bakhtin, a diversidade de ideias no 
desenvolvimento intelectual do autor torna complexa a tarefa de trazer 
unidade ao seu pensamento. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, 
o filósofo russo retomou ideias previamente elaboradas, deixou textos 
inacabados, de modo que não é tarefa simples reconstituir uma unida-
de. Por isso, sem pretensão de dar conta de toda a complexidade dos 
conceitos oriundos do conjunto da obra, recuperamos fragmentos de 
definições capazes de iluminar a reflexão proposta. 

A noção de resposta implicada no conceito de enunciado está 
relacionada a uma ideia ampla de compreensão, momento em que 
o interlocutor participa de forma ativa da interação, compreendendo, 
transformando, recriando, completando, refutando o conteúdo. Con-
forme Volóchinov (2017, p. 205), “a palavra é uma espécie de ponte en-
tre o eu e o outro”, o que implica necessariamente locutor e interlocutor 
em um mesmo processo de interação. O enunciado implica o outro e é 
orientado para uma compreensão responsiva. 
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Deslocando, novamente, essa teorização para a escrita na es-
cola, acreditamos que um duplo papel é experienciado pelo sujeito que 
escreve, o qual, primeiramente, assume o papel de interlocutor – ouvin-
te (do texto, da proposta, da situação discursiva instaurada), posição 
que, imediatamente, exige outra tomada de posição, através de uma 
atitude responsiva, que se dará sob forma oral, escrita ou outra forma 
semiótica, a qual, direcionada a um outro, provocará resposta. Portan-
to, o ato de produzir textos (falados ou escritos) implica considerar que 
o enunciado possui uma orientação social, a qual “é determinada pe-
los participantes do enunciado, tanto os mais próximos quanto os mais 
distantes” (VOLÓCHINOV, 2019, p. 257). Esses participam do enuncia-
do de forma viva e dinâmica, interferindo (de forma direta ou indireta) 
em todo o processo de construção do enunciado, desde a escolha das 
palavras, a entonação da voz, a estrutura do discurso, os modos de 
dizer etc. Isso porque o sujeito que fala ou escreve antecipa o que o 
outro pode responder e molda seu discurso a essa possível resposta.

Bortolini (2020), em análise de carta aberta produzida pelo, à 
época, vice-presidente da República, e endereçada à presidenta Dil-
ma Rousseff, argumenta sobre a responsividade, mostrando que esta 
se dá como uma compreensão total e verdadeira do enunciado, que 
produzirá uma resposta imediata ou não. Sendo assim, responder não 
significa apenas responder verbal e gestualmente ao discurso do ou-
tro, mas implica uma atitude responsiva dialógica, o que ressignifica a 
noção de resposta.

Tal implicação se refere à interação verbal como um todo e con-
templa, portanto, também o trabalho com produção de textos realizado 
na escola, o qual revela grande potencial de aprofundamento e amplia-
ção das competências envolvidas, desde que bem direcionado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Propusemo-nos, neste capítulo, a esboçar um conceito de pro-
dução de textos, a partir da perspectiva linguística de Bakhtin e seu 
Círculo, que permitisse ampliar a compreensão desse processo no 
espaço escolar. 

Para tratar de tema tão amplo, recorremos ao conceito de língua 
como interação, ao qual estão imbricadas outras noções, como a de 
enunciado e a de compreensão responsiva. A concepção de enuncia-
do, como produto da interação entre locutor e interlocutor, numa situa-
ção concreta, leva-nos a recuperar os argumentos trazidos por Guedes 
(2009) acerca da artificialidade da escrita e de que o professor não se 
constitui como verdadeiro leitor do texto do aluno.

Como nosso objetivo não era discutir avaliação, cabe trazer no-
vamente a pergunta que nos interroga desde que iniciamos a reflexão: 
quem são os interlocutores das práticas sociais de linguagem propostas 
na escola? É, de fato, possível, no conjunto de práticas sociais de lingua-
gem, ser o professor o único interlocutor do texto do aluno? Como am-
pliar a concepção do leitor/ interlocutor, descontruindo a artificialidade 
da escrita? E, ainda, como é possível tornar a prática da escrita próxima 
da realidade, se o interlocutor é alguém a quem cabe “avaliar” o texto?  

Se a produção (oral ou escrita) se dá na escola, é natural e, mes-
mo, desejável, que seja acompanhada de perto pelo professor. Mas 
isso não significa que este será o único interlocutor, afinal muitas práti-
cas sociais de oralidade e de escrita ocorrem, verdadeiramente, fora do 
espaço da sala de aula. Considerando o que diz Guedes (2009) acerca 
da resposta, parece até mesmo injusto atribuir a responsabilidade ao 
professor que – sozinho – deve dar conta de ‘responder’ às inquieta-
ções de seus alunos. Pensemos: quantas vezes o exercício de leitura 
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com fins de avaliação é resultado de um processo exaustivo, de priva-
ção de horas de descanso do docente, em exercício não remunerado9? 

Assim, sem a pretensão de “ensinar o padre a rezar a missa”, 
acreditamos, inspiradas pelo professor Bakhtin, na importância de as-
sumirmos uma postura científica para tratar de qualquer tema que en-
volva a escola. Essa postura nos leva a compreender a produção de 
textos (falados ou escritos) no escopo do conceito a seguir: processo 
de interação entre sujeitos, um autor (o falante ou quem escreve) e um 
interlocutor, o qual não é mero ouvinte (ou leitor) passivo, mas um parti-
cipante ativo de toda e qualquer prática de linguagem. Nesse sentido, 
o papel do professor não se confunde com o do interlocutor do texto, 
pois este é muito mais amplo e diverso.

Nosso desafio, como docentes e pesquisadores é, ao pensar na 
proposição das práticas de oralidade e escrita promovidas na escola, pro-
blematizar o verdadeiro sentido de enunciado/ discurso; como uma res-
posta que convoca o outro à compreensão, que espera dele uma resposta. 

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfá-
cio e notas de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2010.

BORTOLINI, Fernanda Lopes. ‘Senhora presidente, esta é uma carta 
pessoal’: o gênero como prática social e situada. 2020. Dissertação 
(Mestrado em Letras). Universidade de Passo Fundo, 2020. Disponível 
em: https://secure.upf.br/pdf/2020FernandaLopesBortolini.pdf. Acesso 
em: 23 mai. 2021.

9 Embora não seja objetivo deste capítulo tratar das condições precárias do exercício docente, 
não podemos deixar de mencionar as condições de desigualdade do professor ‘de redação’ 
em comparação aos docentes dos demais componentes curriculares da Educação Básica. 
A ele é atribuída, exclusivamente, a tarefa de ‘ensinar a escrever’, o que o sobrecarrega com 
a tarefa de leitura e avaliação de textos, precarizando ainda mais seu trabalho. 



41S U M Á R I O

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 
2018. Disponível em: <https://bit.ly/3wHJn0x>. Acesso em: 23 mai. 2021.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: v.2 Língua Portuguesa. Brasília, DF: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Fundamental, 1998.

CLARCK, Katerina; HOLQUIST, Michael. Mikhail Bakhtin. São Paulo: Pers-
pectiva, 2008.

EUGENIO, Cristiane de Oliveira. ‘Posso falá?’ Um olhar enunciativo a aula 
de redação. 2019. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade de Passo 
Fundo, 2019. Disponível em: <https://secure.upf.br/pdf/2019CristianeOlivei-
raEugenio.pdf>. Acesso em: 23 de maio de 2021.

GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995.

GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

GUEDES, Paulo Coimbra. Da redação à produção textual: o ensino da 
escrita. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estra-
tégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando os segredos do texto. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e com-
preensão. São Paulo: Parábola, 2008. MORSON, Gary Saul; EMERSON, 
Caryl. Mikhail Bakhtin: Criação de uma prosaística. Tradução de Antonio de 
Pádua Danesi. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

RUIZ, Eliana. Como se corrige redação na escola. Campinas: Mercado das 
Letras, 2001. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004.

VASSÍLIEV, Nikolái Leonídovitch.  M. M. Bakhtin como professor universitário. 
In: Bakhtiniana, São Paulo, 13 (2): 203-211, Maio/Ago. 2018.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem – problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de 
Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. 1.ed. São Paulo: Editora 34, 2017.

VOLÓCHINOV, Valentin. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, 
artigos, resenhas e poemas. Tradução de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova 
Américo. São Paulo: Editora 34, 2019.



Capítulo 2

O ALUNO COMO LEITOR 
DE SI MESMO: A INSTÂNCIA 

ENUNCIATIVA DE AUTOAVALIAÇÃO 
NA REVISÃO DO TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

Giovane Fernandes Oliveira

2
G i o v a n e  F e r n a n d e s  O l i v e i ra

O ALUNO COMO 
LEITOR DE SI MESMO:

a instância enunciativa 
de autoavaliação na revisão 

do texto dissertativo-
argumentativo
DOI: 10.31560/pimentacultural/2022.657.42-63



43S U M Á R I O

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este texto é um manifesto. Um manifesto de um professor-pes-
quisador (um professor que pesquisa) e de um pesquisador-professor 
(um pesquisador que professa). 

Um manifesto contra a separação entre, de um lado, formação 
teórica e, de outro lado, prática pedagógica – como se dois aspectos 
do fazer docente inconciliáveis fossem. 

Um manifesto, também, contra a redução do ensino de escrita 
(em geral) e da escrita do texto dissertativo-argumentativo (em particular) 
quer a um receituário de estruturas típicas e de frases prontas, quer a um 
“sociologismo leigo” – no caso de temas mais sociais – ou a um “filosofis-
mo ingênuo” – no caso de temas mais pessoais –, ambos os quais des-
pencam no abismo do “ensino de repertório sociocultural” e diluem, em 
“discussões temáticas”, a especificidade do professor de texto – o qual 
é, antes de tudo, um professor de língua: uma língua em funcionamento.

Um manifesto, ainda, contra a precarização do trabalho docen-
te em instituições como escolas privadas e cursos preparatórios para 
Enem e vestibulares que não reservam senão uma hora/aula sema-
nal para o ensino de escrita – como se, nesse tempo exíguo, possível 
fosse realizar um trabalho fértil com a produção textual. Trabalho este 
em que é incontornável o movimento, em cada aula, da teoria (com o 
estudo de conteúdos textuais minimamente necessários para um apri-
moramento do escrever, como, dentre outros, adequação contextual 
e interlocutiva, organização do texto e do parágrafo, estratégias ar-
gumentativas, coesão, coerência, modalização) para a prática (com 
a análise de textos orientada pelos conteúdos estudados, a fim de o 
aluno conhecer tanto problemas a evitar quanto qualidades a reprodu-
zir em seus próprios escritos). Outra amostra da referida precarização 
é o valor defasado pago a docentes, em tais instituições, por texto 
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corrigido e por atendimento individualizado a estudantes, bem como 
mudanças lexicais feitas para justificar essa defasagem: professores 
viram “corretores” e plantões viram “monitorias” – apenas para citar 
dois exemplos que eu próprio testemunhei recentemente.

Neste texto-manifesto, ergo-me, pois, contra essas três amarras 
que retardam o avanço do ensino de escrita no Brasil: (a) a separação 
teoria/prática; (b) a redução do ensino de escrita a discussões temáti-
cas rasas; (c) a precarização do trabalho docente em termos tanto de 
carga horária quanto de remuneração.   

Sobre a amarra (c), pouco podemos fazer – como professores-
-pesquisadores e pesquisadores-professores – senão nos insurgimos 
contra as opressões de que somos vítimas, sempre que possível (e 
nem sempre o é, devido à lógica neoliberal que preside nossas vidas, 
mercantiliza a educação e relega educadores a subempregos, silen-
ciando com força implacável toda e qualquer voz insurgente). 

Sobre as amarras (a) e (b), algo podemos fazer – como pro-
fessores que pesquisam e pesquisadores que professam –, com 
vistas a modificar (mesmo que minimamente, mesmo que uma só 
instituição ou uma só turma ou um só aluno) o cenário alarmante 
que vivemos, hoje, no Brasil no que concerne à proficiência escrita 
do alunado da educação básica10. 

10 Segundo os resultados finais da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), de um total de 2.723.583 redações corrigidas, apenas 28 obtiveram nota 
máxima (mil). Em contrapartida, 87.567 textos foram zerados, devido aos seguintes fatores 
(cujos percentuais referem-se ao total das redações corrigidas e não àquelas zeradas): (a) 
redação em branco (1, 12%); (b) fuga ao tema (0, 93%); (c) cópia do texto motivador (0, 
46%). Há, certamente, muitas causas para esse elevado número de redações nota zero, 
mas, limitando-nos ao âmbito da linguagem, não seria incorreto relacionarmos tal número 
às dificuldades de leitura – fator (b) – e às dificuldades de escrita – fatores (a) e (c) – dos 
egressos da educação básica brasileira. Quanto à média geral da prova de Redação, infor-
ma o Inep que tal média foi de 588,74/mil, o que (apesar de ser a maior média geral dentre 
as provas do exame) indica que há, ainda, muito a ser feito para ofertarmos uma educação 
linguística de qualidade àqueles que são o futuro de nosso país. Dados disponíveis em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-os-resultados-finais-do-
-exame. Acesso em: 21 abr. 2021.

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-os-resultados-finais-do-exame
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-os-resultados-finais-do-exame
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O objetivo deste capítulo é refletir sobre uma possível contri-
buição para a modificação desse cenário: a formação do aluno como 
leitor de si mesmo. Para tanto, à luz da teorização enunciativa de 
Émile Benveniste e de estudos que deslocam sua teorização para o 
campo da educação linguística, busco produzir uma reflexão acerca 
da autoavaliação e da revisão textual no trabalho com o texto disser-
tativo-argumentativo11. 

Em artigo no qual aborda as contribuições da linguística da enun-
ciação para o ensino-aprendizagem de língua materna, Silva (2020) per-
gunta-se, de uma parte, sobre o que o professor da educação básica 
deve saber de enunciação e, de outra parte, sobre como o linguista 
enunciativo pode contribuir com o fazer desse professor. Para a autora, 
não se trata nem de transformar o docente em linguista nem de levar 
a linguística – nesse caso, a enunciativa – para a sala de aula em toda 
a sua densidade teórica: “Trata-se, sim, de o professor se deixar afetar 
pelos fundamentos das perspectivas enunciativas; consequentemente, 
seu trabalho revelará os efeitos da linguística da enunciação em ações 
relacionadas à sua prática de ensino-aprendizagem de língua materna” 
(SILVA, 2020, p. 20). É nesse jogo entre deixar-se afetar teoricamente e 
mostrar efeitos dessa afetação em sua prática que o professor realiza 
um “movimento entre um saber teórico e um saber a ser ensinado”, 
transpondo didaticamente “princípios fundamentais das abordagens 
enunciativas para a sala de aula” (SILVA, 2020, p. 20).

11 Não entrarei, aqui, na querela em torno da natureza do chamado texto dissertativo-argu-
mentativo, querela entre duas posições antagônicas acerca dessa natureza, uma que o 
concebe como um tipo de texto e outra que o concebe como um gênero de texto. No 
escopo desta reflexão, concebo o texto dissertativo-argumentativo a partir dos seguintes 
aspectos: (a) trata-se de um enunciado resultante de uma enunciação escrita e, por isso, 
implica todos os elementos constitutivos do ato enunciativo (cf. primeira seção); (b) trata-se 
do produto de um processo de produção textual que inclui as etapas de leitura da proposta 
de redação, de planejamento, de escrita e de revisão (cf. segunda seção); (c) trata-se de 
uma prática social que funciona como a mais importante chancela cultural e política para a 
instituição universitária no Brasil (cf. OLIVEIRA; KNACK, 2020).
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A primeira seção deste texto focaliza o saber teórico, mais pre-
cisamente a noção benvenistiana de enunciação e suas implicações 
nos modos de o professor conceber tanto a autoavaliação quanto a 
revisão de textos. Já a segunda seção se centra no saber a ser ensi-
nado, demonstrando uma possibilidade de transposição didática das 
concepções enunciativas de autoavaliação e de revisão no trabalho 
com o texto dissertativo-argumentativo. 

DO SABER TEÓRICO: ENUNCIAÇÃO, 
AUTOAVALIAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS

Em O aparelho formal da enunciação (1970), Benveniste carac-
teriza a enunciação de muitas maneiras. Vejamos alguns pontos dessa 
caracterização: 

1. “A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um 
ato individual de utilização” (BENVENISTE, 2006 [1970], p. 82).

2. “A enunciação supõe a conversão individual da língua em dis-
curso. Aqui a questão – muito difícil e pouco estudada ainda 
– é ver como o ‘sentido’ se forma em ‘palavras’” (BENVENISTE, 
2006 [1970], p. 83, aspas do original).

3. “[...] desde que ele se declara locutor e assume a língua, ele 
implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de pre-
sença que ele atribua a este outro. Toda enunciação é, explíci-
ta ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário” 
(BENVENISTE, 2006 [1970], p. 84, itálico do original).

4. “[...] na enunciação, a língua se acha empregada para a expres-
são de uma certa relação com o mundo. [...] A referência é parte 
integrante da enunciação” (BENVENISTE, 2006 [1970], p. 84).
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Tais pontos não são mutuamente excludentes. Pelo contrário: 
articulam-se na composição mesma dessa noção central na teoria 
da linguagem benvenistiana que é a enunciação. Concebido como 
ato, o enunciar envolve a relação do locutor – falante ou escrevente – 
com a língua ao colocá-la em funcionamento (ponto 1). Nesse ato, o 
locutor converte o sistema linguístico – aparelho formal – em discurso 
– enunciado/texto que configura uma relação singular de formas e 
de sentidos (ponto 2). Também nesse ato, o locutor postula um alo-
cutário, implantando diante de si um outro que pode ser explícito ou 
implícito, real ou imaginado, individual ou coletivo (ponto 3). Além de 
uma relação com a língua – subjetividade – e de uma relação com o 
outro – intersubjetividade –, a enunciação igualmente expressa uma 
relação com o mundo – referência – (ponto 4), sendo todas essas 
relações mediadas discursivamente.

Após tratar dessas características mais “estáveis” da enunciação 
(a relação locutor-língua, a relação forma-sentido, a relação locutor-alo-
cutário e a relação alocução-mundo), Benveniste aborda casos-limite, 
que tensionam a natureza do ato enunciativo. Dentre tais casos, consta 
o monólogo, o qual, segundo o autor, apesar de sua aparência, é “uma 
variedade do diálogo, estrutura fundamental. O ‘monólogo’ é um diálo-
go interiorizado, formulado em ‘linguagem interior’, entre um eu locutor 
e um eu ouvinte” (BENVENISTE, 2006 [1970], p. 87, aspas do original). 

Com base nessas reflexões benvenistianas sobre a enunciação 
e o monólogo, Knack e Oliveira (2017) teorizam sobre a avaliação de 
textos acadêmicos escritos como um ato enunciativo que pode ser 
realizado em três instâncias: (a) a avaliação professor-aluno; (b) a ava-
liação aluno-aluno; (c) a autoavaliação. Neste capítulo, interessa-me, 
particularmente, a terceira instância. De acordo com os autores, 

na autoavaliação, parece haver um desdobramento do eu, em 
que o aluno ocupa as duas posições do quadro figurativo, a de 
locutor-avaliador e a de alocutário-avaliado. A ocupação simul-
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tânea desses dois lugares de enunciação exige dele um deslo-
camento da posição de interlocutor do ato de avaliação para a 
de protagonista desse ato e, ao mesmo tempo, a manutenção 
da posição de interlocutor para poder avaliar o seu próprio tex-
to. Essa autoavaliação obriga um exercício de distanciamento, o 
qual faz dela um diálogo interiorizado, entre um eu leitor e um eu 
escrevente. (KNACK; OLIVEIRA, 2017, p. 715, itálicos do original).

Nesse desdobramento enunciativo, o aluno distancia-se de seu 
texto para, na posição de locutor-avaliador, lê-lo como se a outro autor 
pertencesse: “Nesse gesto de distanciamento, implanta a si mesmo 
como alocutário-avaliado e se volta sobre a sua própria enunciação 
para analisar como, por meio dela, o sentido se forma em palavras 
em seu texto” (KNACK; OLIVEIRA, 2017, p. 715). Conforme Knack e 
Oliveira (2017), a instância enunciativa de autoavaliação se reveste de 
potencial pedagógico na medida em que contribui para a formação 
do estudante não somente como produtor de textos, mas igualmente 
como leitor de seus próprios escritos. 

A partir da noção enunciativa de autoavaliação de textos de 
Knack e Oliveira (2017), Oliveira e Chittolina (2019) formulam uma no-
ção enunciativa de revisão textual: “[...] a revisão textual é um ato/pro-
cesso enunciativo que supõe um retornar ao escrito para reformulá-lo, 
a partir de um desdobramento do eu em eu leitor e eu escrevente”, em 
que “o locutor-revisor constitui-se sujeito de linguagem e renova sua re-
lação com a leitura e a escrita ao ajustar a relação forma-sentido em seu 
texto a partir da projeção de distintos alocutários” (OLIVEIRA; CHITTO-
LINA, 2019, p. 261, itálicos e não itálicos do original). Para os autores, 
então, concebida como ato/processo de enunciação, a revisão textual 
envolve aspectos que podem ser associados aos pontos que caracte-
rizam o fenômeno enunciativo na perspectiva benvenistiana:

1. Um desdobramento do eu em eu leitor e eu escrevente em que 
o locutor-revisor constitui-se sujeito de linguagem ao colocar a 
língua em funcionamento no ato individual de revisar (ponto 1 / 
relação locutor-língua).
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2. Um retorno ao texto escrito que desencadeia uma reformulação 
deste em termos de ajustes da relação forma-sentido (ponto 2 / 
relação forma-sentido).

3. Uma projeção de distintos alocutários (ponto 3 / relação locu-
tor-alocutário).

Mas e o ponto 4, ligado à relação alocução-mundo? Embora 
a referência não compareça explicitamente na definição de revisão 
elaborada por Oliveira e Chittolina (2019), os autores não deixam de 
comentar o papel do funcionamento referencial do discurso no ato/
processo enunciativo de revisão de textos:

A consideração das escolhas linguísticas e das relações inter-
subjetivas no ato/processo de revisar é indissociável da consi-
deração da referência instanciada no texto revisado. Esse tex-
to, enquanto um discurso decorrente de uma enunciação que 
se quer “pronto” e “acabado”, deve produzir uma inteligibili-
dade tanto globalmente (a clareza do tema discursivizado no 
texto como um todo) quanto localmente (os desdobramentos 
dessa temática na linearidade do discurso tomado em suas 
partes). Eis, aqui, a relação forma-sentido, que – conforme 
antes expusemos – Benveniste vincula tanto à língua-sistema 
quanto à língua-discurso, sendo a última aquela da qual nos 
ocupamos. Nesta, a forma define-se a partir da sintagmatiza-
ção das palavras na frase, enquanto o sentido define-se a par-
tir da semantização tanto lexical (o sentido do lexema como o 
seu emprego no sintagma) quanto frasal (o sentido da frase 
como a ideia emergente da concatenação de palavras em seu 
interior). São o léxico e a gramática, a sintaxe e a semântica, a 
língua e o discurso em jogo simultaneamente no ato/processo 
enunciativo de revisão. (OLIVEIRA; CHITTOLINA, 2019, p. 259-
260, aspas do original). 

Vemos, nessa citação, que Oliveira e Chittolina (2019) vinculam 
a referência ao tema do discurso e aos seus desdobramentos tanto 
globais (no todo do texto) quanto locais (em cada uma de suas partes, 
nas palavras, nos períodos e nos parágrafos). Ainda que os autores 
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não estejam equivocados, a referência como concebida por Benvenis-
te implica outros fatores além do objeto da alocução, isto é, além do 
ele de que eu e tu falam. 

A esse respeito, Oliveira, Silva e Dutra (2020) ampliam a discus-
são sobre a referência no ensino-aprendizagem de leitura e de produ-
ção textual, destacando outros elementos que caracterizam a noção 
benvenistiana de referência e que podem ser produtivos nas práticas 
pedagógicas. Em seu estudo, os autores delineiam quatro instâncias 
referenciais: (a) a instância de referência à situação discursiva; (b) a 
instância de referência ao tema do discurso; (c) a instância de referên-
cia à atitude do locutor; (d) a instância de referência ao funcionamento 
do discurso socialmente situado. Dessas quatro instâncias referenciais, 
eles derivam três tipos de contexto:

1. o contexto estrito; 

2. o contexto amplo; 

3. o contexto virtual.

Além da referência, Oliveira, Silva e Dutra (2020) delimitam tam-
bém três instâncias de intersubjetividade a partir das ideias de Ben-
veniste: (a) a instância de intersubjetividade cultural; (b) a instância de 
intersubjetividade alocucional ou dialógica; (c) a instância de intersubje-
tividade linguístico-enunciativa. Dessas três instâncias intersubjetivas, 
os pesquisadores depreendem três perfis de interlocutor: 

1. o interlocutor real; 

2. o interlocutor universal; 

3. o interlocutor imaginado. 

Segundo os autores, levar em conta as noções benvenistianas 
de intersubjetividade e de referência e suas implicações para o ensi-
no-aprendizagem de leitura e de produção textual pode refinar a per-
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cepção das relações interlocutivas e contextuais que fundamentam os 
usos da língua. Tal refinamento, por sua vez, pode contribuir com as 
práticas do professor de língua materna, em termos tanto de plane-
jamento do ensino quanto de avaliação da aprendizagem, além de 
“oportunizar ao aluno, de um lado, modificar qualificadamente seus 
modos de enunciar e, de outro, reconhecer como socialmente situadas 
as práticas de linguagem das quais é convocado a participar em sala 
de aula” (OLIVEIRA; SILVA; DUTRA, 2020, p. 79).

Logo, à luz do estudo de Oliveira, Silva e Dutra (2020), podemos 
acrescentar a referência à definição de revisão formulada por Oliveira e 
Chittolina (2019): a revisão textual é um ato/processo enunciativo que 
supõe um retornar ao escrito para reformulá-lo, a partir de um desdo-
bramento do eu em eu leitor e eu escrevente, em que o locutor-revisor 
constitui-se sujeito de linguagem e renova sua relação com a leitura 
e a escrita ao ajustar a relação forma-sentido em seu texto a partir da 
projeção de distintos alocutários e de diferentes contextos.

Mas, se ambas, a autoavaliação e a revisão de textos, são atos 
enunciativos e produzem um desdobramento do eu em eu leitor e eu 
escrevente, o que as diferencia? Essa pergunta é formulada por Olivei-
ra e Chittolina (2019), que a respondem da seguinte maneira:

[...] a autoavaliação configura-se como um ato executado pelo 
próprio aluno a partir de parâmetros avaliativos específicos, 
como os parâmetros de interlocução, contexto, texto e lingua-
gem, elaborados por Knack e Oliveira (2017) a partir dos princí-
pios enunciativos de cultura, intersubjetividade, referência e re-
lação forma-sentido. Trata-se de uma ação balizada por critérios 
precisos, sistematizados numa grade de avaliação, com descri-
tores bem detalhados para cada um deles. Em contrapartida, 
o preenchimento de uma grade pelo aluno não é indispensável 
na revisão, como o é na autoavaliação – apesar de parâmetros 
avaliativos não sistematizados em grade poderem se fazer pre-
sentes também no ato/processo de revisar, como sob a forma 
de questões que o estudante pode se colocar na revisão de seu 
texto. (OLIVEIRA; CHITTOLINA, 2019, p. 262).



52S U M Á R I O

Tal distinção feita pelos autores entre autoavaliação e revisão 
talvez fique mais clara a partir de outra distinção, aquela feita por 
Haydt entre técnica de avaliação e instrumento de avaliação: “A téc-
nica de avaliação é o método de se obter as informações desejadas. 
O instrumento de avaliação é o recurso que será usado para isso” 
(HAYDT, 2004, p. 56 apud FURTOSO, 2008, p. 143). Em outras pala-
vras, a técnica de avaliação consiste no modo de avaliar (como as 
avaliações professor-aluno, aluno-aluno e autoavaliação), enquanto 
o instrumento de avaliação consiste na ferramenta por meio da qual 
a técnica é aplicada (como tarefas de casa, apresentações orais, 
provas escritas, grades avaliativas, portfólios, bilhetes orientadores 
de reescrita, dentre outros instrumentos). 

Embora Oliveira e Chittolina (2019, p. 262) caracterizem a au-
toavaliação como “uma ação balizada por critérios precisos, sistema-
tizados numa grade de avaliação, com descritores bem detalhados”, 
o aluno pode se autoavaliar a partir de outros instrumentos12. Porém, 
neste texto, o instrumento privilegiado é justamente a grade autoava-
liativa, que operacionaliza a técnica da autoavaliação e a diferencia 
da revisão. Esta, por ser não um modo de avaliar, mas uma etapa do 
processo de produção textual (posterior às etapas de leitura da pro-
posta de redação, de planejamento e de escrita do texto), dispensa um 
recurso material como uma grade. Eis, aqui, uma diferença de caráter 
mais “pedagógico” entre a autoavaliação e a revisão. 

Há, contudo, outra diferença, de caráter mais “enunciativo”. Se 
tanto o autoavaliar-se quanto o revisar supõem um duplo ato enunciati-
vo de leitura/escrita e se em ambos a leitura impõe um exercício de dis-
tanciamento do próprio texto para lê-lo com olhos de outrem, não é de 
igual maneira que a escrita se instaura na autoavaliação e na revisão. 

12 Dentre outros instrumentos autoavaliativos, consta o portfólio, exemplo de Furtoso 
(2008), o qual, enquanto coleção de produções do estudante, possibilita-lhe avaliar 
o próprio processo de aprendizagem, verificando o que já aprendeu e o que ainda 
precisa aprender ou aprimorar. 
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Afinal, se nos dois casos a leitura distanciada do próprio texto suscita 
uma nova escrita, essa nova escrita, na autoavaliação, volta-se para o 
instrumento que a operacionaliza (como a grade autoavaliativa, a fim 
de preenchê-la) e, na revisão, volta-se para o próprio texto revisado (a 
fim de submetê-lo a reformulações).

Todavia, a despeito de suas especificidades, a autoavaliação e 
a revisão não são mutuamente excludentes, podendo ser conciliadas. 
Por exemplo, no caso do texto dissertativo-argumentativo – foco desta 
reflexão –, ao retornar ao próprio texto para lê-lo como se a outro autor 
pertencesse, o aluno realiza uma leitura distanciada comum tanto à au-
toavaliação quanto à revisão. Após essa leitura, na qual verifica o que 
está bom e o que pode melhorar em seu texto, ele efetua duas escritas: 

1. Uma escrita autoavaliativa, em que se volta para o instrumento de 
avaliação (em nosso caso, a grade autoavaliativa), com vistas a 
responder aos parâmetros e aos descritores desse instrumento.

2. Uma escrita revisória, em que se debruça sobre o próprio texto 
revisado, com o objetivo de proceder a ajustes da relação for-
ma-sentido em tal texto a partir da projeção de distintos alocutá-
rios e de diferentes contextos.

Assim, se, na leitura distanciada do texto, a autoavaliação e a 
revisão apresentam uma simultaneidade temporal, nas escritas susci-
tadas por essa leitura, há uma anterioridade temporal da escrita autoa-
valiativa com relação à escrita revisória. Dito de modo mais simples: 
primeiramente, o aluno preenche a grade autoavaliativa, registrando o 
que está bom e o que pode ser melhorado em seu texto; posteriormen-
te, ele o submete às reformulações necessárias para melhorá-lo.  

Aparatados com as noções de enunciação, de autoavaliação e de 
revisão de textos como mobilizadas nesta seção, vejamos, na seção se-
guinte, uma possibilidade de transpor didaticamente tais noções para a 
sala de aula, em especial para o ensino do texto dissertativo-argumentativo.
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DO SABER A SER ENSINADO:  
O ALUNO COMO LEITOR DE SI MESMO  

Em minha prática como professor de língua materna, sobretudo 
como professor que ensina o texto dissertativo-argumentativo, insisto, 
desde a primeira aula do ano letivo, para os alunos exercitarem a leitura 
distanciada de seus próprios textos. Inspirados por Benveniste, pode-
ríamos chamar tal leitura de sui-reflexiva, pois nela o discente se volta 
sobre a sua redação mesma. Esse movimento de retorno demanda 
que o professor o sensibilize para os seguintes aspectos:

1. O texto dissertativo-argumentativo, antes de ser um produto com 
início, meio e fim (concepção herdada dos bancos escolares e 
em função da qual muitos estudantes creem que “o texto está 
pronto em suas cabeças”, de modo que o que eles precisam fa-
zer é sentarem-se e “se concentrarem para passarem as ideias 
ao papel”), é o resultado de um processo de produção textual 
que inclui quatro etapas inter-relacionadas: 

a. a leitura da proposta de redação – com o emprego de 
estratégias de identificação e de compreensão tanto do 
tema quanto das orientações da proposta (destaque de 
palavras-chave, de verbos de comando, de eventuais 
perguntas e de demais instruções para o pleno atendi-
mento da proposta); 

b. o planejamento do texto (o brainstorming ou “tempesta-
de de ideias”) – com a formulação de uma tese sobre 
o tema, a seleção de ideias para desenvolver essa tese 
e a definição das estratégias a serem empregadas nes-
se desenvolvimento, estratégias tanto de argumentação 
quanto de estruturação do texto e dos parágrafos;
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c. a escrita do texto – com o redigir propriamente dito do 
texto planejado na etapa anterior;

d. a revisão do texto (a checklist13 ou “lista de checagem”) – 
com a consideração dos aspectos mencionados a seguir.

2. Em todas as etapas do processo de produção textual, é preciso 
considerar:

a. os perfis de interlocutor em jogo:

i. o interlocutor real;

ii. o interlocutor universal e, se houver, 

iii.  o interlocutor imaginado;

b. os tipos de contexto em jogo:

i. o contexto estrito;

ii. o contexto amplo e, se houver, 

iii.  o contexto virtual.

3. Na etapa de revisão, é necessário levar em conta dois quesitos:

a. o distanciamento, que requer uma leitura crítica do pró-
prio texto;

b. os três níveis de revisão, que demandam uma “leitura ar-
quitetônica” do texto, a qual o divide em três “andares”:

i. revisão textual: contempla a maior parte dos conhe-
cimentos adquiridos no ano letivo, focalizando o nível do 
texto e do parágrafo e as estratégias de revisão destes 
(com a abordagem de aspectos macroestruturais, como 
a relação tema-tese-argumentos na organização do texto, 

13 Agradeço à minha amiga Profa. Dra. Jorama de Quadros Stein por me lembrar do termo 
checklist, talvez mais compreensível aos estudantes do que os termos revisão e autoavaliação.
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e de aspectos microestruturais, como a relação tópico-
-comentários-conclusão na organização dos parágrafos 
de desenvolvimento);

ii. revisão gramatical: abrange conteúdos relacionados 
ao nível da frase, privilegiando estratégias de correção 
dos problemas sintáticos e morfossintáticos mais recor-
rentes em redações estudantis (como desvios de concor-
dância, regência, pontuação, de paralelismo, coordena-
ção e subordinação oracionais);

iii. revisão lexical: abarca o nível da palavra, explorando es-
tratégias de seleção e de substituição lexicais, bem como 
de correção dos problemas de léxico mais frequentes em 
textos dissertativo-argumentativos (como inadequação de 
registro, impropriedade vocabular e repetição lexical).

Tendo o aluno sido familiarizado com todos esses aspectos (o 
caráter processual da produção do texto dissertativo-argumentativo; 
as dimensões interlocutivas e contextuais que fazem dele uma prática 
social situada; a necessidade de uma leitura distanciada e articulada 
em níveis da própria redação ao revisá-la), tal como com os conteúdos 
estudados ao longo do ano, ele estará em condições de preencher à 
seguinte grade autoavaliativa14.

14 Na grade apresentada na sequência, os termos critérios e perguntas consistem, respec-
tivamente, em transposições didáticas dos termos parâmetros e descritores, comuns nos 
estudos de avaliação da aprendizagem, mas que talvez não sejam tão inteligíveis aos alunos. 
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Leia o seu texto e responda à checklist a seguir:

CRITÉRIOS PERGUNTAS SIM NÃO
MAIS 
OU 

MENOS

Adequação 
interlocutiva e 

contextual

(1) Meu texto considera o interlocutor 
real, o interlocutor universal e, 
se houver, o interlocutor imaginado?

(2) Meu texto leva em conta 
o contexto estrito, o contexto amplo 
e, se houver, o contexto virtual?

(3) Em meu texto, abordo o tema apresentado 
na proposta de redação e defendo uma 
tese (opinião) sobre esse tema a partir 
de tópicos frasais (recortes temáticos) 
e estratégias argumentativas variadas? 

(4) O uso das pessoas do discurso está 
adequado à proposta de redação (3ª 
pessoa para temas mais sociais; 1ª ou 3ª 
pessoa para temas mais pessoais; e, se 
houver interlocutor imaginado, a 2ª pessoa 
apenas no endereçamento a este)?

Macroestrutura 
do texto e 

microestrutura 
dos parágrafos

(1) O meu texto respeita os limites estruturais 
do texto dissertativo-argumentativo, contendo 
introdução, desenvolvimentos e conclusão? 

(2) O parágrafo de introdução apresenta:
a. o tema via palavras-chave?
b. a minha tese (opinião) sobre o tema?
c. os tópicos frasais (recortes te-

máticos) a serem desenvolvidos 
nos parágrafos seguintes?
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Macroestrutura 
do texto e 

microestrutura 
dos parágrafos

(3) Cada parágrafo de 
desenvolvimento apresenta:

a. um tópico frasal (ideia-núcleo  
do parágrafo, formulada concisamente 
no primeiro período deste)? 

b. ao menos dois comentários (ideias 
secundárias do parágrafo, que 
são formuladas nos períodos 
intermediários deste e que o 
desdobram por meio de argumentos, 
contra-argumentos, provas concretas, 
citações de autoridade, referências 
interdisciplinares, fatos, exemplos, 
análises, comparações e/ou outras 
estratégias argumentativas/repertórios 
socioculturais legitimados pelas 
áreas do conhecimento e usados de 
forma produtiva à argumentação)?

c. uma conclusão (ideia final do 
parágrafo, que é formulada no 
último período deste e que o 
encerra adequadamente)? 

(4) O parágrafo de conclusão:
a. retoma o tema (via palavras-chave)? 
b. reitera a minha tese (opinião) 

sobre o tema?
c. sintetiza os tópicos frasais 

(recortes temáticos) desenvolvidos 
nos parágrafos anteriores? e/
ou (se for o caso)

d. elabora proposta de intervenção 
para o problema discutido no texto, 
com todos os elementos dessa 
proposta (agente, ação, modo/
meio, efeito e detalhamento)? 

Coerência e 
coesão

(1) Meu texto apresenta uma boa coerência 
externa (relação do texto com os tipos 
de contexto; os perfis de interlocutor; o 
propósito comunicativo – convencer o 
interlocutor da tese defendida sobre o tema 
abordado –; a estrutura – macro e micro – e 
a linguagem – escrita formal – adequadas 
ao texto dissertativo-argumentativo)?
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Coerência e 
coesão

(2) Meu texto apresenta uma boa 
coerência interna (relação das ideias 
no interior do texto, em termos de 
manutenção e de progressão temáticas, 
de articulação lógica e de contiguidade 
– vocabulário pertinente ao tema)? 

(3) Meu texto apresenta uma boa 
coesão referencial (retomada de ideias 
via anáforas, reiterações, sinônimos, 
homônimos, hiperônimos, hipônimos, 
nominalizações, uso de expressões 
nominais definidas e indefinidas)?

(4) Meu texto apresenta uma boa 
coesão sequencial (progressão de 
ideias via operadores argumentativos 
de adição, hierarquização, 
oposição, concessão, conclusão, 
explicação, comparação, alternância, 
condição, conformidade, finalidade, 
proporcionalidade, exemplificação)?  

Adequação 
linguística

(1) Meu texto não comete desvios 
de convenções da escrita (como 
problemas de acentuação, ortografia, 
separação silábica, uso do hífen e uso 
de maiúsculas e minúsculas)? 

(2) Meu texto não comete desvios 
gramaticais (como problemas 
de concordância e regência verbal e nominal, 
flexão de nomes e verbos, pontuação, 
paralelismo sintático, colocação pronominal, 
truncamento/frases fragmentadas 
e justaposição/frases siamesas)? 

(3) Meu texto não comete desvios 
de escolhas de registro (como uso 
de registro informal, marcas 
de coloquialidade, gírias e abreviações)?

(4) Meu texto não comete desvios 
lexicais (como problemas de escolha 
vocabular e repetição de palavras)?
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Apresentada a grade autoavaliativa que constitui, neste estudo, 
a proposta de transposição didática das concepções enunciativas de 
autoavaliação e de revisão de textos aqui mobilizadas, encaminho, na 
seção que segue, as considerações finais a partir da discussão de 
algumas questões relativas à referida grade15. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao consultar a checklist sugerida na seção anterior, o leitor pode 
se perguntar: teriam os alunos condições de compreendê-la? Não ha-
veria nela muitos termos técnicos e, talvez, dispensáveis no ensino-
-aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo? Não é assim que 
penso. Tentarei me explicar. 

Quanto à capacidade dos estudantes de entender a grade au-
toavaliativa, não é preciso ter muitos anos de sala de aula para saber 
que concluintes ou recém-concluintes do Ensino Médio são capazes 
de compreender uma tarefa desafiadora como o é a autoavaliação se 
tal tarefa:

1. fizer sentido para eles, como tendem a fazer tarefas que deles 
exigem um posicionamento crítico (e, em geral, os alunos são 
bastante críticos ao apreciarem seus próprios textos);

2. não tiver como pré-requisitos, para a sua realização, conheci-
mentos por eles não adquiridos (obviamente, espero que o co-
lega professor que leia este texto e apresente aos seus alunos a 
checklist aqui proposta ou uma adaptação dela, faça-o no inte-
rior de um currículo que inclua, dentre seus conteúdos, aqueles 
averiguados nessa lista de checagem).

15 Em virtude do número-limite de páginas deste capítulo, não farei, nas considerações finais 
a seguir, o movimento de síntese geralmente feito nessa seção em textos acadêmicos. 
Restringir-me-ei a duas questões suscitadas pela grade proposta.



61S U M Á R I O

Além disso, tal grade não precisa ser apresentada na íntegra 
aos estudantes no início do ano letivo. Por exemplo, o docente pode 
apresentar parte dela após os primeiros meses, quando já tiverem sido 
estudados conteúdos como adequação (interlocutiva e contextual) e 
estrutura (do texto e dos parágrafos). Passado algum tempo, após o 
estudo de outros conteúdos – como coerência, coesão e adequação 
linguística –, a grade pode ser reapresentada aos discentes, dessa vez 
com a incorporação dos novos conteúdos a serem checados. 

Ainda sobre a adaptação da grade, o professor pode reduzi-la, 
ampliá-la, mudar seus termos e/ou a ordem de seus itens para con-
formá-la ao currículo e à progressão curricular de sua instituição. Os 
parâmetros (critérios) e os descritores (perguntas) são por mim apre-
sentados nos termos e na progressão que julgo mais adequados e que 
orientam minha prática em sala de aula.

Quanto aos termos técnicos, contrariamente a uma vulgata que 
minimiza a importância da metalinguagem no ensino-aprendizagem de 
língua materna, defendo, com Oliveira e Chittolina (2019), que uma re-
flexão metalinguística pode – desde que bem conduzida – qualificar os 
usos da língua pelo aluno. Não se trata, aqui, de uma metalinguagem 
com um fim em si mesma, assentada na memorização de termos da tra-
dição gramatical a serem do estudante “cobrados em prova”. Trata-se, 
isto sim, de uma metalinguagem que possibilite ao discente usar a lín-
gua para falar e escrever sobre (reflexão) os modos como fala e escreve 
usando a língua (uso que antecede e sucede a reflexão sobre ele).

Em outras palavras, uma terminologia mais técnica (oriunda 
dos estudos linguísticos, como os estudos pragmáticos que investi-
gam a relação tópico-comentário na organização informacional) que 
instrumentalize o aluno para analisar não uma língua estéril, fossiliza-
da em frases artificiais, mas a língua viva, que pulsa nos textos tanto 
seus quanto de outrem.
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Não podemos esquecer também que, se a promoção de tarefas 
de leitura e de escrita é um compromisso de todos os componentes 
curriculares, os componentes da área de linguagem (língua materna, 
línguas adicionais e literaturas), não têm a língua somente como instru-
mento, mas igualmente como objeto de ensino-aprendizagem. Afinal, 
no exercício de nossa profissão, nós, educadores de linguagem, não 
usamos – ou não deveríamos usar – a língua para ensinar saberes de 
outra ordem (da natureza, das humanidades, da matemática): usamos 
a língua para ensinar saberes linguísticos. A metalinguagem figura-nos, 
pois, como o sentido figura para Benveniste: como uma cabeça de 
Medusa. Aterradora, mas incontornável16. 
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INTRODUÇÃO

Nosso capítulo apresenta reflexões quanto ao ensino de pro-
dução textual, principalmente sobre a construção de autoria em re-
dações para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). No melhor de nossas pesquisas, não encontramos outra 
prova de Redação que avaliasse autoria de forma isolada como a re-
ferida universidade, a qual apresenta o Investimento Autoral como um 
de seus seis critérios de análise.

É importante salientar que provas referentes a anos anterio-
res ao de 2018 apresentavam um outro modelo bem conhecido de 
proposta de redação: havia textos motivadores, um questionamento 
já padronizado sobre um determinado tema e, a partir dessas infor-
mações, os candidatos deveriam estruturar um texto de tipologia 
dissertativo-argumentativo, sem ter referências, por exemplo, ao seu 
interlocutor, à finalidade da interlocução e à circulação social de seu 
texto. Por esse motivo, nossa análise das redações do vestibular da 
UFRGS dá-se a partir de 2018, visto que, de forma inédita, a prova 
apresenta uma situação de interlocução diferente da tradicional, e 
faz com que os candidatos precisem analisar a tarefa com uma aten-
ção especial às novas orientações. Assim, nosso corpus é composto 
por três redações de 2019 utilizadas como parâmetro avaliativo no 
Manual do Avaliador de 2020 no critério Investimento Autoral. Este 
documento nos foi disponibilizado pela Prof. Dra. Lúcia Sá Rebello 
— presidente da Comissão Permanente de Seleção da UFRGS.

À luz dessa ideia, nossa análise foi feita através das lentes do 
Círculo de Bakhtin, que tem como base o estudo de enunciados con-
cretos, quer dizer, enunciados efetivamente realizados em situação de 
interlocução. A partir da compreensão de que nosso objeto de estudo 
tinha como eixo central um texto resposta, alguns conceitos bakhtinia-
nos foram substanciais para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 
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Assim, abordamos a concepção de autor-pessoa, autor-criador e no-
ções de autoria, o que foi fundamental para que nossa pesquisa fosse 
guiada entre a leitura das três redações apresentadas pelo Manual 
como excelente, satisfatória e não satisfatória.

Para dar conta de nossos propósitos, elencamos três categorias 
de análise a partir de nosso corpus: (1) frases complexas, (2) escolha 
lexical como valoração e (3) agenciamento da heterodiscursividade. 
Assim, organizamos o recorte de nosso trabalho e apontamos não só 
como a autoria se manifesta por meio daquilo que se escreve, como 
também nos empenhamos em descrever e explicar, então, o que faz 
um texto ser mais bem avaliado do que outro quanto à autoria.

A partir desse entendimento, organizamos a estrutura deste tra-
balho em cinco partes. Na primeira, explicamos o critério que faz parte 
de nossa análise, o Investimento Autoral. Na segunda, apresentamos 
as reflexões teóricas do Círculo de Bakhtin e debatemos noções de au-
toria. Na terceira, apresentamos a metodologia do estudo. Na quarta, 
analisamos o corpus a partir das categorias elencadas para verificar os 
recursos linguísticos explorados nas redações avaliadas pelo critério 
Investimento Autoral. Por fim, em nossa conclusão, apresentamos a 
perspectiva geral da nossa pesquisa.

O CRITÉRIO INVESTIMENTO AUTORAL

É comum encontrarmos a produção de uma redação sendo uti-
lizada como uma etapa de diversas provas que têm o intuito de sele-
cionar candidatos para algum tipo de vaga — como vestibulares de 
federais, concursos públicos —, ou que também têm o objetivo de 
avaliar o desempenho de estudantes — como o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
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De modo geral, alguns critérios de correção aparecem com 
maior frequência nesses processos seletivos, como o uso de elemen-
tos coesivos, adequação à norma culta, elaboração de projeto de 
texto. Assim como as situações para nota zero são muito parecidas: 
não atendimento à tipologia solicitada, fuga ao tema e não escrever 
um número mínimo de linhas. Se fôssemos numerar as distinções e 
as semelhanças entre provas, várias seriam as análises pertinentes 
que surgiriam; todavia, vamos nos ater ao critério pouco comum que 
é utilizado pela prova da UFRGS, o Investimento Autoral, o qual é 
especificado da seguinte forma:

Trata-se de avaliar se o encaminhamento que o autor deu ao 
texto evidencia singularidade e esforço pela autoria, isto é, 
se há um investimento do ponto de vista do autor no texto, 
relacionando as ideias com propriedade, e se ele manifesta 
competência na articulação dos planos textual/contextual, que 
servem como referência na sua escritura. Trata-se, pois, de 
verificar se o candidato revela ponto de vista criativo e original, 
apresentando ideias incomuns e/ou incomumente relaciona-
das. (COPERSE, 2020, p. 19)

Em um primeiro momento, a descrição desse critério pode 
parecer um tanto quanto abstrata, visto que a ideia de “esforço 
pela autoria”, “revelar ponto de vista criativo e original”, “apresentar 
ideias incomuns” pode significar mais de uma definição tanto para 
quem escreve quanto para quem lê. Contudo, a partir de análises 
dos textos disponíveis no Manual do Avaliador de 2020, foi possível 
elencar categorias de análise dessa competência. Para isso, con-
forme indicado na metodologia, buscamos em Bakhtin meios para 
nos guiar pela materialidade do e no texto.
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REFLEXÕES DO CÍRCULO DE BAKHTIN 
E NOÇÕES DE AUTORIA

A autoria pode ser definida em várias searas do conhecimento: 
na música, autoral é não repetir a melodia do outro; no cinema, autoral 
é a reprodução de uma imagem observada; nas Ciências Jurídicas, 
autoral é a imputação relativa ao agente responsável por uma conduta 
tipicamente lesiva. Nesse viés, o que seria, então, autoral na escrita de 
uma redação vestibular da UFRGS? Para responder a essa pergunta, 
é necessário trazer à discussão conceitos do Círculo. Isso se deve por-
que, a partir de enunciados, os quais são produzidos por meio de um 
gênero, é que a autoria se concretiza, segundo Bakhtin (2016).

Nesse sentido, em função da necessidade de um posiciona-
mento teórico, as reflexões realizadas pelo Círculo de Bakhtin são 
substanciais, já que os debates desenvolvidos pelo grupo de intelec-
tuais — como Mikhail Bakhtin, Valentin Volóchinov, Pavel Medviédev, 
entre outros — tinham como um dos centros a linguagem, sempre a 
partir de estudos sobre a sua natureza social. Isto é, para Volóchinov 
(2013, p. 157): “a linguagem humana é um fenômeno de duas faces: 
cada enunciação pressupõe, para realizar-se, a existência não só de 
um falante, mas também de um ouvinte”. Ou seja, toda vez que ex-
pomos as nossas impressões do “mundo externo”, a partir do nosso 
ponto de vista, isso ocorre de forma orientada para o outro.

Haja vista as considerações prévias, nesta seção, há algumas 
considerações sobre conceitos importantes para a nossa pesquisa, 
os quais irão amparar a análise de nosso trabalho: os indícios de 
autoria em três textos de candidatos do vestibular da UFRGS. Por 
isso, é imprescindível aprofundarmos aqui nossa discussão sobre 
conceitos do Círculo de Bakhtin, como autor-pessoa, autor-criador 
e noção de autoria — os quais, segundo Faraco (2005), percorrem 
boa parte das obras do Círculo.
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Segundo Volóchinov (2017), na forma escrita, deve-se conside-
rar os fins específicos do texto e a quem a enunciação é dirigida. Além 
disso, para Bakhtin (2003, p. 29), “o autor é um elemento constitutivo 
da obra”, ou seja, um criador do enunciado cuja posição valorativa é 
expressa. Nesse sentido, é válido salientar que o candidato da prova, 
para realizar a escrita da redação, precisa assumir papéis.

Antes de evidenciar a compreensão de quais papéis seriam 
estes, propomo-nos a abordar os conceitos bakhtiniano de autor-pes-
soa e autor-criador. O primeiro, de acordo com Faraco (2005), é um 
sujeito empírico, que é exterior ao texto; o segundo, por outro lado, 
é imanente ao texto, ou seja, é o princípio engendrador deste. De 
acordo com Faraco:

Bakhtin [...] distingue o autor-pessoa (isto é, o escritor, o artista) 
do autor-criador (isto é, a função estético-formal engendradora 
da obra). 

Este último é, para Bakhtin, um constituinte do objeto estético 
(um elemento imanente ao todo artístico) — mais precisamente, 
aquele constituinte que dá forma ao objeto estético, o pivô que 
sustenta a unidade do todo esteticamente consumado (FARA-
CO, 2005, p. 37)

Em um primeiro momento, compreender a distinção entre estes 
dois conceitos talvez seja mais perceptível na literatura: por exemplo, 
Raquel de Queiroz não é Maria Augusta, assim como Aluísio Azevedo 
não é João Romão. Nesse viés, para Bakhtin (1997), Maria Augusta e 
João Romão são autores-criadores, pois são elementos internos à obra 
que dão unidade aos enunciados. Faraco (2005, p. 39) especifica que 
“o autor-criador é, assim, quem dá forma ao conteúdo: ele não apenas 
registra passivamente os eventos da vida, mas a partir de uma certa 
posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os esteticamente”.

É importante compreender essas distinções porque a autoria 
começa a se organizar a partir destas. Ou seja, ao pensar no candidato 
da prova, produtor da “atividade estética” — a criação de sua redação 
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—, depreende-se que ele precisa vestir-se ao mesmo tempo de autor-
pessoa e autor-criador, visto que, ao mesmo tempo em que organiza 
as ideias do texto, também é candidato para uma vaga em uma univer-
sidade federal (OLIVEIRA, 2007).

Para nossa pesquisa, essa vestimenta do candidato que planeja 
seu texto levando em consideração os dois aspectos citados não é volta-
da a essa pessoa que prepara a redação, mas ao sujeito inserido em um 
“contexto sócio-histórico-ideológico, cuja posição ocupada (candidato a 
uma vaga na universidade) é que se imbui dessa capacidade de respon-
der a certas expectativas no processo de produção textual” (OLIVEIRA, 
2007, p. 22). Ou seja, estamos pensando não no autor tradicional, mas 
naquele que se evidencia através de suas escolhas no texto e pelo texto.

Entretanto, é inquestionável o papel do autor-criador, pois a banca 
apresenta um papel ficcional que o autor-pessoa (candidato) deve assu-
mir: no caso da proposta de 2019, o de um universitário realizando um 
trabalho para uma disciplina da faculdade17. Isso demanda do estudante 
outros tipos de recursos, até imaginários, porque ele precisa assumir 
esse papel que a banca impõe. Assim, ser criativo — conceito apontado 
pelo critério Investimento Autoral —, é se trajar de autor-criador.

A partir do entendimento desses dois conceitos, é possível come-
çarmos a concretizar a ideia de o que seria, então, um texto autoral. Na 
verdade, é essencial pensar nesse processo de construção de autoria a 
partir das intenções, do projeto de texto, da finalidade da redação e das 
escolhas feitas por esse candidato-criador, visto que “uma mesma pessoa 
real pode manifestar-se em diversas formas autorais” (BAKHTIN, 1997, 
p. 395). Isto é, um mesmo autor-pessoa pode se manifestar por meio de 
vários autores-criadores, sem deixar de lado que “a autoria seria um acon-
tecimento único e irrepetível na vida de um texto” (ARÁN, 2014, p. 6).

17 Evidenciamos alguns pontos principais sobre a prova em nossa metodologia. A proposta 
de redação pode ser acessada na integra em http://www.ufrgs.br/coperse/provas-e-servi-
cos/baixar-provas/LPRED.pdf. 

http://www.ufrgs.br/coperse/provas-e-servicos/baixar-provas/LPRED.pdf
http://www.ufrgs.br/coperse/provas-e-servicos/baixar-provas/LPRED.pdf
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Nesse sentido, para Bakhtin (2003), a possibilidade dialógica 
entre os elementos do enunciado é imprescindível para compreender-
mos a autoria, visto que ela se manifesta na construção do texto escri-
to, por exemplo. À luz dessa reflexão, a base do conceito bakhtiniano 
para autoria é uma singularidade sociologizada — ou seja, o social 
constitui e o singular se constitui, o que só parece ser viável por essa 
dinâmica das relações dialógicas (FARACO, 2021). Por esse motivo, 
ser autoral é deslocar-se para essa posição de autor, visto que preci-
samos assumir esse posicionamento axiológico responsivo ativo, pois 
todo o dizer é responder a algo já dito.

Assim, quando Bakhtin coloca que “A palavra quer ser ouvida, 
compreendida, respondida e quer, por sua vez, responder à resposta, 
e assim ad infinitum” (BAKHTIN, 1997, p. 357, grifos do autor), a mate-
rialidade torna-se, portanto, fundamental. Isso é considerável pelo fato 
de que a prova de Redação da UFRGS especifica um interlocutor, que 
vai, possivelmente, responder ao texto desenvolvido pelo candidato 
que soube não só dialogar com o texto debatido em aula18, como tam-
bém assumir os papéis solicitados pela prova.

À vista disso, a autoria pode, então, ser desenhada (e, no caso 
da prova, avaliada) através dessas escolhas materializadas no tex-
to: é preciso deslocar-se, responder, incorporar e aguardar por uma 
resposta (FARACO, 2021). Por isso, a teia que compõe o desenvol-
vimento de uma redação com uma situação de interlocução definida 
deve ser considerada pelo candidato ao efetivar seu enunciado por 
meio da língua escrita.

18 A proposta de redação deixou bastante evidente essa situação de interlocução, a qual deve 
ser, evidentemente, considerada na construção da produção estética do candidato-autor.
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METODOLOGIA

A pesquisa que resulta neste capítulo contou com uma análi-
se qualitativa de três redações usadas como parâmetro de avaliação 
do critério Investimento Autoral no Manual do Avaliador de 2020 da 
UFRGS. Olhamos para nosso objeto de pesquisa e para o corpus a 
partir das lentes bakhtinianas. Nesse sentido, buscamos conceitos 
para definir autor-pessoa, autor-criador e autoria em textos.

Elegemos para a análise a proposta de redação de 2019. Tal 
escolha se justifica por um fenômeno inédito na referida universidade: 
esta determinou uma nova articulação do comando do texto que foi re-
digido pelos candidatos, apresentando uma situação de interlocução 
específica. Assim, no recorrente ano, os estudantes se depararam com 
o seguinte trecho:

“(...) Considere a seguinte situação. Você foi aprovado no ves-
tibular e começou a frequentar a Universidade. No primeiro se-
mestre, você está cursando a disciplina de Língua Portuguesa 
e, nela, está vivenciando atividades de leitura e produção textual 
(...)” (COPERSE, 2019, p. 12)

Como um dos critérios para analisar o Investimento Autoral é a 
responsividade ativa, é possível que, nesse novo formato de proposta 
de redação, os textos, portanto, apresentem outras estruturas para evi-
denciar a autoria; outro motivo pelo qual fizemos este recorte.

Em relação ao corpus de nossa pesquisa, selecionamos três 
redações, as quais são utilizadas no Manual do Avaliador 2020 da 
UFRGS, como exemplos de textos com três notas no critério Investi-
mento Autoral: excelente (de 5 a 4), satisfatório (de 3 a 2) e não satisfa-
tório (de 1 a 0). Vale ressaltar que tal escolha se deu devido aos textos 
comporem o Manual — ou seja, foram selecionados por uma banca 
que balizou o entendimento do critério.
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Além disso, tendo em vista não localizarmos na literatura da 
área um modelo de categorias de análise especificamente para o es-
copo deste trabalho (autoria em redações do vestibular), recorremos 
a categorias emergentes. Em outras palavras, fortemente inspirados 
pela metodologia de análise de conteúdo, elaboramos categorias 
de análise a partir da leitura e da reflexão tecida sobre o corpus. A 
análise de conteúdo, que tem se desenvolvido principalmente nos 
estudos brasileiros ao longo dos últimos 50 anos, “constitui uma me-
todologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo 
de toda a classe de documentos e textos” (MORAES, 1999, p. 2)19. 
As categorias propostas são: frases complexas, escolha lexical como 
valoração e heterodiscursividade.

As categorias pelas quais será analisado o critério Investimen-
to Autoral não foram selecionadas de forma aleatória; o nosso todo 
descrito e analisado foi pensado através, então, dessa materialidade 
estilística do texto, pois, segundo Bakhtin (2019):

As formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se 
leve sempre em conta seu significado estilístico. Quando isola-
da dos aspectos semânticos e estilísticos da língua, a gramática 
inevitavelmente degenera em escolaticismo. (BAKHTIN, 2019, 
p. 23)

Pautados nessa filosofia bakhtiniana, em que a gramática não 
pode estar isolada do sentido pretendido, é que pensamos a categoria 
frases complexas. Nesse viés, por frase complexa, entendemos toda 
e qualquer frase que trabalha com mais de um tipo de Oração (Su-
bordinada e Principal), ou trabalha com a inversão do padrão frasal 
da língua portuguesa de Oração Principal e Oração Subordinada. É 
importante ressaltar que tais modificações sintáticas têm relação direta 
com o sentido construído no texto: um estudante que desloca uma 
oração subordinada adverbial concessiva, por exemplo, pretende dar 

19 Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/
Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf. Acesso em: 19 junho de 2021.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf
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um destaque maior à concessão do que à ideia expressa na oração 
principal. Logo, saber manipular as figuras sintáticas e as orações den-
tro de um enunciado é saber também manipular o sentido das ideias 
e, obviamente, ser autoral. 

Ademais, a seleção lexical tem uma influência poderosa sobre o 
pensamento do locutor (BAKHTIN, 2019). Então, como segunda cate-
goria de análise, cunhamos a escolha lexical como valoração, pois ha-
via uma disparidade entre as seleções lexicais dos candidatos. Isto é, 
analisamos se as palavras selecionadas pelos candidatos promoviam, 
ou não, a manutenção do ponto de vista definido ao longo do texto — 
ponto chave ressaltado pela prova do Concurso Vestibular de 201920.

Nossa última categoria, a Heterodiscursividade, verifica como 
os textos conseguem desenvolver sua tese através de uma compreen-
são responsiva ativa. Nesse sentido, não foram todos os candidatos 
que conseguiram se inserir na situação de interlocução proposta. A 
Heterodiscursividade, então, é a nossa categoria analítica de aspec-
tos da redação evidenciadores da opinião do estudante baseada na 
voz do outro; quer dizer, o texto do candidato deve se propor a defen-
der um posicionamento baseado no que, neste caso, o psicanalista 
Contardo Calligaris defendeu.

Nessa perspectiva, segundo Bakhtin (2019), o autor de uma 
obra só se faz presente no conjunto total dessa obra: não se encontra 
em nenhum elemento destacado desse conjunto, e menos ainda no 
conteúdo separado desse. Isto é, não se deve, para o autor, analisar 
textos por palavras ou por trechos isoladamente, pois não se pode fixar 
a autoria em apenas um pedaço da obra. Por essa razão, optamos por 
analisar cada texto e apontar as categorias citadas para cada um.

20 A proposta deixa bastante evidente a importância do candidato se posicionar sobre as 
ideias expressas pelo autor do texto base (Caligaris). Por isso, a autoria deve se evidenciar 
também nessa resposta ao outro.
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ANÁLISES

Nossa análise baseia-se na ação de categorizar três maneiras pe-
las quais a autoria pode ser construída através da atividade estética de-
senvolvida pelo candidato — a produção de um texto como resposta a 
outro. Nesse sentido, organizamos esta seção da seguinte forma: apon-
tamos o texto avaliado como excelente e a indicação de nossas três ca-
tegorias para este — frases complexas; escolha lexical como valoração 
e heterodiscursividade; posteriormente, repetimos tais passos aplicados 
às redações avaliadas como satisfatória e como não satisfatória.

INVESTIMENTO AUTORAL NOTA 5 OU 4

A Imagem 1 é a redação recortada do Manual do Avaliador e 
classificada no nível excelente:

Imagem 1 - Redação excelente.

Fonte: Manual do Avaliador 2020 (COPERSE, 2020, p. 19-20).
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Para começar nossa análise, iniciaremos pela categoria Frases 
complexas. Esta efetiva-se em vários parágrafos: desde a introdução até 
a conclusão, o candidato se compromete a desenvolver orações princi-
pais, subordinadas e algumas inversões desta ordem. Isso ocorre, princi-
palmente, nas partes em que o autor-candidato reforça a sua opinião: ele 
costuma desenvolver orações adversativas, ou concessivas, quando pre-
cisa marcar seu ponto de vista, isto é, prefere dar notoriedade à contrarie-
dade. Além disso, esta forma de organizar a sintaxe evidencia a articula-
ção de vozes em tensão. Com o uso de uma concessiva, por exemplo, o 
“no entanto”, o autor desqualifica a voz da oração anterior e dá ênfase ao 
seu ponto de vista — o que comprova como ele sabe articular as tensões 
entre vozes e, por meio disso, apresentar seu posicionamento.

Vale destacar também que todas as inversões demandaram do 
candidato um esquema de pontuação mais apurado, pois, como reza 
a gramática normativa, as inversões sintáticas devem estar sinalizadas 
pela pontuação adequada. Isso fica evidente como em “Primeiro, ao 
citar o navegador francês La Pérouse, Calligaris peca pelo anacronismo 
ao transportar a nação de adolescentes, surgida na metade do século 
XX, para o século XVIII (...)” (Imagem 1). 

Muito embora a pontuação não tenha sido especificada ao expli-
carmos o conceito de frase complexa, é inquestionável que as modifica-
ções feitas na ordem direta evidenciam um fenômeno: o candidato-autor 
demonstra domínio gramatical, o que se traduz em escolhas de uma 
estrutura em detrimento de outra. Para isso, Bakhtin (2019) aponta que, 
quando conhecemos a língua, sua estrutura, e optamos por uma colo-
cação em vez de outra, estamos evidenciando que a linguagem nunca 
está despersonalizada, ou seja, expressa-se a individualidade do autor.

Nossa segunda categoria de análise é a Escolha lexical como 
valoração. Essa categoria pretende verificar a escolha de palavras reali-
zada, visto que são estas as responsáveis por apontar o posicionamento 
do autor no enunciado. Essa ideia é incontestável porque “[...] um enun-
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ciado absolutamente neutro é impossível” (BAKHTIN, 2003, p. 289), isto 
é, ser autor é deslocar-se para essa posição valorativa estruturante; é a 
partir disso que se constitui um enunciado. Assim, é ingênuo aquele que 
acredita nessa neutralidade, visto que, como podemos perceber, a ideo-
logia do candidato-autor está materializada através da palavra, o que vai 
ao encontro da ideia de que os enunciados têm um caráter responsivo 
através do qual o receptor não é passivo, ele é sempre autoral.

Portanto, ao verificarmos palavras como “falhos”, “peca”, “fal-
sa”, “traumatizante”, “prejudiciais”, há essa materialização da valo-
ração no texto. Há, no entanto, um foco diferente entre estas. O uso 
desses léxicos na Redação excelente (Imagem 1) “[...] o psicanalista 
se baseia em dois pontos que se mostram falhos”; e “Calligaris peca 
pelo anacronismo [...]”, são marcas muito importantes da valoração 
de uma ideologia específica e que estão direcionadas ao discurso 
do autor do texto base. Isso é relevante porque, ao analisarmos “[...] 
as pressões de pais que tentam projetar em seus filhos os próprios 
sonhos são mais traumatizantes e prejudiciais do que ir a uma matinê 
de alguma casa de shows” é visível que o direcionamento é outro: 
o léxico aqui expressa um posicionamento social sobre um exem-
plo abordado pelo próprio candidato-autor. Assim, dois pontos ficam 
evidentes a partir dessa constatação: i) a concepção do Círculo se 
faz perceptível, visto que “a palavra está sempre repleta de conteúdo 
e de significação ideológica ou cotidiana” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 
181, grifos do autor); ii) o autor é capaz de manifestar a sua opinião 
tanto sobre o que já foi dito por outra voz, quanto sobre aquilo que se 
propõe a trazer para o texto. Suas posições ideológicas, por conse-
guinte, estão marcadas no texto. Isso é fundamental não só para que 
a autoria seja concretizada, como também para que o elo de enuncia-
dos se alastre: é preciso, assim, que o autor-candidato substancialize 
diante do outro suas convicções. Somente dessa forma é que o leitor 
irá se confrontar com as suas próprias opiniões e irá, também, enri-
quecer-se com esse diálogo. (GUEDES, 2009)
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A última categoria — Heterodiscursividade — está nítida já no 
primeiro parágrafo, visto que o estudante inicia sua redação contex-
tualizando o assunto sobre o qual irá tratar: o texto do psicanalista 
Contardo Calligaris. Nesse primeiro momento, o candidato-autor não 
deixa sua tese explícita. No entanto, logo após, cita o posicionamento 
de Contardo Calligaris em seu texto (o texto base) para, logo depois, 
apresentar a sua opinião sobre este:

Partindo do ocorrido e das críticas geradas, Contardo Calliga-
ris defende a tese de que, apesar de permitir que adolescentes 
sejam expostos aos riscos de drogas e acidentes em festas, os 
pais não permitem a realização de sonhos como os de Abby, por 
necessidade de dependência. No entanto, para isso o psicana-
lista se baseia em dois pontos que se mostram falhos. (COPER-
SE, 2020, p. 19)

O heterodiscurso se evidencia em basicamente todo o texto 
considerado como excelente no critério Investimento Autoral. Há sem-
pre um esforço por parte do autor em apontar sobre quais argumentos 
está tratando. Outro ponto importante para essa categoria é o fato de 
que o candidato aborda argumentos ausentes no texto de Contardo: 
ele traz para a sua redação — um texto que não apenas repete o dis-
curso do outro — outros pontos não abordados no texto base. Isso 
fica evidente já no terceiro parágrafo, em que o candidato-autor analisa 
o uso que Calligaris faz do navegador francês La Pérouse. É visível o 
seu conhecimento sobre o argumento explorado pelo outro, visto que 
o estudante é capaz de responder a esse discurso de forma ativa. Isto 
é, ele não apenas retoma a ideia: há um posicionamento ideológico 
sobre o discurso do outro. A noção de autoria também se evidencia 
aqui: o autor se constitui na relação com o outro; sua individualidade 
está no modo como responde aos outros discursos.

Além desse trecho, a compreensão responsiva ativa também 
fica aparente no quarto e quinto parágrafos. Isso evidencia o que Ba-
khtin (1997, p. 292) explicita ao entender que os enunciados são elos: 



79S U M Á R I O

“O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois 
não é o primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio 
de um mundo e pressupõe não só a existência do sistema da língua 
que utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores”. Com 
isso, o autor da redação não só se preocupa em manifestar de forma 
explícita esse diálogo com o texto do outro, como também em aplicar 
sua visão de mundo. Assim, ao citar o “exemplo de jovens cantoras 
que precisam submeter-se a constantes tratamentos em clínicas de 
reabilitação ou de atletas que se frustraram por não terem se tornado 
o que era esperado” (Imagem 1), ele mostra bastante versatilidade na 
abordagem do tema. Ou seja, os exemplos aqui são necessários para 
se construir um novo raciocínio, novos meios de defender sua tese: a 
de quem discorda de Contardo Calligaris. Além disso, há outras vozes 
sendo abordadas no final de seu texto (Roland Barthes, Camões e 
Pessoa) para que seja possível convencer o leitor de que sua opinião 
é válida. Por fim, há esse tom de alívio e melhoria ao problema aborda-
do através da construção “precisamos viver mais para cruzar os novos 
mares nunca antes navegados”, a qual materializa o diálogo com o 
outro por meio do uso da primeira pessoa do plural em “precisamos”.

INVESTIMENTO AUTORAL NOTA 3 OU 2

Na redação avaliada como satisfatória no critério Investimento 
Autoral, nossas categorias de análise se mantêm, porém, evidente-
mente, a percepção de alguns pontos se modifica. Isso se deve por-
que há um novo olhar sendo lançado, de um outro candidato-autor, 
sobre o que é proposto.
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A Imagem 2 apresenta o texto em questão:

Imagem 2 - Redação satisfatória.

Fonte: Manual do Avaliador 2020 (COPERSE, 2020, p. 20).

A categoria Frases Complexas também apresenta pontos bas-
tante importantes quanto à construção de autoria. Nessa redação, 
há longas construções que seguem o padrão frasal de nossa língua: 
oração principal seguida da oração subordinada, como em “Vivemos 
com uma sensação de terror constante em nossa sociedade [...]” 
(Imagem 2). Em outras palavras, uma possível falta de conhecimento 
dos recursos que a língua permite (evidentes em marcas de oralida-
de, por exemplo, como em “conheciam muito bem ela”) evidencia 
que o candidato-autor pouco se instrumentaliza para dizer aquilo que 
pretende. Isso quando o candidato não opta por desenvolver frases 
simples — há poucas construções com inversões.  Porém, é válido 
salientar que construir frases simples em um texto não configura ne-
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cessariamente uma falta de domínio gramatical, tampouco ausência 
de autoria; pelo contrário, intercalação entre frases mais longas e 
mais curtas pode dar outro ritmo à leitura do avaliador, além de repre-
sentar uma eleição de estilo. 

Quando se trata da categoria Escolha lexical como valoração, de 
início, o autor parece conseguir apontar uma opinião de forma bastante 
objetiva. Isso está expresso, por exemplo, no uso de palavras como 
“ausentes”, “pouco”, “idealizada”, “incoerentes”, entre outros. Contudo, 
por mais que a seleção deste léxico seja direcionada para apontar uma 
valoração aos fatos, o candidato-autor pouco relaciona suas ideias 
com as do texto base, o que acaba fazendo a escolha lexical ser mais 
sobre teorias pouco desenvolvidas no texto do que sobre a sua opinião 
em si. Os trechos (Imagem 2) “Ainda podemos notar que atualmente 
os pais estão ficando cada vez mais ausentes, e pouco conhecem os 
próprios filhos”; e “Assim, criam uma imagem idealizada dos filhos [...]” 
demonstram como o candidato acaba não evidenciando sua ideologia 
em relação a o que Contardo Calligaris argumentou, apenas sobre ou-
tras ideias trazidas para seu texto. Assim, por mais que a orientação 
dialógica (BAKHTIN, 2003) seja inerente ao texto, a proposta deixava 
bastante evidente sobre qual caminho argumentativo o autor deveria 
seguir. Fica evidente, então, que há a materialização de um ponto de 
vista através, também, das palavras, mas não há um direcionamento 
desse posicionamento em relação ao texto base.

Na categoria Heterodiscurso, a produção parece procurar se 
afastar do texto base. Ou seja, o autor pouco desenvolve um diálogo 
baseado na opinião de Contardo Calligaris: uma das exigências expos-
tas no comando proposto. Nesse viés, percebemos que, no primeiro 
parágrafo, o candidato expõe a ideia central do texto base, contextuali-
zando o leitor sobre o assunto geral da proposta; não há, todavia, uma 
manutenção da opinião desse candidato-autor em relação ao que foi 
abordado no texto “Os Adolescentes que merecemos”. Isso se tor-
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na mais notório porque a outra única menção a o que o psicanalista 
defendeu está na conclusão: “A exemplo dos casos citados no texto, 
aparentemente os pais de Abby (...)”.

Assim, parece-nos que este autor pouco dialoga com o texto 
base: há muitas generalidades sendo abordadas e pouco se materia-
liza sobre quais partes este concorda ou discorda. Por mais que, em 
um primeiro momento, isso possa ser uma abordagem alternativa em 
relação à proposta, o candidato acaba abandonando um aspecto evi-
denciado no comando: “apresente claramente sua opinião e seu pon-
to de vista sobre as ideias expressas pelo autor do texto” (COPERSE, 
2019, p. 12, grifos nossos)21. 

INVESTIMENTO AUTORAL NOTA 1 OU 0 

A última redação utilizada como parâmetro de correção no Ma-
nual do Avaliador para o critério Investimento Autoral está exemplifica-
da na Imagem 3 e fará parte de nossa categorização:

Imagem 3 - Redação não satisfatória.

Fonte: Manual do Avaliador 2020 (COPERSE, 2020, p. 21).

21 Disponível em http://www.ufrgs.br/coperse/provas-e-servicos/baixar-provas/LPRED.pdf. 
Acesso em: 30 ago. 2021

http://www.ufrgs.br/coperse/provas-e-servicos/baixar-provas/LPRED.pdf
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É importante relembrar aqui que estamos tratando de um crité-
rio avaliativo: já existe, portanto, uma construção quanto à qualidade 
dos textos. Nesse sentido, o Manual do Avaliador explicita que este 
texto está qualificado como não satisfatório em Investimento Autoral 
devido ao fato de

[...] não apresentar singularidade e/ou originalidade na aborda-
gem do tema, ou seja, quando a análise for superficial, apresen-
tando apenas os aspectos triviais do assunto em que o tema se 
insere. Além disso, o ponto de vista é banal, sem nenhuma pers-
pectiva original que revele competência no tratamento do tema, 
podendo haver, inclusive, apenas paráfrases ou cópias do texto 
de comando da proposta de redação. (COPERSE, 2020, p.21)

De acordo com essa descrição, pode-se perceber mais algumas 
características do que a prova considera importante para uma boa ava-
liação neste critério, o que, evidentemente, o candidato-autor não faz. 
No entanto, vamos nos deter novamente às três categorias de análise.

De início, quanto à categoria Frases complexas, esta produção 
escrita não apresenta construções válidas que se ajustem a o que é 
esperado aqui: a presença de deslocamentos ou de orações mais de-
senvolvidas. Há uma colocação que nos chamou atenção: “Mas o que 
viria a explicar tal ocorrência?”. Todavia, na realidade, os tantos outros 
desvios gramaticais, em uma tentativa de organizar orações subordi-
nadas, acabam por impossibilitar uma compreensão mais objetiva do 
que o autor-candidato tenta arquitetar. Isso fica evidente, também, no 
trecho “O que precisa mudar entre os pais para que seus filhos sejam 
mais preparados para a vida adulta e disciplina e incentivados a serem 
mais independentes por que no futuro eles que terão de se autodisci-
plinar, (...)” (Imagem 3). Portanto, algumas ideias ou se confundem, ou 
ficam pouco elaboradas devido à construção frasal proposta.

Ademais, a Escolha lexical como valoração termina por, também, 
ser uma categoria prejudicada, no sentido de que as três categorias 
não podem ser analisadas com perspectivas valorativas individuais. 
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Dessa forma, por mais que haja uma boa escolha lexical, essa se apa-
ga em função do pouco desenvolvimento das outras categorias. As-
sim, percebe-se, neste texto, que o candidato-autor evidencia poucas 
vezes o seu ponto de vista por meio da materialidade, da palavra.

Nessa perspectiva, “Irresponsável” e “dependente” são os termos 
que mais nos chamaram a atenção, porém estes são direcionados ao com-
portamento dos jovens, não à opinião de Contardo Calligaris. É importante 
destacar esse direcionamento porque, novamente, a própria prova solicita-
va ao candidato que se posicionasse sobre o que o psicanalista abordou, 
por isso a seleção de palavras analisadas aqui precisava apontar de forma 
clara o posicionamento do autor-candidato, o que não ocorre, como exem-
plificado em “os jovens e adolescentes são vistos e (ou) comportam-se de 
maneira irresponsável e dependente.” (COPERSE, 2020, p.21)

Por fim, a categoria da Heterodiscursividade revela-se no texto 
porque o autor parte do texto base para a sua escrita. Além disso, para 
Bakhtin (2003), todo e qualquer enunciado desencadeia uma(s) respos-
ta(s). No entanto, o candidato-autor não se atenta em abordar o principal 
texto, sobre o qual deveria ser desenvolvido seu ponto de vista. Nesse 
sentido, por mais que haja uma abordagem, por exemplo, sobre vários 
fatores de nossa realidade social do assunto geral tratado por Calligaris, 
em nenhum parágrafo há a materialização de respostas direcionadas à 
opinião do autor do texto base, o que prejudica a avaliação da redação.

CONCLUSÃO 

Neste capítulo, propomo-nos a analisar de que maneira a auto-
ria é perceptível em redações de estudantes que estão se preparando 
para ingressar no ensino superior. Para tanto, recorremos à análise de 
três categorias de análise que contribuem para reflexões sobre a ava-
liação da produção textual no vestibular da UFRGS.
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Assim, na primeira categoria analisada, Frases complexas, 
ficou evidente em nosso trabalho que a autoria se manifesta na forma 
como o candidato organiza as diferentes vozes do discurso. Com base 
em Bakhtin (2019), todas as

[...] formas podem e devem ser analisadas do ponto de vis-
ta das suas possibilidades de representação e expressão. [...] 
Isso ocorre, sobretudo, no estudo das formas sintáticas parale-
las e comutativas, isto é, quando o falante ou o escritor tem a 
possibilidade de escolher entre duas ou mais formas sintáticas 
igualmente corretas do ponto de vista gramatical. (BAKHTIN, 
2019, p. 24-25)

Nesse sentido, ao verificar nossa análise, é possível concluir que 
o candidato-autor, o qual organizou sua redação por meio de um núme-
ro maior de frases complexas, obteve uma avaliação mais produtiva so-
bre seu texto devido a suas escolhas sintáticas. Essas, certamente, não 
foram determinadas puramente pela gramática, mas porque o autor 
soube articular as vozes em tensão que constituem o sentido do enun-
ciado — ou seja, a situação de interlocução determinada pela banca 
avaliativa e a opinião do candidato-autor. Por isso, a autoria é determi-
nada nessa categoria: o candidato, com toda sua autonomia, articulou 
essas vozes em tensão e fez escolhas sintáticas para evidenciar isso.

Ademais, ao deslocarmos nosso olhar para a categoria de Esco-
lha lexical como valoração, a autoria pode ser igualmente identificada. 
Por assim dizer, a seleção de palavras que compõem um texto revela 
nosso ponto de vista, logo evidencia também a autoria por meio da 
produção escrita, visto que mostra “uma linguagem tanto gramatical 
e culturalmente correta, quanto audaciosa, criativa e viva” (BAKHTIN, 
2019, p. 42). As palavras têm uma vida rica quanto às infinitas possibi-
lidades do que podem representar; assim, ao escolhermos umas em 
detrimento de outras, estamos, também, manifestando autoria. Nesse 
sentido, a individualidade de cada um dos autores dos textos de nosso 
corpus está materializada através dessa seleção realizada, visto que as 
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redações avaliadas entre as notas 5 e 3 (o texto excelente e o satisfa-
tório, respectivamente) direcionam sua escolha lexical como valoração 
para tópicos diferentes, o que se mostrou ineficiente para uma boa 
avaliação quanto à autoria.

Por fim, é possível concluir que a autoria por meio da Heterodis-
cursividade é destacada quando tratamos de uma proposta de redação 
que procura instigar o candidato-autor a formular o seu texto como uma 
resposta a outro. Isso se deve ao fato de que não basta apenas uma 
reorganização das ideias já ditas: a autoria está no modo como se res-
ponde aos outros discursos; como o posicionamento se constrói a par-
tir do outro enunciado. Por esse motivo, ao analisarmos os três textos, 
fica evidente que há muito prejuízo na avaliação do Investimento Autoral 
naqueles que não abordam o texto base. Estes optam por ou apenas 
remodelar algumas ideias já ditas, ou por simplesmente ignorá-las e 
abordar generalizações sobre assuntos tratados no texto de referência. 
Para se ter um texto autoral, é necessário esse posicionamento diante 
do que já foi dito, não apenas sintetizar a opinião do outro.

Pode-se inferir, então, que a autoria não é melhor ou pior entre as 
redações: ela só está mais (ou menos) materializada através dos recur-
sos linguísticos possíveis em uma produção escrita — e é isso que faz 
um texto ser mais autoral do que outro. Assim, qualquer pessoa que se 
proponha a escrever um texto irá efetuar uma ação autoral; nem todos, 
todavia, conseguirão, muito provavelmente, materializar suas escolhas 
no texto. Essa sapiência nos mostra que ainda é preciso trabalhar au-
toria em sala de aula: só assim se conseguirá, cada vez mais, instru-
mentalizar estudantes para que possam não só escrever um texto gra-
matical e semanticamente correto, como também sentirem-se autores 
de suas próprias produções, sensação tão importante na formação de 
indivíduos. “Resta ao professor ajudar nesse processo de nascimento 
da individualidade linguística do aluno (...)” (BAKHTIN, 2019, p. 43).
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INTRODUÇÃO 

Escrita é poder. Sem expressão, pode ser que uma massa de 
jovens leitores se torne apenas uma massa que silencia suas 
boas ideias. (RIBEIRO, 2018, s.p.)

Muito discute-se, em contextos educacionais e acadêmicos do 
campo das Letras, a respeito das lacunas ainda existentes em nos-
sa educação quanto às competências relacionadas às atividades de 
produção textual: educandos que concluem a Educação Básica sem 
o domínio de um bom repertório de gêneros discursivos valorizados 
socialmente (SIMÕES, 2012); ingressantes na Educação Superior que 
não consolidaram suficientemente aprendizagens que os habilitariam 
a uma inserção mais tranquila no universo da escrita acadêmica; pro-
fissionais iniciantes que sofrem por não se sentirem capazes frente às 
demandas cada vez mais complexas de nossa contemporaneidade 
ultraconectada... Muitos ainda são os desafios, mas também muitos 
foram os avanços, seja por meio da consolidação de políticas educa-
cionais, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) e o próprio Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) – tema da reflexão aqui proposta –; seja pelas contri-
buições teóricas e pedagógicas advindas de áreas como a Linguística 
Aplicada, a Linguística Textual e as Teorias Discursivas.

De 1998 para cá, o Enem foi modificado, aperfeiçoado e ga-
nhou enorme importância no cenário da educação nacional, prova dis-
so são os inúmeros estudos sobre os efeitos retroativos deste exame 
em relação às práticas de ensino e aprendizagem na Educação Básica 
(PINHEIRO; CAMARGO, 2017; VICENTINI, 2019). Dentre eles, destaca-
-se a mudança de um currículo pautado pela divisão disciplinar para 
uma organização por áreas do conhecimento (MEC, 1997, 2000), bem 
como a proposição de um ensino voltado à construção de competên-
cias e habilidades (PERRENOUD, 1999) e não apenas à apreensão  de 



90S U M Á R I O

conteúdos fixos; avanços que foram se consolidando nacionalmente, 
pela implementação de diretrizes regionais e federais, como a recente 
Base Nacional Curricular Comum – BNCC (MEC, 2018). 

Logo, discutir escrita ou, mais especificamente, o ensino e a avalia-
ção de redações dirigidas ao Enem não se trata de assunto novo, mas ain-
da assim profundamente pertinente; pois significa tocar um dos principais 
papéis sociais da escola: “garantir ao aluno o acesso à escrita e aos discur-
sos que se organizam a partir dela” (BRITTO, 2007, p. 24). Assim, ampliar 
espaços de interlocução entre pesquisadores/educadores, que tematizem 
o trabalho com o texto, como é a intenção desta obra, é construir instru-
mentos que qualificarão o trabalho docente e serão pontes para que os 
alunos egressos da Educação Básica tenham acesso ao Ensino Superior.

Com isso, não desejo tematizar a escrita de modo meramen-
te instrumental, pelo contrário: quero falar de autoria e singularidade, 
quero abordar a redação do Enem enquanto espaço escritural que 
tem o potencial de dar voz aos candidatos, de evidenciar a criatividade 
enunciativa de cada locutor, de materializar estratégias linguísticas e 
cognitivas de antecipação em relação aos destinatários. Estes serão 
nossos pontos de partida.

Para tanto, tendo como base a Teoria Dialógica22 do Círculo de 
Bakhtin, em diálogo com a Linguística Textual e a Linguística Aplicada, 
em sentido amplo, o objetivo deste capítulo será analisar pareceres 
presentes na Cartilha do Participante do Enem 2020, a fim de ampliar 

22 O Círculo de Bakhtin concebe a comunicação como um processo interacional: a linguagem 
é interação social. O sujeito, ao falar ou escrever, deixa em seus enunciados marcas profun-
das de sua sociedade, experiências, pressuposições sobre o que o interlocutor gostaria ou 
não de ouvir/ler, tendo em vista dado contexto social, integrando o grande diálogo universal: 
“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato fisiológico de sua pro-
dução, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 
das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua” 
(VOLÓCHINOV, 2018, p. 123).



91S U M Á R I O

nossa compreensão acerca da noção de Projeto de Texto, visando à 
construção de discursos mais autorais. Mãos à obra!

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: TEORIA 
BAKHTINIANA, PLANEJAMENTO E AUTORIA

Os gêneros do discurso  
e a redação do Enem: alguns pressupostos

Na contemporaneidade dos estudos textuais, “o texto deixa 
de ser entendido como estrutura acabada, um produto inalterável, 
passando a ser abordado como um processo de planejamento, ver-
balização e construção” (GUEDES, 2015, p. 107); “é um traçado que 
envolve material linguístico, faculdades e operações cognitivas, além 
de diferentes fatores de ordem pragmática e contextual” (ANTUNES, 
2010, p. 37). Assim, é preciso recordar que textos são, ao mesmo 
tempo, processo e produto final: caminho enunciativo que constrói e 
é construído pelas malhas discursivas que o compõem, bem como 
atividade-fim pautada e restringida por usos linguísticos monitorados 
e com finalidades/objetivos específicos. 

Tal compreensão advém da Teoria Discursiva proposta por 
Mikhail Bakhtin e demais autores que constituíram o posteriormente 
nomeado Círculo de Bakhtin. Na obra Gêneros do Discurso, o filósofo 
afirma que todo emprego linguístico se efetua em forma de enuncia-
dos, os quais refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada campo de atividade humana, “não só por seu conteúdo (temá-
tico) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 
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lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por 
sua construção composicional” (BAKHTIN, 2016a, p. 11-12, grifo meu). 

Cada enunciado particular é individual, conforme célebre asser-
ção do autor, “mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gê-
neros do discurso” (BAKHTIN, 2016a, p. 12, grifos do autor). Portanto, 
enquanto “construção organizada de forma estrutural”, todo texto visa 
a cumprir “os propósitos comunicativos do gênero que ele materiali-
za” (MARQUESI; ELIAS; CABRAL, 2017, p. 13-14). Ao mesmo tempo, 
“Cada texto pressupõe um sistema universalmente aceito (isto é, con-
vencional no âmbito de um dado grupo) de signos” (BAKHTIN, 2016b, 
p. 74) e concretiza a “virtualidade de uma linguagem sempre permeável 
ao momento particular em que se manifesta” (PÉCORA, 2011, p. 14).

A noção de virtualidade é compreendida, aqui, especialmente 
como potencialidade, isto é, como uma dimensão cognitiva, que se 
realizará em dinamicidade e criatividade em cada ato individual dos 
autores. Logo, ao considerar os gêneros em sua complexidade e he-
terogeneidade, não corremos o risco de cair em um reducionismo di-
datizante, conforme adverte Marcuschi (2011, p. 18, grifos do autor):

[...] Desde que não concebamos os gêneros como modelos 
estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas cul-
turais e cognitivas de ação social corporificadas de modo par-
ticular na linguagem, [os] veremos como entidades dinâmicas.

Em O texto na linguística, na filosofia e em outras ciências hu-
manas, Bakhtin (2016b, p. 72-73, grifo do autor), ao abordar “a inter-
pretação de um texto como modelo”, aponta para os “dois elementos 
que determinam o texto como enunciado: a sua ideia (intenção) e a 
realização dessa intenção”. Interessa-me de modo especial, como se 
verá a seguir, aprofundar nosso olhar para esta realização. De acordo 
com Devitt (1997, apud MARCUSCHI, 2011, p. 19), os gêneros podem 
ser identificados como nossa linguagem standart, “o que, por um lado, 
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impõe restrições e padronizações, mas, por outro, é um convite a esco-
lhas, estilos, criatividade e variação”. Logo, a discussão proposta busca 
abordar o projeto de texto, no contexto do Exame Nacional do Ensino 
Médio, enquanto possibilidade para criar um enunciado único a partir 
do que já se consolidou de conhecimento acerca do gênero redação.

Neste ponto, cabe um esclarecimento teórico importante. Em-
bora o Enem use a nomenclatura “dissertativo-argumentativo”, pois 
demanda dos participantes as capacidades de dissertar e argumentar 
a respeito de um tema e de apresentar uma proposta de intervenção, 
compreendo a redação do Enem como um gênero discursivo (OLIVEI-
RA, 2021). Esta discussão, numa visada pouco atenta, pode parecer 
apenas uma questão de taxonomia; entretanto, tal opção – teórica, 
metodológica e pedagogicamente – traz importantes implicações ao 
contexto de ensino e avaliação de produções textuais. 

Em estudos como os de Paulinelli e Fortunato (2016) e de Oliveira 
(2021), é possível recuperar que a redação do Enem surgiu em determi-
nado momento sócio-histórico para atender a demandas de um exame 
vestibular de âmbito nacional, obedecendo “a determinadas condições 
de produção e de circulação (no caso, entre os corretores da prova) es-
pecíficas da sua esfera comunicativa escolar” (OLIVEIRA, 2021, p. 244).

Sua forma composicional, conforme sintetizam Paulinelli e For-
tunato (2016, p. 287), “define-se nos limites da organização do texto 
dissertativo-argumentativo, em torno de três a quatro parágrafos”: 

• introdução (contextualização do tema e tese a ser defendida); 

• desenvolvimento (argumentação constituída por argumentos 
que promovam a adesão à tese defendida);

• conclusão (proposta de intervenção social).
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Para Ribeiro (2010, p. 60, grifo meu), “a construção composicional 
cumpre a função de integrar, de sustentar e de ordenar as propriedades 
do gênero”. Disso decorre uma compreensão mais ampla acerca da es-
trutura, do projeto de texto que subjaz a uma redação: um texto bem cons-
truído, corretamente planejado responde não somente a uma demanda 
local e situacional de se escrever um texto para participar de um certa-
me, mas tem o potencial de sustentar uma enunciação única, capaz de 
garantir ao candidato a diferenciação dentre tantos outros textos, o que, 
consequentemente, contribuirá para uma nota qualificada e competitiva.

Ainda em termos da teoria dialógica bakhtiniana, cabe destacar 
a questão do estilo, que se desdobrará sob três grupos de aspectos: 
discursivos, textuais e linguísticos (OLIVEIRA, 2021, p. 244-245): 

• aspectos discursivos: referem-se à ancoragem, forma pela qual 
o autor se coloca diante do texto, seja de forma pessoal ou im-
pessoal; ao gerenciamento claro das diferentes vozes; à modali-
zação do discurso, atenuando ou acentuando uma determinada 
afirmação;

• aspectos textuais: incluem os mecanismos e recursos linguísti-
cos que garantem a coesão e a coerência do texto e permitem a 
progressão temática, bem como os organizadores textuais res-
ponsáveis por estruturar o texto ao estabelecer conexões entre 
suas partes; 

• aspectos linguísticos: abrangem as escolhas lexicais apropria-
das à situação de comunicação, como o registro formal, a utili-
zação das convenções da escrita, entre outros. 

Unindo-me à interrogação proposta por Flávia Cristina Cândido 
de Oliveira (2016, p. 25) – O que dá unidade composicional ao gênero 
redação do Enem? – e à tese defendida pela autora em seu douto-
ramento: “Pensamos que seja o plano de texto e a sequência textual 
a que está visceralmente atrelado: a argumentativa”, compreendo, 
assim como a pesquisadora, que a redação do Enem “se insere no 
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gênero redação-exame, por entendermos que esse texto segue um 
padrão exigido pelo órgão organizador, ou seja, um plano de texto com 
dominância argumentativa” (OLIVEIRA, 2016, p. 26).

A compreensão e a clareza em relação às características cons-
titutivas deste gênero balizam o processo de produção textual, assim 
como permitem um adequado tratamento dos textos produzidos pelos 
candidatos/educandos:

Ao gerarem expectativas de como serão as ações, eles nos 
orientam diante do novo no interior dessas mesmas ações: 
auxiliam-nos a tornar o novo familiar pelo reconhecimento de 
similaridades; e, ao mesmo tempo, por não terem fronteiras rí-
gidas e precisas, permitem que adaptemos sua forma às novas 
circunstâncias. (FARACO, 2009, p. 130)

Passemos, agora, ao recorte específico deste capítulo: pensar a 
noção de projeto de texto/projeto de discurso23 enquanto possibilidade 
de criação e autoria.

PROJETO DE TEXTO/DE DISCURSO: 
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
COMO ÍNDICES DE AUTORIA

Os diferentes gêneros discursivos pressupõem diferentes dire-
trizes de objetivos, projetos de discurso de falantes ou escreven-
tes. (BAKHTIN, 2016a, p. 26, grifos meus)

23 É importante justificar porque, ao longo do capítulo, optei por utilizar os dois termos como 
sinônimos: embora a teoria bakhtiniana, base deste estudo, empregue o termo “projeto de 
discurso” considero que o termo “projeto de texto”, amplamente difundido, principalmente, 
dado aos estudos no âmbito da Linguística Textual, é de maior conhecimento por parte 
de educadores e estudantes de linguística; por fim, “projeto de texto” é a nomenclatura 
utilizada na Cartilha do Participante do Enem 2020, corpus aqui analisado.
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Na perspectiva bakhtiniana, a construção composicional com-
preende a estrutura global de um texto (enunciado) e a organização 
de suas partes. Ela constitui um gênero discursivo (juntamente com o 
tema e o estilo) e entrelaça-se ao conceito de arquitetônica, isto é, toda 
a complexa rede de relações extralinguísticas (ideológicas e axiológi-
cas) que atravessam a discursividade de um texto:  

A arquitetônica [...] pode ser compreendida como a organiza-
dora do texto acabado em torno da valoração advinda de um 
posicionamento ideológico e axiológico do autor-criador e, evi-
dentemente, determinante para o binômio produção/efeito de 
sentido do texto/enunciado. (ROJO; MELO, 2011, p. 1280)

Portanto, em primeiro plano, ao realizar a leitura/avaliação de 
uma redação ou abordá-la em sala de aula, é preciso verificar em que 
medida o autor/candidato se ateve à interlocução na qual seu discurso 
se insere: para quem fala, com que objetivos e em que historicidade, 
isto é, como está evidenciado ou presumido o “horizonte espacial co-
mum” ou “horizonte apreciativo” partilhado (VOLÓCHINOV, 2018).

Mas e quando se trata de redigir uma redação para um certame 
da natureza do Enem, em que os candidatos não sabem quem lerá/
avaliará seu texto? Como contornar a ausência de destinatários con-
cretos? Como apreender/ensinar as “formas estilístico-composicionais 
definidas” (BAKHTIN, 2016a, p. 41) do gênero redação, sem fazer das 
aulas de produção textual e dos momentos de avaliação dos textos 
dos educandos um caminho engessado, formulaico, sem espaço para 
a criação e para uma escrita autoral? Ou ainda: é possível conjugar 
planejamento textual e autoria? Acredito que sim.

Ao falar, sempre levo em conta o campo aperceptivo da percep-
ção do meu discurso pelo destinatário: até que ponto este está 
a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais de um 
dado campo cultural da comunicação; levo em conta as suas 
concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto 
de vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determi-
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nar a sua ativa compreensão responsiva do meu enunciado. 
(BAKHTIN, 2016a, p. 63-64) 

Nas palavras do filósofo, vemos o que está implicado na ação 
de planejar um discurso: a adequação ao contexto sócio-histórico em 
que um autor se encontra, as regularidades constitutivas do gênero 
escolhido para a enunciação e o common ground que o enunciatário 
espera partilhar com quem receberá seu discurso. Isso faz do texto um 
espaço escritural compartilhado, e faz da produção textual uma tarefa 
desafiadora: ao planejar um texto, é preciso estabelecer um lugar co-
mum, em que haja, ao mesmo tempo, identificação, informatividade, 
mas também singularidade.

Nesse sentido, convém retomar a compreensão do Círculo acer-
ca da consciência individual. Construída por meio da interação e sendo 
atravessada pelo universo da cultura, ela se constitui dialogicamente 
e se manifesta semioticamente, uma vez que os signos são sociais, 
e os enunciados concretos são produzidos no contexto da dinâmica 
histórica da comunicação (FARACO, 2009). Na consciência individual, 
também se materializa o princípio do grande diálogo, que se realiza 
a partir de um duplo movimento: “como réplica ao já dito e também 
sob o condicionamento da réplica ainda não dita, mas já solicitada e 
prevista” (FARACO, 2009, p. 42). 

Daí advém a possibilidade de criação, mesmo diante de um con-
texto talvez já experimentado e com diretrizes amplamente conhecidas 
e estruturadas como ocorre em avaliações de larga escala tais quais o 
Exame Nacional do Ensino Médio. No contexto interior ao sujeito (autor 
de um texto), os materiais semióticos, signos advindos do meio social, 
assumem nova significação, devido à sua inserção em um novo contexto 
vivencial. A expressão individual é dialogicamente orientada, posto que 
sua manifestação se dá sempre “em razão das condições socio-histó-
ricas da existência dos sujeitos e da relação com a alteridade” (GRILLO, 
2012, p. 138). O autor-criador, portanto, sempre materializará, em cada 
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ato enunciativo, “uma função narrativa imanente, que condensa, num 
todo estético, um determinado feixe de relações valorativas” (FARACO, 
2012, p. 42). Isto é, por mais que a temática proposta pelo exame seja 
amplamente partilhada, mesmo que o gênero discursivo redação cons-
titua o conjunto de conhecimentos prévios que os educandos trazem da 
Educação Básica, cada autor é um ser singular, um feixe de relações, 
que trará arranjos e escolhas singulares na forma de organizar e expor 
suas ideias, sua valoração acerca de um tema.

 Na próxima seção, faremos o exercício de leitura destas sin-
gularidades manifestas em redações do Enem que receberam nota 
máxima e em seus pareceres respectivos, buscando identificar o que a 
banca examinadora deste certame espera de seus candidatos quanto 
ao projeto de texto/organização textual.

PARECERES DA CARTILHA DO PARTICIPANTE 
DO ENEM 202024: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE

[...] cada ser humano ocupa um lugar único e insubstituível, na 
medida em que cada um responde às suas condições objetivas 
de modo diferente de qualquer outro. (FARACO, 2009, p. 86)

A reflexão que aqui partilho é uma tentativa de interpretação do 
que é exposto na Cartilha do Participante do Enem 2020, considerando 
este documento como um enunciado concreto que dá voz/se constitui 
enquanto o terceiro, o superdestinatário25 para professores e alunos 
participantes do certame. Em diálogo com ele, tenciono vislumbrar que 

24 Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exa-
mes_da_educacao_basica/a_redacao_do_enem_2020_-_cartilha_do_participante.pdf. 
Acesso em: 7 ago. 2021.

25 “[...] pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial 
da comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, um povo, 
os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, [...] etc.; ele também 
pode ser um outro totalmente indefinido, não concretizado (em toda sorte de enunciados 
monológicos de tipo emocional)...” (BAKHTIN, 2011, p. 301).
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diretrizes são apresentadas, a fim de que pensemos as redações ela-
boradas para o Enem em seu modo composicional, sua organização 
estruturante; pois a clareza quanto aos parâmetros estabelecidos pelo 
exame contribui para a construção e a avaliação qualificada dos textos.

Ao abordar a organização textual, vemos mencionadas na car-
tilha as seguintes expressões: “unidade textual” [p. 7, 23], “projeto de 
texto” ou “projeto de texto estratégico”  [p. 10, 20, 21, 25, 26, 28, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46], “estruturação lógica e formal” [p. 23], “organização 
textual” [p. 23], “sequenciação coerente do texto” [p. 23], “articulação” 
[p. 23], “relações de continuidade” [p. 23], “encadeamento textual” [p. 
23] etc.; estando elas especialmente contempladas na Competência 3 
– “Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opi-
niões e argumentos em defesa de um ponto de vista” (INEP, 2020, p. 8, 
grifo meu). O descritor da nota máxima na Competência 3 (200 pontos) 
assim propõe: “Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados 
ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando 
autoria, em defesa de um ponto de vista” (INEP, 2020, p. 22, grifo meu).

É possível observar, pelo número de ocorrências, que a noção 
projeto de texto é amplamente valorizada no exame. Inicialmente, ele 
é descrito pela cartilha como uma estratégia prévia de organização 
textual por parte do participante ao ser instado a escrever sua redação 
dentro da problemática proposta pela prova – “Todo texto é o resultado 
da tentativa de resolver um problema.” (WILLIAMS, 1970, apud GUE-
DES, 2009, p. 32).

Posteriormente, o projeto de texto é conceituado como:

[...] esquema que se deixa perceber pela organização estratégi-
ca dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos 
quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de 
sua tese e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a 
garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. (INEP, 
2020, p. 21)
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Ou seja, o projeto de texto, no “grande tempo”26 da produção 
textual, é, ao mesmo tempo, processo (planejamento prévio) e resulta-
do (conjunto de marcas implícitas que materializam a estratégia esco-
lhida para a defesa de um ponto de vista e discursividade recebida por 
quem o lerá/avaliará), como já se evidenciou anteriormente. 

Portanto, nosso olhar, ao pensar a organização de um texto, di-
reciona-se às relações de continuidade e ruptura estabelecidas entre 
os parágrafos e sua justaposição como sustentáculo do projeto glo-
bal do texto. A referida cartilha ainda aponta para os processos de 
referenciação, isto é, as retomadas sintático-semânticas feitas pelos 
autores do texto como estratégia de manutenção da progressão tex-
tual; entretanto, não nos deteremos neste quesito. Interessa-nos aqui 
compreender os diferentes modos de articulação macrotextual que 
são valorizados pela banca avaliadora do exame e suas implicações 
para o ensino de escrita e a avaliação.

As redações, cujos pareceres serão aqui analisados, respon-
dem à proposta do exame de 2019, com o tema: “Democratização do 
Acesso ao Cinema”. Destacaremos, para discussão, apenas os tre-
chos dos pareceres que mencionam aspectos relativos ao projeto de 
texto e planejamento textual.

Análise dos Pareceres

Na Cartilha do Participante do Enem 2020, foram selecionadas 
sete redações às quais foi atribuída nota máxima. Seus autores são: 
Gabriel de Melo Caldas Nogueira, Maria Antônia de Lima Barra, Stela 

26 Noção concebida por Bakhtin (2017) como um paradoxo que coloca os textos literários 
numa dimensão de tempo que extrapola sua realização no presente da criação, que pos-
sibilita que novos e diferentes sentidos ganhem vida a partir de uma mesma materialidade 
linguística, podemos deslocar este conceito para pensarmos a recepção de diferentes 
textos escritos: “[Um texto] não acontece inteiramente no presente (de sua criação). [Ele] 
também tem raízes no passado, do qual foi concebid[o] como uma resposta, em termos 
dialógicos, e lança-se ao futuro, dentro da ideia de um enunciado suscitar respostas vin-
douras, construções de sentidos outros” (DELANOY, 2020, p. 159).
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Terra Lopes, Gabriel Merli, Gustavo Lopes Teixeira, Augusto Fernandes 
Scapini, Isabella de Oliveira Cardoso. Após a reprodução integral das 
redações dos candidatos, constam os respectivos pareceres: textos 
sem identificação de autoria, compostos de cinco parágrafos, em que 
cada um dos blocos textuais aborda o desempenho dos participantes 
em uma das cinco competências. Logo, a Competência 3, aqui focali-
zada, é tematizada sempre no terceiro parágrafo dos pareceres. 

Todas as redações receberam a seguinte categorização (com 
pequenas mudanças lexicais e sintáticas): “O projeto de texto apresen-
tado ao longo da redação é considerado estratégico porque há uma 
organização clara e um desenvolvimento consistente da argumentação/
redação”. Ou seja, para a banca avaliadora do Enem, são considerados 
atributos constituintes de um bom projeto de texto a manifestação de 
uma estratégia, a organização clara das partes constitutivas do texto e 
a consistência dos parágrafos construídos para sustentar os argumen-
tos, a tese e a proposta de intervenção. Depois, o parecer apresenta a 
justificativa para a avaliação da competência em questão: “Isso se deve 
ao fato de que o participante apresenta informações, fatos e opiniões 
relacionados ao tema proposto para defender seu ponto de vista...”. 

Podemos relacionar essa seleção de critérios com as proprie-
dades textuais propostas por Irandé Antunes (2010, p. 38): as “pistas 
de sua concentração temática” e as “marcas de posição do autor em 
relação ao que é dito”, evidenciadas pelo estilo e escolhas estratégicas 
quanto à organização interna das redações: “a ação com gêneros é 
sempre uma seleção tática de ferramentas adequadas a algum objeti-
vo” (BHATIA, 1993, apud MARCUSCHI, 2011, p. 20, grifo meu). Logo, 
para ter sucesso quantos aos seus objetivos discursivos, não basta 
que o candidato apenas selecione adequadamente o que abordar, é 
preciso planejar cuidadosamente como expor suas posições.  

Para os fins da reflexão aqui delineada, serão abordados três 
excertos de pareceres, considerados a partir da definição proposta 
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pela banca do exame acerca deste atributo textual a ser evidenciado 
nas redações dos candidatos: “A organização textual exige que as fra-
ses e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a 
sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias” 
(INEP, 2020, p. 23) e dos pressupostos da Teoria Discursiva anterior-
mente apresentados.

Analisemos, no quadro abaixo, o trecho do parecer relativo à 
redação da candidata Stela Terra Lopes (INEP, 2020, p. 37-38):
Em relação ao projeto de texto, percebemos que ele é estratégico, ou seja, que se configura 
na organização clara e no desenvolvimento consistente da redação. A participante apresenta 
informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto para defender seu ponto de vista. 
No primeiro parágrafo, o problema é apresentado – o acesso ao cinema não é democratizado – e 
propõe-se analisar suas causas e seus impactos negativos. Ao longo do desenvolvimento do 
texto, a participante foca, primeiramente, nas causas da falta de democratização, apontando os 
preços altos dos ingressos e a localização dos cinemas no interior de shoppings como fatores 
que dificultam o acesso por parte de pessoas com menor poder aquisitivo e/ou que morem em 
bairros mais afastados. Já no terceiro parágrafo, a participante se propõe a discutir os impactos 
negativos da falta de democratização, como o fato de algumas pessoas não terem acesso 
ao lazer, que lhes deveria ser garantido por direito, o que gera a exclusão social. Por fim, é 
apresentada uma proposta de intervenção articulada ao problema apontado pela participante.

É possível observar, pela descrição do parecerista, um desenho 
de texto bem claro e estruturado, no qual o encadeamento lógico de 
ideias e argumentos nos parágrafos (P1, P2...) contribui para a cons-
trução de um projeto de discurso eficiente, tendo em vista que “os ele-
mentos [...] não se encontram isolados ou dissociados do papel que 
cumprem na coerência de sentido do conjunto do texto e na eficiência 
da argumentação” (PÉCORA, 2011, p. 13). Assim, a partir do parecer, 
é possível esboçar a seguinte estrutura:

P1: Apresentação do problema | Análise → P2: Causas | P3: Impactos | P4: Proposta de intervenção

A autora opta por, primeiramente, apresentar sua percepção 
acerca do problema sugerido; para, num segundo momento, tecer 
sua análise a partir de duas dimensões – compreender as causas e 
salientar seus impactos negativos –; por fim, tem-se a descrição da 
proposta de intervenção. 
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Conforme retoma Faraco (2012, p. 39), a cada ato de escrita, 
os aspectos do plano da vida são destacados, isolados de sua even-
ticidade, sendo organizados de um novo modo, subordinados a uma 
nova unidade, “condensados numa imagem autocontida e acabada”. 
Nessa dimensão, o autor-criador realiza uma transposição de um pla-
no de valores para outro, organizando “um novo mundo” e sustentan-
do essa nova unidade. Por consequência, “ele não apenas registra 
passivamente os eventos da vida (ele não é um estenógrafo desses 
eventos), mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e 
reorganiza-os esteticamente” (FARACO, 2012, p. 39). 

Vejamos, agora, o que diz a Cartilha quanto ao projeto de texto 
do participante Gabriel Merli (INEP, 2020, p. 29-30):

Percebe-se, também, ao longo da redação, a presença de um projeto 
de texto estratégico, com informações, fatos e opiniões relacionados 
ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistente e bem 
organizados em defesa do ponto de vista. No primeiro parágrafo, o 
participante destaca a importância do cinema como fonte de lazer 
e apresenta a situação dessa arte no Brasil: de acordo com ele, o 
acesso ao cinema é prejudicado porque as salas estão centralizadas 
em grandes cidades e o preço dos ingressos é alto. Esses dois 
aspectos serão aprofundados de forma organizada, cada um em um 
parágrafo próprio. No segundo parágrafo, discutem-se as causas 
da centralização das salas do cinema nas grandes cidades, o que 
fez com que as áreas rurais ou periféricas ficassem sem acesso a 
ele. Já no terceiro parágrafo, as causas do alto custo das sessões 
de cinema são apresentadas e detalhadas. No último parágrafo, 
são apresentadas propostas de solução para os dois problemas 
discutidos no texto, reforçando a importância de se proporcionar 
esse tipo lazer à população brasileira.
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No parecer relativo ao texto de Gabriel, vemos uma proposta 
de abordagem distinta, que se configurará em outra organização 
argumentativa:

P1: Importância e Contexto do tema | Análise de Problemas → P2: Problema 
1 | P3: Problema 2 | P4: Proposta de intervenção para os 2 problemas

Ao analisar o recorte temático escolhido pelo autor, vemos o 
quanto a seleção dos tópicos discursivos é determinante para “o grau 
e o caráter do acabamento” (BAKHTIN, 2016c, p. 116) do texto:

[...] o tópico discursivo [é] como um “fio unificado” que perpas-
sa o texto como um todo e encontra-se associado ao assunto 
ou assuntos focalizados no texto, consequentemente, ao plano 
macroestrutural do texto concebido como uma unidade global 
de sentidos negociada na interação. (MARQUESI; PAULIUKO-
NIS; ELIAS, 2017, p. 11)

Atendo-se a uma estrutura argumentativa mais canônica, ao in-
vés de tomar a importância do tema como um pressuposto, informação 
dada, ele opta por enfatizar esta importância, bem como descrever o 
contexto/um recorte de abordagem para o tema, para somente depois 
adentrar os problemas que o atravessam. Logo, “o dado e o criado no 
enunciado verbalizado” (BAKHTIN, 2016b, p. 95, grifos do autor) modi-
ficam-se conforme a sua compreensão e o conhecimento socialmente 
compartilhado sobre o tema, bem como seu posicionamento axioló-
gico e estratégico enquanto candidato de um exame no qual precisa 
comprovar competências linguísticas e conhecimentos gerais.

Façamos a leitura, agora, do parecer relativo à redação do parti-
cipante Augusto Fernandes Scapini (INEP, 2020, p. 43-44):
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Ao longo da redação, há a presença de um projeto de texto estratégico, com informações, 
fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistente e 
bem organizados em defesa do ponto de vista. Tendo, no primeiro parágrafo, apresentado 
a elitização do espaço público como causa da falta de democratização do acesso ao ci-
nema e a “insuficiência intelectual” da população como consequência desse problema, 
o participante organiza esses dois aspectos em diferentes parágrafos e desenvolve-os 
detalhadamente. Assim, no segundo parágrafo, é explicado de que forma a elitização do 
espaço impede a democratização plena do acesso ao cinema e, no terceiro parágrafo, justi-
fica-se a relação entre a falta de acesso ao cinema e o estado de “insuficiência intelectual” 
identificado pelo participante. Por fim, no quarto parágrafo, ele reflete sobre uma solução 
para a problemática, apresentado uma proposta muito bem articulada à sua discussão.

Na redação deste candidato, vemos a seguinte estratégia 
discursiva: 

P1: Causa & Consequência do problema | Aprofundamento → P2: Causa |
 P3: Consequência | P4: Solução

No projeto de texto desenvolvido por este autor, vemos a escolha 
de uma estratégia de antecipação: ele já anuncia, na abordagem inicial 
do tema/problema, o que ele considera serem as causas e consequên-
cias, para, nos parágrafos de desenvolvimento, aprofundar sua reflexão, 
de modo especializado, em cada bloco textual. Conforme afirma Carlos 
Alberto Faraco (2009, p. 89): “o todo estético materializa escolhas com-
posicionais e de linguagem que resultam também de um posicionamen-
to axiológico”. Logo, ao realizar a leitura da redação do candidato, é 
possível fazer suposições acerca de seu padrão de abordagem frente 
a uma problemática: um posicionamento mais assertivo, focalizado na 
complexidade das dimensões que compõem a questão proposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autorar [...] é orientar-se na atmosfera heteroglóssica; é assumir 
uma posição estratégica no contexto da circulação e da guerra 
das vozes sociais; é explorar o potencial da tensão criativa da 



106S U M Á R I O

heteroglossia dialógica; é trabalhar nas fronteiras. (FARACO, 
2009, p. 87, grifo do autor)

Discutir estratégias de escrita como a competência para o pla-
nejamento textual e sua correta avaliação por parte dos professores 
ou corretores que recebem as produções de alunos e candidatos é 
fundamental para a produção de textos autorais e efetivos dentro dos 
objetivos que lhe são atribuídos. Logo, faz-se necessário o equilíbrio 
proposto por Ângela Kleiman (2020, p. 15): “fornecer-lhe uma ‘matriz 
externa’, porém sem aprisioná-lo num clichê pré-determinado”.

Toda argumentação aqui exposta conflui para a defesa de que 
é possível pensar o ensino de produção textual – mesmo que focali-
zando um gênero específico como a redação que compõe uma das 
etapas classificatórias/eliminatórias de um concurso público – e as 
atividades de avaliação destes textos, de modo especial, como dire-
cionamento para uma escrita autoral.

Como propõe Alcir Pécora (2011, p. 13), em seu clássico Pro-
blemas de Redação, deve ser desejo de todo profissional que atua 
com o ensino de produção textual que os textos produzidos pelos 
educandos se instituam “como um espaço de intersubjetividades, 
como uma forma de ação entre autor e leitor, como uma experiên-
cia de significação”, bem como que a produção textual se constitua 
enquanto “processo ativo de elaboração de um discurso capaz de 
preservar a individualidade do sujeito e de renová-la”.

Ainda é preciso que avancemos muito na oposição a “um sis-
tema de avaliação que prioriza a busca pela uniformidade e não o 
respeito pela diversidade” (SIMÕES, 2012, p. 15). Como se pode ver 
nos excertos aqui discutidos, cada escolha dos autores, cada arranjo 
linguístico, opção temática, ordenamento dos argumentos diz muito 
sobre o candidato, evidencia fortemente um olhar singular para o tema 
proposto, deixa marcas de um investimento autoral (GUEDES, 2009), 



107S U M Á R I O

pois inscreve-se no grande diálogo e, a partir da materialização do gê-
nero, cria uma nova visão, um novo feixe axiológico sobre a temática:

O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo 
existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que 
não existia antes dele, absolutamente novo e singular e que, ade-
mais, tem relação com o valor (com a verdade, com a bondade, 
com a beleza, etc.). Contudo, alguma coisa criada é sempre cria-
da a partir de algo novo (a linguagem, o fenômeno observado da 
realidade, um sentimento vivenciado, o próprio sujeito falante, o 
acabado em sua visão de mundo, etc.). O dado inteiro se trans-
forma em criado. (BAKHTIN, 2016b, p. 95, grifo meu)
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, inúmeras transformações sociais e edu-
cacionais foram impulsionadas em função da evolução da informática, 
da cibernética e das tecnologias digitais. Com base no filósofo Pierre 
Lévy (2010), o ciberespaço – diretamente relacionado aos avanços 
técno-científicos e às atuais relações com o saber em rede – pode 
ser caracterizado pela metáfora do novo “grande dilúvio”, não mais 
aquele dilúvio bíblico (apresentado em Gênesis), mas um dilúvio de 
informações produzidas e compartilhadas em larga escala via Web. 
Nesse dilúvio contemporâneo, de conteúdos online, a localização e 
a forma de organização das informações mostram-se fundamentais 
para a construção do conhecimento e para o fazer científico. Logo, 
no meio acadêmico, urge debater as formas como professores de 
línguas e pesquisadores podem se situar e cartografar o estado do 
conhecimento de temáticas e objetos de estudo com o qual preten-
dem se relacionar e contribuir.

Nesse sentido, é justificada a importância de pesquisas de es-
tado da arte, pois elas são responsáveis por fornecer o mapeamen-
to bibliográfico e o estabelecimento de cronogramas de investigação 
em diferentes campos do saber (COSTA et al., 2016). De acordo com 
Ferreira (2002), estudos de estado da arte tornam possível vislumbrar 
quais aspectos vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, e de que formas e em que condições têm sido pro-
duzidas certas publicações acadêmicas.

Dos muitos aspectos de notória importância para o atual traba-
lho pedagógico de professores de língua portuguesa, sobretudo no 
que tange à avaliação da produção textual, cabe destacar o Bilhete 
Orientador. Para Fuzer (2012), o Bilhete Orientador é uma prática pe-
dagógica que tem se mostrado eficaz no estabelecimento de comuni-
cação com estudantes via texto.
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Considerando a importância do Bilhete Orientador no processo de 
ensino e de aprendizagem de escrita, cabe questionar: qual o estado da 
arte sobre o tema? Quais as principais tendências e lacunas inerentes ao 
campo de estudo do Bilhete Orientador no processo de produção textual 
em pesquisas brasileiras? O que já temos produzido sobre o assunto e 
de que forma essa produção acadêmica pode ser sistematizada e com-
partilhada? Tendo em vista tais questões, nosso objetivo com o presente 
capítulo é apresentar um panorama de estudos sobre o Bilhete Orienta-
dor, contemplando assim o estado da arte de pesquisas na área de Le-
tras. Nossos objetivos específicos são: (1) analisar a agenda de pesqui-
sas brasileiras sobre o Bilhete Orientador, (2) cartografar as instituições 
de pesquisa que abordam o Bilhete Orientador como objeto de estudo e 
(3) contribuir com reflexões sobre caminhos possíveis para um ensino de 
produção textual em sinergia com o uso efetivo desses bilhetes. 

BILHETE ORIENTADOR:  
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

O Bilhete Orientador é, em apertada síntese, um instrumento pe-
dagógico de avaliação de texto, no sentido de ser um tipo de feedback 
(PASIN, 2018) que se configura como uma correção textual interativa 
(RUIZ, 2013). Existem outras formas de feedback e de correção textual 
com/via interação, mas optamos aqui por lançar nosso olhar especifica-
mente sobre o Bilhete Orientador, em função de suas potencialidades 
para o campo de estudos da produção textual. Segundo Mangabeira, 
Costa e Simões (2011), o professor, ao empregar o Bilhete Orientador, 
se posiciona como um leitor interessado, questionando a produção de 
texto de acordo com as exigências da situação proposta. Portanto, os 
bilhetes orientadores contribuem com o processo de reescrita, posto 
que, com base em Nascimento (2009), abrem caminho para reflexões 
sobre o próprio texto e para a aprendizagem das práticas de escrita. 
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Ademais, também delimitamos o Bilhete Orientador como nosso 
objeto de estudo considerando a popularização de pesquisas sobre o 
tema, tanto na prática quanto na teoria. Com efeito, de acordo com Leffa 
(2008), um problema sério em algumas searas do ensino de línguas é a 
divisão entre teoria e prática, que pode provocar uma separação entre o 
cientista (o pesquisador, o professor universitário) e o professor na esco-
la. Para a superação desse dito “abismo entre a teoria e a prática”, isto é, 
entre a realidade da universidade e a realidade da sala de aula (LEFFA, 
2008, p. 141), o estudo do estado da arte mostra-se necessário. Afinal, 
pela avaliação criteriosa do estado do conhecimento sobre pesquisas 
referentes ao Bilhete Orientador, podemos saber o que temos feito e o 
que ainda podemos fazer sobre o assunto. Isso, por sua vez, pode resul-
tar na “aproximação entre a teoria e a prática”, que Leffa (2008, p. 139) 
defende ser primordial para a formação de uma comunidade única de 
professores e pesquisadores para a troca de ideias e de experiências. 

Ademais, o estado da arte pode contribuir também para o es-
tabelecimento de agendas e panoramas bibliográficos referentes aos 
percursos já trilhados e aos “caminhos ainda a desbravar” nos estudos 
linguísticos (COSTA et al., 2016, p. 5). Assim, além de estabelecer uma 
possível maior sinergia entre escola e universidade, no que concerne 
aos bilhetes orientadores e seu potencial pedagógico, o estado da arte 
pode indicar tendências e necessidades da área.

METODOLOGIA DO ESTUDO

Em termos metodológicos, o presente estudo caracteriza-se 
como uma pesquisa de estado da arte sobre Bilhete Orientador no 
campo de Letras/Linguística. Com base em Ferreira (2002), a pesquisa 
de estado da arte possui um caráter bibliográfico, de levantamento e 
de avaliação do conhecimento sobre determinados temas. 
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Para a efetivação da investigação proposta, com o respaldo teórico-
-metodológico de pesquisas recentes de estado da arte (GOMES-JÚNIOR, 
2020; COSTA et al., 2020), optamos por dois procedimentos metodológi-
cos, a saber: (1) mapeamento de publicações acadêmicas brasileiras sobre 
Bilhete Orientador na seara de Letras/Linguística Aplicada; (2) leitura do títu-
lo, do resumo e das palavras-chave dos textos localizados nas buscas, para 
averiguação de sua pertinência quanto ao tema e contribuição para a área.

Na pesquisa, recorremos a dois “buscadores”, ferramentas digi-
tais (softwares) de busca online: o Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES27 e o Google Acadêmico (Google Scholar). O Catálogo de Teses 
e Dissertações da CAPES é a maior plataforma brasileira de acesso às 
informações sobre teses e dissertações defendidas junto a programas de 
pós-graduação de todo o país, e funciona a partir de buscas norteadas 
por palavras-chave. Tais buscas podem ser refinadas quando norteadas 
por um sintagma entre aspas, o que otimiza os resultados devolvidos 
pelo buscador, garantindo que aquelas palavras apareçam ao menos 
uma vez no conteúdo da dissertação ou da tese naquela sequência exa-
ta. Na Imagem 1, um registro de busca norteada por “bilhete orientador”.

Imagem 1 - Resultados das buscas no Catálogo 
de Teses e Dissertações da CAPES.

Fonte: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>.

27  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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Por sua vez, o Google Acadêmico é um software de pesquisa, ex-
tensão do Google, lançado em 2004. De acordo com informações da 
própria ferramenta, o Google Acadêmico é um mecanismo virtual aces-
sível que organiza e lista textos completos ou metadados da literatura 
acadêmica em uma ampla variedade de formatos publicados. Efetua-
mos as buscas no Google Acadêmico repetindo o uso do termo “bilhete 
orientador”, novamente empregando aspas para qualificar os resultados.

Imagem 2 - Resultados das buscas no Google Acadêmico.

Fonte: <https://scholar.google.com.br/?hl=pt>.

Alguns dos trabalhos mapeados foram desconsiderados pelas 
razões que seguem: (i) são dissertações ou teses que já haviam sido 
mapeadas por meio do Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES; 
(ii) são artigos repetidos, versões idênticas de um mesmo artigo locali-
zadas em diferentes websites; (iii) são textos que, embora pertencentes 
à esfera de gêneros acadêmicos, não tratam de uma investigação cien-
tífica28; (iv) são citações (quer dizer, recursos do Google Acadêmico o 
qual apresenta opções de formato de citação de um artigo, nos mode-

28 Como exemplos, citamos: um documento com a programação de comunicações orais a 
serem apresentadas em um simpósio e um editorial de apresentação de um volume da 
Revista Portuguesa de Educação (RPE), que, entre os artigos publicados naquela edição, 
contava com um trabalho sobre Bilhete Orientador. Cabe elucidar que tal artigo foi encon-
trado separadamente nas buscas e compõe o corpus deste estudo. 

https://scholar.google.com.br/?hl=pt
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los MLA, NBR 6023 e APA); ou (v) são pesquisas ou estudos de outras 
áreas do saber, que não tratam de produção textual, e/ou que contavam 
com apenas uma ocorrência do termo “bilhete orientador”, como mera 
informação complementar29. Após tais exclusões, dos 163 resultados 
mapeados via Google Acadêmico, chegamos a um corpus de 91 tra-
balhos30. Consideramos tal corpus suficientemente representativo da 
área e, apesar de uma parcela de trabalhos não versar especificamente 
sobre o Bilhete Orientador em profundidade, entendemos que todos 
são trabalhos que tratam de produção e revisão textual e ensino de 
línguas, e nos quais o Bilhete Orientador é significativamente abordado, 
seja como instrumento de pesquisa (no método), seja como objeto de 
reflexão teórica e/ou prática (debatido na revisão da literatura, nos resul-
tados da pesquisa ou em outras seções de um típico texto acadêmico).

As buscas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES fo-
ram realizadas em 5 de março de 2021. As buscas no Google Acadê-
mico, em 19 de abril do mesmo ano. Os dados referentes às publica-
ções acadêmicas mapeadas foram registrados em tabelas elaboradas 
para a facilitação das leituras e das análises dos resumos (abstracts) 
de cada trabalho, conforme pode ser visto no Quadro 1 a seguir (com 
dados meramente ilustrativos). 

29 Nesses casos, os três autores deste capítulo se reuniam e liam em conjunto o trabalho e 
ponderavam sobre a possível contribuição do estudo mapeado para o escopo da pesquisa 
de estado da arte. 

30 Visando a contribuir com os pares que pesquisam ou que queiram estudar o tema, disponi-
bilizamos tais trabalhos em uma pasta online, aberta e acessível em: <https://drive.google.
com/drive/folders/1o_Z8BBT8cIld9FBP312kD3p7zrizys-m?usp=sharing>.
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Quadro 1 - Tabela para o registro dos dados, 
com base em Costa et al. (2020).

Autoria 
(ano)

Título IES
Estado, 
Região

Gênero Método
Pesquisa 
aplicada?

Teoria/Base teórica

Autor 1
(2018)

Práticas 
pedagógicas 
em uma 
perspectiva 
de Pedagogia 
da Variação 
Linguística

Universidade 
do Vale do 
Rio dos 
Sinos

Rio Grande 
do Sul, Sul

Tese

No trabalho foi 
adotada “uma 
metodologia 
qualitativa”. O 
autor desenvolveu 
sua investigação 
“por meio de uma 
pesquisa-ação”.

Sim, em um contexto 
de “disciplina de 
Língua Portuguesa 
e Literatura 
Brasileira’’, em um 
Instituto Federal 
no Norte do RS.

“A pesquisa fundamenta-se 
sobre os conceitos de 
Variação Linguística e de 
Projetos de Letramento”.

Autor 1, 
autora 2
(2018)

As 
metodologias 
de correção 
classificatória 
e textual- 
interativa 
em primeira 
versão de 
conto - 
Caminhos 
para o 
desenvolvi- 
mento da 
escrita

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande

Paraíba, 
Nordeste

Trabalho 
publicado 
em anais de 
congresso 
(artigo)

“Em relação à 
metodologia, 
trata-se de uma 
pesquisa qualitativa”, 
vinculada ao campo 
de estudos da LA, 
na qual os autores 
propõem “um 
modelo de correção 
menos tradicional 
e mais acessível 
aos alunos”.

Sim, pois os autores 
consideraram uma 
produção textual 
de um contexto 
de uma turma de 
8º ano do Ensino 
Fundamental de uma 
escola estadual de 
Campina Grande.

Os autores contam com 
“contribuições de Bakhtin, 
Volochinov (1992) e Bakhtin 
(2003)” para discutir sobre 
língua e gênero; “Antunes 
(2010) e Costa Val (1994) 
para abordagens sobre texto 
e fatores de textualidade”; 
“Antunes (2005) e Koch 
(2003) para abordagens 
sobre produção de texto”; e 
“Ruiz (2010) e Souza (2018) 
para discussões sobre 
metodologias de correção”.

Fonte: dos autores.

Para uma devida cartografia dos estudos sobre Bilhete Orienta-
dor, consideramos a autoria do estudo e a Instituição de Ensino Supe-
rior (IES) à qual os autores estavam vinculados. Em caso de pesquisa 
com mais de um autor, e oriundos de IES diferentes, consideramos 
apenas a do primeiro autor. Mapeamos a IES, o estado e a região. No 
caso de IES com campi em diferentes estados, consideramos aquele 
apontado pelos autores no artigo31. Quando não constava tal informa-
ção, consideramos o estado do campus principal da IES.

31 É o caso, por exemplo, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que conta com o 
campus Chapecó (SC) e com o campus Cerro Largo (RS), entre outros.
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Ademais, classificamos o corpus de acordo com o gênero aca-
dêmico (dissertação, tese, artigo publicado em periódico, capítulo de 
livro, resumo ou artigo completo publicado em anais de congresso 
etc.). Por meio da leitura do abstract, também tentamos mapear o mé-
todo empregado na pesquisa, sua base ou ancoragem teórica e sua 
classificação enquanto pesquisa aplicada ou não. Apesar de haver um 
padrão de movimentos retóricos próprios de um típico resumo aca-
dêmico (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010), é possível que cada autor 
tome para si liberdades quanto à forma, ao estilo de escrita e às in-
formações expostas ou suprimidas. Portanto, com base em Costa et 
al. (2020), optamos por considerar como metodologia ou base teórica 
aquilo que o(s) autor(es) assim designavam, sem entrar no mérito de 
aquilo ser ou não de fato um método ou uma teoria consagrada em 
alguma área dos estudos linguísticos.

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

No que concerne aos gêneros acadêmicos, foram localizadas 
12 dissertações de Mestrado, 2 teses de Doutorado, 48 artigos pu-
blicados em periódicos e 1 capítulo de livro (possivelmente em de-
corrência da dificuldade de encontrar capítulos de livros digitais e 
e-books, sendo mais comum, ainda, a circulação de livros impressos 
no meio acadêmico). Ademais, conforme a imagem a seguir, mapea-
mos também 7 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 4 monogra-
fias de conclusão de curso (nível de Especialização), 15 trabalhos 
publicados em anais de congresso e 2 trabalhos que classificamos 
em uma categoria “Outros” (a saber: um Caderno Didático e um Pôs-
ter Acadêmico, aparentemente).
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Imagem 3 - Gêneros acadêmicos das pesquisas sobre Bilhete Orientador.

Fonte: dos autores.

Os 15 trabalhos publicados em anais de congresso são assim 
subdivididos: 6 artigos completos publicados em anais de eventos e 9 
resumos (abstracts), sendo 5 resumos simples e 4 resumos expandidos.

Apesar de a busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CA-
PES indicar somente 6 dissertações sobre o assunto, os trabalhos ma-
peados via Google Acadêmico apontam para um número mais expres-
sivo de produções de Programas de Pós-Graduação, sendo o trabalho 
de Nascimento (2009) a primeira dissertação a tratar especificamen-
te dos bilhetes orientadores, a partir do PROFLETRAS (Programa de 
Pós-Graduação Profissionalizante em Letras) da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS). Nesse mesmo sentido, o trabalho de 
Zhang (2017), no melhor de nosso conhecimento, é a primeira tese de 
Doutorado a abarcar a questão dos bilhetes orientadores, no caso, 
considerando a avaliação de desempenho e reescrita como oportuni-
dades de aprendizagem em português por alunos chineses. Tal tese 
foi defendida via PPGL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Consideramos positiva essa produção acadêmica oriunda 
de PPGs, interpretando, com base em Costa et al. (2016), esse movi-
mento como uma prova de aprofundamento e amadurecimento dos 
debates sobre o tema em questão.
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A publicação da dissertação de Nascimento (2009) pode ser 
considerada o marco inicial das publicações brasileiras sobre o Bilhete 
Orientador. De lá para cá, a pesquisa sobre o tema, com um início de 
trajetória um tanto quanto tímido em seus primeiros anos, logo con-
quistou um espaço considerável nos estudos linguísticos, em 2013, 
mantendo certa estabilidade de interesse dos pesquisadores, confor-
me mostra a imagem a seguir.

Imagem 4 - A trajetória da pesquisa sobre Bilhete Orientador no Brasil.

Fonte: dos autores.

Há um aparente declínio no número de publicações sobre 
os bilhetes orientadores no ano de 2017, o que aparenta encerrar o 
“efeito platô” no gráfico, mas que logo é compensado em 2018. A 
julgar que nosso levantamento realizado em março e abril deste ano 
(2021) já mapeou dois artigos sobre o Bilhete Orientador publicados 
em periódicos (FUZER; CECCHIN, 2021; FONTENELE; MAGALHÃES 
NETO, 2021), mostra-se cedo para ponderar se o tema está se encer-
rando ou se esgotando, afinal, ainda este ano, podem ser publicados 
mais trabalhos sobre os bilhetes orientadores. Ademais, nas laudas 
que seguem, pretendemos sinalizar caminhos possíveis de investiga-
ção na área, que aumentem o leque de publicações sobre o assunto 
e instiguem novas reflexões teóricas e metodológicas.
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No tocante à cartografia de estudos sobre Bilhete Orientador, 
confeccionamos o mapa do Brasil exposto a seguir, no qual sinaliza-
mos quantas produções acadêmicas são oriundas de cada um dos 26 
estados e do Distrito Federal. Também agrupamos as publicações por 
regiões e, para cada região, colocamos o total de publicações entre 
parênteses. Ademais, sinalizamos quantas publicações são oriundas de 
cada estado (a ausência de um numeral indica que, naquele estado, não 
foi localizada publicação sobre Bilhete Orientador). Por fim, elaboramos 
um ranking com as IES que mais publicam sobre o assunto em cada 
região, desconsiderando as universidades que contavam com apenas 
uma publicação, e colocamos o total de produções mapeadas oriundas 
daquela universidade entre parênteses, após a sigla da instituição.

Imagem 5 - Cartografia de pesquisas sobre Bilhete Orientador no Brasil32.

Fonte: dos autores.

32 Cabe elucidar que os números expostos na imagem somam 90, sendo que o corpus do 
estudo é composto por 91 publicações. Um dos trabalhos foi catalogado como produção 
acadêmica da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing (BFSU), China. Optamos 
por respeitar a classificação do próprio artigo.
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Conforme pode ser visto na Imagem 5, a região Sul é aquela que 
conta com o maior número de pesquisas sobre Bilhete Orientador no 
processo de produção e revisão textual, com 52 trabalhos, sendo 49 
oriundos do Rio Grande do Sul. Na sequência, temos a região Nordeste, 
com 19 trabalhos, e a região Centro-Oeste, com 11 trabalhos. Dentre os 
estados, os que mais contam com produções acadêmicas sobre o tema 
em questão são: Rio Grande do Sul (49) e Paraíba (10). Com relação 
às IES, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS, com 8 publicações oriundas do RS e uma de SC) 
são as que mais se destacam em pesquisas sobre o Bilhete Orientador.

No tocante à análise das metodologias empregadas nas pesqui-
sas, vale registrar algumas dificuldades. Assim como ocorreu no estudo 
intitulado Sessenta anos de Lingüística Aplicada: de onde viemos e para 
onde vamos, de Paiva, Silva e Gomes (2009, p. 15), mostrou-se um desa-
fio identificar a metodologia em alguns resumos, porque vários abstracts 
“apenas informavam que fariam uma análise” (ex.: análise das reescri-
tas de alunos, análise das produções textuais orientadas com bilhetes 
orientadores etc.). Assim, destacamos que há resumos com abordagem 
metodológica mais explícita e outros mais implícita, partindo do conceito 
de abordagem metodológica de Paiva (2019), que aponta: os estudos 
linguísticos podem ser de abordagem quantitativa, qualitativa ou mista.

Em nosso corpus de pesquisa, é notória a opção pelo viés qua-
litativo; nenhum dos 91 trabalhos sobre Bilhete Orientador parte de 
um estudo de caráter quantitativo. Nesse sentido, em futuros estudos, 
consideramos bem-vinda essa abordagem quantitativa, haja vista que 
o método de pesquisa experimental e o survey de opinião (ver PAIVA, 
2019), ainda não empregados nas pesquisas sobre Bilhete Orientador 
no melhor do nosso conhecimento, podem contribuir com a expansão 
dos debates na área. Dentre os estudos de abordagem qualitativa, a 
pesquisa-ação foi a metodologia mais empregada por pesquisadores 
adeptos ao uso de bilhetes orientadores.



125S U M Á R I O

Para a realização deste estudo de estado da arte, tomamos por 
empréstimo o conceito de “pesquisa aplicada” de Fleury e Werlang 
(2017, p. 2), que entendem que ela “concentra-se em torno dos pro-
blemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos 
ou atores sociais” e que está “empenhada na elaboração de diagnós-
ticos, identificação de problemas e busca de soluções”. Isso significa 
dizer que não entramos no mérito da dicotomia “pesquisa pura/pesquisa 
aplicada”, por não ser nosso escopo, tampouco que coadunamos com 
a perspectiva “pesquisa científica versus pesquisa aplicada”. Afinal, (1) 
“aplicada” e “científica” não são categorias exclusivas; (2) uma pesqui-
sa sobre problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios 
científicos; (3) as pesquisas aplicadas e científicas estão imbricadas em 
quadros de referência comuns, e uma pode alimentar a outra (FLEURY; 
WERLANG, 2017). Nosso objetivo maior foi o de vislumbrar o grau de 
teorização e de aplicação, na prática docente e no ensino de produção 
textual, das reflexões e das inteligibilidades produzidas a partir dos es-
tudos da área. Os resultados de nosso levantamento de estado da arte 
permitem assegurar que o Bilhete Orientador não é um modismo teórico 
que repercute somente entre as paredes das universidades, sem fôlego 
para alcançar o ensino e a aprendizagem de línguas, em geral, e a ava-
liação da produção textual, em específico, nos espaços educacionais.

Ao todo, das 91 publicações analisadas, 82 partem de algum 
estudo ou pesquisa realizada de forma aplicada em algum contexto 
educacional. Os outros 9 trabalhos não deixam explícito, em termos 
metodológicos, se são provenientes de um estudo com alguma parte 
ou etapa aplicada, e/ou onde se daria tal aplicação, a exemplo de Frei-
tag e Kist (2015). É possível, no entanto, que sejam também trabalhos 
com algum viés de pesquisa aplicada, mas que tal informação não 
tenha sido privilegiada no resumo do trabalho (abstract).

Das 82 publicações que aludem diretamente a um contexto de 
aplicação da pesquisa, 57 referem-se ao âmbito da Educação Básica, 15 
referem-se ao âmbito da Universidade e 10 referem-se a outros contextos.
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No âmbito da Educação Básica, há maior recorrência do con-
texto de Ensino Fundamental, aludido em 43 dos trabalhos. Em me-
nor número, 7 trabalhos são oriundos do contexto de Ensino Médio. 
Outros 7 trabalhos apenas mencionaram que a pesquisa foi desen-
volvida em instituições de ensino, municipais ou estaduais, mas sem 
maiores explicações sobre o nível educacional (dentre esses 7, 1 re-
fere-se a um contexto de EJA).

Das 15 publicações que tratam de pesquisas desenvolvidas 
na universidade, 13 são referentes às experiências de ensino de pro-
dução textual incluindo o uso de bilhetes orientadores em turmas 
de graduandos, não só de acadêmicos de Letras, mas também de 
outros cursos. Os outros 2 trabalhos incluídos na categoria “Ensino 
Superior” tratam de experiências de PIBID, mas sem enfocar a escola 
ou a turma de estudantes que teve a experiência de uso de Bilhetes 
Orientadores. Por essa razão, inferimos que o escopo do trabalho 
fosse o papel do Bilhete Orientador na formação de professores de 
língua, colocando os holofotes no processo de produção desses bi-
lhetes orientadores por parte dos professores pré-serviço. 

Finalmente, os outros 10 trabalhos aplicados aludem a contex-
tos outros, como cursos de línguas adicionais (italiano e inglês, por 
exemplo), cursos pré-vestibular e oficinas.

Um de nossos interesses com este dado específico era averi-
guar se os bilhetes orientadores já foram estudados de forma aplicada 
em variados contextos de ensino, que talvez demandassem estudos 
próprios em função de suas especificidades, contextos tais quais: EJA, 
Instituto Federal, cursos de línguas adicionais e cursos preparatórios 
para o vestibular ou o Enem. Todos esses contextos já foram contem-
plados em pesquisas da área, como confirmamos com nosso levanta-
mento do estado da arte sobre o tema.
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Por fim, com o objetivo de identificar as teorias que têm orientado 
as diferentes pesquisas sobre o Bilhete Orientador no Brasil, valemo-nos 
de duas ressalvas já registradas em Costa et al. (2020):   (1) o fato de não 
encontrarmos menção a uma teoria específica no abstract não significa 
ausência de suporte teórico na pesquisa em questão (afinal, tal ausên-
cia pode ter ocorrido por limitação de nossa metodologia, que focou os 
resumos e utilizou a técnica de scanning para sua leitura); (2) em nossa 
análise, não entramos no mérito de o suporte teórico de cada trabalho 
ser, ou não, uma teoria, pois consideramos que o(s) autor(es) de cada 
trabalho é(são) soberano(s) quanto à classificação do que é uma teoria 
para seu estudo, o que se mostrou correto, em função da ocorrência de 
alusão a suportes teóricos como “estudos linguísticos”, por exemplo. 
Cumpre registrar, ainda, que muitos trabalhos contam com mais de uma 
base teórica, fazendo combinações de perspectivas teóricas aproxima-
das na interpretação de seus dados ou resultados de pesquisa. 

Elencamos e agrupamos categorias emergentes de “base teóri-
ca” a partir da leitura dos resumos e da aproximação de possíveis teo-
rias. Nesse sentido, nossos resultados apontam que os estudos sobre 
bilhetes orientadores têm sido respaldados por cinco principais teorias/
bases teóricas, no seguinte ranking, conforme o Quadro 2 a seguir

Quadro 2 – Principais teorias nas pesquisas sobre Bilhete Orientador.

Teoria/Base 
teórica

Nº de 
trabalhos que 

referencia

Algumas das 
principais 

referências

Observações/
comentários

1º
Estudos de gêneros 
discursivos/gê-
neros textuais

35
- Mikhail Bakhtin;
- Luiz A. Marcuschi;
- Charles Bazerman.

2º

Estudos no viés da 
“perspectiva textual 
interativa”, ou de 
“pesquisas sobre 
Bilhete Orientador”

19 - Eliana Donaio Ruiz.

- Muitos autores 
entendem o conjunto de 
pesquisas prévias sobre 
Bilhete Orientador como 
um suporte teórico.

3º Linguística Sistê-
mico-Funcional 7 - Michael Halliday.

- Perspectiva teórica 
recorrente nas publicações 
oriundas da UFSM.
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4º Linguística Textual 6 - Ingedore V. Koch.

5º Linguística 
Enunciativa 5 Émile Benveniste.

- Perspectiva teórica 
recorrente nas publicações 
oriundas da UFRGS.

Fonte: dos autores.

Em alguns casos, quando pertinente ou possível, com base na 
análise do corpus, sinalizamos as principais referências (autores) e 
certas observações sobre os dados. A modo de ilustração, elenca-
mos autores que foram mencionados de forma recorrente em alguns 
trabalhos e, portanto, podem ser considerados referências para tal 
abordagem teórica. No entanto, ressalvamos que essa informação 
deve ser interpretada com cuidado, posto que o gênero resumo por 
vezes não conta com menções a autores e referências bibliográficas 
em seu conteúdo. Logo, outros autores também podem ser referên-
cias para cada uma dessas teorias.

Outras perspectivas teóricas que já embasaram trabalhos so-
bre Bilhete Orientador são: o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 
com base na obra de Jean-Paul Bronckart, os estudos de letramentos 
e os estudos em Linguística Aplicada. Contudo, ainda não há um nú-
mero significativo de estudos com tal ancoragem teórica, sendo que 
futuros trabalhos podem tratar de explorar ainda mais as questões 
inerentes ao Bilhete Orientador à luz dessas teorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo principal foi o de traçar um panorama acurado dos 
estudos sobre bilhetes orientadores no ensino de línguas, sobretudo no 
que tange à produção textual, considerando as produções acadêmicas 
nacionais. De modo geral, destacamos que a pesquisa sobre o Bilhete 
Orientador pode ocupar um espaço maior no cenário dos estudos lin-
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guísticos. Há ainda que avançar, sobretudo no que tange às pesquisas 
em Programas de Pós-Graduação e, principalmente, às inovações que 
se desenham, como os desafios e as especificidades do uso de bilhe-
tes orientadores na EaD e no ensino remoto emergencial, por exemplo. 
Isso sinaliza que há certas lacunas a serem preenchidas por pesquisas 
futuras, e que o tema não se esgota, na medida em que os meios e os 
modos de ensinar produção textual vão sendo atualizados.

Ademais, concordamos com Gomes-Júnior (2020): é importan-
te destacar a importância das universidades como espaço de forma-
ção de professores e, também, do fazer científico. Nesse sentido, em 
nossa cartografia a respeito do tema, destacamos a região Sul como 
aquela com maior produção e circulação de pesquisas sobre o Bilhete 
Orientador. No tocante às instituições, temos a UFSM, a UFRGS e a 
UFFS como as principais IES de pesquisa sobre o Bilhete Orientador e 
seu papel na produção textual.

Observando o caminho da pesquisa sobre o Bilhete Orienta-
dor na área de Letras, no Brasil, podemos ainda destacar que: (a) o 
interesse acadêmico sobre o tema conta com certa estabilidade;  (b) 
a abordagem qualitativa é a mais empregada nas pesquisas sobre 
o assunto; (c) a pesquisa sobre Bilhete Orientador no país têm sido 
orientados principalmente por cinco teorias, a saber, os estudos de 
gêneros, os estudos no viés da perspectiva textual interativa (ou, mais 
especificamente, sobre o próprio Bilhete Orientador), a Linguística Sis-
têmico-Funcional, a Linguística Textual e a Linguística Enunciativa. Ade-
mais, parece haver uma profícua harmonia entre a teoria e a prática, no 
sentido que o estado da arte sinaliza uma variedade de bases teóricas 
empregadas na pesquisa assim como sua aplicação prática em dife-
rentes contextos educacionais, sobretudo a escola.

Por fim, encerramos este capítulo almejando que a rede de pes-
quisa sobre o Bilhete Orientador no ensino e na aprendizagem de lín-
guas possa se nutrir do presente estudo de estado da arte. Fazemos 
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votos que as publicações mapeadas na Web e aqui sistematizadas, 
bem como as reflexões tecidas, possam servir para novos olhares so-
bre essa prática de “correção textual interativa” (RUIZ, 2013) que já 
acontecia e possivelmente seguirá acontecendo nos espaços educa-
cionais, e sobre a qual podemos seguir nos debruçando.
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INTRODUÇÃO 

O ensino de produção textual, em contexto escolar, vem ga-
nhando destaque nos espaços de ensino, nas palavras de Silva, Costa 
e Oliveira (2020, p. 273), “devido à notoriedade que a disciplina de 
Redação tem em processos de ingresso ao Ensino Superior”. Dessa 
forma, as demandas sociais, como o preparo de estudantes para pro-
cessos seletivos que possibilitarão o acesso aos Institutos de Ensino 
Superior (IES), fazem-se presente no trabalho dos professores de Lín-
gua Portuguesa em sala de aula. Nessa direção, o texto tradicional-
mente chamado de “modelo Enem”, exigido no processo seletivo do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é um dos mais trabalhados 
em sala de aula, sobretudo em turmas de concluintes de Ensino Médio, 
já que a redação equivale a 20% da nota final do exame. 

Nesse contexto, a avaliação da produção textual dos estudantes 
ganha destaque no trabalho de professores de Linguagens – seja na 
escola, seja em espaços destinados ao ensino de produção textual, 
como cursos preparatórios para o vestibular. Logo, é necessário ele-
ger uma direção para o trabalho de avalição, porque, nas palavras 
de Suassuna (2006, p. 38), “A opção por um determinado modelo de 
avaliação relaciona-se com certas opções epistemológicas, éticas e 
políticas, as quais correspondem a uma certa visão de mundo, confor-
me objetivos e resultados pretendidos”.

Sabendo que a escolha do modelo avaliativo da redação inter-
fere nos resultados pretendidos, elegemos como instrumento de ava-
liação o Bilhete Orientador porque, como aponta Fuzer (2012), nesse 
cenário, trata-se de uma prática pedagógica que permite comunicação 
de forma eficaz entre o professor e o estudante, visto que esse recurso 
extrapola os limites de meros apontamentos de ordem gramatical, os 
quais nem sempre conduzem o autor a (re)pensar a estrutura do texto. 
Em outras palavras, escolhemos esse processo de avaliação porque 
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não basta apontarmos desvios de ordem gramatical ao longo da pro-
dução do estudante, já que “mais do que apontar inadequações no 
uso do sistema linguístico em forma de textos, nosso compromisso 
como educadores da linguagem é encontrar maneiras eficientes de 
dialogar com os alunos via textos” (FUZER, 2012, p. 215). 

Eis, então, que levantamos nosso primeiro problema de pes-
quisa: de que forma o Bilhete Orientador – enquanto instrumento pe-
dagógico eficiente para auxiliar o trabalho docente do professor de 
produção textual – pode contribuir com a aprendizagem do estudante 
no sentido de (re)pensar o caminho percorrido na escrita e, por con-
seguinte, traçar uma reescrita a fim de melhorar a estrutura do texto 
proposto? Depois disso, ainda questionamos: quais as mudanças e de 
quais natureza podem ser provocadas a partir desse bilhete? 

Nosso objetivo geral é contribuir com o ensino de produção 
textual do Enem a partir de um estudo de caso de reescrita da pro-
dução textual em que o Bilhete Orientador foi utilizado como instru-
mento. Além disso, pretendemos contribuir com a popularização das 
práticas pedagógicas de uso do Bilhete Orientador em contextos de 
ensino de língua portuguesa e, mais pontualmente, escrita de reda-
ção para o Enem. A justificativa para nossa escolha é que esta é 
“uma prática pedagógica que tem se mostrado eficaz” no ensino de 
redação, mas que ainda é “um gênero textual novo para muitos pro-
fessores” (FUZER, 2012, p. 215). 

Vale pontuar que, no presente estudo, analisamos apenas a 
reescrita conduzida pelo Bilhete Orientador do parágrafo de conclusão 
do texto, já que, nele, por tradição, apresenta-se a proposta de interven-
ção: nome de uma competência avaliativa da prova que é fundamental 
para o bom desempenho do estudante. De início, a escolha desse re-
corte do texto justifica-se pelo fato de, na prova de redação do Enem, a 
qual parte de um problema social, a proposta de intervenção ser uma 
condição sine qua non para a nota máxima. Ademais, para a banca, 
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“Elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem 
representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o 
exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com 
os direitos humanos” (BRASIL, 2019, p. 23). Fica evidente, com isso, 
que o processo de intervir, para a banca, assume um valor que vai além 
da avaliação estrutural do texto, outro motivo para que, no processo 
de preparação do estudante, essa competência ganhe protagonismo. 

Portanto, para desenvolver esta pesquisa, organizamos nosso 
texto da seguinte maneira: no primeiro e presente capítulo, apresen-
tamos o tema, os objetivos e as justificativas de nosso estudo; no se-
gundo, será apresentada a fundamentação teórica que norteou esta 
análise; no terceiro, apresentaremos a metodologia aplicada para 
efetuar a pesquisa; no quarto, analisaremos o corpus da pesquisa, 
numa comparação entre a primeira e segunda versão dos textos, e 
apresentaremos os resultados desta investigação. Por fim, no quinto 
capítulo, serão tecidas as considerações finais e esboçados alguns 
questionamentos para futuras pesquisas sobre o tema aqui abordado. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“O ponto de vista determina o objeto.”

(SAUSSURE, 2016, p. 15)

Como já pontuado por Suassuna (2006), a eleição de um mo-
delo de avaliação da produção de um estudante está relacionada com 
uma escolha epistemológica do professor. Sabendo disso, ainda con-
forme Suassuna (2006), há dois grandes paradigmas de avaliação: 
tradicional ou classificatória; reguladora ou formativa. A primeira se es-
tabelece pelo controle, pela competição, pela meritocracia; a segunda, 
pelos aspectos formativo, processual e democrático. 
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Nesse sentido, entendemos que a avaliação com bilhetes orien-
tadores se enquadra neste último paradigma, pois o professor pode 
auxiliar “o escritor a usar ou expandir seu conhecimento sobre formas 
de escrever, focalizando as convenções do gênero discursivo, o uso 
adequado do sistema linguístico” (FUZER 2012, p. 217). Logo, “por 
meio de bilhetes orientadores, estabelece-se uma interlocução não 
codificada com o aluno, apontando-se problemas do texto e encami-
nhando-se soluções para a reescrita” (FUZER 2012, p. 218). Por esse 
motivo, essa forma de avaliação se enquadra nesse novo paradigma 
formativo, visto que prioriza o processo de construção textual em detri-
mento de um mero resultado com uma nota final.

Ainda sobre a avaliação por meio do Bilhete Orientador, Man-
gabeira, Costa e Simões (2011, p. 296) afirmam que “a reescrita 
orientada por bilhetes constitui-se como uma maneira de avaliação 
dos textos que vai além do que se intitula correção indicativa, corre-
ção essa que visa apenas a apontar erros e problemas no texto do 
aluno”. A partir desse pensamento é que iremos propor a reescrita 
de um texto para que possamos conduzir a (re)escrita do estudante, 
priorizando o que ele tem a dizer, antes da maneira de como disse 
(MANGABEIRA; COSTA; SIMÕES, 2011). 

O Bilhete Orientador, então, é um meio pelo qual se estabelece 
a comunicação entre o professor, que exerce função de leitor e avalia-
dor, e o estudante, que poderá acatar ou não aquilo que foi apontado. 
Nesse sentido, Ruiz (2001) define a função básica dos bilhetes orienta-
dores como duas: (a) elogiar o que foi feito adequadamente pelo aluno 
ou (b) cobrar o que não foi feito, fornecendo instruções e sugestões 
do que e como fazer. Vale salientar que é esse apontamento “do que 
e do como fazer” que irá possibilitar a reflexão dos novos caminhos 
textuais a seguir. Portanto, é possível afirmar que “os bilhetes orienta-
dores, aliados ao espaço para a reescrita, abrem caminho para uma 
reflexão sobre o próprio texto e para a aprendizagem de práticas de 
escrita” (NASCIMENTO, 2009, p. 107).
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Será a partir dessa base teórica que iremos avaliar a proposta 
de intervenção que constitui o corpus deste estudo. Segundo o Manual 
do Corretor do Enem (BRASIL, 2019, p. 4): 

A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) diferencia-se das provas de produção de texto disserta-
tivo-argumentativo de outros exames porque exige a elaboração 
de uma proposta de intervenção para o problema apresentado 
pelo tema, respeitando os direitos humanos. 

Essa proposta de intervenção corresponde a 20% do total da 
nota de redação no exame, a qual avalia 5 competências: 1) uso da 
norma culta; 2) obediência ao tema, à estrutura dissertativa e ao re-
pertório sociocultural; 3) projeto de texto e argumentação; 4) coesão e 
coerência textual; e, por fim, objeto de análise no presente trabalho, 5) 
a proposta de intervenção para os problemas abordados. 

Esta última competência, assim, avalia a capacidade de o estu-
dante apontar possíveis intervenções com o “objetivo de solucionar o 
problema abordado por um tema de ordem social, científica, cultural 
ou política” (BRASIL, 2019, p. 4). Além disso, essa intervenção, para 
alcançar nota máxima, “deve apresentar 5 elementos básicos: a ação, 
o agente, o modo/meio de execução dessa ação, seu efeito e um de-
talhamento” (BRASIL, 2019, p. 4). 

No Manual do Corretor em questão, são também apresentadas, 
além de níveis de intervenções que deverão ser correspondentes a uma 
porção de notas pré-determinadas, definições para cada elemento que 
compõe a proposta. Para definir esse nível de avaliação, o qual, em ter-
mos de nota quantitativa, equivale à nota máxima, o documento propõe: 

Com o objetivo de interferir no problema apresentado pelo tema, 
a proposta de intervenção deve exprimir, minimamente, o que 
deve ser feito de maneira ativa. Nesse sentido, a ação é o ele-
mento essencial, que auxiliará na identificação dessa proposta, 
ao qual se relacionam o agente indicado para executar essa 
ação, seu modo/meio de execução e seu efeito, pretendido ou 
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alcançado, e um detalhamento de um dos elementos anteriores. 
Portanto, a proposta de intervenção muito bem elaborada, de 
forma detalhada, é aquela que apresenta esses 5 elementos. 
Essa concepção de avaliação destaca os elementos que mate-
rializam, na superfície textual, a concretude e, na sua ausência, 
a vagueza da proposta de intervenção. (BRASIL, 2019, p. 10)

Visando, portanto, ao objetivo de conduzir a escrita do estudan-
te para um nível de “proposta de intervenção muito bem elaborada” 
(BRASIL, 2019) é que lançaremos mão do Bilhete Orientador como 
instrumento pedagógico de comunicação via texto para evidenciar as 
possíveis mudanças na estrutura textual. Com isso, esperamos que 
não só a escrita do texto possa progredir, mas também o desempenho 
do autor no processo seletivo seja exitoso.

METODOLOGIA

A pesquisa prática, conforme Paiva (2019, p. 11), “se caracteriza 
por intervir no contexto pesquisado se apoiando em conhecimentos 
científicos”. É exatamente isso que propomos, pois analisamos um texto 
e, a partir do uso de Bilhete Orientador, pretendemos intervir sobre sua 
construção. Em relação à abordagem metodológica, nosso estudo é 
de natureza qualitativa, pois essa forma de pesquisa inclui “análise de 
experiências individuais ou coletivas, de documentos (textos, imagens, 
filmes ou música), etc.” (PAIVA, 2019. p. 13). Além disso, ainda que 
tenhamos feito todo o processo de avaliação, é importante salientar que 
apresentaremos aqui somente a avaliação do parágrafo de conclusão, 
porque, como dito anteriormente, é a parte em que a proposta de 
intervenção é elaborada. Dessa forma, a escolha por analisar apenas 
este parágrafo relaciona-se com o objetivo específico da presente 
pesquisa, isto é, evidenciar o potencial do Bilhete Orientador como um 
instrumento de avaliação em língua portuguesa como língua materna. 
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A seleção do estudante que cedeu seu texto foi feita de forma 
randômica, e ele só foi escolhido após a entrega da redação, ou seja, 
o estudante só foi convidado a participar da pesquisa após a escrita da 
primeira versão. Para isso, definimos um estudante num grupo de uma 
turma de pré-vestibular privado composta por 30 alunos.

Para que fique evidente nosso processo de produção textual no 
curso, é importante salientar que propostas de redação são disponi-
bilizadas toda as semanas por meio de um grupo de WhatsApp para 
os estudantes. É importante elucidar, também, que esse grupo deve 
escrever o texto de forma manuscrita, digitalizá-lo e enviá-lo para um 
e-mail destinado à avaliação das produções semanais. 

O canal de comunicação com o estudante deu-se por e-mail por-
que, no estado do Rio Grande do Sul, no período da presente pesquisa, as 
atividades educativas estavam na modalidade de ensino remoto devido à 
pandemia mundial do novo Coronavírus vivenciada no ano de 2020. Mes-
mo nesse período atípico, o sujeito de pesquisa manteve as condições 
habituais de escrita: a proposta de redação foi enviada e tanto a primeira 
quanto a segunda versões do seu texto foram manuscritas. A diferença, 
nesse contexto, está na avaliação da redação, a qual ocorreu por meio de 
outros suportes: no lugar de elaboração de bilhetes no final do texto, no ver-
so ou na margem, empregamos caixas de diálogos da ferramenta Adobe. 

Sobre o sujeito de pesquisa, ainda que tenhamos escolhido de 
forma randômica, julgamos importante pontuarmos informações sobre 
seu percurso de formação. O estudante é do sexo masculino e tem 18 
anos; sua formação no ensino básico se deu em instituição de ensino 
privada – da Pré-Escola ao Ensino Médio. O sujeito iniciou os estudos no 
curso preparatório em março e a coleta ocorreu em setembro, ou seja, 
já havia se passado 6 meses de curso, fator que influencia na estrutura 
apresentada na primeira versão do texto selecionado para análise. 

Assim, na proposta de redação (Figura 1), abordamos como 
tema “A dificuldade da população brasileira com a aprendizagem de 
matemática: desafios e perspectivas”.
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Figura 1 - Proposta de redação.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do 

Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para 

efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

• Desrespeitar os direitos humanos.

• Tiver até sete linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

• Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.

• Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

TEXTO I

A ideia de que a matemática é um bicho de sete cabeças costuma ser passada 
de geração em geração.  A aversão à matéria é tão comum que ganhou até um termo 
específico: a matofobia. Muitas vezes, esse pânico dos números dissemina-se mais por 
uma questão cultural e não real. O primeiro dos erros é nem tentar aprender, criando a 
priori uma dificuldade, que talvez nem exista.

Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/guiaenem/erros-de-

-quem-tenta-aprender-matematica-nao-consegue-19899830 

TEXTO II

Um dos principais fatores que transformam a matemática em um bicho de sete 
cabeças é o fato dela ser uma matéria acumulativa. Mas, o que isso significa, concreta-
mente? Significa que se você não aprendeu nada da matéria nos anos anteriores, você 
terá muita dificuldade em aprender o que será ensinado nos próximos anos.

Se partirmos desse princípio, o problema começa nos anos iniciais do ensino fun-
damental. Do 1° ao 5° ano os alunos têm aulas com apenas um professor, que deve 
ensinar diferentes matérias. Nem sempre esse profissional é capacitado para transmitir 
o conteúdo de matemática.

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/guiaenem/erros-de-quem-tenta-aprender-matematica-nao-consegue-19899830
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/guiaenem/erros-de-quem-tenta-aprender-matematica-nao-consegue-19899830
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Ao chegarem no 6° ano, muitos alunos têm uma defasagem no ensino de matemá-
tica, não assimilaram os conceitos básicos e percebem, assim, que não conseguem 
avançar na matéria. É dessa forma que muitos criam bloqueios de aprendizado, rotulan-
do a matemática como uma disciplina difícil demais. 

Disponível em https://www.superprof.com.br/blog/o-segredo-para-ser-um-estudan-

te-aplicado-em-algebra/ 

TEXTO III

Gráfico do desempenho dos brasileiros 

no PISA Dados do G1.com 

TEXTO IV

Mais de dois terços dos estudantes brasileiros de 15 anos 
têm um nível de aprendizado em matemática mais 
baixo do que é considerado “básico” pela Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Os dados são da edição 2018 do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), divulgados 
nesta terça-feira (3).
O nível 2, considerado o básico, é atingido a partir da 
nota 420,07 no Pisa. Já para entrar nos níveis consi-
derados de alto desempenho (níveis 5 e 6), é preciso 
ter uma nota acima de 606,99.
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noti-
cia/2019/12/03/pisa-2018-dois-tercos-dos-brasileiros-de-
-15-anos-sabem-menos-que-o-basico-de-matematica.ghtml

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construí-
dos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre “A dificuldade da população brasileira com 
a aprendizagem de matemática: desafios e perspectivas”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Fonte: o autor.

O candidato só foi escolhido após a entrega da redação, ou 
seja, o estudante só foi convidado a participar da pesquisa após a 
escrita da primeira versão; da data de postagem da proposta de re-
dação até o prazo final de entrega, passaram-se sete dias, ou seja, o 
estudante enviou o texto no último dia de prazo. Depois disso, fizemos 
a avaliação da redação empregando, como instrumento pedagógico, 
o uso de bilhetes orientadores. 

https://www.superprof.com.br/blog/o-segredo-para-ser-um-estudante-aplicado-em-algebra/
https://www.superprof.com.br/blog/o-segredo-para-ser-um-estudante-aplicado-em-algebra/


142S U M Á R I O

No processo de leitura do texto, foram efetuadas duas avalia-
ções: a) a primeira com um maior número de marcações, com dois 
bilhetes orientadores com foco na estrutura e no conteúdo do texto 
em si, porque visava à melhora da produção e da futura reescrita; b) 
a segunda, com apenas um único feedback e com a nota final, já que 
nesta não havia a pretensão de reescrita, isto é, seria uma versão final 
do texto. Na primeira correção, foram feitas marcações de três tipos: i) 
de natureza intervencionista, isto é, marcamos o que deveria ter de ser 
corrigido de forma direta ao longo do texto; ii) marcações com marca-
-texto amarelo para indicar um desvio da norma culta; iii) Bilhete Orien-
tador em caixa de diálogo do PDF. Sobre este último momento, foram 
empregados dois bilhetes orientadores no parágrafo de conclusão, os 
quais serão apresentados na análise dos dados.

A devolução da primeira versão já avaliada com os bilhetes 
orientadores ocorreu no prazo de 7 dias – este é o tempo que os pro-
fessores dispõem para fazer a correção de redação no curso. Depois 
de entregue a avaliação, o estudante demorou 3 dias para devolver a 
segunda versão do texto, a reescrita; nessa versão final, desenvolve-
mos apenas um feedback de correção e atribuímos uma nota, confor-
me os critérios de correção do Enem. 

Por fim, buscamos evidenciar as mudanças que ocorreram na 
reescrita do estudante na análise dos dados; para isso, usamos como 
método a comparação entre a primeira e a segunda versão do texto. 
Nessa análise, buscamos observar 4 movimentos da reescrita: 1) o 
grau de aceitação das sugestões das orientações dadas nos bilhetes; 
2) possíveis desacatos às sugestões dadas nos bilhetes; 3) modifica-
ções não motivadas de forma direta pelos bilhetes; por fim, 4) modifi-
cações de natureza gramatical ocorridas a partir da reescrita. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

Até essa parte de nosso trabalho, dois pontos estão muito evi-
dentes: a competência 5 da prova do Enem é responsável por avaliar 
a proposta de intervenção, e o Bilhete Orientador foi utilizado como 
interlocução entre professor e aluno para a reescrita desse parágrafo 
de conclusão. Ou seja, por mais que o estudante tenha como objetivo, 
com a redação do Enem, alcançar uma boa nota para o ingresso no En-
sino Superior, analisamos aqui se o Bilhete Orientador contribuiu com a 
sua aprendizagem: se ele buscou novos caminhos para sua (re)escrita.

De início, na Figura 2, há o parágrafo de conclusão desenvolvi-
do pelo estudante. Em um primeiro momento, conseguimos perceber 
que os cinco elementos válidos exigidos para a nota máxima – agen-
te, meio/modo, ação, efeito e detalhamento – não estão dispostos. 
Portanto, o estudante, nesse caso específico, não alcançaria a nota 
máxima dessa competência, pois conseguimos elencar apenas 3 ele-
mentos: agente (“Ministério da Educação”), duas ações (“mudar a for-
ma de ensino da matemática” e “mostrar a importância dela para vida 
com abordagens diferentes”), e dois efeitos (“o interesse aumentará” 
e “mais pessoas aprenderão”).

Figura 2 - Primeira versão do parágrafo de conclusão.

Fonte: o autor.

Já a Figura 3 apresenta o mesmo parágrafo, porém com nossas 
observações e os dois bilhetes desenvolvidos para que o estudante 
buscasse compreender o que poderia fazer o seu parágrafo e a sua 
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proposta de intervenção alcançarem a nota máxima da competência 
5. Devemos relembrar, nessa etapa de nossa análise, que o objetivo 
do Bilhete Orientador aqui é expandir as formas de escrita em vez de 
apresentar soluções criadas por nós que não favoreçam possíveis re-
flexões do nosso sujeito de pesquisa; em outras palavras, a intenção 
é provocar o autor, não impor aquilo que deve ser dito. Isso não só 
é importante para que ele possa pensar em criar uma proposta de 
intervenção completa e que faça sentido em relação à argumentação 
desenvolvida em seu próprio texto, como também para que se evite 
modelos prontos, como se houvesse uma forma que pudesse ser usa-
da em qualquer tema proposto.

Figura 3 - Primeira avaliação do parágrafo de conclusão.

Fonte: o autor.

No livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, há uma pas-
sagem que revela a importância de propormos perguntas: “quando 
vocês souberem qual é exatamente a pergunta, vocês saberão o que 
significa a resposta” (ADAMS, 2011, p. 83). Assim, deve-se perceber 
que preferimos fazer perguntas no nosso primeiro Bilhete Orientador, 
pois entendemos que essas provocam os estudantes a pensar so-
bre o que eles mesmos escreveram e a propor respostas a partir de 
seus próprios conhecimentos ao invés de simplesmente indicarmos 
o que está faltando no trecho, nesse primeiro momento. Percebe-
-se, também, que preferimos usar poucos verbos no imperativo para 
que não parecesse que estivéssemos apontando uma ordem a ser 
obedecida. Isso se deve ao fato de que o novo Paradigma Formativo 
(SUASSUNA, 2006), reconhecido como a forma de avaliação de e 



145S U M Á R I O

em nossas análises, reconhece que o processo de desenvolvimento 
textual é mais importante do que o resultado, a nota, atribuído ao 
texto. Queremos, pois, evitar, através de sugestões, apontar apenas 
desvios e problemas no texto.

Ademais, buscamos indicar que a primeira ação desenvolvida 
poderia ser mais aprofundada no sentido de especificar esse ele-
mento que compõe a proposta de intervenção, visto que ações muito 
genéricas podem ser invalidadas devido à ausência de um caráter 
interventivo da ação proposta pelo participante (BRASIL, 2019). Vale 
salientar, ainda, que “Na avaliação da proposta de intervenção, a 
ação equivale a 1 elemento válido, desde que tenha caráter interven-
tivo. Ações que se distanciam desse caráter serão consideradas ‘ele-
mento nulo’” (BRASIL, 2019, p. 11). No segundo Bilhete Orientador, 
apontamos de forma mais categórica os elementos que não estavam 
presentes na elaboração do parágrafo: meio/modo e detalhamento. 
Por fim, recomendamos uma frase que poderia funcionar dentro do 
texto como ação e especificamos a revisão gramatical do texto visto 
que os desvios de pontuação são significativos, inclusive para a com-
preensão do sentido de alguns períodos. 

Transcrição do primeiro bilhete
Como o Ministério da Educação poderia fazer isso? Mostre de forma efetiva e com detalha-
mento como “mostrar a importância”. Ademais, talvez fosse interessante pensarmos em uma 
ação mais concreta do que “mostrar importância”. Qual ação efetiva poderia ser feita?

Transcrição do segundo bilhete 
Faltou detalhar algum dos elementos da intervenção e explicitar o modo como a ação 
será efetuada. Por fim, seria interessante pensar em ações mais concretas como “criar 
cursos onlines”, por exemplo; não deixe de revisar a pontuação do parágrafo. 

Após alguns dias, nosso sujeito de pesquisa enviou a nova ver-
são do parágrafo de conclusão, a qual pode ser lida na íntegra na Figu-
ra 4. Ao olharmos para o texto, é visível que houve alterações, principal-
mente porque agora o parágrafo é maior do que o da primeira versão. 
Nesse contexto, as modificações de natureza gramatical significativas 
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para nossa pesquisa não são todas: percebe-se que ocorreram trocas 
na indicação do nome do Ministério, o qual deve ser com letras maiús-
culas; no acréscimo da conjunção “Portanto” no início do parágrafo, 
visto que a competência 4 da prova solicita o uso de operadores argu-
mentativos entre os parágrafos; no uso das vírgulas nas construções 
frasais desenvolvidas. Outros desvios que não foram corrigidos, como 
a vírgula após “Dessa forma”, não são relevantes para nossa análise.

Figura 4 - Versão final do parágrafo de conclusão.

Fonte: o autor.

Além disso, podemos concluir que o candidato adotou várias 
de nossas indicações nesse novo parágrafo, como na frase sugeri-
da para concretizar a ação da intervenção. O mais importante na (re)
construção desse elemento da competência 5 é que, visivelmente, o 
estudante optou por mesclar suas ideias às sugeridas. Ou seja, as nos-
sas intervenções não reprimiram aquilo que ele já havia criado. Acre-
ditamos que isso ocorreu porque, em nenhum momento, apontamos 
como errado aquilo que estava no parágrafo, mas que melhoras eram 
bem-vindas. A ideia aqui foi pensar em ajudá-lo a expressar o que ele 
mesmo quis dizer, principalmente porque a prova demanda algumas 
condições essenciais para uma nota mais proveitosa, sem podar aqui-
lo que ele entende como fundamental para o seu texto. Mais do que 
assinalar os desvios, a nossa responsabilidade enquanto educadores 
deve ser encontrar formas eficazes de dialogar com os estudantes, 
sobretudo em momentos de distanciamento social.
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Outro ponto que merece destaque é o não cumprimento de uma 
das sugestões: o acréscimo do modo/meio pelo qual a ação deveria 
ocorrer. A competência 5, com essa nova reescrita, melhorou em vários 
aspectos, pois o candidato acrescentou o detalhamento; todavia, a 
proposta de intervenção ainda não apresenta os cinco elementos váli-
dos. Por mais que isso possa ser visto como um ponto negativo para a 
nota final da competência e para o objetivo do candidato, para nós, há 
pontos positivos nessa “desobediência”. Por exemplo, nosso sujeito 
de pesquisa preferiu dar mais atenção à elaboração do sentido de sua 
intervenção do que seguir rigorosamente aquilo que propusemos, pois 
há, evidentemente, mudanças expressivas na construção; e, por fim, 
ele compreendeu que as indicações apresentadas no bilhete não são 
obrigatórias. Isso é válido porque o objetivo do professor é, segundo 
Fuzer (2012, p. 218), “ajudar o estudante a escrever melhor no futuro” 
e não forçar mudanças em seu texto. Nós, enquanto avaliadores, de-
vemos e podemos auxiliar nossos escritores a usar seu conhecimento 
ou ampliá-lo, mas sem corrigi-los de maneira forçosa ou sem critérios.

Nesse contexto, as mudanças mais significativas, com certe-
za, são a explicação do que seriam as “abordagens diferentes”, na 
primeira versão (Figura 3), através de uma nova proposta de inter-
venção; e o acréscimo do detalhamento como forma de especificar 
a mudança “na forma de ensino da matemática”. Essas duas ideias, 
na primeira versão, faziam parte de um período composto por coor-
denação; na segunda versão, no entanto, o sujeito preferiu separá-
-las em dois períodos distintos, apontando outra ação que o mesmo 
Ministério deveria realizar: “trazer o foco da matéria para conteúdos 
mais usuais”, como fica evidente na Figura 4. Isso comprova que o 
estudante considerou a nossa observação sobre “pensar em ações 
mais concretas”, principalmente porque decidiu manter a ideia de 
que a matemática deve ser explicada de acordo com experiências do 
nosso cotidiano, tanto na primeira, quanto na segunda versão.
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É evidente, assim, que o Bilhete Orientador contribuiu com a 
aprendizagem do estudante, pois não só este repensou a trajetória do 
seu texto e escolheu arquitetar uma nova estrutura, como também a sua 
nota na competência foi modificada. Esta última não é menos impor-
tante do que aquela, pois não devemos esquecer que o nosso sujeito 
de pesquisa vive um contexto de preparação para a prova do Enem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho, desenvolvemos uma pesquisa que teve 
por finalidade evidenciar de que maneira o Bilhete Orientador pode 
auxiliar na aprendizagem do estudante no sentido de ele (re)pensar 
seu processo de escrita e, dessa forma, traçar uma reescrita que 
melhorasse o domínio da competência 5 do Enem. No percurso da 
pesquisa, percebemos três pontos importantes acerca deste instru-
mento pedagógico:

a. como evidenciou-se na análise dos dados da Figura 4 e 
na transcrição do segundo bilhete, a mudança, em ter-
mos estruturais, ainda que influencie na progressão das 
ideias, não é a mais importante, embora fundamental, 
porque apenas indica para o estudante o que deve ser 
corrigido. Ou seja, o Bilhete Orientador não deve ignorar a 
norma culta, tampouco a parte estrutural e formal do tex-
to, porém isso não é o foco em uma “avaliação formativa” 
(SUASSUNA, 2006);

b. em termos de reflexão sobre as ideias dispostas na cons-
trução do sentido pretendido pelo aluno, como já eviden-
ciado por Suassuna (2006), a escolha da epistemologia 
de avaliação também é um movimento político; logo, de-
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ve-se ter consciência de que o Bilhete Orientador exerce 
também um papel político quando confronta aquilo que é 
afirmado no texto pelo estudante; 

c. em termos de receptividade do bilhete, de início, pode 
parecer que o estudante tenha que aceitar as sugestões 
propostas pelo avaliador-professor; todavia, o ato de não 
acatar tal sugestão também evidencia um processo de re-
flexão sobre a construção do sentido que se quer dar à es-
trutura textual. Logo, o Bilhete Orientador é extremamente 
benéfico para a aprendizagem do estudante, no sentido de 
que provoca reflexões para um novo caminho de escrita 
que talvez não tenha sido idealizado por aquele que avalia. 

Auxiliar o estudante no processo de construção e amadurecimen-
to da escrita não é uma tarefa fácil para o professor de Linguagens. Acre-
ditamos que esse processo ocorra a partir de uma avaliação que vá além 
de meras correções de ordem gramatical, isto é, uma avaliação forma-
tiva que valorize o conhecimento do estudante e que seja um ponto de 
partida para o aprimoramento linguístico. Nesse sentido, “o trabalho de 
reescrita incitado pelo bilhete-orientador pode inaugurar um espaço de 
interlocução entre professor e aluno, e, através dessa interação, possibili-
tar novas formas de encarar o fazer textos” (NASCIMENTO, 2009, p. 107).
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PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO 
MÉDIO SOB A ÓTICA DOS NOVOS 
ESTUDOS DO LETRAMENTO 

A produção textual sob o embasamento teórico dos Novos Estu-
dos do Letramento (STREET, 2003; BARTON; HAMILTON, 2000) coloca 
em foco a concepção de linguagem como interação. Nessa perspec-
tiva, a interação dialógica é uma dimensão intrínseca na produção de 
um texto (o enunciado) – oral ou escrito, uma vez que “todo o enuncia-
do é um elo na cadeia de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, 
p. 298), polemizando, concordando, refutando, enfim, interagindo com 
outro enunciado/texto proferido. Tal entendimento acerca da lingua-
gem revolucionou a concepção tradicional de ensino de línguas, pois 
desafiou a visão de língua como um sistema universal de normas, neu-
tro e fechado em si, que serviria tão somente para expressar nossos 
pensamentos, visão esta que embasa práticas de produção escrita 
descontextualizadas e orientadas apenas por uma normatividade.

Ambas as perspectivas – linguagem como interação e linguagem 
como expressão do pensamento – podem ser associadas a dois con-
ceitos relevantes, provenientes dos Letramentos33 e que são bastante 
produtivos para a discussão proposta neste texto, quais sejam, letra-
mento ideológico e letramento autônomo, respectivamente (STREET, 
2003). Enquanto a abordagem do letramento autônomo é focada em 
uma concepção individual de leitura e escrita, priorizando a aquisição 
de um sistema linguístico entendido como universal e neutro, a aborda-
gem do letramento ideológico enfatiza que ler e escrever são práticas 
sociais culturalmente orientadas e socialmente situadas, sendo, portan-
to, altamente heterogêneas, interativas e parciais (STREET, 2003).

33  Utilizaremos – aqui e quando necessário – “letramentos”, no plural, por entendermos que 
se trata de um fenômeno formado pela multiplicidade de práticas e de modalidades semió-
ticas utilizadas na construção de sentidos.
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Ambas as abordagens têm tido impactos no trabalho docente 
em sala de aula. Um exemplo de prática pedagógica embasada pelo 
letramento autônomo é a tradicional redação sobre as férias, exigida 
quase sempre todo início de ano letivo. Nessa prática, o(a) professor(a) 
é geralmente o(a) único(a) interlocutor(a) do texto do(a) estudante, o 
que enseja um uso “artificial” da língua(gem) (GERALDI, 2006, p. 64-
65). Além de uma interlocução limitada, a abordagem do letramento au-
tônomo também se configura pelo foco na aquisição de uma habilidade 
individual orientada por uma normatividade e uma padronização, priori-
zando o uso ‘correto’ da modalidade escrita. Nesse sentido, o trabalho 
docente frente ao texto do(a) estudante resume-se, quase que exclusi-
vamente, a corrigir questões de ordem linguística. Esses fatores vão de 
encontro à ideia de aprendizagem de língua(gem) para agir no mundo, 
ou seja, linguagem como uma prática social. Logo, podemos dizer que 
produzir textos sob a abordagem do letramento autônomo é entendido 
como uma tarefa que se limita ao propósito de comprovar domínio das 
convenções de linguagem inerentes à sua modalidade escrita. 

Por outro lado, o trabalho pedagógico a partir da abordagem do 
letramento ideológico coloca em evidência leitura e escrita como práticas 
sociais, e não simplesmente como habilidades técnicas, neutras e uni-
versais. Dessa forma, entende-se que a construção de sentidos a partir 
do ato de ler e escrever é sempre situada em práticas sociais específicas 
(GEE, 2000). Segundo Fischer e Pelandré (2010, p. 570, com base em 
GEE, 2001), o vocábulo sentido assume um significado particular, pois re-
presenta “a perspectiva [...] que um sujeito letrado tem de si, dos outros, 
das relações de poder e dos objetos/artefatos disponíveis para participar 
de práticas sociais”. Sentido, portanto, está imerso no que Gee (1999, p. 
13) denomina de Discurso (com ‘D’ maiúsculo), já que envolve “diferentes 
formas de pensar, agir, interagir, valorizar, sentir, acreditar, usando símbolos, 
ferramentas e objetos” de modo a performar identidades e desempenhar 
atividades (e reconhecê-las também), atribuindo certos sentidos ao mun-
do concreto (GEE, 1999). Discursos, em última instância, caracterizam-se 
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como “formas de vida” (GEE, 1999, p. 7), ou maneiras de estarmos no 
mundo e desempenharmos atividades, agirmos no mundo, as quais são 
inerentemente perpassadas por relações de poder. 

As questões imbricadas no conceito de Discurso que adotamos 
estão relacionadas ao que Street (2003, p. 77) denomina de práticas 
de letramento, uma vez que estas implicam no reconhecimento de 
“letramentos múltiplos, que variam de acordo com o tempo e com 
espaço, mas [que são] também contestados nas relações de poder” 
(o que conta como práticas de letramentos legítimas, e quem decide 
isso, por exemplo). Segundo o autor (STREET, 2003, p. 78), o modo 
como lemos e escrevemos está profundamente enraizado nas con-
cepções que temos de conhecimento e identidade, logo, de uma de-
terminada visão de mundo. É com base nessas concepções sobre 
leitura e escrita que participamos de eventos de letramento, entendi-
dos como “episódios observáveis [de uso da leitura e da escrita] os 
quais emergem de práticas [de letramento] e são influenciados por 
elas” (BARTON; HAMILTON, 2000, p. 7). De acordo com Barton e Ha-
milton (2000), o conceito de eventos evidencia a natureza situada que 
têm os letramentos, o que nos possibilita relacioná-los ao conceito 
de enunciado de Bakhtin (2003), isto é, eventos de letramento seriam 
os episódios situados e concretos de uso de textos (enunciados) que 
possibilitam a realização da comunicação na cadeia discursiva.

Ancorada na abordagem do letramento ideológico, a prática de 
produção textual apresentada neste texto pode ser entendida como um 
evento de letramento, isto é, uma ocasião em que a escrita desempenha 
papel fundamental nos processos interativos e interpretativos entre os 
participantes (STREET, 2003). É por meio da participação em eventos de 
letramentos que estudantes de Ensino Médio, por exemplo, têm a possi-
bilidade de construir sentidos – concebidos no âmbito de “perspectiva” 
(FISCHER; PELANDRÉ, 2010, p. 570) – uma vez que esses eventos propi-
ciam as condições de o sujeito interagir e usar a linguagem para participar 
de práticas sociais pertinentes, assumindo determinados papéis sociais 
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e determinadas posições axiológicas. De acordo com Bohn (2012), apro-
priar-se da escrita para agir em diferentes contextos sociais potencializa o 
desenvolvimento da cidadania, tarefa esta cara à escola. Criar condições 
para que o(a) estudante possa tomar consciência do lugar em que ocu-
pa na sociedade, bem como escolher se deseja nele permanecer ou se 
deseja mudar possibilita sua inserção e engajamento mais criticamente 
informado(a) em novos espaços civis, políticos e sociais (BOHN, 2012), 
fundamental para o exercício de uma cidadania plena. 

Com o olhar voltado ao ensino e aprendizagem de produção tex-
tual no contexto do Ensino Médio, cujos(as) estudantes, ao buscarem a 
continuação de estudos no Ensino Superior, são submetidos(as) ao Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem), entendemos que as concepções 
teóricas apresentadas são possibilidades para amparar o trabalho peda-
gógico criticamente orientado do(a) professor(a) em sala de aula. Assim, 
defendemos uma concepção de ensino da produção escrita que busca 
criar possibilidades para que o(a) estudante se sinta e se torne letrado(a) 
(BARTLETT, 2007) a partir do que aprende (os conhecimentos da língua(-
gem) em uso) e como aprende (as relações estabelecidas com o(a) pro-
fessor(a) e demais estudantes na sala de aula, bem como sua relação 
com os diferentes Discursos com os quais se depara nesse processo). 
Entendemos, portanto, que uma forma de interação entre professor(a) e 
estudantes em atividades de ensino e aprendizagem de produção textual 
está ancorada na visão de linguagem como prática social, o que implica, 
necessariamente, no trabalho com gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003). 

Neste texto, apresentamos e discutimos, sob uma perspectiva 
escolar de letramentos (KLEIMAN, 2010), uma proposta pedagógica 
para a produção escrita do gênero Redação-Padrão Enem (doravante 
RPE). Entendemos RPE como um gênero discursivo cujo propósito é o 
de comprovar a capacidade linguístico-discursiva de um candidato no 
concurso Enem a partir da defesa de seu posicionamento diante de um 
determinado tema centrado em uma problemática social. Conforme 
aponta Pilar (2000), além de cumprir uma função, a redação para fins 
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de um concurso apresenta regularidades de forma, de linguagem e de 
conteúdo, elementos sinalizadores de um gênero discursivo (BAKHTIN, 
2003). Por meio dessa prática social, os participantes dessa prática 
de letramento, estudantes que prestam o Enem e a banca avaliadora, 
interagem em uma relação clara de poder, já que um participante es-
creve o texto e o outro o avalia, atribuindo única e exclusivamente uma 
nota baseada em cinco critérios (denominados de “competências”), 
conforme discutiremos mais adiante. Nossa experiência docente na 
educação básica permite-nos considerar que o trabalho pedagógico 
com a RPE em sala de aula possibilita ir muito além da busca por uma 
avaliação quantitativa apenas, uma nota (perspectiva que revela um 
foco no texto como produto). Entendemos que a RPE pode ser po-
tencializadora do desenvolvimento de capacidades linguísticas e dis-
cursivas que os estudantes experienciam, constroem e aperfeiçoam 
por meio de seu engajamento com esse gênero (perspectiva orientada 
pelo texto como processo). Uma ferramenta para o trabalho com a RPE 
que tem se mostrado bastante significativa em nossas experiências é o 
Bilhete Orientador (BiO). Com base em Fuzer (2012) e Signorini (2006), 
entendemos o BiO como um gênero discursivo catalisador capaz de 
estabelecer uma interação entre professor(a) e estudante na qual são 
favorecidas atitudes e ações mais significativas e produtivas no pro-
cesso de aprendizagem de produção textual. 

Para responder ao objetivo proposto, o presente capítulo está 
organizado em mais três seções, além desta introdução, que buscou 
contextualizar teoricamente o trabalho pedagógico com a produção de 
textos no Ensino Médio sob a perspectiva dos estudos dos letramen-
tos. A segunda seção discute o enfoque social, discursivo e linguístico 
do BiO enquanto ferramenta que potencializa a interação entre profes-
sor(a) e estudante no processo de produção textual. A terceira, por sua 
vez, apresenta e discute o BiO nas modalidades individual e coletiva. 
O BiO individual, apresentado de forma escrita e oral, busca evidenciar 
um olhar mais individualizado para o texto produzido pelos(as) estu-
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dantes, e o BiO coletivo, apresentado aos(às) estudantes de forma 
oral, é construído por meio do mapeamento e da sistematização de 
aspectos linguísticos e discursivos relevantes identificados em seus 
textos. Por fim, na seção “Processo inacabado”, trazemos as principais 
considerações em torno do desenvolvimento desta discussão. 

AS INTERAÇÕES VIA BILHETE ORIENTADOR 
PARA A PRODUÇÃO DO GÊNERO  
REDAÇÃO PADRÃO-ENEM 

Em 1998, foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
com o objetivo de avaliar o desempenho de estudantes ao fim da es-
colaridade básica. Além dessa finalidade, o Enem é o instrumento uti-
lizado pela maior parte das instituições públicas de ensino superior no 
Brasil como forma de admissão de estudantes aos cursos superiores. 
Essa última função do Enem lhe confere alto grau de relevância social 
na esfera escolar, tendo impacto em seu currículo, notadamente em 
práticas de ensino de produção escrita. Diante desse cenário nacio-
nal, o ensino da prática de produção de textos, tradicionalmente um 
objetivo da disciplina de Língua Portuguesa, pode ocorrer em outra 
disciplina à parte, denominada de Redação (BUNZEN, 2006). Não é 
incomum que a disciplina Redação seja ofertada em muitos currículos 
do Ensino Médio com o intuito de trabalhar especificamente o gênero 
RPE. Esse é o caso de uma escola pública federal situada no interior 
do Rio Grande do Sul, que oferta, em sua matriz curricular34, a disciplina 
Redação a estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

34 Vale informar que, nessa escola federal, a partir de 2021, o projeto de curso foi atualizado 
para aproximar-se da concepção de educação integral, presente na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC, 2018). Portanto, deste ano em diante, o currículo do Ensino Médio não 
contempla mais a disciplina de Redação, pois entende-se que a produção textual não é um 
processo autônomo e independente da disciplina de Língua Portuguesa.
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Para além da discussão sobre a disciplinarização do ensino da 
produção textual, que entendemos ser de grande relevância, mas que 
por razões de espaço e de escopo não será possível abordar35, nesta 
e nas próximas seções, discutimos sobre os usos do gênero discursivo 
BiO e suas relações com o desenvolvimento de capacidades socio-
discursivas e linguísticas de estudantes do Ensino Médio. Conforme já 
mencionado, concebemos o BiO como um instrumento de interação 
entre a professora da prática pedagógica apresentada e seus estudan-
tes, o qual é capaz de possibilitar e ampliar o diálogo sobre o proces-
so de escrita da RPE. Assim, concordamos com Fuzer (2012, p. 215) 
quando ela discute que “mais do que apontar inadequações no uso do 
sistema linguístico em forma de textos, nosso compromisso como edu-
cadores(as) da linguagem é encontrar maneiras eficientes de dialogar 
com estudantes via textos”. Acreditamos, portanto, que o BiO possibi-
lita um trabalho pedagógico voltado à noção de texto como processo, 
uma vez que produzir um texto exige que “a forma seja assimilada não 
no sistema abstrato da língua, isto é, como uma forma sempre idêntica 
a si mesma, mas na estrutura concreta da enunciação, como um signo 
flexível e variável” (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1995 [1929], p. 95). 

A partir das perspectivas da enunciação e da orientação teó-
rica dos Estudos dos Letramentos, entendemos que o processo de 
produção escrita da RPE exige muito mais do que o conhecimento 
sobre as normas e convenções linguísticas e formais desse gênero, 
embora tais conhecimentos sejam imprescindíveis. Nesse processo, 
estudantes têm de ser capazes de identificar e compreender aquilo 
que Street (2010) denomina de “dimensões escondidas”, que, neste 
caso, podem ser definidas como formas de conhecimentos inerentes 
à produção escrita da RPE, embora nem sempre explícitas(das). Es-
sas dimensões podem apontar, por exemplo, para os interlocutores 
finais do texto (a banca avaliadora do Enem) e as relações sociais 

35 Dametto (2020) apresenta uma relevante revisão da literatura e discussão sobre a discipli-
narização da prática de ensino da escrita na escola. 
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estabelecidas com seu produtor, bem como para a capacidade de ler 
criticamente Discursos sócio-historicamente situados que ajudarão 
o(a) estudante a posicionar-se e defender seu ponto de vista frente 
à problemática social proposta no exame. Além dessas dimensões, 
uma em especial é destacada por nós: a capacidade de o(a) estudan-
te confrontar/tensionar, nesse processo, diferentes Discursos com os 
quais entra em contato com aqueles nos quais ele(a) tem participado 
e/ou constituído-se. Esse tensionamento, antes de ser um obstáculo, 
é entendido como parte fundamental não só do processo de escrita, 
mas também de formação para a cidadania, já que tem o potencial de 
contribuir para a reflexão crítica do(a) estudante no âmbito de temáti-
cas oriundas do debate público36.

Por meio da produção textual e do diálogo possibilitado pelo 
BiO, os(as) estudantes tomam consciência de que estão inseridos(as) 
em uma prática de letramento – o Enem – e que precisam ter um enten-
dimento claro do gênero RPE, cujos processos de escrita e reescrita 
orientados pelo BiO ocorrem por meio de eventos de letramentos que 
possibilitam a ressignificação e participação nessa prática. Logo, a in-
teração via BiO torna-se uma importante ferramenta no processo de 
produção textual, uma vez que auxilia os(as) estudantes a se coloca-
rem como sujeitos ativos e capazes de refletir sobre o processo de es-
crita de seu texto (sobre suas escolhas linguísticas e discursivas nesse 
processo), e que vão, aos poucos, criando e apropriando-se de me-
canismos linguísticos, discursivos e até identitários (BARTLETT, 2007) 
próprios dessa prática. Dito de outro modo e com base em Bartlett 
(2007, p. 54), o BiO contribui para que o(a) estudante ultrapasse o es-
tágio em que este(a), inicialmente, “parece letrado(a)” (quando conse-
gue compreender os mecanismos linguísticos e discursivos envolvidos 
na escrita da RPE, mas ainda não consegue usá-los com propriedade, 

36 Rezende (2018) apresenta um estudo sobre algumas edições da prova de redação do 
Enem no qual identifica e analisa temas sociais que aparecem relacionados à esfera públi-
ca e a políticas públicas, o que pode fomentar um maior engajamento do(a) estudante-au-
tor(a) nessa esfera.
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por exemplo) para o estágio em que este(a) passa a “sentir-se letra-
do(a)” (quando é capaz de participar, efetivamente e com propriedade, 
de práticas em que precisa fazer uso da RPE, tanto no contexto escolar 
quanto como participante do Enem). Esses estágios não devem ser 
entendidos como etapas estanques e independentes, mas como mo-
mentos de aprendizagem em um contínuo por meio do qual se interli-
gam no processo de construção da identidade de autor(a). 

O(A) estudante, em virtude de suas experiências socioculturais 
construídas em vários contextos escolar e não escolar, transita por 
diferentes Discursos, e amplia, ressignifica e/ou reproduz suas práti-
cas de letramento. Nesse sentido, é importante ressaltar que a escola 
precisa comprometer-se com práticas de letramentos que estejam em 
consonância com os desafios da sociedade contemporânea. Nessa 
perspectiva sociocultural, os letramentos não podem ser transmitidos 
ao(à) estudante, já que são vistos como um processo contínuo (é um 
processo de tornar-se letrado(a)), que leva em consideração as ex-
periências letradas vividas em diferentes contextos para participar de 
diversas práticas sociais. Em uma perspectiva que desafia a lógica 
do letramento autônomo, universal, homogeneizante, na abordagem 
do letramento ideológico assume-se que as práticas de letramentos 
dos(as) estudantes são potencialmente bastante heterogêneas, assim 
como suas crenças sobre os usos da escrita para diferentes finalida-
des. Essa diversidade é um elemento muito significativo para possibi-
litar a discussão e reflexão crítica sobre as dimensões escondidas na 
produção da RPE, conforme tentamos demonstrar em seguida.

Tendo por base essas orientações, e a fim de contextualizar o 
trabalho em sala de aula com os gêneros RPE e BiO, descrevemos, 
no Quadro 1, a sequência didática que tem orientado o trabalho da 
produção textual e das sucessivas reescritas. 

É importante elucidar que as aulas de Redação, a partir da pan-
demia de Covid-19, passaram a ser ministradas de forma remota. Para 
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as aulas síncronas, tem sido utilizado um serviço de comunicação para 
webconferência da empresa Google – o Meet. E como ambiente virtual 
de aprendizagem, o Google Classroom foi o recurso escolhido como 
repositório dos materiais trabalhados em aula, bem como o local para 
envio das RPE. A partir desse envio, a professora consegue elabo-
rar individualmente os BiO, marcando no texto e tecendo comentários 
pontuais. O(A) estudante, por sua vez, também consegue tecer co-
mentários e postar suas dúvidas para preparar-se para uma reescrita. 
Ao término da leitura de todas as produções, as recorrências da turma 
são organizadas em um BiO coletivo.

Quadro 1 - Sequência didática das aulas de produção 
textual na abordagem do letramento ideológico.

ATIVIDADES AÇÕES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS OBJETIVOS PARTICIPANTES

Pré-escrita
1. Discussão oral sobre um 
tema gerador (geralmente, 
focado em alguma pro-
blemática de cunho social 
que requer uma posição 
e proposta de intervenção 
criticamente fundamentada 
de um(a) cidadão(ã)) 

- Discutir, de forma interdisci-
plinar, temas sociais relevantes;
- Refletir e pesquisar 
sobre os temas, levan-
tando prós e contras;
- Analisar e problematizar dife-
rentes opiniões sobre os temas, 
comparando-as com aquelas 
do(a) próprio(a) estudante;
- Debater sobre filmes, 
séries, músicas, livros que 
discutem o tema abordado 
na proposta a fim de levantar 
ideias para contextualizar o 
tema na introdução da RPE; 
- Construir opinião própria 
(teses) sobre o tema discutido;
- Compartilhar as teses 
construídas com profes-
sora e demais colegas. 

- Possibilitar e encorajar o 
contato com o tema a partir 
de diferentes perspectivas 
epistemológicas (da História, 
Sociologia, Filosofia, Geogra-
fia, entre outras) sobre este;
- Encorajar a reflexão crítica 
sobre o tema e as diferentes 
opiniões que este suscita no 
debate público (de que modo 
o tema está representado nos 
textos pesquisados? Quem são 
as pessoas envolvidas? Que 
papéis desempenham e quais 
as relações entre elas? São in-
cluídas ou excluídas de algo? 
De que outro modo o tema 
poderia ser apresentado ao lei-
tor nos textos pesquisados?).

Estudantes e professores(as) 
das áreas de Linguagens 
e Ciências Humanas
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Pré-escrita
2. Compartilhamento de 
conhecimentos e orienta-
ções sobre o texto RPE

- Coletar exemplares do gênero 
RPE, apresentá-los, discuti-los 
e analisá-los em conjunto com 
os(as) estudantes a fim de que 
estes(as) possam verbalizar 
e compartilhar seus conheci-
mentos prévios sobre o gênero;
- Sistematizar, no quadro 
branco ou outro suporte, 
os conhecimentos dos(as) 
estudantes sobre o gênero, 
acrescentando novas infor-
mações quando necessário;
- Contrastar a sistema-
tização realizada com 
exemplares do gênero;
- Trabalhar, com base nessa 
sistematização, ao longo do 
ano letivo e de acordo com 
a necessidade da turma, os 
seguintes conteúdos: tipologia 
dissertativo-argumentativa, 
projeto de texto, interpretação 
da proposta, critérios de ava-
liação pela banca examina-
dora, aspectos formais e de 
padronização, introdução, tese 
e delimitação de argumentos, 
parágrafos de desenvolvi-
mento, tipos de argumentos, 
usos de vozes externas, 
elementos coesivos, marcas de 
autoria, repertório sociocul-
tural, conclusão da RPE. 

- Propiciar a troca de conhe-
cimentos sobre o gênero RPE 
entre estudantes e professora, 
valorizando as contribui-
ções dos(as) estudantes;
- Problematizar determina-
dos aspectos envolvidos na 
construção da RPE para fins 
de concurso que apontam para 
algumas de suas possíveis 
“dimensões escondidas” 
(STREET, 2010) (Que 
modalidade de linguagem 
é priorizada? Por que essa 
modalidade e não outra? Que 
extensão deve ter o texto e 
como isso influencia no modo 
como as informações são dis-
tribuídas? Como a voz autoral 
é veiculada? Por que essa voz 
é relevante? Qual sua função 
no texto? De que modo a voz 
autoral é sustentada? Qual a 
diferença entre opinião e fato? 
Como fatos são veiculados e 
qual o efeito discursivo desses 
na construção da RPE? Quais 
são os papéis sociais dos 
participantes desse evento 
de letramento? De que modo 
a RPE é avaliada pela banca 
do Enem? entre outras).

Professor(a) de Língua Portu-
guesa/Redação e estudantes
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Pré-escrita
3. Discussão da proposta 
de produção textual

- Buscar ou criar uma proposta 
de redação com base no 
tema gerador discutido;
- Analisar a proposta, 
chamando a atenção para os 
diferentes gêneros discursi-
vos que a compõem e suas 
possíveis contribuições para 
a abordagem do tema, a 
forma de seu enunciado e a 
proposta de redação em si;
-Planejar, em conjunto, um 
projeto de texto de forma 
coletiva, isto é, possibilidades 
esquemáticas orientadoras de 
uma possível produção escrita 
de forma que estudantes de-
senvolvam uma maior clareza 
sobre o processo de escrita;
- Discutir sobre possíveis 
tese e argumentos;
- Discutir sobre a pro-
posta de intervenção e 
suas (in)viabilidades.

- Desenvolver estratégias para 
a compreensão da proposta de 
escrita da RPE, explorando os 
diferentes aspectos nela envol-
vidos: a temática e as possí-
veis perspectivas para sua ex-
ploração, os textos de apoio e 
suas possíveis contribuições/
orientações para o desenvol-
vimento do posicionamento 
do(a) autor(a), entre outros;
- Desenvolver estratégias de 
organização prévia do texto 
por meio da exploração de 
diferentes possibilidades 
esquemáticas de modo a 
ampliar o repertório sobre as 
possibilidades de desen-
volvimento da escrita;
- Encorajar a reflexão crítica 
e tomada de posicionamento 
frente o problema social 
contido na temática;
- Encorajar a busca por 
possíveis ações que possam 
resolver ou mitigar o 
problema social contido na 
proposta, textualizando-as 
de forma a atender um dos 
critérios do gênero RPE.

Estudantes e professor(a) de 
Língua Portuguesa/Redação

Escrita
4. Escrita da RPE

- Escrever a primeira 
versão do texto em mo-
mentos extraclasse;
- Revisar e entregar o texto 
via Google Classroom.

- Possibilitar a produção 
individual da RPE. Estudantes
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Pós-escrita
5. Produção do Bilhete 
Orientador individual 

- Analisar as RPE a partir 
de um olhar mais indivi-
dualizado para cada texto;
- Produzir o Bilhete Orientador 
individual de modo a orientar 
cada estudante da turma, se-
guindo as perguntas norteado-
ras apresentadas no Quadro 2.

- Interagir com cada estudante 
por meio do Bilhete Orientador 
elaborado para seu texto, bus-
cando ajudá-lo(a) a compreen-
der seu processo de escrita 
no gênero RPE, os possíveis 
efeitos de sentido de seu texto 
para o leitor presumido (a ban-
ca de avaliação), problemati-
zando instâncias singulares de 
uso da língua que mereçam 
reelaboração; entre outros.

Professor(a) de Língua 
Portuguesa/Redação e cada 
estudante individualmente

Pós-escrita
6. Produção do Bilhete 
Orientador coletivo e 
sua socialização com 
os(as) estudantes

- Ler e analisar coletivamente 
as RPE de modo a identificar e 
sistematizar questões de ordem 
linguísticas e discursivas 
recorrentes nos textos que 
merecem maior atenção;
- Com base nessas questões 
e nos Bilhete Orientador 
individuais, elaborar um 
Bilhete Orientador coletivo 
para devolução de feedback 
à turma com as principais 
recorrências identificadas. 

- Construir um panorama geral 
das produções escritas da 
turma de modo a mapear ocor-
rências de questões de âmbito 
linguístico e discursivo co-
muns aos textos produzidos e 
que mereçam ser melhoradas;
- Interagir com a turma de 
forma coletiva, apontan-
do, discutindo e incitando 
reflexões sobre instâncias 
singulares de usos da língua 
nos textos produzidos.

Professor(a) de Língua Portu-
guesa/Redação e estudantes

Pós-escrita
7. Reescritas da RPE 

- Ler e refletir sobre os Bilhete 
Orientador recebidos;
- Reescrever a RPE, seguindo 
as orientações sugeridas. 

- Oportunizar a estudantes a 
reescrita do texto conforme 
as orientações sugeridas 
nos Bilhete Orientador 
coletivo e individual.

Estudantes

Fonte: As autoras.

Nessa organização didática, buscamos mostrar que as ativida-
des que a professora elabora para o contexto em que atua estão rela-
cionadas com conceitos teóricos centrais que elegemos para o trabalho 
pedagógico com a escrita, quais sejam, práticas e eventos de letramen-
tos, dimensões escondidas do gênero RPE, Discursos e cidadania. Na 
seção que segue, serão discutidos os usos pormenorizados do BiO, na 
modalidade individual e coletiva e suas potencialidades dialógicas. 
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O BILHETE ORIENTADOR COMO UM 
GÊNERO PROMOTOR DA INTERAÇÃO 
ENTRE PROFESSOR(A) E ESTUDANTES

A sequência didática descrita no Quadro 1 é desenvolvida em 
três estágios: pré-escrita, escrita e pós-escrita. Fuzer discute que: 

A pré-escrita engloba atividades que auxiliem o autor a descobrir 
maneiras de abordar a tarefa, a identificar ou delinear o contexto, a 
coletar informações e a gerar ideias. A escrita consiste no registro 
organizado das ideias e informações em forma de texto, pertencen-
te a um gênero textual específico. A pós-escrita, por sua vez, envol-
ve atividades que incluem um período de leitura e avaliação do que 
foi escrito e o recebimento de feedback do professor ou outros leito-
res sobre o conteúdo do texto para que o autor possa melhorá-lo e, 
por conseguinte, encaminhar o produto final para sua finalidade no 
meio social (FUZER, 2012, p. 216, com base em SOARES, 2009).

Esses três estágios, embora possam ocorrer sequencialmente, 
muitas vezes interligam-se, pois o(a) estudante é instigado(a) a reescre-
ver tantas vezes quantas forem necessárias. Da mesma forma, as orien-
tações sobre o texto RPE (atividade 2 descrita no Quadro 1) são cons-
tantemente trabalhadas ao longo do ano letivo. O estágio da pós-escrita 
é o momento em que o(a) professor(a) orienta os(as) estudantes por 
meio dos BiO individual e coletivo. Explicamos aqui o BiO individual. 

Embora seja entendido como um gênero discursivo, entendemos 
que o BiO não tem, necessariamente, uma estrutura prototípica única. 
Sua composição pode variar para atender aos propósitos do(a) profis-
sional e da comunidade discursiva que o utilizam para orientar e avaliar 
textos. Desse modo, o BiO utilizado neste trabalho possui duas dimen-
sões inter-relacionadas que atendem à demanda do contexto da escola 
federal em questão: dimensão qualitativa e a dimensão quantitativa. 

A dimensão qualitativa é constituída por um texto produzido pela 
professora para o(a) estudante, por meio do qual diferentes aspectos so-
bre o texto produzido são observados, avaliados e comentados. O Qua-
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dro 2 apresenta seis categorias de análise seguidas de orientações que 
julgamos pertinentes para o momento da escritura do BiO. Na categoria 
1, apresentamos aspectos a serem observados para elogiar o(a) estu-
dante no sentido de reforçar a relação de interação que há entre leitor(a) 
do texto, no caso, a professora, e autor(a) do texto, no caso, o(a) estu-
dante, bem como demonstrar reconhecimento pelo esforço despendido 
para a escritura do texto. Já nas categorias 2 a 6, elencamos algumas 
possibilidades de perguntas a serem consideradas quando do momento 
da análise das RPE. Essas perguntas orientam o olhar docente no sen-
tido de levantar possibilidades de suporte ao(à) autor(a) para possíveis 
melhorias do texto; não pretendem, portanto, ser guias rígidos e absolu-
tos desse trabalho. Acreditamos, assim, estar auxiliando o(a) estudante 
a refletir sobre sua própria escrita, trazendo reflexões e questionamentos 
que o(a) fazem assumir uma posição enunciativa de autor(a). A formação 
cidadã que buscamos perpassa, portanto, a essa tomada de posição. 
Para ajudar nesse processo, as categorias e orientações propostas com-
põem a base para a produção da dimensão qualitativa do BiO. 

Quadro 2 - Categorias e orientações para a produção do Bilhete Orientador.

CATEGORIAS 
DE ANÁLISE

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO 
DO BILHETE ORIENTADOR

1. Elogios:
Categoria por meio da 
qual diferentes aspectos 
da produção textual do(a) 
autor(a) são apreciados e 
reconhecidos, encorajan-
do-o(a) a seguir em frente; 
pode conter uma ou mais 
das orientações descritas

O(A) estudante-autor(a) mobiliza Discurso(s) sobre a temática 
que está(ão) em consonância com os direitos humanos;
A problemática social é abordada de modo crítico e re-
flexivo pelo(a) autor(a), indicando seu engajamento com 
o tema por meio da presença de sua voz autoral;
A proposta de intervenção está de acordo com 
a problemática social apresentada;
A proposta de redação é plenamente compreendida e atendida;
A modalidade escrita formal é bem empregada;
O texto está organizado conforme a tipo-
logia textual prototípica da RPE;
Argumentos diversificados são utilizados para sustentar a tese;
O texto apresenta bom uso de mecanismos lin-
guísticos de coesão e coerência;
Outro(s).
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2. Introdução:
Esta categoria focali-
za aspectos da parte 
introdutória do texto que 
merecem mais atenção e/
ou reelaboração, conforme 
as orientações norteadoras

A redação possui contextualização do tema?
Qual é a estratégia utilizada para contextualizar o tema? a) con-
textualização histórica; b) citação de argumentos; c) exemplifi-
cação; d) dados estatísticos; e) alusão cultural; f) conceituação.
A redação possui uma tese? Está clara e coe-
rente com a contextualização do tema?
A redação indica, pelo menos, dois argu-
mentos a serem desenvolvidos?
O(A) autor(a) utilizou áreas do conhecimen-
to diversificadas para contextualizar?
A introdução está escrita na modalidade escrita formal da LP?
O(A) autor(a) articula bem as partes do texto?
Os recursos coesivos foram aplicados de forma adequada?
A seleção lexical colabora para o desenvolvimento da tese?

3. Desenvolvimento:
Esta categoria está detida 
em aspectos referentes 
ao desenvolvimento do 
texto que merecem mais 
atenção e/ou reelaboração, 
conforme as orienta-
ções norteadoras

Os parágrafos de desenvolvimento apresen-
tam argumentos que defendem a tese?
Os parágrafos utilizam diferentes tipos de argu-
mento para desenvolver a ideia proposta?
Os argumentos são consistentes?
Os tipos de argumentos são empregados corretamente?
O texto apresenta repertório sociocultural com-
patível com o tema e a tese defendida?
O texto apresenta informações, fatos e opi-
niões relacionados ao tema e à tese?
As informações do texto estão organizadas de for-
ma consistente, configurando autoria?
As frases e os parágrafos estão bem articulados?
Os recursos coesivos foram aplicados de forma adequada?
A seleção lexical colabora para o desenvolvimento da tese?
Os parágrafos de desenvolvimento estão es-
critos na modalidade formal da LP?
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5. Conclusão:
Esta categoria focaliza 
aspectos do fechamento 
do texto que merecem 
mais atenção e/ou 
reelaboração, conforme as 
orientações norteadoras

A conclusão apresenta síntese do que foi discutido?
A conclusão apresenta proposta de intervenção? Uma ou mais?
A proposta de intervenção está relacionada ao tema?
A proposta de intervenção está articula-
da à discussão desenvolvida no texto?
A proposta de intervenção é viável?
A proposta de intervenção articula diferentes agentes sociais?
A proposta possui detalhamento tais como agente so-
cial e modo de aplicabilidade da intervenção?
A proposta de intervenção respeita os direitos humanos?
A conclusão apresenta um fechamento para o texto?
As frases e os parágrafos estão bem articulados?
Os recursos coesivos foram aplicados de forma adequada?
A seleção lexical colabora para o desenvol-
vimento da proposta de intervenção?
A conclusão está escrita na modalidade formal da LP?

5. Ortografia e 
gramática:
Categoria que aponta 
aspectos sintáticos e 
ortográficos que merecem 
mais atenção e/ou 
reelaboração, conforme as 
orientações norteadoras

Há incoerências em relação à estrutura sintática?
Há desvios ortográficos?

6. Observações extras:
Categoria opcional que 
aborda algum outro 
aspecto do texto que 
mereça atenção

Há algum aspecto específico do texto em aná-
lise que mereça ser mencionado?

Fonte: As autoras.

Essas orientações qualitativas, base que julgamos mais impor-
tante do BiO individual, são fornecidas junto à RPE do(a) estudante, 
disponibilizada no Google Classroom após a socialização e discussão 
do BiO coletivo. Os(As) estudantes, então, conseguem visualizar suas 
produções e as sugestões de reescrita enviadas por meio do BiO indi-
vidual, além de comentários pontuais marcados em seu próprio texto, 
bem como podem ampliar a interação com o(a) professor(a), abrindo 
seus próprios comentários ou postando dúvidas. 
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Em relação à dimensão quantitativa do BiO, seguimos as orienta-
ções do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) publicadas anualmente na Cartilha do Participante (BRA-
SIL, 2020) sobre a Redação do Enem. Nessa cartilha, são expostas cin-
co competências para serem analisadas e quantificadas nos níveis de 
0, 40, 80, 120, 160 e 200, totalizando uma pontuação máxima de 1.000 
pontos. A competência I prevê a análise do domínio da modalidade 
escrita formal da língua portuguesa. A competência II diz respeito à 
compreensão da proposta de redação e busca também avaliar se o(a) 
candidato(a) aplica conceitos de várias áreas do conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-
-argumentativo. A III analisa se houve seleção, relação, organização e 
interpretação de informações fatos, opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista. Já a competência IV analisa os conhecimentos 
dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argu-
mentação. E, por fim, a competência V analisa se houve a elaboração 
de proposta de intervenção para o problema abordado que respeite 
os direitos humanos. 

O BiO individual, portanto, é composto por essas duas dimen-
sões inter-relacionadas. Uma dialoga com o processo de construção 
de um texto escrito, em que escrever é um processo identitário, que 
congrega valores, ideologias, culturas e conhecimento dos mecanis-
mos linguísticos e textuais. A outra relaciona-se a uma nota, passo 
também importante para que o(a) estudante consiga atingir seu ob-
jetivo e ser aprovado(a) no curso superior que almeja. Ao longo das 
aulas, entretanto, a nota não toma lugar de destaque, uma vez que 
é apenas a consequência de um processo construtivo da identidade 
de escritor do(a) estudante/autor(a). 

Ainda em relação à modalidade do BiO individual, trabalhamos 
a partir da primeira versão do texto escrito de cada estudante, dispo-
nibilizada no Google Classroom, para orientar a sua reescrita. Com a 
pandemia e a crescente utilização de grupos em redes sociais como 
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o WhatsApp, passamos a disponibilizar aos(às) estudantes o BiO indi-
vidual em forma de áudio também. A escolha pelo WhatsApp se deu 
pela facilidade de envio de áudios, uma vez que esse recurso não é 
disponibilizado no Google Classroom. Assim, os áudios facilitaram e 
trouxeram maior agilidade ao processo de orientação de reescrita das 
RPE, e foram bem recebidos pelos(as) estudantes. A partir da segunda 
ou terceira reescritas dos textos, foram produzidos e enviados BiO indi-
viduais orais, tendo por base o Quadro 2, via grupo na rede social utili-
zada. Por meio desse recurso, busca-se instigar a reescrita do texto até 
que o(a) estudante consiga aprimorar a construção deste e melhorar 
seu posicionamento crítico perante o tema social discutido. Além disso, 
o áudio mostrou-se uma ferramenta interativa que, além de aproximar 
os(as) estudantes da professora e facilitar o diálogo oral (visto que os 
estudantes também enviam áudios à professora com suas dúvidas), 
uma linguagem mais informal e elementos prosódicos, como entona-
ção, pausas e ênfases, ajudam no melhor entendimento do BiO escrito. 

Por fim, em relação ao BiO coletivo, é necessário explicar que 
este é produzido e socializado quando do término da análise individua-
lizada das RPE (Quadro 2), mas antes do envio do BiO individualizado 
a cada estudante. Para sua produção, a professora mapeia e siste-
matiza os aspectos linguísticos e discursivos relevantes identificados 
nos textos e que merecem maior atenção. Essa sistematização, por 
sua vez, é baseada nas categorias e orientações propostas no Qua-
dro 2. A partir das recorrências identificadas nos textos, organiza-se o 
BiO coletivo a ser apresentado à turma a fim de interagir com os(as) 
estudantes, provocando reflexões sobre os aspectos identificados e 
as possíveis razões pelas quais esses merecem atenção e reelabo-
ração escrita. Os(As) estudantes são, então, instigados a analisar, de 
forma colaborativa, as ocorrências apresentadas e a buscar possíveis 
soluções para a reescrita dos textos em um processo que prima pela 
construção de saberes coletivos e colaborativos sobre diferentes as-
pectos do gênero RPE. Por conseguinte, acreditamos na relevância do 
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BiO coletivo, uma vez que este auxilia a discussão e a reflexão coletiva 
acerca dos textos produzidos, fomentando, por meio de um processo 
dialógico e colaborativo, a construção da identidade de autores. 

Na próxima seção, apresentamos nossas considerações finais.

PROCESSO INACABADO

Neste texto, pretendemos apresentar uma possibilidade de tra-
balho pedagógico com o processo de escrita no contexto do Ensino 
Médio, especificamente, com o gênero Redação-Padrão Enem. Para 
isso, discutimos conceitos que entendemos como relevantes e possi-
bilitadores desse trabalho, tais como a abordagem do letramento ideo-
lógico, as práticas de letramentos e as dimensões escondidas que 
subjazem, em específico, a prática de produção da redação do Enem. 
Metodologicamente, apresentamos e discutimos o Bilhete Orientador 
como um gênero discursivo que promove a interação do(a) profes-
sor(a) com estudantes por meio dos textos por eles(as) produzidos em 
um processo que prioriza sua reflexão sobre seus textos, sobre suas 
escolhas linguísticas e discursivas, e sobre seu engajamento com pro-
blemáticas sociais, apresentadas em propostas de redação, a partir 
de uma perspectiva de cidadania e de respeito aos direitos humanos. 

O BiO que apresentamos e discutimos não deve ser tomado 
com um modelo fechado para ser reproduzido e aplicado em qualquer 
contexto pedagógico. Pelo contrário. Entendemos que os contextos 
educacionais são múltiplos e têm diferentes especificidades e deman-
das. O BiO discutido neste texto foi produzido e adaptado para atender 
as demandas do contexto escolar em que é utilizado, e está sujeito a 
novas alterações em sua composição se essas se mostrarem neces-
sárias. Como Bazerman (2005, p. 32), entendemos que um gênero 
discursivo é um “fenômeno de reconhecimento psicossocial [...] par-
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te de processos de atividades socialmente organizadas”, produzido 
e consumido por pessoas que interagem regularmente em contextos 
particulares para atender seus propósitos comunicativos específicos 
ao realizar suas atividades. Segundo o autor (2005, p. 32), um gênero 
é o que acreditamos que ele seja, isto é, são “fatos sociais sobre os 
tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos 
como elas realizam”. No caso do BiO, esses atos de fala estão centra-
dos em interagir com e orientar o(a) estudante na construção de seu 
texto a fim de que este(a) aperfeiçoe e desenvolva maior consciência 
sobre esse processo. Por fim, e mais uma vez com Bazerman (2005, 
p. 32), entendemos que o BiO emerge “nos processos sociais em que 
as pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem 
para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a 
seus propósitos práticos”, os quais, no caso do gênero em questão, 
são desenvolver e aprimorar o processo de escrita do gênero RPE. 
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INTRODUÇÃO 

Há aproximadamente 20 anos, no Sul do Brasil − mais especi-
ficamente nos Programas de Pós-Graduação em Letras da PUC-RS e 
da Universidade de Passo Fundo (UPF) −, propunham-se projetos de 
pesquisa que tinham como objetivo geral investigar a argumentação 
em redações escolares e de vestibular. Partia-se da observação de 
que os problemas mais graves nos textos dos estudantes eram de 
natureza semântica e decorriam, muitas vezes, do uso inadequado 
de conjunções. Após o exame de cem redações de vestibular, por 
exemplo, um dos resultados de Barbisan (2005, p. 75) é o de que 
“essas redações têm, de modo geral, boa estrutura formal: são recor-
tadas em parágrafos, não há dificuldades maiores de coesão, a frase 
é, geralmente, bem estruturada, os erros de ortografia não são mui-
to freqüentes”. Já constatava a referida pesquisadora, portanto, que 
eram escassas as argumentações coerentes nesses textos e sugeria 
que, juntamente com o aprendizado da compreensão e da produção 
de argumentações, seria necessário, nas palavras da própria pesqui-
sadora, “aprender a pensar”, já que “um pensamento bem estrutu-
rado produz argumentações organizadas, críticas, personalizadas e 
convincentes”. (BARBISAN, 2005, p.75). 

Nestas últimas duas décadas, sobretudo com a expansão do 
acesso à internet, o mundo inteiro mudou exponencialmente. No Brasil, 
pessoas de todas as idades têm passado muitas horas de seus dias 
em frente às telas de computadores e celulares, e uma parte importan-
te de suas vidas tem-se desenvolvido apenas em ambientes virtuais. 
Com isso, é notável que leitura e escrita tornaram-se competências 
imprescindíveis para a participação neste universo que, a cada dia que 
passa, expande-se com mais rapidez para os meios digitais. Como 
consequência positiva dessa “transformação” está o fato de os jovens 
chegarem ao vestibular e ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
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com um histórico muito mais vasto de leitura e de escrita do que o de 
adolescentes do início dos anos 2000, por exemplo. 

Apesar de tal avanço, os desempenhos desses jovens em leitura 
e escrita continuam bastante insatisfatórios − tanto quando compara-
dos aos de estudantes estrangeiros de mesma idade quanto quando 
examinados, contrastivamente no próprio país, a partir de critérios para 
além da extensão do repertório sociocultural −, conforme apontam os 
resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 
e do Enem. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep: notícia de 03 de dez. de 2019), “cerca 
de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo de proficiência que todos 
os jovens devem adquirir até o final do Ensino Médio. O Pisa 2018 revela 
que os estudantes brasileiros estão dois anos e meio abaixo dos países 
da OCDE em relação ao nível de escolarização de proficiência em leitura”. 
Dados que também confirmam a constatação feita anteriormente sobre 
a escrita são os do Enem. De um total de 2.723.583 redações avaliadas 
no Enem 2020, por exemplo, apenas 28 receberam nota máxima (1000 
pontos) e 87.567 foram zeradas por diferentes razões. 

Resultados como esses vêm sendo apresentados à comunida-
de desde que se criaram as avaliações externas. Não há notícias de 
uma edição do Enem que os tenha invertido, isto é, apontado para 
qualificação de desempenhos nas redações. Por isso, algumas per-
guntas feitas no âmbito dos grupos de pesquisa supracitados perma-
necem na ordem do dia. É possível questionar se, em algum momento, 
tornar-se-ão ultrapassadas no ensino de “redação” e/ou na pesquisa 
sobre texto e discurso, visto que questões do tipo de (a) Como está o 
nível da argumentação dos estudantes?, (b) Os textos apresentam ge-
neralizações apressadas e/ou ideias de senso comum? e (c) Os textos 
respeitam os padrões de textualidade, como a coesão e a coerência? 
são intrínsecas aos afazeres de professores e/ou pesquisadores de 
língua, sobretudo dos que estão na linha de frente do ensino da leitura 
e da produção de textos.  
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Contudo, um tema de tal complexidade não pode ser debatido 
sem que sejam definidos os limites de sua abordagem. Por isso, antes 
de se iniciar a apresentação desta proposta, colocam-se alguns pon-
tos a serem considerados como pano de fundo de um trabalho cujos 
propósitos envolvam discutir questões concernentes à produção e à 
avaliação de textos, quais sejam: (a) a escrita é uma invenção huma-
na e pode ser objeto de estudo em diferentes perspectivas; (b) a fala 
e a escrita são modalidades distintas da língua e carregam consigo 
inúmeras especificidades; (c) sendo a escrita uma invenção humana, 
com especificidades em relação à fala, há a necessidade do seu ensi-
no formal, do que se deduz que um dos papéis da escola em relação 
à formação dos indivíduos é levá-los ao seu domínio e (d) escrever é 
um trabalho complexo, que requer a mobilização de conhecimentos de 
diferentes ordens − não só da ordem do que se diz, mas também da 
ordem do como se diz.

Assim, este capítulo nasce com o objetivo geral de apresentar 
à comunidade de professores de português e redação, em especial, 
um caminho possível para a qualificação da leitura, da produção es-
crita e da avaliação de redações dissertativo-argumentativas, a partir 
de princípios e conceitos da teoria da Argumentação na Língua (ANS-
COMBRE; DUCROT 1983; DUCROT, 1990) e da Teoria dos Blocos 
Semânticos (CAREL; DUCROT, 2005). Para dar conta de aspectos 
da ordem do “como se diz” − já que este “como” pode ter inúmeros 
desdobramentos −, resgatam-se, na seção 1, soluções às problemá-
ticas macroestruturais do texto; na seção 2, recuperam-se os cami-
nhos já delineados no Brasil para a problemática em torno de ques-
tões microestruturais do texto; e, na seção 3, apontam-se caminhos 
para a avaliação semântico-argumentativa do texto dissertativo-argu-
mentativo. Em outras palavras, tal divisão visa a sistematizar a fortuna 
crítica já produzida em relação a alguns aspectos desse como dizer, 
à luz da Semântica Argumentativa, e introduzir novas reflexões, consi-
derando a complexidade da escrita e da avaliação semântica do texto 
dissertativo-argumentativo.
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ARGUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS: ENCAMINHAMENTOS ÀS 
QUESTÕES MACROESTRUTURAIS DO TEXTO

Conforme afirmado anteriormente, há aproximadamente 20 
anos, desenvolvem-se pesquisas sobre o ensino da leitura e da 
produção textual com base na Semântica Argumentativa, dentre 
as quais as de Both (2007), Delanoy (2008), Cabral (2011), Rahal 
(2015), Azevedo (2016), Lebler e Santorum (2019), e Gomes e Ch-
ristopulos (2019). Essas pesquisas, assim como os trabalhos de 
Ducrot (2009a), permitem que se transponha o conceito de argu-
mentação linguística, pensado no quadro da teoria da Argumenta-
ção na Língua e da Teoria dos Blocos Semânticos, para o ensino da 
produção de textos dissertativo-argumentativos, especialmente para 
tratar dos processos de leitura, de escrita e de planejamento textual 

. Para isso, considera-se, como princípio, que a atividade linguageira 
dos sujeitos é revestida de sentido, este tomado em uma acepção 
bastante particular − a de sentido enquanto argumentação.

Em desenvolvimento desde a década de 1970 (vide, por exem-
plo, as primeiras obras de O. Ducrot, como Dizer e não dizer: prin-
cípios de semântica linguística, publicado originalmente em 1972), a 
Semântica Argumentativa sustenta que a argumentação está inscrita 
na própria língua. Mas em que consiste, nessa perspectiva, o termo 
“argumentação”? Ducrot (2009a, p. 20-21) introduz essa definição por 
meio de uma distinção: enquanto a argumentação retórica é caracte-
rizada como “a atividade verbal que visa fazer alguém crer em alguma 
coisa”, a argumentação linguística é definida como os segmentos de 
discurso constituídos pelo encadeamento de duas proposições A e C, 
ligadas, implícita ou explicitamente, por conectores do tipo de portanto 
(fr. donc), então (fr. alors) etc.
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Se a argumentação retórica estipula, assim, os meios pelos quais 
se pode chegar ao convencimento e à persuasão − o pathos, o ethos e 
o logos −, a Semântica Argumentativa (doravante S.A.) explica como é 
possível argumentar usando a própria língua, por meio da relação que se 
estabelece entre suas entidades. Logo, a escolha por discutir a constru-
ção da argumentação no texto dissertativo-argumentativo a partir desse 
viés teórico deve-se primordialmente ao fato de que a S.A. se debruça 
sobre o modo como a própria língua, matéria-prima desse tipo de texto 

, constrói a argumentação. É nessa perspectiva que a definição de ar-
gumentação como dois segmentos relacionados por um conector, nor-
mativo (se, portanto, então, porque etc.) ou transgressivo (no entanto, 
contudo, todavia, mas, apesar de, mesmo assim etc.), oferece subsídios 
para se pensar os modos de defesa de pontos de vista no discurso. 

Esses dois modos de encadear os segmentos discursivos con-
duzem, assim, a duas formas gerais de defender uma tese: seja por 
meio da manutenção, ou da afirmação de uma norma  − aqui enten-
dida como a norma da previsibilidade do sistema −, seja por meio da 
subversão dessa norma, por meio de encadeamentos transgressivos 
− aqui entendidos como aqueles que transgridem, isto é, subvertem 
as normas semânticas do sistema.

De maneira geral, a escolha por estruturar a argumentação sob 
uma ou outra dessas duas formas não é sem consequências - vide, 
por exemplo, nas próximas seções, os trabalhos de Lebler e Paschoal 
(2018) e Gomes ([2014] 2017), os quais detalham a correlação entre a 
escolha de uma argumentação normativa ou transgressiva e a qualida-
de do texto. Isso se deve ao fato de a argumentação normativa reiterar 
pontos de vista já cristalizados, sem que estes sejam contrastados 
com outros, movimento típico (e desejável) dos textos argumentativos. 
Já a argumentação transgressiva − em que a concessão desempenha 
um papel nuclear −, como muito bem observou Ducrot (2009a), pela 
sua natureza, introduz um debate entre pontos de vista, por meio do 
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qual se apresenta uma determinada perspectiva à qual se pretende 
manifestar uma oposição, usando, para isso, os conectores do tipo 
de no entanto (fr. pourtant). Ducrot (2009a) detalha que, ao usar essa 
estratégia, é possível antecipar objeções ao ponto de vista defendido 
pelo locutor, já que ele próprio insere, como parte da sua argumen-
tação, o possível contra-argumento. Tomemos um exemplo de texto 
dissertativo-argumentativo, produzido a partir do tema da redação do 
Enem de 2019 − “Democratização do acesso ao cinema no Brasil” 
− avaliado com nota 1.000 e publicado na Cartilha do Participante 
(BRASIL, 2020, p. 45):

De modo ficcional, o filme “Cine Holiúdi” retrata o impacto po-
sitivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de 
promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais 
benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitiza-
ção dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada 
nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução des-
ses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil.

Em geral, o parágrafo introdutório de um texto dissertativo-argu-
mentativo estabelece o tema de que o texto irá tratar e evidencia a sua 
delimitação, assim como circunscreve a tese que será defendida pelo 
seu autor e, frequentemente, ainda aponta os argumentos que a sus-
tentarão, os quais serão desdobrados nos parágrafos subsequentes. 
No caso do trecho em análise, a autora delimita o tema a partir da pro-
posta de redação, qual seja: a ausência de democratização do cinema 
do Brasil. Para isso, instaura um debate entre dois pontos de vista: o 
primeiro, que antecede o articulador “no entanto”, apresenta os bene-
fícios do cinema na sociedade, utilizando-se do exemplo do filme “Cine 
Holiúdi”. Essa perspectiva A, pelas escolhas vocabulares realizadas 
pela autora (impacto positivo, promover o lazer, socialização e cultura), 
contém, ela mesma, a indicação de uma determinada continuidade ao 
discurso, expectativa que é quebrada quando o leitor se depara com 



183S U M Á R I O

a introdução do no entanto. É após a inserção desse conector que o 
locutor do texto circunscreve o tema e o modo como irá abordá-lo, a 
saber: a inexistência de equidade de acesso ao cinema e as causas 
dessa insuficiência − a elitização e a falta de infraestrutura. 

Utilizando-se o modo de representação teórica proposto pela 
S.A., pode-se dizer que a tese defendida pela autora em seu texto se 
parafraseia pelo encadeamento argumentativo o cinema traz benefí-
cios para a população, no entanto seu acesso não é democratizado, e 
os argumentos que a autora usa para defender a tese se parafraseiam 
pelos encadeamentos o cinema é elitizado, portanto nem todos têm 
acesso a esse bem cultural e a infraestrutura é deficitária, portanto nem 
todos têm acesso ao cinema. 

Vê-se, assim, que a estratégia concessiva é utilizada na delimita-
ção da tese que a estudante se propõe a defender, em sua redação, pela 
apresentação de uma restrição (o cinema não é acessível a todos) em 
relação a um consenso (o cinema traz benefícios à população), ambos 
contrastados pelo uso de no entanto. Já os argumentos, pela nature-
za causal que assumem, terminam por uma conformação normativa. 
Contudo, segundo aponta Ducrot (2009a), não se trata apenas de uma 
relação causal, em que A implica C, mas de uma relação constitutiva 
entre A e C: as causas que o locutor apresenta na defesa da tese são fal-
ta-de-acesso-por-falta-de-infraestrutura e falta-de-acesso-por-elitização. 

O sentido, conforme concebido pela Semântica Argumenta-
tiva, é constituído duplamente − pelo dizer e pelo dito. A sistema-
tização da tese e dos argumentos apresentada anteriormente ilus-
tra o dito. Já o dizer representa o modo particular como o locutor 
se engaja no conteúdo que toma como objeto de sua enunciação. 
Esse engajamento é transversal a todo o discurso, posto que toda 
e qualquer escolha vocabular carrega consigo a representação de 
um ângulo de vista particular, mas também pode ganhar ênfase em 
formas linguísticas específicas: no caso do parágrafo em análise, é 
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a palavra urge que assume essa função, por meio da qual o locutor 
avalia a necessidade imediata de uma mudança na realidade. Outro 
termo que carrega essa nuance apreciativa, por exemplo, é a palavra 
entraves, que caracteriza negativamente as duas causas apontadas 
para a falta de acesso democrático ao cinema.

Retomando Barbisan (2005), cuja pesquisa evidenciou resulta-
dos deficitários quanto à qualidade da argumentação nesse tipo de 
textos, especialmente quando analisados pela perspectiva semânti-
co-argumentativa de linguagem, considera-se que a macroestrutura 
textual, no que tange à delimitação da tese e dos argumentos a serem 
defendidos, pode ser planejada com apoio da S.A. Não se quer dizer, 
aqui, que se deva ensinar conceitos da S.A. aos estudantes, mas, sim, 
que o professor, por ter à disposição esses instrumentos, tem condi-
ções de auxiliá-los a estruturar, a planejar o modo como irá desenvolver 
a argumentação e o seu posicionamento no texto, por meio da escolha 
de estratégias argumentativas e da seleção criteriosa das palavras e 
do modo com as relaciona em seu texto. 

ENCAMINHAMENTOS  
SEMÂNTICO-ARGUMENTATIVOS  
ÀS QUESTÕES MICROESTRUTURAIS DO TEXTO

Como se pôde verificar até aqui, a teoria da Argumentação na 
Língua (ANL) e a Teoria dos Blocos Semânticos (TBS), em especial, 
têm contribuído expressivamente em estudos e pesquisas sobre lei-
tura e escrita. Além de fornecerem subsídios importantes para as 
problemáticas macroestruturais e semânticas do texto, as ferramen-
tas teórico-metodológicas mais difundidas da área são aquelas que 
permitem descrever e explicar fenômenos microestruturais, como os 
que envolvem a significação e a orientação argumentativa de pala-
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vras plenas e de palavras-ferramenta, o sentido de enunciados, a 
gradualidade, o entrelaçamento argumentativo entre os constituintes 
das frases da língua etc. Também são referências básicas, nos es-
tudos do texto e do discurso, os trabalhos de Anscombre e Ducrot 
das décadas de 1970 e de 1980 sobre implícitos (pressupostos e 
subentendidos), negação, humor, ironia, conectores e operadores 
argumentativos etc. No Brasil, estudos como os de Vogt (1977), Koch 
(1984), Graeff (2001), Barbisan (2004) e seguidores muito já contri-
buíram para a transposição, divulgação e ampliação de princípios de 
semântica linguística.

Contudo, por questões de delimitação do capítulo, busca-se 
contemplar, aqui, apenas os princípios e conceitos da ANL e da TBS 
que, de forma mais explícita, permitem qualificar a compreensão que 
se tem sobre a organização semântica dos constituintes do parágra-
fo de desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo, a saber: 
tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Assim, um dos princípios 
basilares da S.A. a ser aqui recuperado é o de valor argumentativo 
(DUCROT, 1990, p. 41-64), segundo o qual o emprego de uma palavra 
orienta para determinadas continuações discursivas e se fecha para 
outras. Isso porque a própria significação do signo já contém, em si 
mesma, as continuações possíveis de combinação, isto é, as indica-
ções sobre o “futuro discursivo” (DUCROT, 2009b, p. 12) − tanto das 
possíveis relações sintagmáticas quanto das relações sígnicas veta-
das pelo uso ordinário da língua.     

Desse modo, ao se empregar a palavra-plena “inteligente”, por 
exemplo, num enunciado como (1) Pedro é inteligente, pode-se conti-
nuar com segmentos do tipo de (a) Portanto, será aprovado no vestibu-
lar; (b) Então, não terá maiores problemas com a redação do Enem; (c) 
Logo, merece a confiança dos professores etc. Contudo, a significação 
de “inteligente”, no emprego ordinário de (1), interdita continuações do 
tipo de *Portanto, será reprovado no vestibular; *Então, terá muitos pro-
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blemas com a redação do Enem; *Logo, não merece a confiança dos 
professores etc. Assim, ao mesmo tempo que o uso ordinário impõe 
interdições próprias àquilo que Barthes (2015) chamou de “fascismo 
da língua”, o discurso artístico − conforme sustenta Gomes (2020) − 
serve-se justamente de uma sintagmática que viola radicalmente a pre-
visibilidade semântica do sistema linguístico. 

A clareza que os professores precisam ter é que o texto dis-
sertativo-argumentativo, embora seja predominantemente construí-
do por relações sintagmáticas típicas da linguagem ordinária, não 
impossibilita os encadeamentos argumentativos normativos e trans-
gressivos “contextuais”, característicos do discurso literário ou artís-
tico. Com tudo o que já se sabe sobre texto e discurso, não mais se 
aceitaria que fossem penalizados, em redações do vestibular e do 
Enem, os encadeamentos argumentativos essencialmente artísticos 
ou, nos termos da TBS, encadeamentos “contextuais”, a exemplo 
do que se verifica no discurso anarquista: Ele faz o que a sociedade 
proíbe, portanto é livre. É preciso que se avalie cada emprego da 
língua dentro de seus respectivos contextos, distinga-se a inadequa-
ção semântica da produção criativa e autoral do locutor e chegue-se, 
enfim, a uma avaliação justa e eficaz.

Após defender, no primeiro parágrafo de desenvolvimento (D1), 
que a localização dos cinemas em áreas nobres e o alto valor dos in-
gressos constituem uma tentativa de silenciamento das classes menos 
favorecidas por parte da sociedade neoliberal brasileira contemporâ-
nea, a redação do Enem citada na seção anterior (BRASIL, 2020, p. 
45) desenvolve-se, no segundo parágrafo de desenvolvimento (D2), 
nos seguintes termos:  

Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada 
para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas 
do país. Conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela 
Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para ca-
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deirantes, não há intérpretes de LIBRAS nas telas e a configuração das 
salas – pautada em escadas – não auxilia o deslocamento de idosos e 
portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fun-
damental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos 
os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos.

Note-se que, do tópico frasal do parágrafo, pode-se evocar um 
encadeamento argumentativo normativo como (1) Falta de infraes-
trutura adequada para todos, portanto dificuldade de acesso amplo 
aos cinemas do país, a partir do qual se desenvolvem, por meio de 
um encadeamento normativo e de um encadeamento transgressivo 
− ambos articulados pelo conector concessivo “conquanto” −, os 
seguintes pontos de vista: (2) Acessibilidade é um direito assegurado 
pela Carta Magna, portanto os cinemas dispõem de lugares reserva-
dos para cadeirantes e (3) Acessibilidade é um direito assegurado 
pela Carta Magna, no entanto não há intérpretes de LIBRAS nas telas e 
a configuração das salas – pautada em escadas – não auxilia o deslo-
camento de idosos e portadores de necessidades especiais. Por fim, 
a conclusão do parágrafo permite evocar o encadeamento normativo 
(4) Maior investimento em infraestrutura, portanto inclusão de todos 
nos ambientes cinematográficos. 

A organização semântico-argumentativa do parágrafo explicita 
um descompasso entre o que diz a lei brasileira de acessibilidade 
aos cinemas e o que se observa na realidade. O parágrafo finaliza 
apontando uma possível solução para o problema em foco, reve-
lando tanto leitura qualificada da proposta de redação por parte da 
estudante, autora do texto, quanto organização de ideias e defesa de 
um ponto de vista autoral. Se ainda forem examinadas as significa-
ções presentes no parágrafo, vai-se chegar, por exemplo, ao bloco 
semântico doxal que relaciona (A) DIREITO DE ACESSO e (B) CON-
DIÇÕES ADEQUADAS:
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Figura 1 - DIREITO DE ACESSO ↔ CONDIÇÕES ADEQUADAS.

 

Fonte: Figura fundamentada em Carel e Ducrot (2005).

Ao se observar a presença tanto de aspectos argumentativos 
normativos quanto de aspectos argumentativos transgressivos na or-
ganização do parágrafo, conclui-se que a estudante apresenta quali-
dade semântico-argumentativa satisfatória em sua redação. Todos os 
critérios a serem observados na avaliação da qualidade semântico-ar-
gumentativa do texto dissertativo-argumentativo poderão ser conferi-
dos na próxima seção.

ENCAMINHAMENTOS  
SEMÂNTICO-ARGUMENTATIVOS 
PARA A AVALIAÇÃO DO TEXTO  

Após apresentação e discussão de subsídios da S.A. para a 
apreciação de questões que atingem a macro e a microestrutura do 
texto dissertativo-argumentativo, sistematizam-se, aqui, algumas das 
contribuições da área para a avaliação do texto. Dedicado integralmen-
te à avaliação de redações e fundamentado nas cinco competências 
para avaliação da redação do Enem, Gomes ([2014] 2017) propõe a 
fusão das competências II e III, visto ter observado, dentre outros as-
pectos, a necessidade de definir o que se entende por “argumentos 
de senso comum”. No referido trabalho, o autor observou algumas 
imprecisões teóricas nessas duas competências, as quais, por darem 
margem à discrepância na avaliação, mereciam revisão. 
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A partir daí, Gomes ([2014] 2017, p. 145) propôs que fossem 
aferidos os seguintes critérios numa nova competência, denominada 
Identificar a ideia central da proposta de redação e produzir um texto 
com estratégias linguístico-discursivas próprias à constituição de texto 
dissertativo-argumentativo: (1) capacidade de leitura dos textos que 
constituem a proposta de redação; (2) capacidade de relacionar as 
ideias centrais de cada texto da proposta e de construir a ideia central 
da proposta de redação dentro dos padrões composicionais do texto 
dissertativo-argumentativo e (3) qualidade dos argumentos utilizados.    

Conforme Gomes ([2014] 2017), os critérios de entendimento, tan-
genciamento e fuga ao tema podem ser seguramente definidos a partir 
da ideia central da proposta de redação, a qual deve ser resumida num 
único aspecto argumentativo, como TER LIBERDADE ILIMITADA DE IN-
TERAÇÃO EM REDE PT TER DE LIMITAR O QUE SE PUBLICA (caso do 
Enem 2011). Segundo Gomes ([2014] 2017) e Graeff e Gomes (2015), 
considera-se haver entendimento do tema da proposta quando há ex-
plicitação, na redação, dos dois segmentos (à esquerda e à direita do 
conector DC ou PT) que compõem o referido aspecto; tangenciamento, 
quando apenas um dos segmentos (à esquerda ou à direita do conec-
tor) é explicitado no texto, e fuga ao tema, quando nenhum segmento 
é contemplado no texto do estudante ou um deles – como no caso em 
questão – está associado à prevenção de catástrofes, por exemplo. 

Para que haja desempenho satisfatório nos critérios 1 e 2, 
deve-se apresentar leitura qualificada dos textos “motivadores” da 
proposta de redação, de modo que, pelo estabelecimento de rela-
ção entre suas ideias principais, desenvolva a ideia central de toda a 
proposta. No que se refere à construção da ideia central da propos-
ta conforme o padrão dissertativo-argumentativo, pode-se dizer que 
respeita a estrutura do texto aquela redação com as seguintes carac-
terísticas: (1) introdução com o tema e a tese; desenvolvimento com 
fatos, dando a conhecer essa tese; exposição de argumentos, para 
defender uma opinião ou ir contra os argumentos da parte contrária e 
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uma conclusão, que recapitula ideias essenciais do texto e apresenta 
uma nova tese; e (2) desenvolve-se num padrão justificativo, em que 
o interlocutor é pouco levado em conta, e/ou num padrão dialógico 
ou contra-argumentativo, em que a argumentação é negociada com 
um contra-argumentador real ou potencial37.

Em relação ao terceiro critério a ser avaliado, a qualidade dos 
argumentos, são considerados de senso comum aqueles enunciados 
que permitem evocar encadeamentos argumentativos normativos, em 
donc, generalizações do tipo de É rico, portanto é feliz; Trabalha, por-
tanto ganha dinheiro; É político, portanto é corrupto etc. Os argumen-
tos desenvolvidos com maior qualidade são, em geral, os constituídos 
por encadeamentos argumentativos transgressivos, em pourtant, do 
tipo de É rico, no entanto não é feliz; Trabalha, mesmo assim não ganha 
dinheiro; Apesar de ser político, não é corrupto etc. 

Quanto aos contra-argumentos dos textos, podem-se prever 
os enunciados articulados por mas de oposição direta e por mas de 
oposição indireta. Segundo Carel (1998), a oposição indireta pode ser 
expressa em enunciados como (1) Pedro tinha estudado um pouco, 
mas o problema era difícil e a oposição direta, em enunciados como 
(2) Pedro tinha estudado um pouco, mas reprovou no exame, já que 
Pedro tinha estudado um pouco introduz, mediante DC, um segmento 
do tipo Pedro teve êxito. Entretanto, no caso de oposição indireta, o 
problema era difícil introduz, mediante DC, uma conclusão contrária; já 
no caso de oposição direta, a conclusão Pedro teve êxito é contrária ao 
segundo segmento do enunciado (2).

No quadro de avaliação a seguir, apresentam-se os critérios es-
tabelecidos por Gomes ([2014] 2017) para avaliar o desempenho do 
estudante na leitura da proposta de redação e na produção de seu 
texto dissertativo-argumentativo:

37 Tais características − assim apresentadas − encontram inspiração nos trabalhos de Adam 
(2011) e de Rifo e Alvorado (2003).  
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Quadro 1 - Proposta de avaliação de leitura e produção 
de textos dissertativo-argumentativos.

200 
pontos

O participante relaciona as ideias centrais dos textos que compõem a propos-
ta de redação, identifica a ideia central da proposta e constrói sua redação 
dentro do padrão composicional dialógico do texto dissertativo-argu-
mentativo. Para tanto, desenvolve argumentos (exemplos; dados estatísticos; 
pesquisas; fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas especiali-
zadas no assunto; alusões históricas; comparações entre fatos, situações, épo-
cas ou lugares distintos) numa estratégia argumentativa concessiva.      

160 
pontos

O participante relaciona as ideias centrais dos textos que compõem a proposta de reda-
ção, identifica a ideia central da proposta e constrói sua redação dentro do padrão 
composicional justificativo do texto dissertativo-argumentativo. Para tanto, de-
senvolve argumentos (exemplos; dados estatísticos; pesquisas; fatos comprováveis; ci-
tações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto; alusões históricas; com-
parações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos) que justificam uma tese.

120 
pontos

O participante relaciona parcialmente as ideias centrais dos textos que compõem 
a proposta de redação, tangencia a ideia central da proposta e constrói sua 
redação dentro do padrão composicional justificativo do texto dissertati-
vo-argumentativo. Para tanto, desenvolve argumentos (exemplos; dados es-
tatísticos; pesquisas; fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas 
especializadas no assunto; alusões históricas; comparações entre fatos, situa-
ções, épocas ou lugares distintos) que repetem ideias de senso comum.  

80 pontos O participante relaciona as ideias centrais dos textos que compõem a proposta de 
redação, identifica a ideia central da proposta e constrói sua redação dentro de 
padrões embrionários do texto dissertativo-argumentativo. Para tanto, apresenta 
argumentos (exemplos; dados estatísticos; pesquisas; fatos comprováveis; citações ou 
depoimentos de pessoas especializadas no assunto; alusões históricas; comparações 
entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos), desconexos, que repetem ideias 
de senso comum, e/ou são paráfrases dos textos da proposta de redação.           

40 pontos O participante relaciona parcialmente as ideias centrais dos textos que compõem 
a proposta de redação, tangencia a ideia central da proposta e constrói sua 
redação dentro de padrões embrionários do texto dissertativo-argumentati-
vo. Para tanto, apresenta argumentos (exemplos; dados estatísticos; pesqui-
sas; fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas especializadas 
no assunto; alusões históricas; comparações entre fatos, situações, épocas ou 
lugares distintos) desconexos, que repetem ideias de senso comum, e/
ou são fragmentos copiados dos textos da proposta de redação.    

0 ponto O participante desenvolve texto que não contempla a proposta de redação: desenvolve 
outro tema e/ou elabora outra estrutura textual que não a dissertativo-argu-
mentativa ‒ por exemplo, faz um poema, descreve algo ou conta uma história.

Fonte: Gomes ([2014] 2017, p. 150-151).
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Ainda em relação à avaliação de textos, Lebler e Paschoal (2018) 
analisaram, com base nos pressupostos da Semântica Argumentativa, 
40 redações com notas entre 2,0 e 10 pontos, produzidas em um con-
curso vestibular de uma universidade no interior do Rio Grande do Sul, 
conforme os seguintes parâmetros: (a) a análise da proposta de reda-
ção, com o objetivo de identificar as possibilidades de encadeamento 
argumentativo passíveis de serem desenvolvidos pelos vestibulandos; 
(b) estratificação das redações de acordo com a nota atribuída pela 
banca; (c) identificação do encadeamento argumentativo desenvolvi-
do na redação e sua correspondência ou não com as possibilidades 
elencadas a partir da análise da proposta; (d) identificação da quanti-
dade e da variedade de conectores presentes nos textos analisados. 
(LEBLER; PASCHOAL, 2018, p. 242). 

A análise da proposta de redação levantou as seguintes pos-
sibilidades de abordagem do tema, expressas em quatro aspectos 
argumentativos normativos e em um transgressivo: (1) SOLIDARIE-
DADE DC BEM SOCIAL; (2) SER SOLIDÁRIO DC CONSTRUIR UM 
MUNDO MELHOR; (3) SOLIDARIEDADE ENQUANTO BEM SOCIAL 
DC SER SOLIDÁRIO; (4) NEG SER SOLIDÁRIO DC NEG CONSTRUIR 
UM MUNDO MELHOR e (5) GANÂNCIA PT EXEMPLO DE SOLIDARIE-
DADE DÁ SOPRO DE ESPERANÇA.

Já a análise das redações revelou uma correlação entre a nota 
recebida, a variedade e a quantidade de conectores e articuladores 
presentes no texto. Assim, as redações que receberam uma nota mais 
elevada foram aquelas que não só deixaram explícita a abordagem 
do tema segundo um dos aspectos argumentativos possíveis, como 
também usaram uma quantidade e uma variedade maior de palavras-
-ferramenta para estabelecer relações semântico-argumentativas no 
texto. Outra evidência apontada pelos autores é de que a maior parte 
das redações (36) ou fugiu ao tema ou optou por desenvolver um dos 
aspectos normativos permitidos pela proposta, enquanto apenas 4 
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textos desenvolveram o aspecto transgressivo: dois desses textos ti-
veram notas medianas (4,5 e 5,75) e dois tiveram notas consideradas 
altas (9,0 e 10,0). 

Muito embora o trabalho de Lebler e Paschoal (2018) seja uma 
análise que não estabeleça critérios de avaliação de textos dissertati-
vo-argumentativos, tal pesquisa aponta para parâmetros que podem 
ser levados em consideração no ensino e na avaliação de redações, a 
saber: a presença explícita de um dos aspectos argumentativos permi-
tidos pela proposta, usado como fio condutor da argumentação, além 
da presença e da variedade de palavras-ferramenta usadas no estabe-
lecimento das relações semântico-argumentativas. 

CONCLUSÃO 

Embasado na teoria da Argumentação na Língua e na Teoria dos 
Blocos Semânticos, este capítulo teve como objetivo geral apresentar à 
comunidade de professores de português e redação, em especial, um 
caminho possível para a qualificação da leitura, da produção escrita e 
da avaliação de redações dissertativo-argumentativas. Para isso, foram 
resgatados resultados de pesquisas que tomaram como tema tanto a 
análise de propostas de redação quanto a análise de textos dissertati-
vo-argumentativos, com vistas a sistematizar possibilidades de ensino e 
de avaliação de aspectos inerentes a esse tipo de produção discursiva.

 Em relação às questões macroestruturais do texto, conside-
ra-se que a abordagem da Argumentação na Língua pode oferecer 
importantes bases para se pensar a estrutura argumentativa do texto, 
como a delimitação do tema e da tese a serem defendidos, assim 
como os argumentos que a sustentarão e a forma linguística de que 
serão revestidos. Com relação aos aspectos microestruturais do tex-
to, especialmente aqueles internos ao parágrafo, descreveram-se os 
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sentidos argumentativos e polifônicos dos enunciados que constituem 
um parágrafo de desenvolvimento. Tal percurso descritivo-explicativo 
evidenciou as relações semântico-argumentativas estabelecidas pela 
autora do texto na defesa de seu ponto de vista. Finalmente, quan-
to à avaliação, apresentou-se uma forma alternativa de avaliação das 
competências II e III do Enem, a qual dá conta, de forma integrada, 
desses dois conjuntos de competências. Outra evidência apontada na 
seção sobre avaliação diz respeito à correlação entre a nota atribuída 
a uma redação, a presença explícita, ao longo da redação, de um dos 
aspectos argumentativos permitidos pela proposta e a quantidade e 
variedade de conectores e articuladores no texto.

Em vista disso, ao procurar sistematizar contribuições da Semân-
tica Argumentativa para o ensino e para a avaliação de textos dissertati-
vo-argumentativos em contexto brasileiro, acredita-se que este capítulo 
poderá contribuir para a instrumentalização de professores de língua 
materna e avaliadores de redações com importantes ferramentas para 
o ensino de produção discursiva e para a análise dos sentidos argumen-
tativos de entidades linguísticas em uso. Ao contemplar questões ma-
cro e microestruturais do texto, este capítulo também objetivou apontar 
fontes complementares de leitura, a fim de que o leitor possa solidificar 
seus conhecimentos sobre temas essenciais da ANL e da TBS e tenha 
condições de chegar − de acordo com Barbisan (2013, 2017) − a uma 
possível explicação para a complexa natureza da linguagem.
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INTRODUÇÃO

Dominar as habilidades básicas que fundamentam as intera-
ções sociais, como falar, ler, escrever com clareza e com propriedade, 
tornou-se condição, atualmente, para exercer funções na sociedade. 
Aquele que domina a habilidade de ler, por exemplo, tanto de forma 
silenciosa quanto oralizada, é capaz de construir sentidos coerentes 
a partir de textos orais e escritos e, assim, posicionar-se frente a eles. 
Ainda, saber se expressar adequadamente por escrito revela uma 
construção clara de raciocínio a respeito de um tema ao expor seu 
ponto de vista particular.

Esses apontamentos sobre o atual cenário social e as suas exi-
gências comunicativas – as quais explicitam a substancialidade das 
aptidões linguísticas – são plano de fundo para as reflexões aqui de-
senvolvidas sobre o texto dissertativo-argumentativo, um gênero tex-
tual que, dentre as suas funções, é utilizado como ferramenta avaliativa 
em diversos processos seletivos no Brasil, como em vestibulares de 
universidades públicas e particulares e em provas como o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem). 

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), na Cartilha do Participante (2018), coloca aos 
candidatos do Enem que o texto dissertativo-argumentativo se orga-
niza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto e 
deve ser fundamentado com argumentos, para influenciar a opinião 
do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. 
O objetivo desse texto é convencer o leitor, por meio de uma argu-
mentação consistente, de que o ponto de vista em relação à tese 
apresentada é acertado e relevante. 

Considerando o conceito de texto dissertativo-argumentativo 
disponibilizado pelo Enem, o objetivo deste capítulo é, assim, mostrar 
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que, embora a referida banca dê ênfase à construção argumentativa, 
o processo avaliativo se mostra diferente, pois, a partir dos critérios de 
correção da prova de redação, identifica-se que a nota dos textos não 
equivale, necessariamente, ao seu potencial argumentativo. 

Como referencial teórico para a construção deste raciocínio, 
menciona-se Oswald Ducrot e Marion Carel, os quais, além dos estu-
dos voltados à ANL (Teoria da Argumentação na Língua) são responsá-
veis por desenvolver a Teoria Polifônica da Enunciação (TPE) e a Teoria 
dos Blocos Semânticos (TBS), respectivamente, das quais se extrairá 
abordagens conceituais para compreender a composição argumenta-
tiva e o consequente sentido atribuído ao discurso. O corpus do estudo 
em questão é composto por duas redações Enem (avaliados em 720 e 
660 pontos pela banca corretora oficial) disponibilizadas por alunos do 
Rio Grande do Sul, feitas na edição Enem 2017, cujo tema de redação 
é Os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil.

A análise dessas redações será desenvolvida em duas partes: 
primeiramente, identificar-se-á, à luz do referencial teórico, a compo-
sição argumentativa das duas redações em questão; posteriormente, 
far-se-á a comparação da qualidade argumentativa das duas redações 
e suas respectivas notas, seguida das considerações finais. 

COMPETÊNCIAS AVALIADAS  
NA PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM

Quanto ao processo de correção, o INEP apresenta as cinco 
competências utilizadas para avaliar a redação Enem, as quais rece-
bem, cada uma, peso de 200 pontos, compondo a nota máxima da 
prova de redação: mil pontos. Tendo em vista que o texto é entendido 
como unidade de sentido em que todos os aspectos se inter-relacio-
nam para constituir a textualidade, a separação por competências, na 
matriz, tem a finalidade de tornar a avaliação mais objetiva. 
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A primeira competência (200 pontos) avalia a ausência de 
marcas de oralidade e de registros informais, a precisão vocabular, 
a obediência às regras gramaticais que fundamental a norma pa-
drão da Língua Portuguesa. O candidato, para receber nota máxima, 
precisa mostrar, além dos seus conhecimentos básicos quanto às 
regras gramaticais, complexidade discursiva, fazendo uso de cons-
truções subordinadas e coordenadas, de adjuntos deslocados e de-
mais estratégias que evidenciem autonomia linguística.

A segunda competência (200 pontos) avalia três questões funda-
mentais do texto dissertativo-argumentativo: se o candidato compreen-
deu o tema, de forma a desenvolver exatamente as questões que a 
proposta de redação anunciava; se o texto foi escrito dentro das ca-
racterísticas que o texto dissertativo-argumentativo exige; e, por fim, se 
houve a inserção de repertórios, ou seja, conteúdos de diferentes áreas 
do conhecimento, como dados, alusões históricas, fatos contemporâ-
neos e citações diretas ou indiretas para a defesa do argumento. 

A terceira competência (200 pontos), assim como a segunda, 
também se refere diretamente ao argumento. Entretanto, diferente-
mente da anterior, esta foca na qualidade da defesa do ponto de vista, 
nas discussões desenvolvidas pelo redator de forma a se fazer enten-
der e deixar sua argumentação clara e consistente. Essa qualidade 
esperada é feita, segundo a banca, mediante (1) a organização prévia 
do texto, (2) a interpretação dos textos motivadores, (3) a análise dos 
repertórios inseridos na redação e (4) as relações feitas entre os perío-
dos e os parágrafos de forma a compor sentido.  

Na sequência, a quarta competência (200 pontos) leva em con-
sideração os conectores utilizados ao longo do texto, de forma a li-
gar as ideias defendidas às exemplificações, às comprovações e aos 
demais argumentos dispostos no texto, dando ao enunciado coesão 
necessária para a compreensão do leitor/avaliador. Elementos coesi-
vos, do tipo operador argumentativo, são exigidos na composição dos 
períodos e entre os parágrafos da redação. 
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Por fim, a última competência (200 pontos) avalia um dos fa-
tores que diferencia a redação Enem das demais produções textuais 
de outros vestibulares: a necessidade de haver uma proposta de in-
tervenção. Aqui, é avaliada, de forma criteriosa, a existência de uma 
possibilidade interventiva que responda às seguintes questões: quem 
fará, o que fará, como fará e por que fará. A nota, especialmente nesse 
critério, é fundamentada não apenas pela presença dessas respostas 
no texto, mas também pelo detalhamento de tais questões, explanan-
do de forma completa a proposta sugerida pelo candidato. 

Observa-se que, para fins de análise do processo avaliativo do ar-
gumento nas redações, não se entrará nas particularidades dos níveis 
de correção de todas as competências. O destaque está, entretanto, nas 
duas competências responsáveis por avaliar a qualidade do sentido cons-
truído na redação: as competências II e III, as quais, a reforçar, destacam 
(II) a compreensão do tema e a inserção do repertório para defesa do 
ponto de vista; (III) e a qualidade da discussão desenvolvida na redação. 

O objetivo deste capítulo – mostrar que, na prova de redação 
do Enem, a nota do texto não equivale, necessariamente, à qualidade 
argumentativa – começa, aqui, a ganhar força, uma vez que, de cinco 
competências, apenas duas são diretamente ligadas à construção do 
argumento. As demais competências – I, IV e V – direcionam seu olhar 
crítico a outras partes composicionais deste texto: à formalização dan-
gua Portuguesa, à coesão textual e, uma importante particularidade da 
banca, à proposta interventiva. 

APOIO TEÓRICO: TBS E TPE

A Teoria da Argumentação na Língua é considerada uma teoria 
enunciativa. Presume um locutor produzindo um enunciado a um inter-
locutor, o destinatário do enunciado. Conforme Delanoy (2008), o locu-
tor é o ser responsável pelo enunciado e no qual se marca ao produzir 
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eu, aqui e agora. O interlocutor é o destinatário do enunciado. Locutor 
e interlocutor são seres discursivos e não devem ser confundidos com 
seres reais. Essa distinção é defendida por Ducrot porque seu foco é a 
argumentação produzida no sistema linguístico e pelo próprio sistema, 
enquanto o indivíduo real pertenceria ao mundo extralinguístico, do 
qual o linguista não se ocupa.

Na TBS (Teoria dos Blocos Semânticos), teoria derivada do 
processo evolutivo da ANL, postulada em 1992 por Marion Carel, de-
fende-se que o sentido do enunciado é resultado da relação que ele 
mantém com os outros enunciados que fazem parte do discurso e, 
com o desenvolvimento da análise enunciativa, constrói-se o ponto 
de vista defendido pelo locutor no momento da enunciação, ou seja, 
o sentido é construído, na perspectiva da TBS, na relação entre os 
aspectos que compõem o texto. 

A elucidar, está calor (A), vamos ficar em casa (B). Percebe-se 
que A tem sentido distinto nos exemplos acima: em um, o calor é bom 
para sair (no entanto) e noutro é bom para ficar em casa (portanto), ou 
seja, são sentidos diferentes atribuídos à palavra calor. Dessa forma, 
isso esclarece que o sentido é produzido na relação do argumento 
com a conclusão, formando um bloco, e não na passagem de A para 
B. O bloco semântico é o sentido resultante da interdependência entre 
os segmentos de um encadeamento argumentativo.

Deve-se acrescentar também que conectores representantes de 
todas as conjunções possíveis na teoria são de dois tipos: DC (donc), 
que significa portanto, e PT (pourtant), que significa no entanto. Assim, 
formam-se sequências como A DC B (A portanto B) e A PT B (A no 
entanto B), denominadas normativa e transgressiva, respectivamente. 
Segundo Carel (2013), essas relações entre suporte e aporte funda-
mentam toda as construções semânticas.
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O que constitui o sentido, portanto, é a argumentação, isto é, 
uma sequência de dois enunciados ligados por um conector. Um dos 
enunciados será o suporte, o antecedente da conexão; o outro será 
o aporte, o consequente, sendo que não há sempre uma posição 
obrigatória para esses elementos. Para exemplificar esse conceito, 
destacamos a palavra inteligente. Podemos dizer tanto inteligente 
DC aprovado quanto aprovado DC inteligente. A palavra inteligente, 
nesse caso, pode ser tanto suporte quanto aporte. Mas podemos 
tomar como referência o encadeamento inteligente DC bom aluno 
e explicar que inteligente é suporte para bom aluno, uma vez que 
orienta para esse sentido. O contrário, no entanto, bom aluno DC 
inteligente, nem sempre é possível, pois bom aluno não necessaria-
mente orienta para inteligente.

Dessa forma, a TBS é uma teoria do encadeamento argumenta-
tivo que, segundo Carel e Ducrot (2005), estende-se por toda a língua, 
não contempla apenas as palavras em francês donc e portant. Nesse 
sentido, as estruturas argumentativas que compõem os blocos, con-
forme as relações vão sendo estabelecidas entre aporte e suporte, são 
criadas ao decorrer do discurso, construindo os sentidos. 

Ainda, de forma a complementar a base teórico deste estudo, 
destaca-se a Teoria da Polifonia, de Ducrot (1987). Diante das inúmeras 
faces voltadas à polifonia, o linguista desenvolveu, no eixo da argu-
mentação por autoridade, a polifonia de locutores, perspectiva que vai 
ao encontro de práticas composicionais do texto dissertativo-argumen-
tativo, corpus deste estudo. 

O autor afirma que a polifonia é um recurso argumentativo fre-
quentemente observado no discurso, mas que, para que seja um argu-
mento por autoridade, é preciso o cumprimento de duas condições: 1) 
que o enunciado já tenha sido, é ou poderia ser objeto de uma afirmação; 
2) que apresente este fato como se valorizasse o respectivo enunciado, 
como se o intensificasse, como se lhe potencializasse o peso particular. 
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Dentre os tipos de argumento por autoridade, menciona-se o 
arrazoado por autoridade, a qual consiste em duas etapas: a) L1, o 
locutor responsável pelo discurso, apresenta outro locutor, L2, iden-
tificando-se com ele; b) L1 certifica-se de que L2 é autoridade para 
seu discurso e, portanto, L2 apresenta-se como prova do que L1 está 
asseverando. Para aprimorar o entendimento, destacamos um exem-
plo hipotético: Conforme a Organização Mundial da Saúde, está acon-
tecendo no Nordeste a segunda maior seca de todos os tempos. No 
exemplo, L1, responsável por todo o enunciado e pela informação nela 
asseverada, insere o discurso de L2, a Organização Mundial da Saúde, 
uma autoridade no assunto, trazendo o posicionamento de que está 
ocorrendo no Nordeste a segunda maior seca de todos os tempos. 

A respeito deste conteúdo, Nascimento (2005) apud Nascimen-
to (2015) afirma que o fato de Ducrot considerar o arrazoado por autori-
dade como uma polifonia de locutores demonstra como um locutor L1 
traz o discurso de outro locutor L2 para que esse sirva de argumento 
às suas intenções, ou seja, o discurso de L2 traduz o ponto de vista de 
L1. Para tanto, é necessário que L2 seja uma autoridade competente 
para proferir tal discurso e que o discurso seja pertinente à discussão.

EM ANÁLISE: A AVALIAÇÃO  
DO ARGUMENTO NA REDAÇÃO ENEM

Para a análise dos textos dissertativo-argumentativos, corpus 
da pesquisa, elegeu-se a TBS e a TEP como fundamentação teórica 
porque caracterizam uma proposta semântica de análise da linguagem 
pela qual o sentido é construído pelo linguístico, na relação estabele-
cida entre palavras, frases e parágrafos, em uma situação enunciativa. 

Sob esse viés, com esta análise, objetiva-se averiguar o es-
paço avaliativo que a argumentação ocupa na nota final da redação 
Enem, de forma a constatar se, de fato, uma redação de qualidade é 
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aquela que apresenta uma construção argumentativa trabalhada ou 
se há outros fatores que, independentemente do argumento, susten-
tam uma nota satisfatória. 

À ANÁLISE: REDAÇÃO 1 ENEM 

O locutor inicia o primeiro parágrafo assimilando o enunciador a 
um ser determinado: Kant. A enunciação advinda do L2 (Kant), eviden-
ciando o recurso polifônico de arrazoamento por autoridade, defende 
a importância da educação aos sujeitos e, na sequência, o L1 (redator) 
assume um ponto de vista favorável, de ordem normativa, à enuncia-
ção anterior, possibilitando a continuidade do discurso sem contrapo-
sições. Deste primeiro parágrafo, é possível identificarmos o seguinte 
aspecto: importância da educação DC necessidade de acesso a todos.

Figura 1 - Redação Enem.

Competências: Notas:

Competência I 160

Competência II 120

Competência III 120

Competência IV 160

Competência V 160

Nota final: 720

Fonte: Da autora (2021).
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A tentativa de construção de uma determinada unidade se-
mântica no segundo parágrafo é falha, visto que falta relação entre 
os enunciados. Inicialmente, o locutor assume um ponto de vista ao 
afirmar que Os brasileiros não estão preparados para conviver com 
pessoas deficientes. Seria uma possível defesa se, na sequência, o 
locutor estabelecesse união com um aporte coerente ao enunciado an-
terior. Entretanto, o locutor coloca que é cada vez mais restrito o acesso 
à escolaridade aos surdos, que consequentemente desistem de ir à 
escola. Essa específica ordem discursiva impede, assim, a construção 
do sentido, pois não há uma relação entre as partes. 

Ainda no mesmo parágrafo, ocorre, novamente, por meio de 
recurso polifônico, como argumento por autoridade, o acréscimo de 
uma citação direta de outro locutor, Gandhi: Temos que nos tornar 
a mudança que queremos ver. Entendemos que o locutor faz uso 
de tal enunciação para costurar os enunciados anteriores a futuras 
propostas de intervenção à primeira problemática posta no início do 
segundo parágrafo: Os brasileiros não estão preparados para convi-
ver com pessoas deficientes. 

Ainda na voz de Gandhi, a enunciação reforça que é preciso que 
haja novas maneiras de resolver o problema e, em seguida, as propos-
tas de intervenção já são apresentadas, dando a função às escolas e 
aos pais. O terceiro parágrafo é composto por mais uma forma inter-
venção, na qual o locutor propõe ações do governo e de ONGs como 
tentativa de sanar a ideia central proposta pelo tema: os desafios da 
formação educacional dos surdos no Brasil.

Do último parágrafo, é possível destacar o seguinte aspecto: 
conscientização sobre a necessidade de mudança DC acesso dos sur-
dos à educação.

O aspecto de ordem normativa fecha o discurso, explicitan-
do uma ideia de efeito das intervenções propostas ao decorrer dos 
parágrafos. Há, no início desse último, uma retomada de dois enun-
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ciadores do discurso, Kant e Gandhi, responsáveis pela enunciação 
final, a qual é compreendida no último aspecto mencionado. Dessa 
forma, a fragilidade do discurso é evidenciada pela falta de clareza 
dos enunciados e pela impossibilidade de identificar aspectos no 
decorrer dos parágrafos. Logo, a unidade semântica do discurso 
é comprometida pelo fato de nem mesmo haver a construção de 
sentidos próprios ao gênero discursivo trabalhado e de argumentos 
consistentes à defesa do tema em questão.

Para além da análise teórica, ao adentrar nas observações desta 
análise, destaca-se, primeiramente, a utilização do recurso polifônico, 
argumento por autoridade, especificamente a escolha das citações de 
Kant e de Gandhi. Mesmo que sejam alusivas ao assunto inclusão, são 
excessivamente abrangentes, ou seja, não suportam defesas especí-
ficas, apontamentos delimitados em relação à temática, o que vai ao 
encontro à base teórico, a qual destaca a necessidade de pertinência 
do recurso polifônico à defesa. 

Além disso, salienta-se que os poucos aspectos retirados da 
redação foram construídos em ordem normativa, não evidenciado 
complexidades na estratégia argumentativa e problematizações na 
abordagem do tema por parte do locutor. 

Outro ponto visto de forma negativa nesta redação é a substitui-
ção da discussão dos desafios da formação educacional dos surdos 
no Brasil por propostas de intervenção sem justificativas ou reflexões 
sobre os motivos que consolidam a necessidade de medidas sanea-
doras. Esse foi um dos grandes fatos que impediu a construção dos 
sentidos do discurso dentro das delimitações do tema.



209S U M Á R I O

À ANÁLISE: REDAÇÃO 2 ENEM 

Figura 2 - Redação Enem.

Competências: Notas:

Competência I 120

Competência II 160

Competência III 160

Competência IV 120

Competência V 80

Nota final: 640

Fonte: Da autora (2021).

Destaca-se, neste primeiro parágrafo, uma importante depen-
dência semântica entre os enunciados, visto que o locutor dá conti-
nuidade ao discurso através das possibilidades que emergem dessas 
construções. Na ANL, os teóricos ressaltam a ideia de orientação ar-
gumentativa, pois, no momento em que o locutor escolhe determinada 
palavra, a língua orienta quais as possibilidades de combinações são 
possíveis ou não para a continuação.
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Ao locutor afirmar que Foi apenas em 1857, durante o Brasil 
Império, que foi criada a primeira escola de educação para meninos 
surdos. Nesse caso, ele oportuniza inúmeras combinações, como a 
ocorrida no discurso, de ordem normativa, na qual o locutor consentiu 
que o tardar do acontecimento não diminuiu a sua importância, expli-
citada pelo enunciado Mesmo que tardia. Além disso, na sequência 
discursiva, o locutor ainda considera que o início dessa escola apre-
sentou uma mudança no pensamento da sociedade. Assim, o ato de 
tecer não somente palavras, mas também fios condutores entre elas, 
interligando-as (característica identitária da ANL), trabalha para a con-
cretização dos sentidos do discurso. 

Em razão da necessidade de abordar o tema da redação Enem 
sob uma ótica problematizadora, destacamos que, diante de um as-
pecto normativo (escola para surdos DC mudança de pensamento da 
sociedade) — que apresenta a discussão, mas não a coloca como um 
problema atual — o locutor assume o posicionamento de negação ao 
aspecto anterior, grifado a seguir: Portanto, a criação de uma escola 
especializada para atender a comunidade surda representou uma mu-
dança no pensamento da sociedade, pensamento esse que ainda se 
encontra em processo de consolidação.

O enunciado citado acima poderia ser posto em ordem explícita 
de concessão, como Embora a criação de uma escola especializada 
para atender a comunidade surda tenha representado uma mudança 
no pensamento da sociedade, é necessário discutir tais questões, visto 
que a discriminação ainda tem espaço na atualidade. Ao optar pela 
ordem discursiva presente na redação, o exposto é que a mudança de 
pensamento que a escola suscitou (que pressupõe caráter positivo) 
ainda está em processo de construção/consolidação; já o subenten-
dido é que a problemática a ser discutida ao decorrer do discurso se 
refere à necessidade de combater a persistente discriminação. Des-
taca-se disso a escolha de abordagem, ou melhor, o fato de o locu-
tor assumir uma perspectiva positiva de apresentação: a melhora do 
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pensamento da sociedade em relação aos surdos está em contínuo 
processo de aperfeiçoamento, como se a problemática futuramente 
abordada ficasse na segunda camada do sentido, ou seja, implícita.

O locutor inicia o segundo parágrafo defendendo a existência 
de novos desafios na formação do surdo, o que está conectado se-
manticamente ao discurso do parágrafo anterior. Atualmente, não só 
existem instituições de ensino, tanto específicas quanto regulares, 
como o acesso a tais escolas é assegurado por lei. Dessa forma, a 
diferença dos desafios consiste na anterior luta por escolas e, hoje, 
na garantia do cumprimento da lei que garante ao cidadão, indepen-
dentemente da deficiência, acesso às instituições de ensino, ampa-
rados por professores especializados. 

A partir da alusão ao modelo educacional brasileiro, o locutor 
nega a aplicação da lei no contexto atual e, na sequência, apresenta 
alguns casos que exemplificam os desafios dos surdos, como o receio 
dos pais que temem que seus filhos surdos sofram no ambiente escolar 
e o despreparo de muitas escolas quanto a materiais específicos e ao 
acompanhamento de profissionais especializados, como psicólogos. 

Ocorre, aqui, a representação dos diferentes pontos de vista no 
interior do discurso, o que Ducrot caracterizou como polifonia. A enun-
ciação desenvolvida, assim, dá voz ao modelo educacional, quando 
prevê a inclusão de alunos deficientes no âmbito escolar. Outra enun-
ciação apresentada é através do Portal G1, por meio do arrazoamento 
por autoridade, no qual o locutor explicita a fonte que fala: Segundo o 
Portal G1 (...). Essas inserções polifônicas ocorrem com frequência, 
tanto em função dos critérios do gênero aqui estudado, a redação, 
quanto por se tratar de uma estratégia de comprovação do que está 
se asseverando. Do segundo parágrafo, identificamos o seguinte as-
pecto geral: formação educacional dos deficientes assegurada por lei 
PT despreparo das escolas.
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O aspecto supracitado vai ao encontro do sentido estabelecido 
pelas enunciações até então. Entretanto, no parágrafo seguinte, de 
acordo com a delimitação do tema, que compreende os desafios da 
formação educacional dos surdos, é apresentada uma ruptura semân-
tica, visto que o locutor direciona o discurso aos desafios enfrentados 
no mercado de trabalho.

Ao apresentar o segmento Muitas empresas também não estão 
preparadas para lidar com um funcionário surdo, o interlocutor tende a 
compreender a organização discursiva do locutor, uma vez que, mesmo 
com desvios na compreensão do tema, explicita, através da palavra gri-
fada no enunciado (também), uma linha semântica entre os parágrafos. 
O termo também, aqui, relaciona-se com a ideia de que assim como as 
escolas não estão preparadas para incluir o surdo — desenvolvida no 
segundo parágrafo — as empresas similarmente não estão. 

Por fim, posto que a leitura do quarto parágrafo é prejudicada 
em razão do corte feito pela digitalização do texto, o qual respeita as 
delimitações feitas pelo número de linhas e pela margem, salientamos 
que nossa análise também se limita ao que é, portanto, inteligível. Veri-
fica-se, destarte, que o locutor assume a voz do filósofo Kant e asseve-
ra que o homem é aquilo que a educação faz dele, utilizando o recurso 
polifônico como justificativa da necessidade de soluções – cabíveis, 
conforme posicionamento do locutor, à comunidade e ao Estado – que 
garantam aos sujeitos, especialmente aos surdos, o acesso à educa-
ção, de forma que consigam, então, por meio de uma formação edu-
cacional de qualidade, bem viver em sociedade. 

Estabelecendo comparação com o texto anterior (Figura 1), 
constata-se que o texto dissertativo-argumentativo do Enem desta se-
ção, avaliado em 640 pontos, embora tenha recebido uma nota inferior 
ao anterior, avaliado em 720 pontos, apresenta maior qualidade dis-
cursiva, visto que os apontamentos feitos pelo locutor são compostos 
através de um encadeamento semântico-discursivo. Após essa cons-
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tatação, verifica-se que os descontos na avaliação aconteceram em 
competências que observam questões bem específicas das caracte-
rísticas da redação Enem, como a presença e a repetição de conecto-
res, a compreensão completa do tema e, ainda, a existência de todos 
os elementos que compõe a proposta de intervenção (parte esta que 
não nos determos nesta dissertação).  

Assim, chega-se, de forma prévia, ao seguinte entendimento: 
a nota da redação não equivale, necessariamente, à qualidade ar-
gumentativa, pois os critérios que avaliam especificamente a cons-
trução do argumento (na perspectiva do Enem) estão apenas nas 
competências II e III. 

Além disso, sobre o texto em questão, identifica-se os aspec-
tos gerais de todos os parágrafos da redação, exceto do quarto, em 
razão da falta de inteligibilidade do texto, o que reforça a existência 
de uma unidade semântica do discurso. Destaca-se também que o 
locutor construiu argumentos tanto de ordem normativa quanto trans-
gressiva; os diferentes movimentos argumentativos reforçam um 
possível domínio discursivo. 

O recurso polifônico aqui destacado, o arrazoado por autoridade, 
ocorreu em dois momentos, quando o locutor deu voz ao Portal G1 e ao 
filósofo Kant. No primeiro caso, o enunciado foi, de fato, pertinente, pois 
abordou um dos desafios voltados à inclusão dos surdos, efetivando, 
assim, a função de acréscimo, de comprovação de comprovação de 
algo; no caso, do enunciado anterior, que negava a garantia, na prática, 
dos direitos dos deficientes à educação. O segundo enunciado acabou 
prejudicado pela falta de inteligibilidade, como já mencionamos; entre-
tanto, mesmo com a incompletude do enunciado subsequente, é pos-
sível afirmar que ela vem a dar respaldo a possibilidades de intervenção 
aos desafios da formação educacional do surdo no Brasil. 
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Constata-se, por fim, que o fato de haver aspectos argumentati-
vos confirma a existência de argumentos ou, ao menos, de tentativas de 
desenvolvimento desses, uma vez que o argumento ocorre na relação 
entre dois segmentos. Embora, muitas vezes, ele seja inserido na reda-
ção para mero cumprimento de critérios avaliativos, aqui, as inserções 
dessas vozes reforçaram os argumentos desenvolvidos pelo locutor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção deste estudo foi identificar o espaço avaliativo que a 
argumentação ocupa na nota final da redação Enem, de forma a cons-
tatar se, de fato, uma redação de qualidade é aquela que apresenta 
uma construção argumentativa trabalhada ou se há outros fatores que, 
independentemente do argumento, sustentam uma nota satisfatória. 
Para tanto, analisou-se, com o corpus em questão – duas redações 
Enem do ano de 2017 – a composição de sentido dos textos a partir 
dos preceitos da TBS e da TPE, a partir das quais identificaram-se 
composições semânticas. 

Neste cenário, constatou-se que as inadequações discursivas 
ocorrem em todos os níveis de notas, visto que a avaliação é feita por 
cinco competências e destas apenas duas dizem respeito ao processo 
argumentativo. De forma geral, afirma-se que a nota das redações não 
corresponde diretamente à qualidade do discurso. A redação avaliada 
em 720 pontos (Figura 1), por exemplo, apresentava poucos aspectos 
argumentativos, desenvolvidos, de forma geral, em movimento unica-
mente normativo. Diferentemente da redação da segunda redação que, 
embora tenha sido avaliada em 640 pontos, era evidente a construção 
de aspectos em diversas partes do texto, explicitando uma construção 
argumentativa mínima feita por movimentos tanto de ordem normativa 
quanto de ordem transgressiva. 
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Quanto à inserção dos aspectos polifônicos na redação, por 
meio do argumento por autoridade, constatou-se que as duas reda-
ções (Figura 1 e 2) fizeram menção a fontes amplas, sem vínculo direto 
à delimitação temática da redação ou à pauta da discussão desen-
volvida. Ainda, ao serem apresentadas pelo locutor, não possibilitam, 
nem dão margem a possíveis continuações, indicando, nesses casos, 
uma inserção gratuita, ou melhor, feita em razão de uma necessidade 
formalizada pela competência II do Enem.

Apesar de termos chegado a essas constatações finais, sabe-se 
que este trabalho apenas inicia uma linha de investigação: o espaço do 
argumento no processo avaliativo da redação do Enem. Pondera-se, 
por fim, que a Teoria da Argumentação na Língua, especificamente a 
Teoria dos Blocos Semânticos e a Teoria Polifônica da Enunciação, am-
para inúmeras considerações sobre a composição dos sentidos dos 
textos dissertativos-argumentativos. Por outro lado, em razão das lacu-
nas encontradas na composição geral da nota das redações do Enem 
2017 atribuídas pelos próprios corretores do Exame em detrimento à 
qualidade discursivo-argumentativa dos respectivos textos, destaca-
-se que a avaliação da construção do argumento requer um espaço 
maior na tabela de correção da redação do Enem ou, ainda, necessita 
de critérios mais específicos quanto aos elementos linguísticos que 
trabalham para a composição semântica do texto.
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INTRODUÇÃO 

A argumentação na linguagem tem sido amplamente explorada 
sob diferentes enfoques, principalmente a partir do trabalho seminal 
de Ducrot e Anscombre (1983), e, no âmbito da Linguística Textual, no 
Brasil, tem se fundamentado na Nova Retórica, de Perelman (1983) e 
na Teoria da Argumentação do Discurso, de Ruth Amossy (2017). Neste 
trabalho, investimos no estudo de textos argumentativos, sob o viés 
descritivo de Adam (2008; 2019). Isso nos interessa, pois, para além de 
uma descrição semântica de valores argumentativos, ou de uma carac-
terização de estratégias discursivas de persuasão, que são, em suma, a 
preocupação das abordagens que mencionamos, Adam (2019) prioriza 
a textualização, isto é, a organização composicional de textos em que 
se evidenciam opiniões e/ou em que se defende uma ideia – que, é 
claro, comportam enunciados com valores argumentativos e implicam 
estratégias de persuasão. Trata-se de olhar para a argumentação sob a 
perspectiva de suas características textuais de composição.

Adam (2019) inicia o Capítulo sobre o protótipo da sequência 
argumentativa advertindo que não devemos confundir a unidade com-
posicional de texto, que ele denomina como sequência argumentativa, 
com a argumentação em geral. Do mesmo modo, as sequências dia-
logal e descritiva são formas de textualização e não se confundem, 
respectivamente, com o dialogismo constitutivo e com a função des-
critivo-referencial da linguagem. Para o autor, a argumentação, sob um 
ponto de vista geral, seria uma sétima função da linguagem, soman-
do-se à emotivo-expressiva, à conativo-impressiva e à referencial, pro-
postas por Karl Bühler, e à metalinguística, à fática e à poética-autoté-
lica, propostas por Roman Jakobson (ADAM, 2019, p.145). Se, de um 
lado, então, a argumentação pode ser abordada por essa perspectiva 
geral, como função da linguagem, nosso foco, por outro lado, é mais 
específico, visando à organização da textualidade, no que diz respeito 
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aos dispositivos linguísticos que estão em jogo e desempenham a fun-
ção argumentativa nos textos. Assim, a explicação sobre as possíveis 
interpretações fica em segundo plano, apenas para ilustrar alguns efei-
tos argumentativos de diferentes estruturas argumentativas nos textos.

Neste capítulo, fazemos uma reflexão de natureza teórica – e não 
aplicada –, mas que não deixa de ser interessante para professores e 
alunos interessados no estudo do texto dissertativo, tão solicitado em con-
cursos e tão valorizado no âmbito escolar e acadêmico. Contudo, não nos 
detemos meramente nos conectores argumentativos, nem na superficial 
divisão de partes do texto em “introdução, desenvolvimento e conclusão”, 
como frequentemente o assunto é apresentado nos manuais de redação. 
Também não nos restringimos à composição de textos dissertativos, mas 
discutimos o modo de compor argumentações, as quais podem figurar 
em diversos tipos de textos. Nossa preocupação é com a estrutura com-
posicional das proposições-enunciados e a maneira como são articula-
das essas proposições nos textos, cujos propósitos são os que envolvem 
revelar opiniões, desenvolver pontos de vista, defender uma tese e per-
suadir. Esses propósitos comunicativos podem se mesclar, num mesmo 
texto, principalmente associados à persuasão, já que argumentar envolve, 
em alguma medida, que o interlocutor seja convencido sobre algo.

Para tanto, amparamo-nos em Adam (2019), que reinterpreta o 
modelo de Toulmin para lançar as bases do conceito de célula argu-
mentativa, que seria, a nosso ver, o coração da sequência argumen-
tativa, conforme explicaremos a seguir. Por fim, através de exemplos, 
mostramos alguns tipos de movimentos e encadeamentos argumen-
tativos sugeridos por Adam (2019), os quais propomos analisar como 
estratégias para salientar o efeito argumentativo que provocam. Algu-
mas das estratégias que identificamos são: o recurso ao entimema, as 
construções de refutação e nova tese, as relações factuais assumidas, 
a não explicitação ou omissão de restrição de argumentos, a contra-
-argumentação, a transferência de adesão com base em um suposto 
senso comum, ou com base no apelo aos supostos sentimentos e/ou 
moral do interlocutor e as descrições. 
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O ESQUEMA ARGUMENTATIVO NA LINGUAGEM

O famoso esquema de Toulmin (1993) pode ser sintetizado no 
diagrama a seguir:

Figura 1 - Diagrama de Toulmin adaptado.

Fonte: Diagrama de Toulmin adaptado a partir de Adam (2019, p. 153).

Para compreender o deslocamento promovido por qualquer es-
tudo da argumentação na língua, é preciso diferenciar, em primeiro 
lugar, o raciocínio humano da lógica. De maneira bastante sumária, 
mas suficiente, aqui, podemos dizer que a lógica é apenas uma parte, 
é um dos tipos de raciocínio realizado pelos humanos. Dessa maneira, 
o silogismo, definido por Aristóteles (2017) como “raciocínio no qual 
certas premissas, sendo postas, delas resulta necessariamente uma 
proposição nova, pelo simples fato de seus dados”, aplica-se apenas 
muito parcialmente a um estudo da argumentação na linguagem. Isso 
porque, concordando com Adam (2019):

O silogismo tem a particularidade de conduzir a conclusão sem 
recurso exterior, “pelo simples fato de seus dados”. Isso quer 
dizer que a regra de inferência é a simples aplicação de um es-
quema abstrato (esquema tão formal que pode resultar em con-
clusões tão absurdas quanto divertidas). (ADAM, 2019, p.147)
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Os conhecimentos, a cultura e a experiência de qualquer falante, 
mesmo os que não tenham nenhum grau de letramento ou estudo for-
mal, ultrapassam em muito, de modo geral, aquilo que pode ser encer-
rado pelo silogismo. Se ficamos restritos a uma conclusão “sem recur-
so exterior” e à mera aplicação de um esquema da lógica clássica, não 
damos conta de todo o conhecimento advindo da experiência humana, 
que transborda os limites desse limitado esquema, e que entra em jogo 
quando argumentamos. Por isso, o discurso humano recorre mais na-
turalmente ao entimema, que é quando um dos elementos fica suben-
tendido, dando espaço para que inferências de maior amplitude sejam 
realizadas. O exemplo dado por Aristóteles (2017), Retórica, Livro I, é o 
de que, para concluir que um atleta recebeu como prêmio uma coroa 
de louros, bastaria dizer que ele foi vencedor nas Olimpíadas, já que 
este era um fato conhecido por todos. No silogismo do exemplo a 
seguir, de uma publicidade de mel da marca Trubert, falta a conclusão.

(1) Todas as virtudes estão nas flores
Todas as flores estão no mel

O MEL
TRUBERT (Citado por ADAM, 2019, p.148)

Adam (2019) observa que, neste exemplo, enunciar a conclu-
são “então, todas as virtudes estão no mel” torna-se desnecessário, 
pois chega-se a ela facilmente, aplicando-se a lei do rebaixamento do 
primeiro termo da premissa maior (“todas as virtudes”); e do segundo 
da premissa menor (“no mel). Contudo, a economia linguística reali-
zada aqui é menos pela obviedade do raciocínio e mais pelo papel 
argumentativo e poético que cumpre. Argumentativo, porque permite 
formular que as virtudes estão não exatamente em qualquer mel, mas 
no mel Trubert. Poético, pelo acoplamento dos termos virtudes – mel – 
flores e o paralelismo criado entre eles, conduzindo a um resto “quase 
anagramático”, nas palavras de Adam (2019, p.148), que resulta em 
associar as virtudes a Trubert. Ressaltamos que o poético, neste caso, 
cumpre também uma função argumentativa, já que reforça a imagem 
da marca, associando-a a algo positivo: tanto as virtudes, quanto a 
sofisticação do raciocínio.
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Em outros exemplos, como o que segue, Adam (2019) evidencia 
alterações na ordem progressiva do modelo clássico de argumenta-
ção, para uma ordem regressiva, não incomum no discurso natural38:

(2) Cada uma dessas questões comporta uma resposta clara. 
Eu não preciso lhes ditar, pois somos um país de liberdade. 
(Citado por ADAM, 2019, p. 149)

Em (2), é retomado um trecho do discurso político do General 
De Gaulle, no fórum de Argel, em 4 de junho de 1958, em que a ordem 
da estrutura argumentativa é [conclusão < pois < dado-argumento]. 
O enunciado linguístico, neste caso, não é paralelo ao movimento do 
raciocínio, já que a conclusão vem antes da explicação que a sustenta. 
Adam (2019) destaca, a propósito dessa condução dos dados à con-
clusão, o movimento, que, para Perelman (1983), não seria uma simples 
passagem de premissas em direção a uma conclusão, mas seria uma 
transferência de adesão, isto é, na argumentação, há um esforço do 
locutor para que seu público aceite as premissas, de modo a chegar a 
uma certa conclusão. Então é isso que está em jogo no exemplo (2): não 
é simplesmente uma questão de inverter a ordem, mas de provocar um 
certo efeito argumentativo. Fica evidente aqui que não é a lógica pura o 
que rege o texto argumentativo e, sim, a sustentação de uma determina-
da tese, sendo que essa ancoragem encontra suas razões e motivações 
em percepções conflitantes sobre o mundo. Ou seja, não se trata de de-
monstrar uma verdade, mas de convencer sobre uma pretensa verdade. 

Vimos aí também a necessidade de diferenciar o que estamos 
chamando de movimento argumentativo de encadeamento argumen-
tativo. O primeiro, o movimento, diz respeito à passagem de dados à 
conclusão, que passa pela sustentação; o segundo, o encadeamento, 
é também um movimento, mas está relacionado à maneira de articular 
esses movimentos-base, que, na maior parte das vezes, nos textos, 
não se restringem a uma mera passagem de dados à conclusão. A 

38 Com “discurso natural”, aqui, estamos opondo a linguagem humana “natural” às notações 
lógicas da semântica formal e da programação de computadores.



223S U M Á R I O

articulação dos movimentos-base faz estabelecer relações que provo-
cam um certo efeito de força argumentativa e, por isso, trata-se de um 
encadeamento. Esse encadeamento pode implicar ou uma inversão 
na ordem dos elementos, ou a inclusão de um contra-argumento, ou a 
não explicitação de um ou mais elementos e outros expedientes que os 
falantes encontram, conforme veremos, para convencer sua audiência 
ou leitores na direção de uma conclusão. 

Além disso, vale observar que a persuasão da argumentação, 
de acordo com Adam (2019), pressupõe, em grande parte, um locutor 
que coloque a audiência na posição de impossibilidade de recusar os 
enunciados propostos – ou, acrescentamos, faça encadeamentos de 
maneira a induzir essa posição –, o que implica que o locutor anteci-
pa representações (crenças, conhecimentos, etc.) do seu interlocutor. 
É este o movimento que se vê no enunciado do pronunciamento de 
De Gaulle do exemplo (2). Na argumentação na linguagem, como se 
observa, a língua parece encontrar caminhos que permitem que simu-
lemos uma demonstração da verdade, pois o que fazemos é organizar 
os fatos de modo que sejam apresentados como sustentáculo de uma 
certa ideia que queremos que seja tomada como verdade.

Por esses deslocamentos que mencionamos, quais sejam, do 
silogismo ao entimema, da demonstração da verdade à persuasão 
sobre uma determinada tese, a série de proposições argumentativas 
ligadas por conectores, conforme aparece no diagrama de Toulmin, 
transforma-se em uma sequência argumentativa, para Adam (2008; 
2019). Na composição de uma sequência argumentativa, as propo-
sições realizam, conforme afirma o autor, dois movimentos gerais: o 
de demonstrar-justificar uma tese e o de refutar uma tese ou alguns 
argumentos de uma tese. Nos dois casos, partem-se de afirmações de 
dados ou fatos, sem as quais certas conclusões são ou não possíveis. 
Entre os dados de que se parte como premissas e a conclusão têm 
lugar, por sua vez, outro tipo de movimentação, que são os encadea-
mentos que sustentam as asserções conclusivas.
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Neste ponto, mais algumas observações são cabíveis para 
compreender a transposição da lógica de Toulmin (1993) para a ar-
gumentação na linguagem, pelos textos, e, mais especialmente, para 
as sequências de Adam (2019). A primeira diz respeito à intervenção 
de Grize, que observa que a sustentação dos argumentos nem sem-
pre é explicitada. Dessa maneira, afirma Grize (1996), o auditório pode 
interpretar o que lhes é apresentado com apoio nas próprias represen-
tações de mundo – ou, acrescentamos, pode interpretar ainda mais 
livremente o argumento de sustentação, já que, de todo modo, o inter-
locutor sempre vê a partir de seu próprio ponto de vista. Porém, desta-
camos que, se, de um lado, não explicitar a sustentação pode deixar o 
interlocutor mais livre, em outras situações pode induzi-lo à conclusão 
pretendida. Um exemplo de uma situação assim pode ser uma con-
clusão, como “Só alguém muito burro para fazer (x)”. Aqui pode entrar 
em jogo, claro, a falácia do apelo à estima do interlocutor, que não 
quer ser chamado de burro, e assim é induzido a não fazer (x). Ainda 
assim, acreditamos que não se possa afirmar categoricamente que um 
movimento argumentativo tem sempre o mesmo efeito, como parece 
sugerir Grize (1996). Dessa maneira, os movimentos argumentativos, 
a nosso ver, não podem ser tomados isoladamente do esquema argu-
mentativo do texto em que acontecem.

Um outro aspecto da sustentação é que, conforme Apothéloz e 
Miéville (1989), segmentos de texto podem aparecer como argumen-
to em favor de outro segmento. A sustentação também pode estar, 
assim, difusa em um segmento de texto. E aí entra, entre outras, a 
questão, que pretendemos demonstrar nos exemplos, de que o modo 
de apresentar a sustentação se transforma num recurso argumentati-
vo. Pelo esquema de Toulmin, então, temos o movimento de sustentar 
uma certa tese a partir de dados, mas, quando pensamos em como os 
falantes agem ao argumentar, organizando seus argumentos, surgem 
questões importantes e que, de fato, deslocam o modelo. Ora, o modo 
de apresentar um argumento faz toda a diferença para o encadeamen-
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to do raciocínio e para as possibilidades de conclusão e persuasão. 
Mais uma vez, evidenciamos aspectos que contribuem para pensar o 
esquema da argumentação na linguagem não do ponto de vista mera-
mente estrutural, mas de como essa alteração na estrutura modifica a 
maneira pela qual os falantes argumentam nos textos.

Neste ponto da reformulação do esquema argumentativo, ex-
plicamos o conceito de célula argumentativa, que, para Adam (2019), 
estaria articulada às dimensões do texto. Esta célula comporta os 
elementos do esquema de Toulmin, mas o complexifica, levando em 
conta o fato de que a argumentação, nos textos, apresenta esses dife-
rentes movimentos e diferentes ordens de movimentos, além de não os 
limitar a formas pré-delimitadas. Também de suma importância é o en-
cadeamento que permite falar da formação de uma célula argumenta-
tiva, bem como de sua articulação em um texto. Por não encerrar uma 
“verdade”, com base em dados per se, a argumentação na linguagem 
precisa de sua articulação em textos concretos. A célula argumentativa 
é o esquema que se pode depreender de cada um dos encadeamen-
tos argumentativos de uma sequência textual.

Por fim, retomando ainda a estrutura de Toulmin, no Diagrama 1, 
em uma última observação para o deslocamento do esquema, vemos 
que este autor parte direto de Dados, que têm suporte a partir de uma 
base de garantia. Então, esses Dados, que são o início da estrutura ar-
gumentativa, podem ser confirmados pelo suporte ou refutados. Adam 
(2019), diferentemente de Toulmin, propõe o início da célula com Tese 
Anterior + Dados. Vejamos o exemplo retirado de Bérénice, de Racine:

(3) PAULIN

371 Não duvide disso, Senhor. Seja razão, seja capricho,

Roma não a imagina como sua Imperatriz. 

Sabe-se que ela é charmosa; e tão belas mãos

Parecem vos pedir o império dos humanos. 

Ela tem até, dizem, o coração de uma Romana; 



226S U M Á R I O

Ela tem mil virtudes. Mas, Senhor, ela é rainha.

Roma, por lei que não se pode mudar, 

Não admite com seu sangue nenhum sangue estrangeiro,

E não reconhece os frutos ilegítimos

380 Que nascem de um hímen contrário às suas máximas.

Aliás, vós sabeis, banindo seus reis,

Roma, a esse nome tão nobre e tão santo outrora, 

Uniu para sempre um ódio poderoso; 

E, apesar de fiel a seus Césares, obediente, 

385 Esse ódio, Senhor, permanece seu orgulho, 

Sobrevive em todos os corações depois da liberdade. (cena 2, 
ato II, Bérénice, Racine, citado por ADAM, 2019, p.156)

Já de início, nos versos 371-372, aparece uma tese – a ser de-
fendida ou refutada, conforme se vê no decorrer do poema: Roma não 
imagina Bérénice como imperatriz. Mais adiante, aparece que “ela é ra-
inha”, que é um dado, que se transforma em argumento, marcado pelo 
“mas” para a conclusão “Roma não a imagina como imperatriz”. Entre 
o dado e a conclusão, é lançada a ponte de inferência, que pode ser 
construída com o auxílio do que é dito nos versos 373 ao fim do texto e 
que sustenta a tese postulada. É nesse encadeamento inferencial que 
se explica porque Roma rejeita Bérénice como sua imperatriz, apesar 
de suas tantas virtudes, e porque o fato de ela ser rainha, sobretudo, 
faz com que ela não seja aceita como imperatriz: sendo rainha, ela é 
justamente a mais alta representante do sangue estrangeiro em rela-
ção ao qual permanece o sentimento de orgulho e ódio. 

Além disso, os contra-argumentos, que são dados pelas virtu-
des de Bérénice, servem como alusão à voz de um oponente e consti-
tuem, conforme Adam (2019), a tese anterior, a qual é refutada a partir 
do “mas”. A explicitação de contra-argumentos pode ter a vantagem 
de dar uma resposta de antemão, preenchendo as possíveis lacunas 
que a tese defendida pudesse deixar escapar e, assim, constitui-se, a 
nosso ver, uma estratégia de reforço argumentativo.
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Neste exemplo, demonstramos que o caminho entre dados  
conclusão pode ter uma sustentação que é construída pelos próprios 
dados e pode ser explicitada uma tese a ser refutada, o que reforça 
a afirmação de uma nova tese. Outrossim, mais um deslocamento se 
destaca no que diz respeito à Refutação de Toulmin. No esquema ori-
ginal deste autor, ela serve somente para especificar uma força mo-
dal, ou seja, quanto mais restrição a um dado, menos convicção vai 
se ter naquele argumento. Porém, conforme demonstra Adam (2019), 
a Restrição é um segundo movimento argumentativo dentro da célu-
la. Segue-se o esquema da argumentação clássica, mas começan-
do em Tese Anterior + Dados e considerando que i) o movimento 
de Refutação/Restrição insere outros dados; e ii) pode transformar a 
Conclusão da Tese Anterior em Não-Conclusão, o que o autor chama 
de “Conclusão não-C” (ADAM, 2019, p. 162).

Após a consideração desses deslocamentos, o esquema pro-
posto por Adam (2019) para representar a sequência argumentativa 
prototípica completa, com espaço em dois pontos para a contra-argu-
mentação, é o seguinte:

Figura 2 - Diagrama do esquema da argumentação nas sequências textuais.

Fonte: Adam (2019, p.164).
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A realização da argumentação no modelo das sequências tex-
tuais de Adam (2019) deve originar, de fato, um esquema para cada 
célula argumentativa construída nos textos. O diagrama acima apenas 
ajuda a visualizar o caminho argumentativo.

Os exemplos apresentados até aqui, embora pouco numerosos, 
são suficientes para apontar os principais pontos em que, a nosso ver, 
Adam (2019) se ancora para expandir e modificar o esquema de Toul-
min, chegando em um esquema de representação de como a argu-
mentação funciona nas sequências argumentativas dos textos. Além 
disso, servem como ilustração dos movimentos e encadeamentos 
que, para nós, constituem estratégias argumentativas que se podem 
observar recorrentemente nos textos.

ESTRATÉGIAS TEXTUAIS-ARGUMENTATIVAS 

Na primeira parte deste capítulo, inspiradas por Adam (2019), 
descrevemos movimentos argumentativos em textos, que deslocam 
o esquema clássico de Toulmin, abrindo-o para a multiplicidade de 
encadeamentos dos elementos realizados pelos falantes e apontando 
para a grande complexidade da argumentação na linguagem. Nossa 
proposta é, num segundo momento, mostrar como esses diferentes 
modos de mobilizar os elementos da argumentação nos textos se 
constituem em estratégias argumentativas, que revestem os dados 
de razões para induzir certas conclusões. Para tanto, analisamos 
células argumentativas de diferentes textos, nomeando as principais 
estratégias implicadas em cada uma.

1. O recurso ao entimema

Retomando o que dissemos na seção anterior, o entimema é 
o raciocínio que deixa lacunas em relação aos elementos tradicionais 
do silogismo. Porém, este não é necessariamente um lapso, não de-
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corre de uma frouxidão do raciocínio, mas pode se tornar um recurso 
para, ao contrário, dar força a uma certa conclusão, como acontece no 
exemplo (1), que retomamos aqui:

(1) Todas as virtudes estão nas flores
Todas as flores estão no mel

O MEL
TRUBERT

Lembramos ainda que o texto publicitário deste exemplo evoca 
o silogismo aristotélico, cujo famoso exemplo é “Todo homem é mortal. 
Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal”, induzindo, pelo parale-
lismo do raciocínio rigoroso, à conclusão de que o mel Trubert tem a 
melhor qualidade possível. 

Assim, não apenas o entimema se adequa melhor ao raciocínio 
humano, pelas possibilidades para além da lógica stricto sensu que com-
porta, conforme dissemos, mas também se constitui como importante 
recurso, que pode ser usado estrategicamente para reforçar uma tese.

2. A ordem dos elementos do esquema argumentativo

O exemplo (1) também ilustra o caso de ordem progressiva na 
argumentação: a compreensão do anúncio publicitário se dá pela con-
clusão inferida a partir da ordem progressiva do entimema, que se 
baseia no silogismo [SE p ENTÃO q], ou seja, todas as virtudes estão 
no mel Trubert. Acreditamos que, neste exemplo, a ordem progressiva 
favorece o paralelismo com o silogismo clássico, o que, como já men-
cionado, ajuda na aceitação da conclusão desejada.

Também podemos observar uma ordem regressiva dos elemen-
tos da argumentação, como no exemplo seguinte, retirado de um título 
de artigo de jornal:

(4) Mesmo que a população canina esteja em baixa em nossas 
regiões, o amor pelo cachorrinho não sai de moda por isso. 
(citado por ADAM, 2019, p. 23)
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A expressão “mesmo que” antecipa que o dado “a população 
canina está em baixa” não deve ser interpretado pela falta de amor 
pelos cães, e o “por isso” indica que o motivo de haver poucos cães 
é outro - o que também apela para a curiosidade de que o artigo seja 
lido, para descobrir o “real” motivo.

3. O uso da descrição 

No caso do exemplo a seguir, um trecho de La chasse à l’ou-
rs, romance de Lucien Bodard, o autor trabalha com descrições que 
assumem a função argumentativa a partir de sua estruturação dentro 
do parágrafo.

(5) [P1] O jovem serviçal chinês: quando penso nele! [P2] Qual 
não foi a nossa surpresa, para Anne-Marie e para mim, quando 
nós o fomos buscar na estação! [P3] Todo cheio de trejeitos 
de gentleman, amarelo em indumentárias de branco, com seu 
traje de risca de giz azul, sua gravata borboleta e seus sapatos 
de camurça, poderíamos dizer que era um carnavalesco. [P4] 
Contudo, grande e magro, rosto esculpido na madeira dura das 
selvas, olhos de tigre e ossos malares altos, era um verdadeiro 
Senhor da guerra. [P5] Ao vê-lo, fiquei exaltado, com o coração 
como um tambor: ter um destes homens formidáveis como ser-
viçal ao mesmo tempo me atraía e me aterrorizava (...). (citado 
por ADAM, 2019, p. 165)

O emprego do articulador “contudo”, em P4, ajuda a reformu-
lação da conclusão final, uma vez que, em função concessiva, indica 
uma mudança no direcionamento da argumentação. Para chegarmos 
na conclusão estabelecida em P5, foi preciso estabelecer duas descri-
ções anteriormente: a P3, que sugere uma aparência de carnavalesco, 
e a P4, que redireciona a leitura para o entendimento de que o serviçal, 
por outro lado, tinha características que o faziam parecer um senhor da 
guerra. O articulador “contudo” marca a construção dessa nova com-
preensão que estabelece a relação concessiva entre as descrições, 
contrastando a ambiguidade da apresentação do rapaz como uma 
figura burlesca e como um arrojado combatente. A conclusão P5 é um 
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movimento argumentativo, porém existe também essa articulação na 
descrição do serviçal, pois o ponto de vista de quem a faz é o de quem 
está maravilhado com a figura, e a sua descrição nos faz compreender 
os motivos para que se esteja maravilhado. 

4. Refutação e elipse da conclusão-nova tese 

(6) VIGÍLIA 

Se os incêndios na noite fizessem os sinais certos 

o medo seria um riso e a angústia um perdão 

mas os incêndios na noite desconcertam incessantemente 

o vigia franzino pela vigília e pelo frio. (citado por ADAM, 
2019, p. 166)

O encadeamento de macroproposições é guiado, no poema 
acima, a partir do “se” e do “mas”, e também a partir do estabeleci-
mento de uma hipótese que é refutada. A tese anterior é composta 
pelos versos 1 e 2, que mantêm uma relação de consequência (se 1, 
com certeza 2, isto é, “se fossem dados os sinais certos, não haveria 
medo nem angústia e, sim, riso e perdão”). Observamos que o tempo 
verbal em “fizessem os sinais certos” e “seria um riso... e um perdão” 
antecipam parcialmente a refutação da tese, que “mas”, no verso 3, 
confirma e estabelece, seguido de uma interferência de novos dados, 
quais sejam, o de que os incêndios desconcertam o vigia magro can-
sado e com frio. Tais novos dados também geram uma nova tese, 
que não é explicitada no poema, e que pode ser apenas inferida, por 
exemplo, assim: os incêndios da noite entristecem e fazem definhar.

5. Relações factuais assumidas e argumento “sem restrição”

(7) Nós acreditamos na missão das Nações Unidas. Uma das 
razões pelas quais as Nações Unidas foram criadas depois da 
II Guerra Mundial foi se opor, ativamente e sem demora, a dita-
dores agressivos, antes que eles pudessem atacar os inocentes 
e destruir a paz.
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<F1> O Conselho de Segurança das Nações Unidas não es-
teve à altura de suas responsabilidades. <C2> Assim, nós as 
assumiremos.39 (citado por ADAM, 2019, p. 168)

Neste exemplo, transcreveu-se parte do discurso de Bush, de 17 
de março de 2003, em Iowa, em que o então presidente dos EUA tenta 
convencer a audiência sobre como a ONU não agiu da maneira devida, 
para proteger o mundo do Talibã, da Al-Qaeda e de Osama Bin Laden, 
após os ataques das Torres Gêmeas. O motivo pelo qual a ONU não 
estava agindo, evitando um conflito bélico, não é sequer mencionado e 
o fato é apresentado pelo presidente como uma responsabilidade não 
cumprida. Dessa maneira, não são apresentados contra-argumentos 
que restringissem a tese defendida, de que os EUA podiam e deviam 
defender o mundo de ditadores, em uma missão heroica, inclusive. A 
estratégia de não restrição ao argumento serve como uma tentativa 
de apresentar o argumento como inquestionável, colocando o foco no 
problema (a ameaça aos inocentes e à paz) e numa única alternativa 
para solucioná-lo (se opor sem demora a ditadores agressivos pela 
guerra armada). Além disso, Adam (2019) menciona o emprego de 
“so”, aqui traduzido por “assim”, que seria uma maneira de amenizar a 
crítica que o peso de um articulador mais forte, como “então”, “portan-
to”, “consequentemente” poderia conter, e, ao mesmo tempo, ajuda na 
conexão para a justificativa da ação do presidente.

Pode-se dizer que, numa argumentação, os dados são sempre 
tratados como tal, não são dados per se. Por isso, as relações factuais 
são assumidas e, a nosso ver, além de constitutivas da argumentação, 
são também, no seu modo de se constituir, um recurso argumentativo. 
Ademais, em muitos casos, como no exemplo que acabamos de ana-
lisar, os dados podem ser manipulados: como se vê, há uma distor-
ção do que seja a responsabilidade da ONU, que deveria efetivamente 

39 Esta frase, no original em inglês, é: <F1> The United Nations Security Council has not lived 
up to its responsibilities, <C2> so we will rise to ours.
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combater a tirania no mundo, mas não promovendo guerras e invasões 
que prejudicassem ainda mais inocentes.

6. Transferência de adesão (com base em um suposto senso 
comum)

O seguinte anúncio publicitário, do período entre a década de 70 e 
80, de um detergente bastante popular na França, é analisado, sob o 
ponto de vista de seu esquema textual argumentativo:

(8) 
Os homens amam as mulheres 
que têm as mãos suaves. 
Você sabe disso. 
Mas você sabe também que 
você lava a louça. 
Contudo não desista 
do seu charme, use 
Mir Rose, sua louça ficará 
limpa e brilhante. 
E suas mãos, graças ao extrato 
de pétalas de rosa contido no 
Mir Rose, ficarão mais suaves e 
mais bonitas. 
Elas não poderão lhe dizer nada além de 
obrigado. Seu marido também. (citado por ADAM, 2019, p. 171)

É de suma importância considerar que o trecho de análise fora 
produzido entre 1976 e 1987, pois a sociedade da época era diferente 
do que temos hoje. O impacto dos movimentos feministas ainda não 
havia ocorrido; então, o cenário social aceitava que lavar a louça era 
uma tarefa exclusiva da mulher, e era comum a preocupação das 
mulheres em agradar os maridos para não os perder, como se a re-
lação de dependência fosse somente delas com eles. Assim, os ar-
gumentos presentes no trecho relacionados ao uso do produto eram 
relevantes, uma vez que ter as mãos macias para agradar o marido 
era importante. O intuito de convencer o interlocutor (a interlocutora, 
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neste caso) da necessidade de usar o produto é feito a partir de uma 
série de encadeamentos, quais sejam: apresentar como dado “ho-
mens amam mulheres de mãos suaves”; apontar para a restrição de 
que “eles amam só as que tem mãos suaves”, para inferir que “para 
ser amada é necessário ter mãos suaves”.

Outro encadeamento se estrutura sobre a ideia de “não desistir 
do charme”, presente na restrição marcada por “mas você sabe tam-
bém que lava a louça”, em que se supõe o fato de que a consumidora 
não irá querer parar de agradar seu marido. O “contudo” que aparece 
a seguir é importante também, porque estabelece a outra restrição que 
permite concluir “se você usar Mir Rose, então sua louça ficará..., suas 
mãos ficarão...” etc. Ou seja, você será uma esposa perfeita, cumprin-
do bem seu papel de dona de casa, na limpeza, e como mulher, de 
mãos macias, tudo para agradar o marido.

Os dois encadeamentos, mesmo que não soubéssemos o con-
texto em que tal anúncio foi publicado, pressupõem o senso comum 
de uma sociedade machista, em que uma mulher efetivamente en-
contraria as razões apresentadas como suas, para comprar e usar o 
produto anunciado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, mostramos que o esquema clássico de Toulmin 
fornece uma espécie de esqueleto-base de suporte para representar 
os esquemas argumentativos que são criados na linguagem, pelos 
textos. Contudo, são múltiplas as possibilidades criativas do homem 
diante do intentado de argumentar e, por isso, é preciso redesenhar o 
esquema argumentativo para comportar o que se observa nos textos. 
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Elencamos, aqui, apenas algumas dessas possibilidades e no-
meamos os encadeamentos observados, todos eles em relação ao 
esquema de movimentos argumentativos, cujos elementos são Tese 
anterior, Dados, Sustentação, Restrição e Conclusão/Nova tese. A or-
ganização da célula argumentativa pode implicar em elipse de alguns 
desses elementos, conforme mostramos nos exemplos. O modo de en-
cadear os movimentos argumentativos foi considerado como estratégia 
argumentativa, pois não se trata apenas da estrutura formal da argumen-
tação, e, sim, do efeito para a condução e para a adesão da conclusão 
defendida. As estratégias aqui descritas foram o recurso ao entimema, a 
ordem dos elementos do esquema argumentativo, o uso de descrições, 
a construção de refutação e nova tese, as relações factuais assumidas, 
a não restrição de argumentos e a transferência de adesão.
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